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COĞRAFYA 2 A
Türkiye’de turunçgiller üretiminin en yüksek
olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Akdeniz BölgesiA)
Marmara BölgesiB)
İç Anadolu BölgesiC)
Karadeniz BölgesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’ın önemli
yerleşim merkezlerinden biri değildir?

2.

İstanbulA)
AtinaB)
New YorkC)
RomaD)

Aşağıdakilerden hangisi bir liman şehri
değildir?

3.

RotterdamA)
MersinB)
İzmirC)
MünihD)

Türkiye’nin, coğrafi açıdan kaç bölgesi
vardır?

4.

6A)
7B)
8C)
9D)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki sanayi
şehirlerinden biri değildir?

5.

AdanaA)
KocaeliB)
GaziantepC)
ÇankırıD)

Kendi içerisinde benzer özellikler taşıyan ve
bu özellikleri ile diğer alanlardan ayrılan yer
anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

AraziA)
VadiB)
BölgeC)
OvaD)

Aşağıdakilerden hangisi nüfus yapıları
bakımından Türkiye’deki küçük şehirlerden
biridir?

7.

ÇanakkaleA)
İzmirB)
BayburtC)
BursaD)

Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun
yerleşmelerinin yer seçiminde etkili olan
doğal (fiziki) faktörlerden biri değildir?

8.

TurizmA)
Su kaynaklarıB)
Toprak yapısıC)
Yer şekilleriD)

Kurak ve yarı kurak iklim alanlarında görülen,
Türkiye’de İç Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde örneklerine sık
rastlanan mesken türü aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Betonarme yapılarA)
Toprak meskenlerB)
Ahşap meskenlerC)
Taş evlerD)

Mimarlık tarihinin başlangıcı olarak kabul
edilen, içinde 12.000 yıllık, insanoğlunun
bilinen ilk tapınağının da bulunduğu
Türkiye’deki eski yerleşim alanı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

EfesA)
AlacahöyükB)
ÇatalhöyükC)
GöbeklitepeD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ
yerleşmelerinin kurulduğu önemli
merkezlerden biri değildir?

11.

AlaskaA)
Nil VadisiB)
And DağlarıC)
MezopotamyaD)

Aşağıdakilerden hangisi yerleşme planına
göre yerleşme tiplerinden biri değildir?

12.

Yol boyu yerleşmeA)
Hat boyu yerleşmeB)
Köy altı yerleşmeC)
Dairesel planlı yerleşmeD)

Kırsal yerleşmeler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada
yapıldığı yerlerdir.

A)

Bazı kır yerleşmelerinde tarım, bazılarında
hayvancılık ön plana çıkmaktadır.

B)

Kır yerleşmeleri nüfus yoğunluğu az olan
yerlerdir.

C)

Kır yerleşmelerinde ekonomik hayat canlı ve
hareketlidir.

D)

Karadeniz bölgesinde yerleşmelerin dağınık
ve seyrek olmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Arazinin engebeli olmasıA)
Su kaynaklarının çok olmasıB)
Ulaşımın kolay olmasıC)
İklimin kurak olmasıD)

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde hayvancılık
diğerlerinden daha fazladır?

15.

AydınA)
AdanaB)
KarsC)
DenizliD)

Aşağıdakilerden hangisi geçici köy altı
yerleşmelerinden biridir?

16.

YaylaA)
ÇiftlikB)
MezraC)
MahalleD)

Aşağıdakilerden hangisi idari şehirdir?17.

BarselonaA)
BerlinB)
İstanbulC)
SelanikD)

Bir yerleşim merkezinin özellikle liman
şehrinde toplanan malların dağıtıldığı doğal
çevre koşullarına ne ad verilir?

18.

Sanayi ağıA)
HinterlantB)
UlaşımC)
FonksiyonD)

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya
etkilerinden biri değildir?

19.

Radyoaktif atıklarA)
Volkanik olaylarB)
Sanayi kirliliğiC)
Işık kirliliğiD)

Evlerin birbirine yakın olarak kurulduğu
yerleşmelere ne ad verilir?

20.

Kırsal yerleşmeA)
Dağınık yerleşmeB)
Ekonomik yerleşmeC)
Toplu yerleşmeD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4 A
I. Dil ile gıybet
II. Göz, el ve işaret ile gıybet
III. Kalp ile gıybet

Yukarıdakilerden hangileri gıybet
şekillerindendir?

1.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)

İslam ahlakının kaynaklarını en genel anlamda
kaç kısma ayırabiliriz?

2.

2A)
4B)
6C)
8D)

İslam ahlakının hem varlık hem de bilgi
açısından ilk ve asli kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

ÖrfA)
Kur’anB)
ÂdetC)
Akıl D)

Aşağıdakilerden hangisi kötü huylara bir
örnektir?

4.

HayâA)
İffetB)
SuizanC)
TevazuD)

-------, yalnızca Allah’a kulluk şuuruyla ve Allah’ın
rızasına uygun olarak davranmaktır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

İbadetA)
AhlakB)
İmanC)
DuaD)

-------, bir kimsenin özel durumunu merak edip
öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında
gizlice araştırma yapmaktır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

SuizanA)
HasetB)
GıybetC)
TecessüsD)

I. Akıl
II. Örf
III. Âdet
IV. Sünnet

Yukarıdakilerden hangileri İslam ahlakının
diğer kaynaklarındandır?

7.

I ve IIA)
I ve IVB)
I, II ve IIIC)
I, II, III ve IVD)

I. Siyasi
II. Kültürel
III. Coğrafi
IV. İnsanın yapısından kaynaklanan
V. İslam’ın insanlara tanıdığı fikir ve vicdan

hürriyeti
VI. Ayet ve hadislerin farklı yorumlanması

Yukarıdakilerden hangileri İslam
düşüncesinde ortaya çıkan yorum
farklılıklarının sebeplerindendir?

8.

I ve IIA)
I, III, IV ve VB)
II, III, IV ve VC)
I, II, III, IV, V ve VID)

İsrafçı kişiye ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

eli açıkA)
müsrifB)
cömertC)
eli bolD)

İmam Gazali hasedi kaç derecede
incelemiştir?

10.

4A)
5B)
6C)
7D)

Aşağıdakilerden hangisi ahlakın gayesidir?11.

İnsanlara rekabeti öğretmekA)
İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunu
kazandırmak

B)

İnsanlara rahat bir hayat sağlamak C)
İnsanlara bol kazanç sağlamakD)
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A
-------, terim olarak iş ve davranışların, her hangi
bir fikir ve düşünceye ihtiyaç duymadan kolaylıkla
kendisinden çıktığı nefiste iyice yerleşmiş bir
melekedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

İbadetA)
DuaB)
Ahlak C)
İman D)

Aşağıdakilerden hangisi itikadi
mezheplerden biridir?

13.

MalikilikA)
HanbelîlikB)
ŞafiilikC)
HaricilikD)

-------, bir Müslüman’ın dinin kişisel ve sosyal
hayata dair ameli hükümlerini bilmesidir.

Yukarıdaki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru  olarak tamamlar?

14.

İtikadA)
FıkıhB)
FırkaC)
MezhepD)

Sıffin Savaşı'nın yapıldığı tarih
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

657A)
654B)
634C)
622D)

I. Düşmanlık
II. Şaşkınlık
III. Hayranlık
IV. Kötü huyluluk
V. Kanaat

Yukarıdakilerden hangileri hasedin ortaya
çıkma sebeplerindendir?

16.

I ve IIA)
I, II ve VB)
I, II, III ve IVC)
II, III, IV ve VD)

I. İtikadi
II. Fıkıh
III. Mezhep
IV. Fırka

Yukarıdakilerden hangileri İslam
düşüncesinde dini yorumlarla ilgili bazı
kavramlardandır?

17.

I ve IIA)
II ve IIIB)
II ve IVC)
I, II, III ve IVD)

-------, bir kimseye asılsız olarak suç, günah
yahut kusur sayılan bir söz, davranış veya nitelik
isnat ederek onun onur ve kişiliğiyle oynamaktır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

HileA)
GıybetB)
İftiraC)
HasetD)

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerden
biri değildir?

19.

HanefilikA)
ŞiaB)
ŞafiilikC)
CaferilikD)

Cemal Savaşı'nın yapıldığı tarih
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

656A)
648B)
642C)
633D)
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FELSEFE 4 A
I. Felsefede yeni ana akımların oluşması
II. Felsefenin yeni yöntemler kazanması
III. Sembolik mantık çalışmalarının yoğunlaşması
IV. Bilim felsefesi alanının kurulması

Yukarıdakilerden hangileri 20. yüzyıl
felsefesinin özelliklerindendir?

