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COĞRAFYA 1 A
Kıtaların, ülkelerin, kent ve kasabaların
sınırlarını gösteren harita türü
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Beşeri haritalarA)
Fiziki haritalarB)
Siyasi ve idari haritalarC)
Genel haritalarD)

Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın
paralel ve meridyenlere göre olan konumuna
ne ad verilir?

2.

Fiziksel konumA)
Çizgisel konumB)
Matematiksel konumC)
Özgün konumD)

Dünya, yörünge hareketini kaç günde
tamamlar?

3.

365A)
180B)
30C)
7D)

Aşağıdakilerden hangisi ılıman iklim
türlerinden biridir?

4.

Kutup iklimiA)
Akdeniz iklimiB)
Tundra iklimiC)
Muson iklimiD)

Akarsuların denizin sığ yerlerini
doldurmaları sonucunda oluşan ovalara ne
ad verilir?

5.

SırtA)
FalezB)
DeltaC)
HaliçD)

Atmosfer, su küre ve taş kürenin bir arada
bulunduğu ve içinde canlıların olduğu doğal
ortama ne ad verilir?

6.

HidrosferA)
AtmosferB)
LitosferC)
BiyosferD)

Haritalarda yapılan küçültme oranına ne ad
verilir?

7.

LejantA)
BaşlıkB)
ÖlçekC)
KoordinatD)

Suriye ve Irak’tan, Türkiye’ye doğru esen
sıcak rüzgarlara ne ad verilir?

8.

MistralA)
SamyeliB)
EtezyenC)
KrivetsD)

Eğim nedeniyle dağların Güneş gören
yamaçlarının, Güneş görmeyen taraflarına
göre daha sıcak olmasına ne ad verilir?

9.

Enlem etkisiA)
Bakı etkisiB)
İklim etkisiC)
Boylam etkisiD)

Yükselemeyen ılık ve nemli hava kütlelerinin
soğuk olan yeryüzüne temas etmesi ve
içindeki su buharının yüzeye yakın yerlerde
yoğunlaşması ile oluşan hava olayı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

SisA)
KırağıB)
YağmurC)
ÇiyD)
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A
Dünyanın şekline ve eksen eğikliğine bağlı olarak
iklim kuşakları ortaya çıkar.

Tropikal iklim kuşağı olarak adlandırılan
bölge aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Güney Afrika ve Güney AmerikaA)
Kutup noktalarıB)
Kutup dairesi ve dönenceler arasıC)
Ekvator ve çevresiD)

Aynı enlem üzerinde yer alan bütün noktalar
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

12.

Çizgisel hızları eşittir.A)
Ekvatora olan uzaklıkları eşittir.B)
Kutup noktalarına olan uzaklıkları eşittir.C)
Güneş ışınları alma açıları farklıdır.D)

Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin
Güneş’e uzaklıkları düşünüldüğünde,
Güneş’e en yakın 3. Gezegen aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

DünyaA)
MarsB)
VenüsC)
MerkürD)

Atmosferin yere dokunan en alt katmanı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

TroposferA)
StratosferB)
MezosferC)
TermosferD)

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük
(eksen) hareketinin sonuçlarından biri
değildir?

15.

Güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde
değişir.

A)

Yerel saat farkları meydana delir.B)
Gece gündüz ardı ardına sıralanır.C)
Paralel boyları kutuplara doğru kısalır.D)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye’nin
özel konumu ile ilgili değildir?

16.

Yer altı kaynakları çok çeşitli ve zengindir.A)
Ortalama yükseltisi fazladır.B)
Gölge boyu kuzeye doğru uzar.C)
Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada
ülkesidir.

D)

Dünya haritası hazırlayan ilk Türk
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Evliya ÇelebiA)
Piri ReisB)
HezÂrfen Ahmet ÇelebiC)
Katip ÇelebiD)

Aşağıdakilerden hangisi daimi (sürekli)
rüzgârlardan biri değildir?

18.

Muson RüzgârlarıA)
Batı RüzgârlarıB)
AlizelerC)
Kutup RüzgârlarıD)

Klimatolojinin kelime anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Canlılar bilimiA)
Su bilimiB)
Yer şekilleri bilimiC)
İklim bilimiD)

Kuzey yarım kürede en uzun gündüzün
yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

20.

21 MartA)
21 HaziranB)
23 EylülC)
21 AralıkD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 3 A
Aşağıdakilerden hangisi insanların Allah ile
irtibat kurma yollarından biri değildir?

1.

Dua etmekA)
Amel etmekB)
Tövbe etmekC)
İbadet etmekD)

Aşağıdakilerden hangisi Arapça’da altın ile
yapılan süsleme anlamına gelen bir
kavramdır?

2.

HatA)
MinyatürB)
TezhipC)
EbruD)

Aşağıdaki Allah’ın Subûti sıfatlarından
hangisi her şeye gücünün yetmesini ifade
eder?

3.

KudretA)
HayatB)
BasarC)
İlimD)

I. Kıdem
II. Beka
III. Vücud
IV. Kudret
V. Basar

Yukarıdakilerden hangileri Allah’ın Zâti
sıfatlarındandır?

4.

I ve IIA)
II ve IVB)
III ve VC)
I, II ve IIID)

İslam’ın temeli olan inanç esasları kaç başlık
altında toplanmıştır?

5.

6A)
4B)
3C)
2D)

-------, Halilullah (Allah’ın dostu) olarak anılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

Hz. AliA)
Hz. YusufB)
HZ. İbrahimC)
Hz. MusaD)

Tövbe nedir?7.

Allah’a saygıyla boyun eğmektir.A)
Tövbe, işlenen bir günahtan dolayı
pişmanlık duyarak Allah’a (c.c.) yönelmek ve
O’ndan bağışlanma dilemektir.

B)

Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp
buyurduklarını yerine getirmek.

C)

Allah’a, Allah’ın peygamberlerinin bildirdiği
tüm bilgilere şüphe etmeden inanmak.

D)

Bilge ve kahraman olarak tanınan sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Hz. ŞuaybA)
Hz. İbrahimB)
Hz. MusaC)
Hz. AliD)

El yapması kitapları süslemek için sulu boya ile
yapılan resim sanatına ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

HatA)
MinyatürB)
EbruC)
TezhipD)

Kur’an-ı Kerim’in 12. Suresinin hemen hemen
tamamında, bir iffet abidesi olarak
bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Hz. MeryemA)
Hz. MusaB)
Hz. YusufC)
Hz. İbrahimD)
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A
Mûte savaşı kaç yılında yapılmıştır?11.

629A)
620B)
589C)
545D)

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının
meşhur şairlerinden biridir?

12.

NedimA)
Şeyh GalipB)
NâbiC)
KöroğluD)

İslam dininin korumayı amaçladığı kaç temel
esas vardır?

13.

5A)
4B)
3C)
2D)

Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de hak ve hakikatin
yılmaz savunucularından olan yedi yiğit mümin
gençten bahseder. İçinde yaşadıkları putperest
toplumun batıl inançlarına karşı çıkarak Allah’a
(c.c.) imam eden bu gençlere -------
denilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

BilgeA)
ÂlimB)
SahabeC)
Ashab-ı KehfD)

Hz. Muhammed’e “Muhammedü’l Emin” ismi
hangi özelliğinden dolayı verilmiştir?

15.

Alçakgönüllü olmasıA)
Sabırlı olmasıB)
Güvenilir olmasıC)
Yardımsever olmasıD)

Minyatür yapan kişiye ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

HattatA)
NakkaşB)
HeykeltraşC)
MüzehhipD)

Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de hak ve hakikatin
yılmaz savunucularından olan, İçinde
yaşadıkları putperest toplumun batıl
inançlarına karşı çıkarak Allah’a (c.c.) imam
eden kaç mümin gençten bahseder?

17.

7A)
5B)
3C)
1D)

Aşağıdaki sanat dallarından hangisinin
gelişmesine İslam yardımcı olmuştur?

18.

MusikiA)
TezhipB)
HatC)
EbruD)

Aile, ilk insan ve ilk peygamber olan -------
zamanından beri var olan bir kurumdur.

Yukarudaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi tam olarak
tamamlar?

19.

Hz. Nuh A)
Hz. ÂdemB)
Hz. İbrahim C)
Hz. MusaD)

I. Sevgi
II. Saygı
III. Şefkat
IV. Güven
V. Çıkarcılık

Yukarıdakilerden hangileri eşler arsı olması
gereken duygulardandır?

20.

I ve IIA)
III, IV ve VB)
I, II, III ve IVC)
I, II, III, IV ve VD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4 A
Aşağıdakilerden hangisi ahlakın gayesidir?1.

İnsanlara rahat bir hayat sağlamak A)
İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunu
kazandırmak

B)

İnsanlara rekabeti öğretmekC)
İnsanlara bol kazanç sağlamakD)

-------, insanın başkalarını hareket ve fiilleriyle
aldatması, dürüst davranmaması, yalan
söylemesidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

SuizanA)
HaseB)
HileC)
İftiraD)

-------, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın
inanmak ve yasaklarına aklen ve kalben boyun
eğmektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

İbadetA)
İmanB)
DuaC)
AhlakD)

Gıybet kaç şekilde yapılır?4.

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

Aşağıdakilerden hangisinde İslam ahlakının
temel kaynakları birlikte ve doğru
verilmiştir?

5.

Akıl ve ÖrfA)
Kur’an ve SünnetB)
Akıl ve ÂdetC)
Örf ve ÂdetD)

I. Akıl
II. Örf
III. Âdet
IV. Sünnet

Yukarıdakilerden hangileri İslam ahlakının
diğer kaynaklarındandır?

6.

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

Kur’an ve hadislere göre bir münafıklık
alameti sayılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Hile A)
YalanB)
GıybetC)
HasetD)

İslam tarihinde ortaya çıkan mezhepler kaç
grupta sınıflandırılır?

8.