1.

Yalnız IVA)
I ve IIIB)
II ve IIIC)
I, II, III ve IVD)

Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl
felsefesinin akımlarından biri değildir?

2.

Kavram RealizmiA)
Mantıkçı PozitivizmB)
FenomenolojiC)
Yeni OntolojiD)

Aydınlanmanın amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Skolastik anlayış ile çelişmemekA)
Ahlakın ilkelerini belirlemekB)
İdolleri doğru yorumlayabilmekC)
İnsanı ve doğayı sadece akıl temelinde
anlamak

D)

Rousseau’nun devlet anlayışı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

İlk devletin varlığının başka devletlerin
oluşmasını sağladığını ve devletlerin giderek
artıp savaşlara neden olduğunu ifade eder.

A)

Devletin zorunlu bir toplumsal sözleşmeye
dayandığını savunur.

B)

Herkesin bir arada bulunduğu ancak
bireysel olarak özgür olabildikleri bir
toplumun imkânsız olduğunu ifade eder.

C)

Toplumda kötülüğe yol açan unsurların
ortadan kaldırılması için tek yolun doğal
yaşama uygun yasalar çıkarmak olduğunu
savunur.

D)

Ahlaka yönelik “ödev” kavramını kullanan ve
iyi istence vurgu yapan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

DescartesA)
BenthamB)
HegelC)
KantD)

Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıldan önce
çıkan felsefi içerikli edebi kitaplardan biri
değildir?

6.

Voltaire, CandideA)
Goethe, Genç Werther’in AcılarıB)
Aldous Huxley, Cesur Yeni DünyaC)
Rousseau, EmileD)

Diyalektik yasasının oluş sürecini oluşturan
üç adım aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla
ve doğru olarak verilmiştir?

7.

Tümevarım – tez – antitezA)
Tez – antitez – sentezB)
Tümdengelim – tez – antitezC)
Antitez – sentez – tezD)

-------; devletin gücünü yasama, yürütme ve yargı
olarak üçe ayırır. Her ne kadar günümüz
anlamında olmasa da güçler ayrılığı ilkesini
benimsemesi, düşüncelerin günümüze
uzandığını gösterir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

HobbesA)
RousseauB)
LockeC)
KantD)

I. Kişinin davranışta bulunurken hem
ödeve uygun davranmasını hem de
davranışlarının ödevden çıkmasını sağlayan
ilkelerdir.

II. Kişi, bu ilkelere uygun davranırsa ödeve de
uygun davranmış olacaktır.

III. İnsan eylemlerinin tamamı ödeve uygundur.

“Kant’ın Maksimleri” ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

9.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
I, II ve IIID)

Aşağıdakilerden hangisi 18. – 19. yüzyıl
felsefesinin genel özelliklerinden biri
değildir?

10.

Düşünce özgürlüğünün desteklenmesiA)
Siyasi ve dini otoritelerin giderek güçlenmesiB)
Akla güven duyulması ve akılcı düşüncenin
artması

C)

Aydın ve yazarlar sınıfının oluşmuş olmasıD)
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A
 Ahlakı pratik alanda öngörür.
 İnsanın doğası gereği acıdan kaçtığını ve

haz peşinde olduğunu ifade eder.
 Kötülüğün insanın yanlış tercihte

bulunmasından kaynaklandığını savunur.

Yukarıda ahlak yaklaşımı verilen felsefeci
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

HegelA)
BenthamB)
KantC)
RousseauD)

Aşağıdakilerden hangisi Husserl’in paranteze
alma yöntemini gerekli gördüğünü belirttiği
üç durumdan biri değildir?

12.

“İde”lerle ilgili paranteze almaA)
Tarihle ilgili paranteze almaB)
Varoluşla ilgili paranteze almaC)
Dinle ilgili paranteze almaD)

İnsanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün
ve yapıların anlamına yönelik yorumlamaya
ne ad verilir?

13.

OntolojikA)
HermeneutikB)
SkolastikC)
DiyalektikD)

Metafiziksel önermelerin sözde önermeler
olduğunu savunan mantıkçı pozitivist
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

HegelA)
SartreB)
DescartesC)
Rudolf CarnapD)

Felsefesini hürriyet, hümanizm ve eğitim
kavramları üzerine kuran, “Felsefe Elifbası”
ve “Hürriyet, Gene Hürriyet” eserlerinin de
yazarı olan felsefeci aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

İonna KuçuradiA)
Nurettin TopçuB)
Hasan Ali YücelC)
Nusret HızırD)

Diyalektik yöntemi toplumun hareket ve
değişimlerini açıklamak amacıyla kullanmış
olan ve bu yöntemi “tarihsel materyalizm”
olarak da adlandırılan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

MarxA)
HegelB)
PopperC)
EngelsD)

Bilimin, bilim insanlarının toplumsal ve
kişisel değer yargılarından arınık olmadığını
savunan Kuhn’un, pozitivizmin bilim
görüşüne eleştirilerindeki kilit kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

ParadigmaA)
GeistB)
KavramC)
TinD)

“Varoluş, özeden önce gelir.” yargısı ile
felsefe sisteminin merkezinde olan bir savı
dile getiren ve insanın özgürlüğünün
doğuştan değil bilinci sayesinde olduğunu
savunan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

KuhnA)
SartreB)
MarxC)
GadamerD)

Aşağıdakilerden hangisi Hartman’a göre,
varlıklar arasındaki dört temel katmandan
biri değildir?

19.

Birleşik katmanA)
Organik katmanB)
Ruhsal katmanC)
Tinsel katmanD)

Olgunun dışında gerçek hiçbir şey olmadığını
ve ancak deneye dayalı bilimsel bilginin
gerçeğin bilgisini içerdiğini savunan
düşünce akımına ne ad verilir?

20.

PozitivizmA)
HistorisizmB)
RomantizmC)
RealizmD)
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FİZİK 2 A
Yerden 20m yüksekte bulunan 2kg kütleli bir
cisim serbest bırakıldığında, yere çarpmadan
önceki hızı kaç m/s'dir?
(Hava sürtünmesini ihmal ediniz, g=10 m/s2
alınız.)

1.

40A)
20B)
10C)
5D)

Bir işçi 600 J’lük bir işi 2 dakikada
yapmaktadır. İşçinin harcadığı güç kaç W’tır?

2.

5A)
100B)
300C)
1200D)

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji
çeşitlerinden biri değildir?

3.

Dalga enerjisiA)
Jeotermal enerjiB)
Biyokütle enerjisiC)
Nükleer enerjiD)

m kütleli bir cisim v hızıyla hareket
etmektedir. Cismin kütlesi iki katına ve hızı
da yarıya düşerse, cismin son öteleme
kinetik enerjisinin ilk öteleme kinetik
enerjisine oranı ne olur?

4.

4A)
2B)
1/2C)
1/4D)

Yay sabiti 100 N/m olan esnek bir yay denge
konumundan itibaren 0,2m çekilirse, yayda
depolanan potansiyel enerji kaç J olur?

5.

2A)
4B)
20C)
40D)

Sürtünmeli yatay düz bir yüzey üzerinde
bulunan 5kg kütleli bir cisim, 24N’luk yatay
bir kuvvetle çekilmektedir. Sürtünme kuvveti
9N olduğunda cismin yatay olarak 5m yer
değiştirmesi için kaç J iş yapılır?

6.

45 A)
75 B)
120C)
165D)

Flaman ampule 100 J’lük bir enerji
verilmektedir. Ampul %10 verim ile
çalıştığına göre ısı enerjisine dönüşen ısı
miktarı kaç J’dür?

7.

10A)
45B)
90C)
110D)

Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın
birimlerden biri değildir?

8.

KelvinA)
CelciusB)
KaloriC)
FahrenheitD)

Aşağıdaki olaylardan hangisi suyun öz
ısısının diğer maddelere göre daha fazla
olmasının sonuçlarından biridir?

9.

Deniz yosunlarının oluşumuA)
Buzulların oluşumuB)
Gel-git olayıC)
Denizlerin karalardan daha geç ısınıp
soğuması

D)

Vücut sıcaklığı 41°C olan bir hastanın
Fahrenheit cinsinden vücut sıcaklığı kaçtır?

10.