3A)
5B)
7C)
9D)

İslam dini kaç özel ve istisna durumda yalan
söylemeye izin vermiştir?

9.

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

I. İman
II. İbadet
III. Ahlak
IV. Dua

Yukarıdakilerden hangileri İslam’ın temel
esasları veya Kur’an’ın ana muhtevası diye
bileceğimiz esaslardandır?

10.

I ve IIA)
II ve IVB)
I, II ve IIIC)
I, II, III ve IVD)
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A
I. Suizanda bulunan kişi saygınlığını yitirir.
II. Suizanda bulunan kişi insanların nefretini 

kazanır.
III. Kötü zanda bulunmak, sosyal ilişkileri 

olumsuz etkiler.
IV. Toplumsal hayatta düzenin yıkılmasına neden

olur.

Yukarıdakilerden hangileri suizanın birey ve
topluma zararlarındandır?

11.

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

Sıffin Savaşı'nın yapıldığı tarih
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

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

Aşağıdakilerden hangisi itikadi
mezheplerden biridir?

13.

MalikilikA)
HanbelîlikB)
ŞafiilikC)
HaricilikD)

-------, dünyada ve ahirette insanların mutlu
olmaları için Allah’ın göndermiş olduğu kuralların
hepsini kesin bir şekilde kabullenme, iman
etmedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

FıkıhA)
FırkaB)
İtikadC)
MezhepD)

Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kaç
yıl boyunca aşama aşama gönderilmiştir?

15.

23A)
22B)
21C)
20D)

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerden
biri değildir?

16.

CaferilikA)
HanefilikB)
ŞiaC)
ŞafiilikD)

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?

17.

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

-------, 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?

18.

DuaA)
Ahlak B)
İman C)
İbadetD)

Cemal Savaşı'nın yapıldığı tarih
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

656A)
648B)
642C)
633D)

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

Yukarıdakilerden hangileri İslam
düşüncesinde dini yorumlarla ilgili bazı
kavramlardandır?

20.

I ve IIA)
II ve IIIB)
II ve IVC)
I, II, III ve IVD)
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KİMYA 2 A
Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi
elektron kaybetmiştir?

1.

Br2A)
C6H12 O6B)
Ca2+C)

D)

I.   

II.

III.

IV.

Yukarıda Lewis formülleri verilen türlerden
hangilerinde iyonik bağ bulunur? ( 11Na, 17Cl,
1H, 9F, 7N)

2.

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

Aşağıdaki etkileşimlerden hangisi Van der
waals etkileşimi değildir?

3.

H2……H2A)
HCl…..HClB)
H2O….. H2OC)
NaCl……H2OD)

Formül Adlandırma
I N2O Azot oksit
II P2O5 Diazot tetra oksit
III SnO2 Kalay (IV) oksit
IV FeO Demir (II)oksit

Yukarıdaki tabloda verilen bileşiklerin
hangileri yanlış adlandırılmıştır?

4.

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

I.

II.

III.

IV.

Yukarıda Lewis formülleri verilen türlerden
hangileri polar yapıdadır? (1H, 8O, 5B, 53I)

5.

Yalnız IVA)
I ve IIB)
III ve IVC)
I, II ve IIID)

12Mg atomuyla diğer bir magnezyum atomu
arasındaki etkileşim türü aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

İyonik bağA)
Hidrojen bağıB)
Kovalent bağ C)
Metalik bağD)
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A
Aşağıdaki bileşiklerin hangisi kendi
molekülleriyle London kuvveti oluşturur?
(9F, 1H, 8O, 17Cl, 7N)

7.

H2OA)
F2B)
HClC)
NH3D)

I. Sıkıştırılmasının zor olması
II. Bulunduğu kabın şeklini alması
III. Tanecikleri arasındaki etkileşimin yok

denecek kadar az olması

Yukarıdakilerden hangileri maddenin katı
hâlinin özelliklerindendir?

8.

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

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi fiziksel
değişim tepkimesidir?

9.

2C6H6(s)+15O2(g) → 12CO2(g)+6H2O(s)+
6535 kj/mol

A)

NaCl(k)+787 kj/mol→Na+(g)+Cl-(g)B)
H2O(g)→ H2O(s)+43,9 kj/molC)
C2H5OH(g)+38,6 kj/mol→ C2H5OH(s)D)

Su ve balın akışkanlığının farklı olması
aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı
olması ile açıklanır?

10.

DifüzyonA)
Osmotik basınçB)
EmisyonC)
ViskoziteD)

Mutfaklarda ve otomobillerde yakıt olarak
kullanılan, oda sıcaklığında gaz hâlinde olup
evlerimize ulaştırılırken hâl değişimine
uğratılıp sıvılaştırılan madde aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

LPGA)
DMAB)
LNGC)
DMCD)

Bakır (I) florür bileşiğinin formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

CuF2A)
CuClB)
CuFC)
CuCl2D)

Aşağıdakilerden hangisi sıvıların kaynama
noktasına etki eden faktörlerden biridir?

13.

Buharlaşma hızıA)
Ortam sıcaklığıB)
Karıştırma hızıC)
Tanecikler arası çekim kuvvetiD)

Maddenin dördüncü fiziksel hâli olarak
bilinen; elektron, pozitif yüklü iyon ve nötr
yapıya sahip olan atom veya moleküllerden
oluşan karışıma ne ad verilir?

14.

OrganizmaA)
PlazmaB)
YoğuşmaC)
KatıD)

Plazmanın ısı verip katı hâle dönmesine ne ad
verilir?

15.

SüblimleşmeA)
ErimeB)
KırağılaşmaC)
BuharlaşmaD)
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A
I. Taneciklerin kabın yüzeyine çarpma şiddeti
II. Taneciklerin kabın yüzeyine çarpma sıklığı
III. Taneciklerin ortalama kinetik enerjileri

Gaz basıncının büyüklüğünde yukarıdaki
faktörlerden hangileri etkilidir?

16.

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

Aşağıdakilerden hangisi sert suyun
özelliklerinden biri değildir?

17.

Yüksek miktarda kalsiyum ve magnezyum
iyonu içermesi

A)

İçiminin yumuşak suya göre daha iyi olmasıB)
Kaynatıldığında dibinde kireç tortusu
bırakması

C)

Çamaşırları grileştirmesiD)

ZnS (çinko sülfür) tuzu hangi katı
sınıfındadır? (30Zn, 16S)

18.

İyonik katıA)
Metalik katıB)
Moleküler katıC)
Amorf katıD)

I. Nehirlerdeki temiz sular
II. Göllerdeki temiz sular
III. Bataklıklardaki kirli sular
IV. Asit yağmurları

Yukarıdakilerden hangileri yer yüzeyinde
bulunan içme suyunun ana
kaynaklarındandır?

19.

Yalnız IA)
I ve IIB)
I ve IIIC)
I, II, III ve IVD)

Çevre kimyası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

20.

Çöplerin geri dönüşümünün
yaygınlaştırılması çevreye zararlı
maddelerin etkilerini azaltır.

A)

Petrokimya tesisleri, havaalanları toprak
kirliliğine yol açar.

B)

Su kirliliğini önleme yollarından biri tarımda
kullanılan gübrelerin denetlenmesidir.

C)

Havanın doğal bileşiminin bozulması hava
kirliliğine yol açmaz.

D)
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SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1 A
Şok pozisyonunda aşağıdakilerden hangisi
yapılmaz?

1.

Burun kanatları iki parmakla 5 dakika sıkılır.A)
Hasta/yaralının üzeri örtülerek ısıtılır.B)
Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır.C)
Hasta/yaralının bacakları 30 cm kadar
yukarı kaldırılarak bacakların altına destek
konur.

D)

Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik
koruyucu sağlık hizmetlerindendir?

2.

Fizik tedaviA)
Cerrahi müdahaleB)
Aile planlamasıC)
Tıbbi ve sosyal rehabilitasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının
müdahale yapması gereken işlemlerden biri
değildir?

3.

Hasta/yaralının durumunu değerlendirmekA)
Hasta/yaralıyı hareket ettirip araçla
hastaneye götürmek

B)

Hasta/yaralının yarasını görmesine izin
vermemek

C)

Hasta/yaralının korku ve endişelerini
gidermek

D)

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım temel
uygulamalarından biridir?

4.

BildirmeA)
İzlemeB)
DokunmaC)
DinlemeD)

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın
56.Maddesinde “Sağlık Hizmetleri ve
Çevrenin Korunması” başlığı altında yer
almaz?

5.

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkına sahiptir.

A)

Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için
kanunla özel sağlık sigortaları
yaygınlaştırılabilir.

B)

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak
ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve
vatandaşın ödevidir.

C)

Devlet, insan ve madde gücünde tasarruf ve
verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden
planlayıp hizmet vermesini düzenler.

D)

Şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalanlara
yönelik alınan tedbirlerin etkin olması için
izleme yapan birimler aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Okul rehberlik servisiA)
Aile Danışma MerkezleriB)
Alo 183C)
ŞÖNİMD)

Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın akran
zorbalığı olarak tanımlanabilmesi için gerekli
temel ölçütlerden biri değildir?

7.

Süreklilik özelliği taşımasıA)
Zorba ve kurban arasında güç
dengesizliğinin olması

B)

Yapılan davranışın tekrar etmemesiC)
Yapılan davranışın kasıtlı olmasıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi su ve besin
hijyeninde dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri değildir?

8.

Şüpheli durumlarda suyun kaynatılmasına
ve filtre edilmesine gerek yoktur.

A)

Mutfak ve yemek yenen yerlerin temizliğine
özen gösterilmelidir.

B)

Sokakta ya da açıkta satılan ve kaynağı
bilinmeyen yiyecekler tüketilmemelidir.

C)

Gıdalar üstü kapalı tutularak sinek ve
böceklerden korunmalıdır.

D)

Hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce veya
bu belirtilerin hafif olduğu dönemde teşhis
edilerek gereken tedavinin yapılmasına
yönelik çalışmalar aşağıdaki koruyucu sağlık
hizmetlerinden hangisidir?

9.

Birincil korumaA)
İkincil korumaB)
Üçüncül korumaC)
Dördüncül korumaD)

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji
bağımlılığının neden olduğu sosyal alanda
görülen şikâyetlerden biridir?

10.

Elde uyuşuklukA)
Gözlerde yanmaB)
Boyun kaslarında ağrı ve sertleşmeC)
Akademik başarıda düşüşD)

Aşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

11.

Aşı bir ilaçtır.A)
Hatalıkların önlenmesinde kullanılır.B)
Hayatın her döneminde uygulanabilecek
aşılar vardır.

C)

Aşılar dozuna göre yapılmalıdır.D)

Cam malzemeler, ambalaj atıkları, atık
kağıtlar, atık metal malzemeler hangi renkli
geri dönüşüm poşetlerinde toplanmalıdır?

12.

SarıA)
MaviB)
SiyahC)
KırmızıD)

Diş çürüğünü oluşturan etmenler
aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru
verilmiştir?

13.

Ağız kuruluğuA)
Mikroplar ve dişi fırçalamamaB)
Dudak ve yanak ısırmakC)
Dişlere yapışmış yiyecek artıkları, mikroplar
ve süre

D)

Maddeye ve insana nüfuz edebilen dalgalar
veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya
da aktarımına ne ad verilir?

14.

ÇöplerA)
Kanserojen maddeB)
RadyasyonC)
Atık maddeD)

Aşağıdakilerden hangisi sindirim yoluyla
zehirlenme belirtilerinden biridir?

15.

Göğüs ağrısı, çarpıntıA)
Solunum güçlüğü, morarmaB)
Cilt ve tırnaklarda kırmızı renkC)
Soğuk terleme, renkte soluklukD)
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A
-------, besin değerini kaybetmemiş, fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz,
bozulmamış besinlerdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

Güvenli besinA)
Bozuk besinB)
Sağlam besinC)
Dayanıklı besinD)

Aşağıdakilerden hangisi gürültü kirliliğini
yaratan etkenlerden biri değildir?

17.

Hızlı nüfus artışıA)
SanayileşmeB)
KentleşmeC)
Kullanma sularıD)

Aşağıdakilerden hangisi tüm dünyada yanlış,
gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç
kullanımının yarattığı sorunlardan biri
değildir?

18.

İlaçların yan etkilerinin artmasıA)
Hastalık ve ölüm oranlarında artışB)
Hastanelerde hasta azalmasıC)
Kaynakların yanlış tüketilmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu kısmi
tıkanan kişilerde görülen özelliklerden biri
değildir?

19.

Öksürerek solunum yolunu tıkayan maddeyi
dışarı atmaya çalışır.

A)

Bir süre sonra morarmaya başlar.B)
Yutkunmaya çalışır.C)
Nefes alsa da soluk alıp vermede sıkıntı
çeker.

D)

Aşağıdakilerden hangisi vücudun egzersiz
sırasında, dinlenme durumuna göre daha
fazla enerji harcamasının nedenlerinden
biridir?

20.

Kalp atımının yavaşlamasıA)
Akciğerlerin daha yavaş çalışmasıB)
Kasların daha güçlü kasılmasıC)
Kalbin kanı daha yavaş pompalamasıD)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi omuriliğin 
görevlerinden biridir?

1.

Dokunmayı kontrol etmekA)
Acıyı algılamakB)
Basıncı algılamakC)
Refleksleri kontrol etmekD)

Aşağıdakilerden hangisi iki nöron veya
nöron-hedef organ arasındaki boşluğu ifade
eden terimdir?

2.

AksonA)
İmpulsB)
SinapsC)
AnyonD)

Aşağıdakilerden hangisi görevlerine göre
nöron grupları arasında yer almaz?

3.

Duyu nöronuA)
Orta nöronB)
Ara nöronC)
Motor nöronD)

Aşağıdakilerden hangisi ‘’hayat ağacı’’ adını
almış merkezi sinir sistemi elemanıdır?

4.

Ön beyinA)
OmurilikB)
Arka beyinC)
BeyincikD)

Aşağıdakilerden hangisi organ gruplarının
birlikte çalışmak üzere bir araya gelmesiyle
oluşan yapıdır?

5.

SistemA)
DokuB)
HücreC)
OrganizmaD)

Aşağıdakilerden hangisi göze giren ışık
miktarını ayarlayan kısımdır?

6.

KorneaA)
İrisB)
Göz bebeğiC)
Sert tabakaD)

Uç beyinde beyin yarım kürelerini alttan
bağlayan sinir demetlerine ne ad verilir?

7.

Beyin sapıA)
Rolando yarığıB)
Nasırlı cisimC)
Beyin üçgeniD)

Aşağıdakilerden hangisi beyinde yüzde
miktarı en yüksek  bulunan maddedir?

8.

KarbonhidratA)
YağB)
SuC)
ProteinD)

Aşağıdakilerden hangisi burun ve dilde yer
alan reseptör tipidir?

9.

MekanoreseptörA)
FotoreseptörB)
KemoreseptörC)
TermoreseptörD)

Aşağıdakilerden hangisi yumurtalık ve
testisleri uyararak çalışmasını düzenleyen
hormondur?

10.

LHA)
FSHB)
MSHC)
LTHD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi sinir hücresi
dışında katyon yükün, içinde ise anyon yükün
yoğun olması durumunu ifade eder?

11.

DepolarizasyonA)
RepolarizasyonB)
SinapsC)
PolarizasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi arka beyinin
kısımları arasında yer almaz?

12.

Ara beyinA)
BeyincikB)
PonsC)
Omurilik soğanıD)

Aşağıdakilerden hangisi
mekanoreseptörlerin yer aldığı organdır?

13.

DeriA)
KulakB)
GözC)
DilD)

Aşağıdakilerden hangisi dokunma, acı,
basınç ve sıcaklığı algılamayı sağlayan beyin
merkezidir?

14.

Temporal lopA)
Arka lopB)
Yan lopC)
Ön lopD)

Aşağıdakilerden hangisi sıkı kemik dokuda
Havers kanallarını birbirine bağlayan
yapıdır?

15.

Kan damarlarıA)
Volkmann kanallarıB)
KıkırdakC)
OsteositlerD)

Aşağıdakilerden hangisi anti-A ve anti-B
antikorlarını içeren fakat antijen taşımayan
kan grubudur?

16.

ABA)
AB)
BC)
0D)

Kıkırdak doku hücrelerine ne ad verilir?17.

KondrositA)
PeriostB)
FibrözC)
KondrinD)

Aşağıdakilerden hangisi mide öz suyunda
bulunmaz?

18.

Hidroklorik asit A)
Nitrik asitB)
MukusC)
PepsinojenD)

Aşağıdakilerden hangisi kör bağırsaktır?19.

KolonA)
Çekum B)
RektumC)
VillusD)

Kalbe giren damarlara ne ad verilir?20.

ToplardamarA)
AtardamarB)
BiküsbitC)
VentrikülD)
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SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1 A
Aşağıdakilerden hangisi liderin
özelliklerinden biri değildir?

1.

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

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

2.

ProfesyonelA)
YöneticiB)
TüketiciC)
GirişimciD)

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

3.

Endüstriler arası kullanımA)
ÜretimB)
AtıkC)
TüketimD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin ana
bileşenlerinden biri değildir?

4.

Öncü olmakA)
Risk almakB)
Sınırsız sermaye sahibi olmakC)
Rekabetçi düşünmekD)

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

5.

SermayeA)
VizyonB)
DoğaC)
EmekD)

İşletme içinde bir fikri, riski alma ve yenilik
yapma yoluyla kârlı, nihai bir ürüne
dönüştürme sorumluluğunu üstlenen kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

LiderA)
İç girişimciB)
Dış girişimciC)
YöneticiD)

Üreticilerin satmaya hazır oldukları mal
miktarına ekonomide ne ad verilir?

7.

TalepA)
VerimlilikB)
ArzC)
PiyasaD)

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

8.

KartelA)
SermayeB)
VizyonC)
PiyasaD)

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın
aşamalarından biri değildir?

9.

Fikir deneyimiA)
PazarlamaB)
Değerlendirme ve uygulamaC)
Bilgi toplamaD)

Malların değerlerinin para yerine, diğer bir
malla ifade edilmesine ne ad verilir?

10.

ArzA)
PrimB)
Reel değişim oranıC)
SermayeD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin
başarısızlığına neden olan en önemli
hatalardan biri değildir?

11.

Taklit etmekA)
Yanlış işe girmekB)
Yüksek maliyetC)
Çok çalışmakD)

Girişimcilerin örgütlenerek çeşitli işletme
birlikleri kurmalarının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Stok devir hızını azaltmakA)
Çevre kirlenmesini önlemekB)
Piyasaya hakim olmak C)
İşbaşı eğitimi vermekD)

Bir girişimcinin geçmişte ve şimdi
düşünülmemiş ya da başarılamamış olan,
gelecekte başarmayı düşündüğü yapılması
gerekenler ile ilgili net olarak ifade edilen
kendine özgü düşünceye ne ad verilir?

13.

MisyonA)
RiskB)
OdaklanmaC)
VizyonD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin
kişisel özelliklerinden biri değildir?

14.

Yenilikçi ve yaratıcı olmasıA)
Problem çözme yeteneğine sahip olmasıB)
Hırs ve kararlılıktan uzak olmasıC)
Riske katlanmasıD)

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

15.

PlanlamaA)
AnalizB)
BölümlemeC)
Geri beslemeD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin temel
özelliklerinden biridir? 

16.

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

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin
kullanıldığı durumlardan biri değildir?

17.