105,8A)
94B)
73,8C)
32D)

Sıcaklığın yaklaşılmayacak kadar yüksek
olduğu veya temas edilmeden ölçüm yapmak
istenilen durumda kullanılan termometre
çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Metal termometreA)
Sıvı termometreB)
PirometreC)
Gazlı termometreD)

Süblimleşme, maddenin hangi iki hali
arasındaki geçişe karşılık gelir?

12.

Gaz-plazmaA)
Katı-sıvıB)
Katı-plazmaC)
Katı-gazD)
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A
Isı sığası ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

13.

Isı sığasının madde miktarına göre
değişiminden öz ısı elde edilir.

A)

Bir maddenin sıcaklığı 1 °C değiştirmek için
gerekli ısı miktarına ısı sığası adı verilir.

B)

Isı sığası maddenin kütlesine bağlı değildir.C)
Isı sığasının birimi J/°C’dir.D)

I. Sıcaklık, bir sistemde rastgele hareket eden
moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir
ölçüsüdür.

II. SI birim sisteminde sıcaklığın birimi derecedir.
III. Isı enerjisi bir termometre ile direk ölçülebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

14.

Yalnız IA)
I ve IIB)
I ve IIIC)
II ve IIID)

Aşağıdakilerden hangisi ısının konveksiyon
yoluyla yayılmasına verilebilecek örneklerden
biridir?

15.

Kaynayan tencere içerisindeki metal kaşığın
ısınması

A)

Sobanın odayı ısıtmasıB)
Güneş ışınlarının vücudumuzu ısıtmasıC)
Mikrodalga fırınının yiyecekleri ısıtmasıD)

Aralarındaki uzaklık d olan q1 ve q2 noktasal
yükleri birbirlerine F kadar kuvvet
uygulamaktadır. q1 yükü 4 katına çıkarılıp,
yükler arasındaki uzaklık yarıya indirilirse iki
noktasal yük arasındaki kuvvet kaç F olur?

16.

16A)
8B)
4C)
2D)

r yarıçaplı ve +6q net yüke sahip iletken A
küresi ile 3r yarıçaplı -22q net yüke sahip B
iletken küresi birbirlerine dokundurulup
ayrılmaktadır. Her iki kürenin sahip oldukları
yeni yükleri sırasıyla ne olur?

17.

(-8q; -12q)A)
(-4q; -12q)B)
(-2q; -14q)C)
(+4q; +12q)D)

Aşağıdakilerden hangisi elektrik alan
çizgilerinin özelliklerinden biri değildir?

18.

Elektrik alan çizgileri birbirlerini asla
kesmez.

A)

Herhangi bir noktadaki elektrik alan vektörü,
o noktadan geçen elektrik alan çizgisine
teğettir.

B)

Elektrik alan çizgilerinin sık olduğu bölgeler
elektrik alanın şiddetli olduğunu gösterir.

C)

Elektrik alan çizgileri negatif yükten çıkar ve
pozitif yükte son bulurlar.

D)

I. Atom, proton ve nötronlardan meydana gelir.
II. Elektron negatif, nötron ise pozitif yüke

sahiptir.
III. Elektron ve protonun yükleri zıt işaretlidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

19.

Yalnız IA)
Yalnız IIIB)
I ve IIC)
I ve IIID)

I. Bir cisim elektron alırsa negatif, elektron
verirse pozitif elektrik yüklü olur.

II. Elektriklenme temel parçacık olan elektron
alış verişi ile olur.

III. Yüklü cisimler birbirlerine elektriksel kuvvet
uygular.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

20.

Yalnız IIIA)
I ve IIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)
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SEÇMELİ EKONOMİ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi zirai sermayeye bir
örnektir?

1.

HammaddeA)
TohumB)
KömürC)
MakineD)

Aşağıdakilerden hangisi sermayenin başlıca
kaynaklarından biri değildir?

2.

Zorunlu tasarrufA)
Öz finansmanB)
YatırımC)
TasarrufD)

Aşağıdakilerden hangisi duran varlıklardan
biri değildir?

3.

AletlerA)
StoklarB)
MakinelerC)
BinalarD)

Bir evin yıllık geliri 2.000 Türk Lirası'dır. Faiz
oranının %50 olduğu bir dönemde bu evin bir
yıllık sermaye değeri kaç bin Türk Lirası
olur?

4.

1A)
2B)
4C)
6D)

Aşağıdakilerden hangisi, sermayenin
oluşmasına etki eden sübjektif faktörlerden
biri değildir?

5.

İktidar sahibi olma isteğiA)
Miras bırakma isteğiB)
Daha geniş tüketim imkânına sahip olma
isteği

C)

Vergi oranlarının artmasıD)

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi sermayeyi
verir?

6.

(Mevcutlar+Dolaylı Vergiler)+KârA)
(Mevcutlar+Alacaklar)-BorçlarB)
(Mevcutlar-Ücretler)-BorçlarC)
(Mevcutlar-Borçlar)+KârD)

Aşağıdakilerden hangisi, girişimin sosyal
rollerinden biri değildir?

7.

Küçük tasarruf sahiplerinin tasarruflarını
değerlendirerek ek gelir elde etmelerini
sağlaması

A)

Girişimin bulunduğu bölgenin ekonomik
gelişmesine katkıda bulunması

B)

Yeni üretim teknikleri yaratarak ekonominin
gelişmesini sağlaması

C)

Çalışanlara iş yaşamlarında gelişme fırsatı
vermesi

D)

Giriþimci (Müteþebbis) ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Kâr amacýyla giriþimi baþlatan kiþidir.A)
Giriþim faaliyetlerinden doðan riskleri
üstlenen kiþidir.

B)

Üretim faktörlerinden yararlanarak mal ve
hizmet üreten kiþidir.

C)

Üretim faktörlerinden yararlanarak mal ve
hizmet üreten ve satan ekonomik bir
ünitedir.

D)

Sigortacılık dışında her türlü ticari işlerle
uğraşmak üzere kurulan, ortakların
sorumluluğunun koydukları sermaye ile
sınırlı olduğu şirket türü aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Komandit şirketA)
Adi komandit şirketB)
Limited şirketC)
Kollektif şirketD)

Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel
niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet
üretmek ve pazarlamak üzere yasayla
kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan
kuruluşlara ne ad verilir?

10.

Kamu İktisadi KuruluşlarıA)
Bağlı OrtaklıklarB)
KartelC)
İktisadi Devlet TeşekkülleriD)
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A
Kooperatiflerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

11.

Üyelerine üretim, tüketim ve kredi
konularında yardım eder.

A)

Serbest ve istemli kuruluşlardır.B)
Sadece ortaklarına yardım etmek amacıyla
kurulmuşlardır.

C)

Büyük bir kısmını devlet ve başka kuruluşlar
tarafından kurulan kooperatifler oluşturur.

D)

Aşağıdakilerden hangisi, şirket durumundaki
girişimlerden biri değildir?

12.

KooperatiflerA)
Anonim şirketB)
Limited şirketC)
Kollektif şirketD)

Aþaðýdakilerden hangisi giriþimcinin
ekonomik iþlevlerinden biridir?

13.

Üretime katýlan faktörlerin payýný daðýtmakA)
Üretim faktörleri için gerekli olan sermayenin
nereden saðlanacaðýný planlamak

B)

Üretim faktörlerini nasýl saðlayacaðýný
belirlemek

C)

Kuruluþ yerini seçmekD)

Ücretin, üretim miktarına göre belirlendiği
ücret türü aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Reel ücretA)
Ayni ücretB)
Parça bazında ücretC)
Nakdi ücretD)

İnsanın emeği sonucunda elde ettiği gelire ne
ad verilir?

15.

Gerçek gelirA)
Temelsiz gelirB)
Milli gelirC)
Marjinal gelirD)

Bir hazine bonosunun veya tahvilinin
üzerinde yazılı olan faize ne ad verilir?

16.

Serbest faizA)
Nominal faizB)
Reel faizC)
Bağlı faizD)

Üretim sonunda  milli gelirden girişimciye
düşen paya ne ad verilir?

17.

KârA)
ServetB)
RantC)
FaizD)

Atatürk, milli ekonominin temelini hangi
sektöre bağlamıştır?

18.

HizmetA)
UlaştırmaB)
SanayiC)
TarımD)

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi, Safi Milli
Hasılayı verir?

19.