Performans yönetimindeA)
Kültürel etkilerin araştırılmasındaB)
İş süreçlerinin geliştirilmesindeC)
Yeni bir pazara girerken pazar yapısının
çözümlenmesinde

D)

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

18.

Richard CantillonA)
Ferdinand PorcheB)
Jetin Baptise SayC)
Joseph SchumpeterD)

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

19.

Joseph SchumpeterA)
Richard CantillonB)
Adam SmithC)
Robert PlutchikD)

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

20.

KârA)
KıtlıkB)
ZararC)
RiskD)
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SEÇMELİ İŞLETME 1 A
Belirli bir faaliyetten ekonomik fayda
sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve
işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları
uygulama işlemine ne ad verilir?

1.

FabrikasyonA)
OrganizasyonB)
StandardizasyonC)
TelekominikasyonD)

Türk Ticaret Kanununa göre ticari bir
işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına
işleten kimseye ne ad verilir?

2.

TacirA)
YöneticiB)
LiderC)
TüketiciD)

İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla üretim faktörlerini bir araya
getirerek mal ve hizmet üreten ekonomik ve
teknik birimlere ne ad verilir?

3.

KooperatifA)
DernekB)
PazarC)
İşletmeD)

Mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak
amacıyla üretim faktörlerini sistemli ve
bilinçli bir şekilde bir araya getirerek kâr
elde etmek için risk üstlenen kişiye ne ad
verilir?

4.

LiderA)
GirişimciB)
YöneticiC)
KurmayD)

İşletmenin amacına ve üretim faaliyetine
uygun olarak toplanmış maddi ve gayri
maddi varlıkların tümüne ne ad verilir?

5.

Ham maddeA)
Mal B)
SermayeC)
StokD)

İşletmelerin belli bir dönem içinde elde ettiği
gelirler ile aynı dönem içinde katlandığı
giderler arasındaki olumsuz farka ne ad
verilir?

6.

ZararA)
KârB)
MevduatC)
FaizD)

Verilerin toplanması, organize edilmesi,
analiz edilmesi, özetlenmesi, sunulması ve
bu verilerin bir sonuca varılabilmesi için
kullanılmasında yararlanılan bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

HukukA)
AntropolojiB)
PsikolojiC)
İstatistikD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
üretimde verimliliği artırmak için personeline
yönelik izlediği politikalardan biri değildir?

8.

Nitelikli mal ve hizmet sunmasıA)
Çalışma koşullarını güvenli ve sağlıklı
kılması

B)

Çalışanına iyi ücret vermesiC)
Çalışanların sorunlarına eğilmesiD)

Kâr'ın ölçüt olarak kullanılmadığı
değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

9.

İşletmenin büyümesindeA)
Üst yönetimin başarı değerlendirmesindeB)
Çalışanlar için özendirici olmasındaC)
Tüketicilerin tercihlerinde D)

İnsanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları
göz önüne alarak insanları karşılaştırmalı
olarak inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

HukukA)
AntropolojiB)
İşletmeC)
İstatistikD)
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A
Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve
hakları belirli ve sürekli bir amaca
özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip
mal topluluklarına ne ad verilir?

11.

VakıfA)
KooperatifB)
DernekC)
KulüpD)

Sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından
bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir
kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim
şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkete ne
ad verilir?

12.

Kollektif şirketA)
Sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirket

B)

Limitet şirketC)
Anonim şirketD)

Aşağıdakilerden hangisi sermaye
şirketlerinin üstünlüklerinden biridir?

13.

Şirket yönetiminin zaman içerisinde belli bir
grubun eline geçebilmesi

A)

Kurulmasının zor ve masraflı olmasıB)
Sermayesinin tamamının devlete ait olmasıC)
Ortaklık paylarının kolaylıkla
devredilebilmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinin
özelliklerinden biridir?

14.

Ortaklığın devrinin kolay olmasıA)
Şirket sözleşmesinin oy birliği ile değişmesiB)
En az 7 ortak tarafından imzalanan ana
sözleşmeyle kurulması

C)

Her ortağın farklı oy hakkının olmasıD)

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının
belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle
meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını
işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı
yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle
sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel
kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve
değişir sermayeli ortaklıklara ne ad verilir?

15.

Meslek kuruluşlarıA)
VakıfB)
KooperatifC)
DernekD)

Aşağıdakilerden hangisi devletin toplumun
çıkarlarını korumak, çevrenin bozulmasını
engellemek, işletmelerin belli bölgelerde
kurulmasını teşvik etmek ya da zorlaştırmak
için aldığı önlemlerden biri değildir?

16.

Vergi indirimi sağlamakA)
Alt yapı yatırımlarını desteklemekB)
Sağlık hizmetlerini artırmakC)
İstisna ve muafiyet uygulamakD)

Çok sıcak yerlerde faaliyet gösteren
işletmelerin soğutulmasının ek harcamalar
gerektirmesi durumunda işletmenin dikkate
alması gereken kuruluş yeri faktörü
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

İklim koşullarıA)
Atıkların atılmasıB)
Enerji ve yakıtC)
Dağıtım kanallarıD)

Çabuk bozulan mallar üreten işletmeler için
önemli olan kuruluş yeri faktörü
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Özendirme (Teşvik)A)
Pazara yakınlıkB)
Atıkların atılmasıC)
Yerel yönetim imkânlarıD)

Bir termik santralin kömür yataklarına yakın
yerlere kurulması durumunda kuruluş yeri
seçimini etkileyen faktör aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

İşgücüA)
TaşımaB)
Pazara yakınlıkC)
HammaddeD)

Belirli sosyal risklerin yol açabileceği gelir
kayıpları ve gider artışlarına karşı kişilerin
güvenliklerinin sağlanmasına ne ad verilir?

20.

Özel güvenlikA)
Fiziki güvenlikB)
Sosyal güvenlikC)
Siber güvenlikD)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 (SEÇMELİ) A
Savaşların yapılmasının yasak olduğu aylara
ne ad verilir?

1.

Eşhuru’l HurumA)
CahiliyeB)
MuallakâtC)
AsabiyetD)

Cenâb-ı Allah (c.c), Cebrail aracılığı ile Hz.
Muhammed’e (s.a.v) haberlerini bildirmeye,
nurunu (kitabını) indirmeye kaç yılında
başlamıştır?

2.

571A)
610B)
622C)
632D)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) doğumundan
vefatına kadar hayatını konu alan ilme ne ad
verilir?

3.

TürkçeA)
MatematikB)
SiyerC)
FenD)

Göklerin ve yerlerin tek hâkimi, ölümsüz ve
her şeyi bilen Allah (c.c) dışında canlı ve
cansız herhangi bir varlığa tapınmaya,
bunları O’na (c.c) denk ve benzer tutmaya ne
ad verilir?

4.

Sabii A)
MüşrikB)
ŞirkC)
BedeviD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam ordularının
Sâsânilere son verdiği savaşlardan biridir?

5.

Sevik SavaşıA)
Hendek SavaşıB)
Bedir SavaşıC)
Nihâvend SavaşıD)

Son peygamber aşağıdakilerden hangisidir?6.

Hz. İsmailA)
Hz. MuhammedB)
Hz. İsaC)
Hz. DavudD)

Risâlet öncesi döneme, Arapların İslam’dan
önceki dönemlerine ne ad verilir?

7.

FetretA)
ZenginleşmeB)
YükselmeC)
CahiliyeD)

Hz. Peygamber (s.a.v), Mekke’den ayrılıp
Medine-i Münevvere’ye kaç yılında hicret
etmiştir?

8.

632A)
622B)
616C)
610D)

Panayırlarda yapılan şiir yarışmalarında
beğenilip Kâbe’nin duvarına asılan şiirlere ne
ad verilir?

9.

MevaliA)
MuallakâtB)
BedeviC)
SiyerD)

Kur'an-ı Kerim'de Kâbe'yi çevreleyen
mescide ne ad verilmiştir?

10.

Dâru'n NedveA)
el-Beytü'l-haramB)
Eşhuru'l hurumC)
el-Mescidü'l-HaramD)
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A
Gördüğü bir rüya üzerine zemzem
kuyusunun yerini keşfederek tamir ettiren ve
hacıların hizmetine sunan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Hz. Muhammed'in (s.a.v) amcası Ebu TâlibA)
Hz. Muhammed'in (s.a.v) babası AbdullahB)
Hz. Muhammed'in (s.a.v) dedesi
AbdulmutTâlib

C)

Hz. Muhammed'in (s.a.v) oğlu KasımD)

Hz. Muhammed’e (s.a.v) doğruluğundan ve
güvenilirliğinden dolayı Mekkeliler tarafından
ne ad verilmiştir?

12.

Muhammedü’l – EminA)
Hılfü’l – FudulB)
MuhteremC)
Habib-i EkremD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) annesinin daha
doğumundan önce rüyasında gördüğü ve
O'na verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

MustafaA)
AhmetB)
KasımC)
MahmutD)

Allah’ın (c.c) peygamberlerini temiz bir
yaratılışa sahip kılarak, gizli ve açık her türlü
günahtan, şirkten, küfürden, münafıklıktan ve
zulüm yapmaktan korumasına ne ad verilir?

14.

İsmetA)
AsabiyetB)
İffetC)
MürşidD)

Allah’ın (c.c) Hz. Muhammed’e (s.a.v) vahiy
göndererek peygamberlik verdiği yer
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Sevr DağıA)
Tur MağarasıB)
Uhud DağıC)
Hira MağarasıD)

Erdemliler topluluğunun diğer adı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Hılfü’l – FudûlA)
Darül NedveB)
Darül ErkamC)
Emniyetliler TopluluğuD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
kızlarından biri değildir?

17.

Ümmü GülsümA)
RukiyeB)
HaticeC)
ZeynepD)

Fil olayı kaç yılında gerçekleşmiştir?18.

560A)
564B)
571C)
580D)

Hz. Muhammed (s.a.v), annesi vefat ettiğinde
kaç yaşındaydı?

19.

6A)
8B)
10C)
12D)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) babasının adı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

İsmailA)
AbdulmutTâlibB)
HaşimC)
AbdullahD)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 (SEÇMELİ) A
“Sen, sana buyurulanları açıkça duyur,
müşriklere aldırış etme!” ayeti aşağıdaki
surelerden hangisine aittir?

1.

Lokman SuresiA)
Hicr SuresiB)
Hucurât SuresiC)
Meryem SuresiD)

Allah’ın (c.c) gönderdiği vahiyleri, emir ve
yasaklarını, kısacası dinin gerçeklerini
insanlara duyurmaya ve söz, tutum ve
davranışlarla açıklamaya ne ad verilir?

2.

RisâletA)
İsrâB)
HidayetC)
TaifD)

Hz. Muhammed (s.a.v) ve Zeyd b. Hanise’nin
taşa tutulduğu yer aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

MekkeA)
HabeşistanB)
TaifC)
MedineD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v) amcası Ebu Tâlib ve
eşi Hz. Hatice’nin vefat ettiği yıla ne ad
verilir?

4.

Boykot yılıA)
Sessiz yılB)
Hüzün yılıC)
Dua yılıD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) İslam’a davetiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

5.

Sadece gençleri davet etmiştir.A)
Sadece zenginleri davet etmiştir.B)
Sadece arkadaşlarını davet etmiştir.C)
Tüm insanları davet etmiştir.D)

İslam’ın ilk eğitim – öğretim merkezi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Dârü’l – ErkamA)
Darü’n – Nedve B)
AkabeC)
Neşv-ü NemaD)

İslam’ın ilk hicreti aşağıdakilerden hangisine
olmuştur?

7.

MekkeA)
MedineB)
TaifC)
HabeşistanD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) göklere
çıkarılmasına ne ad verilir?

8.

Mi’râcA)
TemasB)
İsrâC)
UçuşD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in
(s.a.v.) Mekkede bulunduğu yıllarda yaşanan
boykotun kararlarından biri değildir?

9.

Müslümanlardan kız alınmamasıA)
Müslümanlara merhamet gösterilmemesiB)
Müslümanlarla oturup konuşulmamasıC)
Müslümanlarla alışveriş yapılmasıD)

İlk Müslüman aşağıdakilerden hangisidir?10.

Ebu TâlibA)
Hz. HaticeB)
Hz. EbubekirC)
Hz. AliD)
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A
Hz. Muhammed’in (s.a.v) amcası Hz.
Hamza’nın şehit edildiği savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Sevik SavaşıA)
Bedir SavaşıB)
Uhud SavaşıC)
Hendek SavaşıD)

Hudeybiye Antlaşması kaç yılında
imzalanmıştır?

12.

628A)
626B)
622C)
621D)

Gerçekte Müslüman olmadığı halde,
görünüşte Müslüman gözükenlere ne ad
verilir?

13.

CihadA)
NifakB)
GazveC)
MünafıkD)

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi'nin
kullanım amaçlarından biri değildir?

14.

İbadet mekânı olmasıA)
Dışarıdan gelen komşu kabilelerin elçilerinin
kabul edilmesi

B)

Gelen elçiler için misafirhane olmasıC)
Yaralı askerlerin tedavi edilmesi D)

Görüş alış verişinde bulunma, fikir alma ve
danışmaya ne ad verilir?

15.

İstişareA)
VaatB)
YergiC)
NesepD)

Hz. Peygamber (s.a.v) ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Katıldığı savaşların tümü savunma
amaçlıydı.

A)

Her zaman anlaşmayı bozan taraf olmuştur.B)
Düşmanlarını savaştan vazgeçirmeye
çalışmıştır.

C)

Hiçbir zaman savaşı bir çıkar yolu olarak
görmemiştir.

D)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) katılmayıp bir
sahabenin komutasında yapılan seferlere ne
ad verilir?

17.

NamzetA)
SeriyyeB)
GazveC)
BoykotD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) kabrine ne ad
verilir?

18.

Hılful FudulA)
Mescid-i AksaB)
Darüf ErkamC)
Ravza-i MutahharaD)

Dinleri uğruna bütün dünyalıklarını Mekke’de
bırakıp, Medine’ye hicret eden Mekkeli
Müslümanlara ne ad verilir?

19.

AvamA)
MuhacirB)
EşrafC)
FudulD)

Medine'nin Hz. Muhammed'in hicretinden
önceki adı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

TaifA)
HendekB)
YesribC)
BedirD)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 4 (SEÇMELİ) A
Hak ile batılı açıkça ortaya koyduğundan
dolayı “Fâruk” unvanını alan sahabi
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

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

Hz. Muhammed’in (s.a.v) bizzat katılarak
sevk, komuta ve idare ettiği askeri
harekatlara ne ad verilir?

2.

GazveA)
SeriyyeB)
SiyerC)
MegaziD)

------- vakit namaz, ihmal edilmemesi gereken
farz bir ibadettir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

İkiA)
ÜçB)
DörtC)
BeşD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşure orucu tuttuğu
ay aşağıdakilerden hangisidir?

4.

MuharremA)
RecepB)
ŞabanC)
RamazanD)

Zekât ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

5.

Toplumdaki fertleri birbirine yaklaştıran ve
kaynaştıran bir köprüdür.

A)

Sosyal dengenin korunmasına yardımcı olur.B)
Zenginler ve fakirler arasında sevgi ve saygı
meydana gelmesini sağlar.

C)

Zenginler ile fakirler arasındaki sosyal farkın
artmasına neden olur.

D)

İslam’a göre topraktan ürün almak isteyen
birinin tohum atıp tarlayı sürmesi
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

6.

İnfakA)
ZikirB)
TevekkülC)
CihatD)

Ramazanın son on gününde kişinin Allah'ın
(c.c.) rızasını kazanmak için ibadet niyetiyle
ibadete açık bir mescitte kalmasına ne ad
verilir?

7.

TevekkülA)
İtikâfB)
İnfakC)
ZekâtD)

Allah (c.c.) yolunda can, mal, dil ve ilim gibi
her türlü vasıtayla gayret göstermeye ne ad
verilir?

8.

CihatA)
HacB)
ZekâtC)
OruçD)

I. Kur’an okumak
II. Namaz kılmak
III.Şirk koşmak

Yukarıdakilerden hangileri zikirdir?

9.

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

Hz. Ömer (r.a.) kaç yılında Müslümanlığını ilan
etmiştir?

10.

606A)
616B)
626C)
636D)

Aşağıdakilerden hangisi sözünde durma, özü
ve sözü doğru olma anlamına gelir?

11.

İstişareA)
TevekkülB)
Ahde vefaC)
SulhD)
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A
Beş yaşından hicrete kadar Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) yanında büyüyen sahabi
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

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

İslâm dininde önemli bir yere sahip olan ve
insanlar arasındaki mal ve para değişimi
olarak tanımlanan kelime aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

TicaretA)
ZikirB)
ZekâtC)
TalimD)

Hicretin altıncı yılında Mekkeli müşrikler ile
Müslümanlar arasında yapılan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Hudeybiye AntlaşmasıA)
Kadeş AntlaşmasıB)
Taif AntlaşmasıC)
Talas AntlaşmasıD)

Hak ve hukuka uyma, herkesin hakkını
gözetme, doğruluktan ayrılmama, ölçüde ve
dengede tutma anlamlarına gelen kelime
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

SulhA)
SaygıB)
İstişareC)
AdaletD)

I. Bedir Savaşı
II. Uhud Savaşı
III. Talas Savaşı

Yukarıdakilerden hangileri Hz. Ali’nin (r.a.)
katıldığı savaşlar arasında yer alır?

16.

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

Hz. Ali’nin (r.a.) vefat ettiği şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

MedineA)
TaifB)
MekkeC)
KûfeD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yasakladığı, emek
karşılığı olmaksızın paranın kullanılmasına
karşılık elde edilen kazanca ne ad verilir?

18.

İcraA)
MecusiB)
FaizC)
İttihazD)

Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’deki
“…Bilmiyorsanız bir bilenden sorun.” emri
aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

19.

Ahde vefaA)
AdaletB)
İstişareC)
SulhD)

İyi hal üzere bulunmak, antlaşmak gibi
anlamları ifade eden kavrama ne ad verilir?

20.

Ahde vefaA)
MüminB)
SulhC)
ŞirkD)
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SEÇMELİ SOSYOLOJİ 2 A
Kültür, devlet hayatında, fikir hayatında,
ekonomik hayatta yapılabilen şeylerin toplamıdır.

Kültür ile ilgili yukarıdaki düşünce aşağıdaki
devlet adamlarından hangisine aittir?

1.

İ. İnönüA)
Z. GökalpB)
M. K. AtatürkC)
C. BayarD)

On ikinci yüzyılda Newton’a dayandırılan
binom formülünü cebire ilk kazandıran
Türk-İslam düşünürü aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Ömer HayyamA)
El CezariB)
Uluğ BeyC)
Ali KuşçuD)

Bireylerin kültürel kimliklerine,
yeteneklerine, ilgilerine, görüşlerine uygun
gruplara katılması ve meslek edinmesi
yoluyla kültüre katılmasına ne ad verilir?

3.

Baskılar aracılığıyla kültüre katılmaA)
Kültürün özel unsurlarına katılmaB)
Kültürün genel unsurlarına katılmaC)
Seçenekler aracılığıyla kültüre katılmaD)

Bir ülkenin ekonomik ve siyasi çıkarlarını
gerçekleştirmek için başka ülkelere
uyguladığı kültür politikasına ne ad verilir?

4.

Kültür emperyalizmiA)
Kültürel gecikmeB)
Kültürel asimilasyonC)
Kültür merkezciliğiD)

I. Hars ulusal, medeniyet uluslararasıdır.
II. Hars doğaldır,    kendiliğinden   ortaya   çıkar,
      medeniyet yapaydır.
III. Hars  medeniyetten  doğar,  medeniyet   harsı
      etkiler.