GSMH + VergilerA)
GSMH - SübvansiyonlarB)
GSMH - AmortismanlarC)
GSMH + Net dış gelirD)

Bir ülkede gelirlerin değişik şekillerde
dağılımını gösteren, mutlak eşitlik
doğrusunun dışında kalan eğrilere ne ad
verilir?

20.

Lorenz EğrisiA)
Üretim İmkânları EğrisiB)
Dönüşüm EğrisiC)
Toplumsal Kayıtsızlık EğrisiD)
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SEÇMELİ FİZİK 1 A

3N büyüklüğündeki ve 5N büyüklüğündeki

 vektörlerinin uyguladıkları kuvvetlerin
bileşke    vektör   kuvvetinin   büyüklüğünün
7N   olabilmesi   için    aralarındaki  açı kaç
derece olmalıdır? (cos37o = 0,8; cos45o = 0,7;
cos53o = 0,6; cos60o = 0,5)

1.

37A)
45B)
53C)
60D)

Yukarıdaki şekilde K-M yolunun K-L arası
sürtünmesizdir. 2m kütleli cisim K
noktasından serbest bırakılıyor ve M
noktasında duruyor. L-M arasındaki yüzeyin
sürtünme katsayısı aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

0,3A)
0,4B)
0,5C)
0,6D)

Yukarıdaki şekilde O noktasına etkiyen

 ve  kuvvetlerinin
bileşke vektör bileşenleri aşağıdakilerden
hangisidir? (sin37o = 0,6; cos37o = 0,8)

x yönünde y yönünde

3.

22 14A)
14 22B)
14 22C)
22 14D)

Genişliği 120 m olan ve 5 m/sn hızla
Batı-Doğu yönünde düzgün akan nehirde, bir
motor, Güney kıyısındaki A noktasından,
şekildeki gibi, kıyıya 53o açı yapacak şekilde
5 m/s hızla harekete başlıyor. Motor A
noktasının hizasındaki B noktasından kaç
metre sonra karşı kıyıdaki C noktasına
ulaşır? (sin53o = 0,8 ; cos53o = 0,6)

4.

120A)
200B)
240C)
280D)
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A

Doğrusal bir yolda t = 0 anında  m/sn
ilk hıza sahip araç, şekildeki gibi ivmeli
hareket ediyor. Bu araç toplamda kaç metre
yol alır?

5.

100A)
134B)
156C)
185D)

Dikey konumdaki bir yayın ucuna 3 kg
asıldığında, 30 cm uzadıktan sonra dengeye
geliyor. Yayda depolanan esneklik potansiyel
enerjisi kaç joule’dir? ( g = 10 )

6.

3A)
4,5B)
6C)
7,5D)

Ağırlığı    160 N   olan   düzgün   ve    homojen
küre     sürtünmesiz   yüzeyde,   şekildeki  
gibi     iple     bağlanmış      ve   dengededir.
Bu   durumda   ipteki     gerilme     kuvveti  
kaç Newton’dur?(cos37o = 0,8; sin37o = 0,6;  
g = 10 )

7.

200A)
230B)
250C)
280D)

Yatayla 53o açı   yapacak şekilde 30 m/sn
hızla fırlatılan top, 9 sn sonra yere düşüyor.
Topun   çıkabileceği  maksimum yükseklik
kaç    metredir? (cos 53o = 0,6;  sin53o = 0,8; 
g = 10 )

8.

12,6A)
16,4B)
22,3C)
28,8D)

Yukarıdaki şekildeki gibi aralarında 800 m
mesafe bulunan iki araba hareketsiz
durmaktayken, aynı yönde harekete başlıyor.
Arkadaki arabanın ivmesi 8  öndeki

arabanın ivmesi ise  4  olduğuna
göre, arkadaki araç, öndeki aracı kaç saniye
sonra yakalar?

9.

12A)
16B)
20C)
22D)

Kuzey-Güney yönünde 4 m/sn hızla hareket
eden A bisikletlisi ile Doğu-Batı yönünde 3
m/sn hızla hareket eden B bisikletlisi, 90o açı
ile birbirine yaklaştıklarında B bisikletlisi A
bisikletlisini hangi hızla hareket ediyor
görür?

10.

3A)
5B)
7C)
10D)
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A

Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan 4m kütleli
cisme etki eden kuvvetin zamana bağlı değişim
grafiği yukarıdaki verilmiştir.

Buna göre, 0-30 sn aralığında cismin
momentum değişimi kaç Nsn’dir?

11.

135A)
140B)
150C)
180D)

Yukarıdaki şekilde A çarkı ile B kasnağı
 ve D çarkı  ile C

 kasnağı eş merkezlidir. F kuvveti
ile 384 cm çekildiğinde D çarkı 8 tur dönüyor.
A çarkının yarıçapı kaç cm’dir? ( = 3) 

12.

22A)
24B)
28C)
30D)

Üst noktasından sabitlenen 2m
uzunluğundaki   çubuğa,    şekildeki gibi
sabit noktasından 75 cm mesafede 

kuvveti, hareketli alt ucunda kuvveti
uygulanmaktadır. Sistemin toplam torku
hangi yöne doğru kaç Newton’dur?

13.

A)

B)

C)

D)

Sürtünmelerin önemsenmediği bir makaraya
asılı ipin bir ucuna  kg’lık ve diğer

ucuna  kg’lık kütleler şekildeki gibi
asılıdır. İpteki gerilme kuvveti kaç
Newton’dur?

14.

140A)
120B)
96C)
64D)
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A

Yatayla 37o’lik açı yapacak şekilde duvara
yaslanan bir merdiven, zemindeki 100 N’luk
sürtünme kuvveti sayesinde dengede
durmaktadır. Merdivenin kütlesi kaç kg’dır?

15.

10A)
15B)
20C)
25D)

Yatay doğrultuda 3 kg kütleli tabanca
ateşlendiğinde 20 gr kütleli mermi 600 m/sn
hızla namludan çıkıyor. Tabancanın geri
tepme hızı kaç m/sn’dir?

16.

4A)
3B)
3C)
4D)

Yerden    500  m    yüksekten,   yatay   olarak
300 m/sn hızla uçan uçaktan, yerde 30 m/sn
hızla ilerleyen arabayı vurması için bombanın
arabanın bulunduğu noktadan kaç m önce
bırakılması gerekir? (g = 10  )

17.

2.200A)
2.450B)
2.700C)
3.100D)

Sürtünmesiz düzlemde duran ve 40N’luk
kuvvet ile çekilen 16 kg’lık kütlenin üzerine
şekildeki gibi 4 kg’lık kütle yerleştirilmiştir. 4
kg'lık kütlenin 16 kg'lık kütleye göre
hareketsiz kaldığı bilindiğine göre, kütleler
arası sürtünme katsayısı kaçtır?

18.

0,1A)
0,2B)
0,4C)
2D)

Yukarıdaki koordinat sisteminde, 

 kütleli
cisimler bulunmaktadır. Sistemin ağırlık
merkezi koordinatları 

olduğuna göre, kütlesinin 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

19.

(3;0)A)
(0;4)B)
(4;0)C)
(0;3)D)

Bir vidanın dönebilmesi için 0,5 cm
uzunluğundaki kuvvet koluna dik olarak 18
N’luk kuvvet uygulandığında, düzlemin vidaya
uyguladığı tepki kuvveti 180 N’dur. Kuvvet
kazancının 10 olması için kaç kez
döndürüldüğünde vida zemine 1,8 cm
saplanır?

20.

3A)
4B)
5C)
6D)
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SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1 A
İşletme içinde bir fikri, riski alma ve yenilik
yapma yoluyla kârlı, nihai bir ürüne
dönüştürme sorumluluğunu üstlenen kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

YöneticiA)
Dış girişimciB)
İç girişimciC)
LiderD)

Ekonomistlere göre fiyatı olan ve bedelini
ödemek sureti ile satın alınabilen her türlü
mal ve hizmete ne ad verilir?

2.

TercihA)
PiyasaB)
ArzC)
Kıt malD)

Sanayi üretiminde kullanılan çeşitli ham
maddeler ve ara mallar, ekonomik mal ve
hizmetlerin üretimi amacıyla kullanılırken yok
olsalar dahi aşağıdakilerin hangisiyle
adlandırılır?

3.

ÜretimA)
Endüstriler arası kullanımB)
TüketimC)
AtıkD)

Ekonomi bilimine göre alıcı ve satıcıların
birbiriyle kolayca temas etmelerini sağlayan
örgütsel varlığa ne ad verilir?

4.