Hars ve medeniyet arasındaki ayrımla ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

5.

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

Bir toplumdaki maddi kültür ögelerinde meydana
gelen değişim hızına bazen manevi kültür ögeleri
ayak uyduramamaktadır.

Yukarıdaki oluşan bu uyumsuzluk durumuna
ne ad verilir?

6.

Kültürel aktarmaA)
Kültürel şokB)
Kültürel gecikmeC)
Kültürel dayanışmaD)

-------, geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve
eserlere verilen genel addır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

Tarihi yaşamA)
Tarihi dönemB)
Tarihi çevreC)
Tarihi eserD)

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun
kültürünü belirleyen unsurlardan biri
değildir?

8.

Toplumun diliA)
Toplumun edebiyat ve sanat birliğiB)
Toplumun sportif faaliyetleriC)
Toplumun tarihiD)

"Kanun Fi’t Tıb" (Tıp Kanunu) adlı eser
aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

9.

FarabiA)
İbni SinaB)
İbni HaldunC)
El CezariD)

Kültür, varlığımızın yapısını belirleyen sosyal bir
süreçle öğrendiğimiz uygulama ve inançların
maddi ve manevi ögelerin birliğidir.

Kültür ile ilgili yukarıdaki tanımı yapan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

10.

LintonA)
SorokinB)
TozzerC)
SapirD)
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A
Bebeklik ve çocukluğun ilk döneminde
gerçekleşen ve kültürel öğrenmenin en
yoğun olduğu devre aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Birincil toplumsallaşmaA)
İkincil toplumsallaşmaB)
Üçüncü toplumsallaşmaC)
Dördüncü toplumsallaşmaD)

Laiklik Türkiye’de kaç yılında Anayasal ilke
olarak kabul edilmiştir?

12.

1924A)
1930B)
1935C)
1937D)

Hobbes’e göre, kişi egemenliğine dayanan
yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

MonarşiA)
OligarşiB)
DemokrasiC)
TeokrasiD)

Modern toplumlarda en erken toplumsallaşma
------- aile bağlarında gerçekleşmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

dar ölçekliA)
büyük ölçekliB)
küçük ölçekliC)
geniş ölçekliD)

Aşağıdakilerden hangisi siyasetin temel
kavramlarından biri değildir?

15.

SeçimA)
TicaretB)
HükümetC)
Siyasi partilerD)

Babaerkil aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

16.

Sadece dikey genişleme vardır.A)
Aile reisinin kardeşleri ve onların aileleri
ailede yer almaz.

B)

En yaşlı kuşakta tek bir evli erkek bulunur.C)
Yatay genişleme vardır.D)

I. Din,    toplumların   bir     arada    geliştirdikleri
      kültürel bir bütündür.
II. Din, ayinleri ve inançları içerir.
III. Yaşamın   anlamlı   olduğuna   dair   amaçlılık
      duygusu yaratmasıdır.

Yukarıdakilerden hangileri sosyologların dini
tanımlarken üzerinde durduğu
noktalardandır?

17.

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

Ailenin işlevlerini; üretim, sosyal statüler ve
görevler yükleme, sosyal kontrol, çocukların
duygusal yönden korunması ve yetiştirilmesi
şeklinde ifade eden sosyolog aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

E. DurkheimA)
W. GoodeB)
A. ComteC)
A. GiddensD)

I. Toplumun    sürekliliğini   ve   güçlü   olmasını
      sağlar.
II. Kurum   içinde   bütünleşmeyi,   işbirliğini    ve
      dayanışmayı sağlar.
III. Bireylere    sosyalleşme    sürecinde      neyin,
      nasıl    yapılacağını   öğreterek davranışlarını
      yönlendirir.

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal
kurumların işlevlerindendir?

19.

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

I. Yasama
II. Yürütme
III. Yönetme

Yukarıdakilerden hangileri güçler ayrılığı
ilkelerindendir?

20.

Yalnız IA)
I ve IIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1 A
Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesine
neden olan gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

ABD'nin Rusya'ya baskı yapmasıA)
Bolşeviklerin yönetimi ele geçirmesiB)
Çarlık hükumetinin geri adım atmasıC)
Rusya'nın, Osmanlı'nın paylaşımından
payına düşeni beğenmemesi

D)

I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti'nin
zafer kazandığı tek cephe aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Çanakkale CephesiA)
Irak CephesiB)
Kanal CephesiC)
Kafkas CephesiD)

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın
nedenlerinden biri değildir?

3.

Devletler arası rekabetin doğrduğu
silahlanma yarışı ve bloklaşma  

A)

Sanayi İnkılabı'nın getirdiği hammade ve
pazar bulma arayışı

B)

Fransız İhtilali'nin yaydığı bağımsızlık
düşüncesi

C)

Devletler arasında yükselişe geçen manda
ve himaye anlaşıyışı

D)

I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan devletlerle
yapılacak olan barışın esaslarını görüşmek
amacıyla 18 Ocak 1919'da toplanan konferans
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Washington KonferansıA)
Paris Barış KonferansıB)
Moskova KonferansıC)
Kahire KonferansıD)

I. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından Orta
Doğu petrollerini kontrol altına almak ve
Kafkaslar'da Ruslarla birleşmek amacıyla
açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Suriye-Filistin CephesiA)
Hicaz-Yemen CephesiB)
Irak CephesiC)
Kanal CephesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın
Osmanlı Devleti'ni kendi yanında I. Dünya
Savaşı'na sokmak istemesinin nedenlerinden
biri değildir?

6.

Yeni cephelerin açılmasını sağlayarak kendi
yükünü hafifletmek istemesi

A)

İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını
kesmek istemesi

B)

Halifelik makamının Müslümanlar üzerindeki
etkisinden yararlanmak istemesi

C)

Müttefiki olan Rusya'ya askeri ve ekonomik
yardım göndermek istemesi

D)

I. Dünya Savaşı'nda Almanya ve
Avusturya-Macaristan ile yaptığı ittifak
antlaşmasına uymayarak İtilaf Devletleri
tarafına geçen ülke aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

FransaA)
İngiltereB)
İtalyaC)
RusyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in
(Atatürk'ün) Osmanlı Devleti tarafından
Samsun'a gönderilmesinin amaçlarından biri
değildir?

8.

İşgallere karşı milli direnişi başlatmakA)
Samsun ve civarının güvenliğini sağlamakB)
Mondros Ateşkes Antlaşması gereği
Osmanlı birliklerinin dağılmasını
hızlandırmak

C)

Türklerin elinde kalan silah ve cephaneyi
toplamak

D)

İzmir'in işgaline karşı düşman askerine ilk
kurşununu sıkarak silahlı direnişi başlatan
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Hasan TahsinA)
Namık KemalB)
Ziya GökalpC)
Ali SuaviD)

Aşağıdakilerden hangisi I. Büyük Millet
Meclisi'nin özelliklerinden biri değildir?

10.

Kurucu bir meclis olmasıA)
Güçler ayrılığı ilkesini benimsemesiB)
Bağımsız yeni bir devlet kurmasıC)
Milli bir nitelik taşımasıD)
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A
I. Büyük Millet Meclisi Hükumeti'nin
uluslararası alanda sağladığı ilk siyasi ve
askeri başarı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Gümrü AntlaşmasıA)
Kars AntlaşmasıB)
Moskova AntlaşmasıC)
Türk-Afgan Dostluk AntlaşmasıD)

Milli sınırlardan ve yeni bir hükümet
kurulmasının gerekliliğinden ilk kez hangi
kongrede bahsedilmiştir?

12.

Alaşehir KongresiA)
Sivas KongresiB)
Erzurum KongresiC)
Nazilli KongresiD)

Lozan Barış Antlaşması hangi tarihte
imzalanmıştır?

13.

3 Aralık 1920A)
20 Ekim 1921B)
11 Ekim 1922C)
24 Temmuz 1923D)

Mondros Ateşkes  Antlaşması'ndan sonra
Batı Anadolu'da Rum nüfusunun artırılması
ve Trabzon dolaylarında Pontus Rum
Devleti'nin kurulması için çalışan cemiyet
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Makabi CemiyetiA)
Etnik-i Eterya CemiyetiB)
İngiliz Muhipleri CemiyetiC)
Wilson Prensipleri CemiyetiD)

Türk kadınına genel seçimlere katılarak
milletvekili seçilebilme hakkı kaç yılında
tanınmıştır?

15.

1923A)
1929B)
1935C)
1937D)

Milleti refaha kavuşturmak ve ülkenin
kalkınmasını sağlamak için başta ekonomi
olmak üzere her alanda devlet planlamasını
öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

HalkçılıkA)
MilliyetçilikB)
İnkılapçılıkC)
DevletçilikD)

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Adnan AdıvarA)
Kazım KarabekirB)
İsmet İnönüC)
Saffet ArıkanD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk Dili Tetkik
Cemiyetinin (Türk Dil Kurumu) kuruluş
amaçlarından biri değildir?

18.

Türk milletinin kökeninin araştırılmasıA)
Konuşma dili ve yazı dilinin birleştirilmesiB)
Halk ağzından derlemelerin yapılmasıC)
Türk dilinden yabancı kelimelerin atılmasıD)

Milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu
yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

19.

OligarşiA)
CumhuriyetB)
MonarşiC)
TeokrasiD)

Ankara hangi tarihte Türkiye Cumhuriyeti'nin
başkenti olmuştur?

20.

19 Mayıs 1919A)
23 Nisan 1920B)
1 Kasım 1922C)
13 Ekim 1923D)
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TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 A
“Ey iman edenler! Hep birden barışa gidin. Sakın
şeytanın peşinden gitmeyin çünkü o, apaçık
düşmanınızdır.” (Bakara Suresi, 208. Ayet)

Yukarıdaki ayet toplumsal yaşamla ilgili
hangi konuya işaret etmektedir?