SermayeA)
PiyasaB)
KartelC)
VizyonD)

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın
aşamalarından biri değildir?

5.

PazarlamaA)
Değerlendirme ve uygulamaB)
Fikir deneyimiC)
Bilgi toplamaD)

Aşağıdakilerden hangisi liderin
özelliklerinden biri değildir?

6.

Değişimin öncüsü olmasıA)
Etkilenen olmasıB)
Sorgulayıcı olmasıC)
Motive edici olmasıD)

Üreticilerin satmaya hazır oldukları mal
miktarına ekonomide ne ad verilir?

7.

TalepA)
ArzB)
PiyasaC)
VerimlilikD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik için
gerekli kaynak olan üretim faktörlerinden biri
değildir?

8.

SermayeA)
DoğaB)
VizyonC)
EmekD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin ana
bileşenlerinden biri değildir?

9.

Sınırsız sermayeye sahibi olmakA)
Rekabetçi düşünmekB)
Öncü olmakC)
Risk almakD)

Üretim faktörleri kendisinde olmasa bile,
onları bir araya getirebilen, üretim
birimlerini kuran, çalıştıran ve risklere
katlanan kişiye ne ad verilir?

10.

TüketiciA)
YöneticiB)
GirişimciC)
ProfesyonelD)
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A
Girişimcinin yeniliğe, yaratıcılığa ve
orjinalliğe açıklığının, başkalarının
görüşlerinden ve katkılarından ilham alma
derecesinin göstergesine ne ad verilir?

11.

VizyonA)
MisyonB)
MotivasyonC)
StandardizasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin temel
özelliklerinden biridir? 

12.

Planlı olmasıA)
Taraflı olmasıB)
Kararsız olmasıC)
Uyumsuz olmasıD)

İncelenen kurumun, tekniğin, sürecin,
durumun veya kişinin güçlü yönlerini
belirlemekte, dış çevreden kaynaklanan fırsat
ve tehditleri saptamakta kullanılan tekniğe ne
ad verilir?

13.

Strateji analiziA)
BCG analiziB)
Fayda Maliyet analiziC)
SWOT analiziD)

Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma
özelliğini ekonomik kalkınmada, insan
kaynaklarını temel yapı taşlarından biri olarak
ilk kez vurgulayan ve gündeme getiren
ekonomist aşağıdakilerden hangisidir? 

14.

Robert PlutchikA)
Richard CantillonB)
Joseph SchumpeterC)
Adam SmithD)

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş bir
girişimcinin yerine getirmesi beklenen
fonksiyonlardan biri değildir?

15.

Yeni pazarlara ulaşmakA)
Endüstride yeni organizasyonlar kurmakB)
Yeni mal ve hizmet üretmekC)
Bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve kalitesini
düşürmek

D)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin vizyon
oluşturabilmesi için gereken özelliklerden
biri değildir?

16.

Yöntem oluşturmasıA)
Yardımsever olmasıB)
Örnek olmasıC)
Sınırsız kaynaklara sahip olmasıD)

Bir kimsenin davranış ve kararları
sonucunda kaybetme şansına maruz
kalmasına ne ad verilir?

17.

KârA)
ZararB)
RiskC)
KıtlıkD)

Girişimcilerin örgütlenerek çeşitli işletme
birlikleri kurmalarının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Piyasaya hakim olmak A)
Çevre kirlenmesini önlemekB)
Stok devir hızını azaltmakC)
İş başı eğitim vermekD)

18. yüzyılın başında girişimciyi “henüz
belirginleşmemiş bir bedele satmak üzere
girdileri bugünden satın alan ve üreten kişi”
olarak tanımlayan ekonomist aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Ferdinand PorcheA)
Richard CantillonB)
Joseph SchumpeterC)
Jetin Baptise SayD)

İşletmeler için amaç geliştirme ve bu
amaçlara ulaşmak için çeşitli alternatiflerin
değerlendirilmelerini kapsayan süreçlere ne
ad verilir?

20.

BölümlemeA)
AnalizB)
Geri beslemeC)
PlanlamaD)
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SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 2 A
Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik
etüdünün faydalarından biridir? 

1.

Toplumun eğitim seviyesini artırır.A)
Geri dönüşümü hızlandırır.B)
Kredilerin doğru ve etkin kullanılmasını
sağlar.

C)

Rekabeti artırır.D)

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün
aşamalarından biri değildir?

2.

Ekonomik incelemeA)
Sosyolojik  incelemeB)
Teknik incelemeC)
Hukuki incelemeD)

Aşağıdakilerden hangisi finansal inceleme
kapsamında yapılan çalışmalardan biridir?

3.

Temel mühendislik tasarımlarının yapılmasıA)
Ulaşım faktörlerinin araştırılmasıB)
Makine donanımının seçilmesiC)
Finansman tablolarının hazırlanmasıD)

Girişimcilerin hedefledikleri amaçlarına
ulaşabilmek için uygulamaya karar verdikleri
fikir yada fikirler bütününe ne ad verilir?

4.

İş fikriA)
AraştırmaB)
ProjeC)
AnalizD)

Kurumları orta ve uzun vadede başarıya
ulaştırmayı hedefleyen stratejik planlara ne
ad verilir?

5.

YönetişimA)
DenetimB)
ProjeC)
HedefD)

Uzmanlık, bilgi ve deneyimi gerektiren proje
faaliyetine ne ad verilir?

6.

KoordinasyonA)
Fizibilite(Yapılabilirlik) çalışmasıB)
ÇözümlemeC)
GüdülemeD)

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik
etüdünün ekonomik incelemede yapılan
araştırmalarından biri değildir?

7.

Ham madde analiziA)
Ürün araştırmasıB)
Kuruluş yeri seçimiC)
Finansman giderlerinin belirlenmesiD)

Otomobil fabrikaları aşağıdaki işletmelerden
hangisine örnektir?

8.

Sanayi işletmeleriA)
Finans işletmeleriB)
Kiralama işletmeleriC)
Ticaret işletmeleriD)

“Üretim ve pazarlama”, işletmenin temel
fonksiyonlarından hangisinin içinde yer alır?

9.

Temel fonksiyonA)
Genel fonksiyonB)
Kolaylaştırıcı fonksiyonC)
Destekleyici fonksiyonD)

Kişi yada işletmelerin ihtiyaç duydukları
fonların belirlenerek sağlanması ve bu
fonların en uygun alanlara kaydırılarak
yönetilmesine  ne ad verilir?

10.

TedarikA)
Finansal YönetimB)
PlanlamaC)
PazarlamaD)

Serbest piyasa ekonomisine işlerlik
kazandırmak amacıyla kamu ekonomik
işletme ya da teşebbüsleri mülkiyetin kısmen
veya tamamen özel teşebbüse devredilerek
bunların özel işletme ya da teşebbüs
biçimine dönüştürülmesine ne ad verilir?

11.

SonlandırmaA)
ÖzelleştirmeB)
KamulaştırmaC)
El koyma D)
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A
Kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek veya
pazarlamak için üretim faktörlerini planlı,
tutarlı ve akılcı bir sistemle bir araya getiren
teknik ve ekonomik birime ne ad verilir? 

12.

VakıfA)
FederasyonB)
PiyasaC)
İşletmeD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
ekonomik şekilleri bakımından
sınıflandırılmasında yer alan işletme
türlerinden biridir?

13.

Hizmet üreten işletmelerA)
Kamu işletmeleriB)
Kiralama işletmeleriC)
Finans işletmeleriD)

Aşağıdakilerden hangisi sermaye
şirketlerinden biri değildir?

14.

Anonim şirketlerA)
Sermayesi payları bölünmüş komandit
şirketler

B)

Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleriC)
Limited şirketlerD)

Bir işletmenin ürünlerinin yurt içinde ya da
yurt dışında satışını ve pazarlamasını
sağlayan, işletmeye bağlı olarak çalışan ve
işletmeyle aralarındaki ilişkinin hukuki
kurallara bağlı olduğu işletme ya da şahıslara
ne ad verilir? 

15.

AjansA)
FranchisingB)
TedarikçiC)
BayiD)

Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinden
satışın başarıya ulaşması için dikkat edilmesi
gereken konulardan biri değildir?

16.

Doğru işletme kurallarıA)
Doğru hedef kitleB)
Doğru mağaza dekorasyonu seçimiC)
Doğru ihtiyaç tespitiD)

I. Ticari defterini tasdik ettirme 
II.  Deprem felaketinden zarar görenler için 
     yardımda bulunma
III. Ticari defterleri saklama

Yukarıdakilerden hangileri girişimcinin yasal
sorumluluklarındandır?