1.

KardeşlikA)
SulhB)
YardımlaşmaC)
GüvenD)

“Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi,
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle
karar vermenizi emreder…” (Nisa Suresi, 58.
Ayet)

Yukarıdaki ayet sosyal hayatla ilgili hangi
konuya işaret etmektedir?

2.

KardeşlikA)
Yardımlaşma ve dayanışmaB)
SulhC)
Hak ve adaleti gözetmeD)

Evlilik sözleşmesinin sona ermesine ne ad
verilir?

3.

TalakA)
TecessüsB)
AyrılmaC)
İhanetD)

Aşağıdaki durumların hangisinde eşler ve
çocuklar boşanmanın olumsuz etkilerine
daha az maruz kalır?

4.

Boşanmanın, baskı altında gerçekleşmesiA)
Boşanmanın, şiddet altında gerçekleşmesiB)
Boşanmanın, karşılıklı anlaşarak
gerçekleşmesi

C)

Boşanmanın, sadakatsizlik nedeniyle
gerçekleşmesi

D)

Sağlıklı toplum ------- insanlardan oluşur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

çok para kazananA)
birbirine güvenenB)
birbirine akıl verenC)
birbirinden uzaklaşanD)

I. Adalet
II. Doğruluk 
III. Yardımlaşma

Yukarıdakilerden hangileri bir toplumda
emniyet ve güven ortamının oluşmasını
sağlayan etkenlerdir?

6.

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

“Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi,
kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır”
(Bakara Suresi, 228.Ayet)

Yukarıdaki ayet, aşağıdaki konulardan
hangisiyle ilgilidir?

7.

Eşlerin karşılıklı sorumluluklarıA)
Boşanmanın bireysel ve toplumsal etkileriB)
Hak ve adaleti gözetmeC)
Yardımlaşma ve dayanışmaD)

Aşağıdakilerden hangisi merak etmek ve
gizlice ayıp ve kusur araştırmak anlamına
gelir?

8.

FitneA)
GıybetB)
TecessüsC)
FesatD)

Aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

9.

Geniş, çekirdek, ataerkil ve anaerkil aile
olmak üzere farklı yapılarda oluşabilir.

A)

Hz. Muhammed’den beri var olan bir
kurumdur.

B)

Dinî bilgiler ve ahlâki davranışlar aileden
öğrenilir.

C)

Sosyal hayatın temelini oluşturur.D)

İslam dininde, erkeğin evleneceği kadına
nikâhta vermek zorunda olduğu ücrete ne ad
verilir?

10.

TecessüsA)
ZiynetB)
CizyeC)
MehirD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0106-A

30 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmeye
bir örnek değildir?

11.

Birinden borç almakA)
Dedikodu yapmakB)
Sırları ifşa etmekC)
Özel hayatı araştırmakD)

İslâm’da mülkiyet anlayışı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

İslâm dininde mülk edinmeyle ilgili herhangi
bir kural belirlenmemiştir.

A)

Müslümanın varlıklı olması zaruridir, çünkü
mülk birey ve toplumu ayakta tutan önemli
bir unsurdur.

B)

Ticaret ve miras yoluyla edinilen mülkü
istenildiği şekilde israf etmek helaldir.

C)

Mal ve mülk edinme konusunda, insanlar
arasında herhangi bir farklılık yoktur.

D)

Fiyat ve değer ilişkisini bozarak, bir takım
faydalar elde etmek için ürünün fiyatını
haksız bir şekilde yükseltmeye veya
düşürmeye ne ad verilir?

13.

KaraborsacılıkA)
Rüşvet alma veya vermeB)
Yapay olarak fiyatlarla oynamaC)
Hileli satış yapmaD)

I. Hibe
II. Tefecilik
III. Rüşvet
IV. Kumar

İslâm dinine göre yukarıdakilerden hangileri
haksız kazançtır?

14.

Yalnız IA)
I ve IVB)
II ve IIIC)
II, III ve IVD)

Aşağıdakilerden hangisi işverenin hak ve
sorumluluklarından biri değildir?

15.

İş ortamının güvenliğini sağlamakA)
İşçinin ücretini işin bitiminden sonra
belirlemek

B)

İşçileri çalışma saatinden fazla
çalıştırmamak

C)

İşi ehline vermekD)

Aşağıdakilerden hangisi İslâm dinine göre,
borçlanma ile ilgili kurallardan biridir?

16.

Borçluya karşı haksızlık etmemekA)
Mecbur kalınmasa dahi borçlanmakB)
Borcu asla bağışlamamakC)
İmkânı olduğu halde borcu ödememekD)

Aşağıdakilerden hangisi İslâm dininin faizle
ilgili görüşlerinden biri değildir?

17.

Paranın üretim dışında tutulması uygun
değildir.

A)

Sermayenin belli kişilerde toplanması, gelir
dağılımında farklılıklara neden olur.

B)

Parayı üretime katmadan veya risk ve
zarara katlanmadan kazanç elde edilebilir.

C)

Faiz, varlıklı insanların ihtiyaç sahiplerini
sömürmesine yol açar.

D)

Aşağıdakilerden hangisi hiçbir kişisel çıkar
ve kazanç gözetmeksizin sırf Allah rızası için
ihtiyaç sahibine verilen borcu ifade eder?

18.

Karz-ı hasenA)
MirasB)
HibeC)
İnfakD)

“Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin.
İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haram
yollarla yemek için o mallardan vermeyin.”
(Bakara Suresi, 188. Ayet)

Yukarıdaki ayette, aşağıdakilerden
hangisinin İslâm dinince yasak olduğu
belirtilmiştir?

19.

KaraborsacılıkA)
Hileli satışB)
FaizC)
RüşvetD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik hayatı
olumsuz etkileyen uygulamalardan biri
değildir?

20.

KaraborsacılıkA)
Faiz B)
İnfak C)
Rüşvet D)
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ALMANCA 4 A
Sie können unsere Broschüre ------- oder im
Internet unsere Webseite -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

anschauen / aufsuchenA)
ausleihen / absendenB)
abschreiben / ankommenC)
absagen / aufstellenD)

Ja, in der Stadt kann man ein Auto mieten.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Darf ich dein Auto meinem Freund
schenken?

A)

Wer möchte ein Auto vermieten?B)
Kann man in der Stadt ein Auto mieten?C)
Möchtest du dein Auto verkaufen?D)

Ungefähr 45 Stunden.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

Wie oft gehst du ins Museum?A)
Wie viel kostet der Eintritt pro Person?B)
Wie ist das Museum?C)
Wie lange dauert die Führung?D)

------- leitet die Schule.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

Die BibliothekA)
In der MensaB)
Die SchulleitungC)
Im MusikraumD)

A: Ich kann meine Brille nicht finden. ------- ist
sie nicht.

B: ------- auf dem Schreibtisch ist sie.

Welche Wörter passen in die Lücken im
obigen Dialog?

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

5.

Dazu / NochA)
Damit / SchonB)
Für / SomitC)
Hier / DortD)

Welches ist eine Phase der
Hochzeitszeromonie?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

6.

Die Einschulung.A)
Die Schultüte.B)
Der Bewilligungsbesuch.C)
Das Festgebet.D)

(I) Ayşe hat ihren Bruder zum Wehrdienst
geschickt. (II) Sie essen auch Suppen am Abend.
(III) Der Wehrdienst ist eine sehr wichtige Pflicht
für die Männer in der Türkei. (IV) Besonders die
Verabschiedung und die Rückkehr feiert man
groß.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

7.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

------- lebt nur in der Natur.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

Das BeispielA)
Die KatzenB)
Die PersonenC)
Der Elefant D)
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A
Meine Großmutter bereitet jedes Ramadanfest
unsere -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

im Wald spazierenA)
füttert die HühnerB)
unterhalten unsC)
traditionellen Gerichte vorD)

Der Hirsch / Die Ziege / Der Frosch / Das
Haustier

Welches Wort passt nicht zu den anderen in
der obigen Wortgruppe?

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Die ZiegeA)
Das HaustierB)
Der FroschC)
Der HirschD)

------- willst du reisen?

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

11.

WeilA)
WannB)
WohinC)
WomitD)

Die Ankunftszeit ist um 16:45 Uhr.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir

12.

Wann kommt der Zug in Pendik an?A)
Haben Sie eine Bahncard?B)
Wie viel kostet die Fahrkarte?C)
Fährt der Zug pünktlich ab?D)

Mein Vater fährt mit ------- Tante nach Wien.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

meinemA)
meinerB)
meineC)
meinD)

Wo liegt İzmir?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14.

İzmir liegt im Westen von der Türkei.A)
Im Südosten von der Schweiz.B)
Voriges Jahr war ich in İzmir.C)
Es lag schon immer dort.D)

A: Wohin gehst du Abends?
B: Ich gehe ins Café.
A:  -------
B: Ich gehe mit meinen Freunden.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

15.

Wann gehst du in die Schule?A)
Mit wem gehst du denn?B)
Wo warst du heute?C)
Wie gehst du nach Hause?D)

Froschschenkelsuppe ist ------- Frankreich sehr
populär.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

ausA)
anB)
inC)
zuD)
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A
Das Kino / Das Theater / Das Museum / Die
Tante

Welches Wort passt nicht zu den anderen in
der obigen Wortgruppe?

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Das TheaterA)
Das MuseumB)
Die TanteC)
Das KinoD)

Was möchten Sie bestellen?

Welcher der folgenden Sätze hat die gleiche
Bedeutung mit dem obrigen?

Yukarıdaki cümle ile aynı anlamı taşıyan
cümle aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

18.

Was darf es sein?A)
Haben Sie schon bezahlt?B)
Wer kommt noch an den Tisch?C)
Hat es Ihnen geschmeckt?D)

essen / mit / Gemüse / ich / Fisch / möchte 

Wie kann man mit den obigen Wortgruppen
einen sinnvollen und richtigen Satz bilden?