17.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının
karşılanmasında küçük ve orta ölçekli
işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak,
rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek
sanayide uyumunu ekonomik gelişmelere
uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla
kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

18.

SPKA)
BDDKB)
TSKBC)
KOSGEBD)

Piyasada tanınmış yerleşmiş bir ismin ya da
markanın işletme hakkını veren tarafa ne ad
verilir?

19.

DistribütörlükA)
FranchisorB)
FranchiseeC)
MüteşebbisD)

Çalışanlara işletmenin amaçlarını, ilkelerini,
çalışma şeklini tanımlamaya ve iş yaşamında
uyulacak ilkelere yönelik kurallar bütününü
açıklayan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

İş ahlakı kurallarıA)
Hukuk kurallarıB)
AhilikC)
ÖrfD)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 3 (SEÇMELİ) A
Hayâ duygusunun gerektirdiği şekilde
hareket etmeye ne ad verilir?

1.

SabırA)
EdepB)
ŞecaatC)
TakvaD)

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelmiş olan ayetlerin
tümünün sayfalara yazılarak iki kapak arasına
konulmuş hâline ne ad verilir?

2.

ŞecaatA)
RıfkB)
MushafC)
HilmD)

Kişinin öfkesinin, aklın ve imanın
kontrolünde olması, Allah’ın (c.c.) rızasıyla
ölçülü olmasına ne ad verilir?

3.

ŞecaatA)
RıfkB)
TakvaC)
HilmD)

Allah (c.c), iman edip salih amel işleyen
müminleri takva sahibi yani ------- olarak niteler.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

muttakiA)
mushafB)
tebyinC)
ihlasD)

Kişinin nefsini, Allah’ın (c.c.) huzurunda
kulluk mevkisine koyması, insanlara karşı
kibirli ve gururlu olmamasına ne ad verilir?

5.

SabırA)
MerhametB)
ŞecaatC)
TevazuD)

I. Kur’an-ı Kerim
II. Sünnet
III. İsraf

Yukarıdakilerden hangileri İslâm ahlâkının
kaynakları arasında yer alır?

6.

Yalnız IA)
I ve IIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)

Hz. Osman’ın (r.a.) doğum yeri
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

SanaA)
AdenB)
TaifC)
TebükD)

Halifeliği zamanında ilk donanmayı oluşturan
ve Kıbrıs’ı alan sahabi aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Hz. Ali (r.a.)A)
Hz. Osman (r.a.)B)
Hz. Ebu Bekir (r.a.)C)
Hz. Ömer (r.a.)D)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yirmi yaşlarında bir
gençken katıldığı, adaletin tesisi ve hakkın
gözetilmesi için kurulmuş olan topluluk
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Rûme CemiyetiA)
Muttaki TopluluğuB)
Erdemliler TopluluğuC)
İhlas CemiyetiD)

Yumuşak ve nazik davranma, iyi muamele
etmeye ne ad verilir?

10.

TezkiyeA)
KıraatB)
RıfkC)
TilavetD)

Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’i hangi melek
vasıtasıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.)
indirmiştir?

11.

Mikail (a.s.)A)
Cebrail (a.s.)B)
Azrail (a.s.)C)
İsrafil (a.s.)D)

Kur’an-ı Kerim’in manasını anlamak ve
gereğince amel etmek için onu tecvid ve tertil
üzere dikkatlice okumaya ne ad verilir?

12.

TezkiyeA)
TilavetB)
ŞecaatC)
ŞirkD)

Zenginlerin malının belirlenen kısmını, ayette
belirtilmiş kişilere ibadet maksadıyla
vermesine ne ad verilir?

13.

TezkiyeA)
KıraatB)
HasetC)
ZekâtD)
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A
Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) asıl ismi
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

SıddıkA)
Ümmü’l HayrB)
Ebu KuhâfeC)
Abdu’l-KâbeD)

Birine bilgi öğretmek, ders okutmaya ne ad
verilir?

15.

TalimA)
TemsilB)
TeşriC)
TezkiyeD)

Ridde Olayı hangi halife döneminde meydana
gelmiştir?

16.

Hz. Ebu Bekir (r.a.)A)
Hz. Ömer (r.a.)B)
Hz. Osman (r.a.)C)
Hz. Ali (r.a.)D)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.), “Çünkü namaz
müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz
kılınmıştır” ayetindeki namaz emriyle neyin
kastedildiğini açıklaması onun hangi
görevine işaret eder?

17.

TebyinA)
KıraatB)
TemsilC)
TezkiyeD)

Hz. Muhammed (s.a.v.) kaç yılında Medine’ye
hicret etmiştir?

18.

590A)
603B)
616C)
622D)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kur’an’da hükmü
bulunmayan meseleler hakkında hüküm
koymasına ne ad verilir?

19.

TalimA)
TebyinB)
TezkiyeC)
TeşriD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ görevi kaç yıl
sürmüştür?

20.

7A)
12B)
23C)
34D)
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SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1 A
Öğrenme, bellek, güdü, duygu ve
davranışların fizyolojik temelleri üzerinde
laboratuvar çalışmaları yapılan psikolojinin
alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

DeneyselA)
BilişselB)
SosyalC)
KlinikD)

İncelenen olayda araştırmacı tarafından
seçilen, olayda etkisi araştırılan değişkene ne
ad verilir?

2.

SürekliA)
BağımsızB)
NitelC)
BağımlıD)

Psikolojinin konusunun zihnin yapısı ve
bilinç denilen karmaşık yapının
çözümlenmesi olduğunu öngören yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

YapısalcıA)
İşlevselciB)
DavranışçıC)
BütüncülD)

Sayısal olarak belirlenebilirliği ifade eden
psikoloji ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

4.

ÖlçülebilirlikA)
GözlenebilirlikB)
SağlanabilirlikC)
TekrarlanabilirlikD)

Korelasyon katsayısıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Alacağı en yüksek değer 1’dir. A)
Bir değişken artarken diğeri de artarsa
aralarındaki korelasyon pozitiftir. 

B)

Korelasyon değeri 0 ise, değişkenler
arasında ilişki yoktur. 

C)

0-1 arasında değer alır. D)

Psikolojinin tıp alanında uygulanmasıyla
ortaya çıkan psikolojinin uygulamalı alt dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Örgütsel PsikolojiA)
Klinik PsikolojiB)
Eğitim PsikolojisiC)
Sağlık PsikolojisiD)

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji
araştırmalarında kullanılan betimleyici ve
tanımlayıcı yöntemlerden biridir?

7.

Korelasyonel yöntemA)
Deneysel yöntemB)
Doğal gözlemC)
Nedensel karşılaştırmaD)

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde
psikoloji tanımının dört önemli unsurundan
biri değildir?

8.

Pozitif BilimA)
OrganizmaB)
DavranışC)
ÇevreD)

Bireyin dış dünyayı nasıl içselleştirip
uyarıcıları kendine özgü bir biçimde
algıladığını anlama amacındaki yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

BiyolojikA)
BilişselB)
PsikodinamikC)
HümanistikD)

Bir araştırmacı, öğrencilerde kaygıya neden olan
etmenleri ortaya koymaya yönelik bir çalışma
yürütmüştür. Çalışma sonunda okul içi
nedenlerin, kaygıya neden olan en önemli etmen
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yukarıda sözü edilen araştırma, psikolojinin
insan davranışlarına yönelik amaçlarından
hangisiyle ilgilidir?

10.

Önceden kestirebilmeA)
Etkileyebilme ve kontrol etmeB)
Anlama ve açıklamaC)
BetimlemeD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi algıda seçiciliği
etkileyen dış faktörlerden biridir?

11.

BeklentiA)
YenilikB)
MeslekC)
İlgilerD)

Hücre çekirdeğinde 46 adet bulunan ve
kalıtsal özelliklerin taşınmasını sağlayan gen
ünitelerine ne ad verilir?

12.

KromozomA)
RNAB)
MitokondriC)
SelülozD)

Bir kişide herhangi bir duyum oluşması için
gerekli minimum fiziksel enerji şiddetine ne
ad verilir?

13.

GelişimA)
Farklılaşma eşiğiB)
UyarımC)
Mutlak eşikD)

Aşağıdakilerden hangisi Piaget’ye göre işlem
öncesi dönemin özelliklerinden biridir?

14.

Tek boyutlu düşünmeA)
Nesnenin süreklilik kazanmasıB)
Ahlaki kararlarda niyet kavramının gelişmesiC)
Soyut düşünmeD)

Maslow’a göre, güdülerin sıralanışında en üst
basamakta aşağıdakilerden hangisi yer alır?

15.

Fizyolojik ihtiyaçlarA)
Sevgi ihtiyacıB)
Kendini gerçekleştirme ihtiyacıC)
Sosyal onay ihtiyacıD)

Aşağıdakilerden hangisi yeni doğanın
gelişimsel özelliklerinden biridir?

16.

Yabancıları ayırt etmeA)
İlk kelimeleri söylemeB)
Yakın çevreyi ayırt etmeC)
Nesne devamlılığını kavramaD)

Fiziksel ve psikolojik bir çabayla
gerçekleştirdiğimiz dikkate ne ad verilir?

17.

BölünmüşA)
PasifB)
EtkinC)
SeçiciD)

Döllenmeden ölüme dek organizmanın
sürekli ve düzenli olarak bedensel, zihinsel,
duygusal ve sosyal değişimine ne ad verilir?

18.

BüyümeA)
ÖğrenmeB)
GelişimC)
OlgunlaşmaD)

Beden işlevlerini ruhsal olarak denetlemeyi
amaçlayan bilinçli kontrol yöntemine ne ad
verilir?

19.

ApneA)
HipnozB)
RüyaC)
MeditasyonD)

Hedefe ulaşıldığında, doyum sağlandığında
duyulan his aşağıdakilerden hangisidir?

20.

KaygıA)
HazB)
KorkuC)
ÖfkeD)
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TARİH 6 A
Nizam-ı Cedid Ordusu’nun giderlerini
karşılamak amacıyla kurulan hazine
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

DefterdarlıkA)
Hazine-i AmireB)
Hazine-i HassaC)
İrad-ı CeditD)

Sanayi Devrimi hangi ülkede başlamıştır?2.

İngiltereA)
İtalyaB)
FransaC)
RusyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Kapitalizm
ideolojisinin ortaya çıkmasının
nedenlerinden biri değildir?

3.

XIV. ve XVII. yüzyıl arasında uluslararası
ticaretin azalması

A)

Bilimin özellikle de gözlem ve tümevarım
metodundaki gelişimin eski düzene olan
inancı yıkması

B)

Bankacılığın zayıflamasıC)
Sermaye birikimine sahip yeni bir iş adamı
sınıfının ortaya çıkması

D)

Sened-i İttifak hangi Osmanlı padişahı
döneminde imzalanmıştır?

4.

II. MahmutA)
IV. MuratB)
II. MehmetC)
I. SelimD)

Aşağıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi’nin
(1876) maddeleri arasında yer almaz?

5.

Basın, kanunlar çerçevesinde hürdür.A)
Müsadere ve angarya serbesttir.B)
Hiç kimse kanunların belirttiği sebepler
dışında başka bir bahane ile
cezalandırılamaz.

C)

Meclisi açma kapama yetkisi padişaha aittir.D)

Genç Osmanlılar Cemiyeti’nin temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Islahat Fermanı’nı ilan etmekA)
Eski Osmanlı kurumlarını yeniden kurmakB)
Tanzimat reformlarına muhalefet etmekC)
Mutlak monarşi yerine anayasal bir monarşi
kurmak

D)

Liberalizmin siyasi bir teori olarak ortaya
çıkmasında en büyük katkıyı sağlayan filozof
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

John CalvinA)
VoltaireB)
Thomas MünzerC)
John LockeD)

“Sanayi-i Nefise Mektebi” hangi Osmanlı
padişahı döneminde açılmıştır?

8.

II. MehmetA)
II. MuratB)
II. AbdülhamitC)
II. OsmanD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut
Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?

9.

Mekteb-i Tıbbiye’nin açılmasıA)
II. Meşrutiyetin ilan edilmesiB)
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adlı yeni
bir ordunun kurulması

C)

Memur yetiştirmek üzere Mekteb-i Maârif-i
Adliyye’nin açılması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
Fermanı’nın kabul edilen maddeleri arasında
yer almaz?

10.

Kanun önünde herkes eşit sayılacakA)
Kişilere mülk hakkı verilecekB)
Vergiler sosyal sınıflara göre belirlenecekC)
Askerlik işleri düzene sokulacakD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi XVIII. ve XIX.
yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin endüstriyel
üretime geçişte yaşadığı zorlukların
nedenlerinden biri değildir?

11.

Meclis-i Maarif-i Umumiye'nin kurulmasıA)
Rusya ve Avusturya ile yapılan uzun süreli
savaşların getirdiği mali sıkıntılar

B)

III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde
başlatılan ıslahatlara ulemanın karşı çıkması

C)

Devlet sınırları içerisinde meydana gelen
isyanlar

D)

“Milletlerin Zenginliği” adlı eser aşağıdaki
kişilerden hangisine aittir?

12.

John LockeA)
Adam SmithB)
David HumeC)
Thomas HobbesD)

Farklı etnik kökene sahip toplumların farklı
kültür birikimlerini (din, dil, gelenek,
alışkanlık, vb.) ve aidiyet duygularını, egemen
kültür ve kimlik dokusu içinde eritip yok
etmesine ne ad verilir?

13.

AsimilasyonA)
DiocesisB)
ŞansölyeC)
KnezlikD)

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretimin
genel özelliklerinden biri değildir?

14.

İş bölümünde modern eğitimden
faydalanılması

A)

Üretim araçlarının mülkiyetinin fabrika/firma
sahibine ait olması

B)

Üretimde el emeğinin ön planda olmasıC)
Üretimde çalışan sayısının binlerle ifade
edilmesi

D)

Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi savaş
sırasında almıştır?

15.

Prut SavaşıA)
Ridaniye SavaşıB)
Preveze Deniz SavaşıC)
Kırım SavaşıD)

Aşağıdakilerden hangisi 1838 Balta Limanı
Ticaret Antlaşması’nın hükümleri arasında
yer almaz?

16.

İngilizlere diledikleri miktarda ham maddeyi
satın alma imkânı verilmesi

A)

İngilizlerle olan transit ticaretten alınan
verginin kaldırılması

B)

Tekel sisteminin yaygınlaştırılmasıC)
İngiliz vatandaşlarının, Osmanlı ürünlerini,
Osmanlı tebaasından tacirlerle aynı vergi
koşulları altında satın alma hakkına sahip
olması

D)

II. Mahmut Dönemi’nde çıkarılan resmî
Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Tasfir-i EfkarA)
Takvim-i VekayîB)
ÖğütC)
AçıksözD)

Fransızların “toplumun tavrı” anlamında
kullandıkları kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

KamuoyuA)
NafiaB)
MavnaC)
HegemonyaD)

Osmanlı Devleti’nde ülke içinde seyahat
etmek ve İstanbul’a gitmek için alınan izin ve
geçiş belgesini ifade eden terim
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Mühre-zenA)
İstinafB)
Limes (Limas)C)
Mürur tezkiresi (tezkeresi)D)

Osmanlı Devleti’nde “Muhacirun
Komisyonu”nun (1860-1861) kurulma amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Islahat Fermanı’nı ilan etmekA)
Göçler sonrasında ortaya çıkan sorunları
çözmek

B)

Deniz kuvvetlerine bağlı asker yetiştirmekC)
Tanzimat Fermanı’nı ilan etmekD)
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ALMANCA 4 A
------- können wir Experimente durchführen.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

1.

In der SchulkantineA)
Im MusikraumB)
Im ChemielaborC)
Im SprachlaborD)

Wo verbringst du deine Ferien?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

2.

Morgen früh.A)
In der Türkei.B)
Aus Deutschland.C)
Mit Freunden.D)

8 Euro pro Person.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

Wie lange ist die Bank geöffnet?A)
Wie lange dauert die Führung?B)
Wie viel kostet der Eintrittspreis pro Person?C)
Wann gehst du ins Theater?D)

Die Kinder ------- heute ein Museum.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

liegenA)
wartenB)
arbeitenC)
besuchenD)

Was kannst du in einer Stadt machen?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi verilen sorunun
doğru cevabı olamaz?

5.

Ich kann historische Orte besuchen.A)
Ich kann einkaufen gehen.B)
Ich muss heute früh schlafen gehen.C)
Ich kann regionale Köstlichkeiten
schmecken

D)

Ja, ich habe eine Katze.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Hast du ein Haustier?A)
Welche Tiere kennst du?B)
Magst du Hunde?C)
Würdest du gern ein Haustier haben?D)

Wie begrüßt man sich in Italien?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru  olarak verilmiştir?

7.

Hallo!A)
Hola!B)
Ahoj!C)
Servus!D)
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A
Meine Mutter kocht ein Hähnchen.

Wie lautet der obige Satz im Perfekt?

Yukarıdaki cümlenin di’ li geçmiş zaman
şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

8.

Meine Mutter soll ein Hähchen kochen.A)
Meine Mutter hätte ein Hähnchen kochen
können.

B)

Meine Mutter wollte ein Hähnchen kochen.C)
Meine Mutter hat ein Hähnchen gekocht.D)

------- ist eine wichtige Pflicht für die Männer in
der Türkei.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

Die EinschulungA)
Die BegrüßungB)
Der HamamC)
Der WehrpflichtD)

Was hast du auf dem Bauernmarkt gemacht?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru  olarak verilmiştir?

10.

Wir essen heute eine Pizza.A)
Sie geht zu einer Party.B)
Er will Jura studieren.C)
Ich habe die Kühe gemolken.D)

Ankara liegt in ------- von der Türkei.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

der SüdenA)
die EckeB)
der MitteC)
der OstenD)

Die Fahrt von Eskişehir nach Istanbul ------- fünf
Stunden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

umA)
dauertB)
nachC)
zurückD)

A: Entschuldigung, kann ich Sie etwas fragen?
B: Ja, gerne!
A: Wo ist hier die Moschee?
B: Gehen Sie von hier 200 Meter -------, dort

sehe Sie ein Park. ------- Sie von dort nach
links, dann sehen Sie die Moschee auf der
linken Seite.

A: Vielen Dank!

Welche Wörter passen in die Lücken im
obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

geradeaus / BiegenA)
nach / DanachB)
links / DannC)
rechts / KreuzungD)
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A
Der Zug fährt ------- den Marmara Tunnel.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

entlangA)
mitB)
zwischenC)
durchD)

Was bedeutet das Wort “entlang” auf
Türkisch?

“entlang” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

içermekA)
boyuncaB)
sürekliC)
daimaD)

Ich möchte ------- ins Kino einladen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

dichA)
michB)
dirC)
mirD)

Was brauchen Sie für einen Kartoffelsalat?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi verilen sorunun
doğru cevabı olamaz?

17.

PetersilieA)
KartoffelnB)
PuderzuckerC)
ZwiebelnD)

Aus Milch kann man ------- machen.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

18.

BrotA)
ButterB)
KäseC)
JoghurtD)

Ich bin im August geboren.

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

19.

Was machst du am Wochenende?A)
Wann bist du geboren?B)
Wo feierst du deinen Geburtstag?C)
Wer hat heute Geburtstag?D)

Unsere Tante hat ------- zum Abendessen
eingeladen.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

20.

sichA)
unsB)
dichC)
michD)
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FRANSIZCA 4 A
«Pierre pencereden ne görüyor?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

1.

Que voit Pierre par la fenêtre?A)
Quand Pierre regarde par la fenêtre? B)
Qui voit Pierre par la fenêtre?C)
Que dit Pierre par la fenêtre?D)

Quand il fera chaud, nous ------- des vacances.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

faisonsA)
faireB)
faisionsC)
feronsD)

Cette femme ------- très jolie.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

esA)
estB)
asC)
aD)

Nous venons de -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

mange A)
mangerB)
mangeaitC)
mangesD)

Mireille : Tu téléphones à Marie?
Jacques : Oui, je ------- téléphone.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

luiA)
àB)
laC)
enD)

Elle  ------- dans quelques heures.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

vient de partirA)
vas partirB)
va partirC)
viens de partirD)

Ce manteau est à moi: c’est -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

les miennesA)
la mienneB)
le tienC)
le mienD)

Nous nous sommes promenés longtemps -------
le froid.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

maisA)
malgréB)
pourC)
en revancheD)
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A
Ma fille est blonde. ------- de ma voisine est
brune.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

CeluiA)
CeuxB)
CelleC)
CellesD)

Quand il partira à l’université, il ------- une voiture.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

achetaitA)
achèteB)
achèteraC)
acheterD)

Cette télévision est à nous. C’est -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

le nôtreA)
le tienB)
la tienneC)
la nôtreD)

Cet été, Monique ------- des cours.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

donnerA)
donneB)
va donnerC)
donnesD)

Est-ce que tu as eu une ------- note?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

nouvellesA)
mauvaiseB)
petitC)
chaudD)

«Nous viendrons demain.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Yarın geleceğiz.A)
Dün geldik.B)
Şimdi geliriz.C)
Bugün geldik.D)

Quand tu arriveras, je/j’ -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

sortezA)
sortiraiB)
sortiraC)
sorsD)

«Je voudrais bien une tasse de thé.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

İyi bir çay isterim.A)
Çayı iyi isterim. B)
Bir fincan çay isterim.C)
Bir fincan çay verin.D)
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A
Nous sommes au printemps, mais bientôt ce
------- l'été.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

seraA)
serasB)
seraiC)
serezD)

Je vais ------- les courses.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

de faireA)
faitB)
à faireC)
faireD)

Le bébé dort, il ------- parler doucement.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

fautA)
vasB)
vientC)
doisD)

Il ------- doucement. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

parlezA)
parlesB)
parlonsC)
parleD)
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İNGİLİZCE 4 A
You ------- eat junk food if you are overweight.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

shouldn’t A)
shouldB)
willC)
canD)

The streets ------ by people for the festival.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

decoratedA)
is decoratedB)
decoratesC)
are decoratedD)

A: The room is very cold.
B: -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

3.

You should see the dentistA)
You should close the windowB)
You should go on a dietC)
You should stay at homeD)

My sister is responsible for --------the table.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

doingA)
moppingB)
settingC)
makingD)

Please, ------- the butter on the bread.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

spreadA)
stirB)
whiskC)
cutD)

The chef doesn’t read the recipe.

Which of the following sentences is the
passive form of the sentence above?

Yukarıdaki cümlenin edilgen biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

The recipe isn’t read by the chef.A)
The recipe not read by the chef.B)
The chef reads the recipe.C)
The recipe is read by the chef.D)

If you ------, you will catch the bus.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

will hurryA)
doesn’t hurryB)
hurryC)
not hurryD)

The house is ------- by my mother.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

cleansA)
will cleanB)
cleanedC)
clean D)
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A
I prefer staying in a tent ------ in a hotel.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

stayingA)
to stayB)
stayC)
to stayingD)

One of the most traditional communication media
is television.

Which of the following is the synonym of the
underlined word in the sentence above?

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

10.

EntireA)
Conventional B)
AvailableC)
WholeD)

She is ------- painter I have ever known.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

more successful A)
successful B)
the most successful C)
the successful D)

I want to buy a car ------ is not very expensive.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

whenA)
whichB)
whoC)
whereD)

Ali is ------- student in the class.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

the youngestA)
most youngB)
younger C)
the youngerD)

My homework is ------- than your homework.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

the betterA)
bestB)
the bestC)
betterD)

I wish I ------- more money so that I could buy a
new car.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

would haveA)
will haveB)
haveC)
had D)

If I studied harder, I ------- pass the exam. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

doesA)
didB)
wouldC)
willD)
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A
I wish you -------cook fish. I don’t like fish.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

doA)
doesn'tB)
willC)
didn't D)

If I ------- you, I would stay at home today.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

would beA)
wereB)
amC)
will beD)

Shop Assistant: Hello, Good morning! -------?
Mike : Yes, I’m looking for a coat.
Shop Assistant:What size are you?
Mike : I usually use Small size.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

19.

How does it fitA)
Can I help youB)
How much is itC)
Can I try it onD)

The people ------- read a lot are successful.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

who A)
whoseB)
which C)
whenD)
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34 TEST BİTTİ.



BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.
2. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de

öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.

3. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN/Öğrenci no, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, ilgili
alanları eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap
kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları
geçersiz sayılır.

4. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun
kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli
vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap
kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

7. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.

9. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını
kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına
başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız. 

10. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse,
sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz. 

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN/Öğrenci no, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi
eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla
kullanabilirsiniz.

12. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenerek ilgili
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu,

bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı
veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 
d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında

işaretleme yapmak,
f) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim

etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak,
h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,
i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak.

13. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır. 

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.