Yukarıdaki sözcük gruplarıyla kurulabilecek
en anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

19.

Gemüse ich essen Fisch möchte mit.A)
Essen möchte Fisch mit essen ich.B)
Fisch mit Gemüse ich essen möchte.C)
Ich möchte Fisch mit Gemüse essen.D)

1. Danach mischen Sie alles.
2. Zuerst waschen Sie alle Zutaten.
3. Dann schneiden Sie alles.
4. Zum Schluss geben Sie Salz über den Salat

und servieren Sie.

Welches ist die richtige Reihenfolge vom
obigen Salatrezept?

Yukarıdaki tarif aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak sıralanmıştır?

20.

2-4-3-1A)
1-2-3-4B)
1-3-2-4C)
2-3-4-1D)
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İNGİLİZCE 4 A
The car is ------- by my brother.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

washesA)
will washB)
washedC)
washD)

A: -------?
B: It is a three-day festival.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

2.

What is the name of the celebrationA)
What is done during the celebrationB)
How many days is the festival celebratedC)
What preparations are done before the
festival

D)

My father repairs my car.

What is the passive form of the sentence
above?

Yukarıdaki cümlenin edilgen biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

My father repairs my car.A)
My car repairs by my father.B)
My father doesn’t repair my car.C)
My car is repaired by my father.D)

1. First, crack the eggs into a small bowl.
2. Later on, --------the eggs.
3. Add some salt and pepper.

Which of the following completes the recipe
above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tarifi
doğru şekilde tamamlar?

4.

cutA)
peelB)
whiskC)
diceD)

A: I don’t feel well.
B: You should -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

5.

take an umbrellaA)
stay in bedB)
go on a dietC)
do the washing-upD)

My brother is responsible for -------- the windows.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

cleaningA)
tidyingB)
puttingC)
doingD)

A: Can I use mobile phone during the exam?
B: No, you -------. It is forbidden.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

7.

can’tA)
canB)
shouldC)
willD)

If you don’t hurry, you ------- miss the bus.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

shouldn’t A)
willB)
not C)
doesD)
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A
If I ------ rich, I would buy that car.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

am A)
wereB)
will be C)
would beD)

Shop Assistant : Hello, Good morning! Can I 
help you?

Customer : Yes, -------.
Shop Assistant : What size are you?
Customer : I usually use Small size.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

10.

I’m looking for a coatA)
I will buy itB)
they are very beautifulC)
this is greenD)

The Internet became available on smart phones
years ago.

What is the synonym of the underlined word
in the sentence above?

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

entireA)
originB)
accessibleC)
wholeD)

My painting is ------- than that one.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

the most beautifulA)
beautifulB)
the beautifulC)
more beautifulD)

The child ------wears a red shirt is my brother.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

whoseA)
which B)
whenC)
who D)

Ali is ------- basketball player in the team.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

the bestA)
bestB)
goodC)
betterD)

If Swan ------- hard, he would pass the exam.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

studyA)
studiedB)
would studyC)
will studyD)

I would rather ------- salad.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

eatA)
eatsB)
to eatC)
eatingD)
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A
If I had more time, I ------- learn a new language. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

willA)
didB)
wouldC)
doesD)

This is ------- film I have ever watched.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

more interesting A)
the most interesting B)
interestingC)
the interesting D)

I wish I ------- taller so that I could play basketball.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

areA)
amB)
didC)
wereD)

The movie ------- I watched won Oscar.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

whenA)
who B)
whoseC)
which D)
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FRANSIZCA 4 A
Cet été, Monique ------- des cours.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

donnesA)
donnéB)
va donnerC)
donnerD)

Vous buvez ------- eau. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

des A)
de laB)
duC)
de l’D)

------- je vais partir à la montagne.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

DemainA)
Hier B)
La semaine dernièreC)
L’été dernierD)

Mes chaussures sont -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

bleusA)
bleuesB)
bleuC)
bleueD)

Nous venons de -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

mangeaitA)
mange B)
mangerC)
mangesD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

fautA)
vasB)
vientC)
doisD)

Je regarde un match ------- foot.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

duA)
deB)
àC)
auxD)

«Bordeaux Fransa’nın güneybatısında bulunur.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Bordeaux se trouve au Nord-Ouest de la
France. 

A)

Bordeaux se trouve dans le Nord de la
France. 

B)

Bordeaux est une ville au Sud de la France. C)
Bordeaux est au Sud-Ouest de la France. D)
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A
Est-ce que tu as eu une ------- note?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

mauvaiseA)
petitB)
chaudC)
nouvellesD)

«Le texte parle de la nature.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Doğa ile ilgili metinler arıyorum. A)
Doğallık ile ilgili bir metin okuyorum. B)
Metin doğa konusunu işlemektedir. C)
Metin doğal yaşamdan söz etmektedir. D)

Léa : C’est un bon film. On rit beaucoup! 
Paul : -------?
Léa : Oui, exactement!
Paul : Merci. 

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

11.

C’est un film d’horreur A)
C’est un film historiqueB)
C’est un film policierC)
C’est un film comiqueD)

Léa :  C’est ta maison? 
Paul :  -------
Léa :  Elle est belle. 
Paul :  Merci. 

Choisissez l’expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

Oui, c’est la mienne. A)
Oui, c’est le tien. B)
C’est dramatique. C)
Les nôtres!D)

Il ------- doucement. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

parlonsA)
parleB)
parlezC)
parlesD)

Ma fille est blonde. ------- de ma voisine est
brune.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

CeuxA)
CeluiB)
CelleC)
CellesD)

Cette femme ------- très jolie.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

aA)
asB)
esC)
estD)

Alexander Graham Bell a inventé le -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

tonA)
téléphoneB)
écritureC)
radioD)
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A
I. Je vais prendre des photos. 
II. La Turquie est un pays. 
III. Ankara est la capitale de la Turquie. 
IV. La Turquie est une République.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

17.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

faireA)
faisonsB)
faisionsC)
feronsD)

- -------?
- Il fait 30 degrés. 

Choisissez l’expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

Le climat du pays est froidA)
Tu préfères la neige ou la pluieB)
Quel temps fait-il aujourd’huiC)
Quelle saison il aime D)

Je cherche des infos ------- internet.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

àA)
surB)
auC)
enD)
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ALMANCA 7 A
Hakan ------- die französische Küche -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

müssen / nehmenA)
hat / bezahlenB)
sollst / kaufenC)
will / kennelernenD)

(I) Ich bin Vegetarierin. (II) Mittags esse ich
immer Döner. (III) Ich esse kein Fleisch. (IV)
Meistens esse ich nur Gemüse und Fleisch.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

2.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Ein Frühstück ------- Zeitung ist für mich kein
richtiges Frühstück.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

ausA)
fürB)
anC)
ohneD)

Ich möchte gern eine Gemüsesuppe als
Vorspeise.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

4.

Was möchten Sie als Vorspeise?A)
Hast du schon bezahlt?B)
Gibt es was gutes zum Essen?C)
Was können Sie mir als Vorspeise
empfehlen?

D)

Der Gastgeber / Der Orangensaft / Die Limonade
/ Der Grüntee

Welches Wort passt nicht zu den anderen in
der obigen Wortgruppe?

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Die LimonadeA)
Der GastgeberB)
Der OrangensaftC)
Der GrünteeD)

Wir möchten bestellen, können wir ------- sehen?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

die RechnungA)
zwei PortionenB)
die SpeisekarteC)
einen TischD)

A: Hast du alles für die Party?
B: Wir müssen nur noch die Getränke kaufen.
A: ------- Unsere Freunde kommen gleich!
B: Ich kaufe die Getränke gleich im Supermarkt. 

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

7.

Ruf ihn an!A)
Sei bitte leise!B)
Komm doch mit!C)
Beeile dich!D)
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A
Ich bin zur Polizeiwache gegangen, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

weil er viele  Hausaufgaben hatteA)
um ein Paket nach Deutschland zu schickenB)
um meine Mutter abzuholenC)
weil ich meinen Pass verloren habeD)

Manche Schüler gehen ------- die Bücherei, um
ihre Hausaufgaben zu machen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

inA)
aufB)
zuC)
fürD)

Was bedeutet das Wort “Der Augenzeuge”
auf Türkisch?

“Der Augenzeuge” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Görme özrüA)
Göz rengiB)
Görgü tanığıC)
Görüş alanıD)

A: Entschuldigung, ich habe Kopfschmerzen und
brauche dringend Medikamente. -------

B: Ja, gehen Sie geradeaus, dort links ist eine!
A: Vielen Dank!
B: Gern geschehen!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

11.

Wo ist die Post?A)
Wer kann mir den Weg zur Post
beschreiben?

B)

Wo finde ich eine Apotheke?C)
Wie kann ich zum Rathaus gehen?D)

Für wen ist die Durchsage?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12.

Für die Fahrgäste.A)
Das ist im Sonderangebot.B)
Von Gleis drei.C)
In kurzem.D)

A: Hier ist der Notfalldienst. Wie kann ich Ihnen
helfen?

B: Ich habe einen Unfall gemacht! Ich brauche
dringend Hilfe!

A:  -------.
B: Ja, mein Freund ist ohnmächtig.
A: Ich schicke Ihnen gleich einen 

Rettungsdienst!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

13.

Wann ist der Unfall passiert?A)
Wo ist der Unfallort?B)
Gibt es schwer Verletzte?C)
Fahren Sie mit?D)

Nach der meteorologischen Information wird -----
heute schön.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

das WetterA)
das BildB)
die WarnungC)
die PanneD)
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A
Martin ------- sich für Naturwissenschaft.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

gehtA)
interessiertB)
trifftC)
spieltD)

1. Viel Spaß!
2. Ja, mein Kurs ist sehr gut.
3. Hallo Franz!
4. Ja, er lehrt sehr gut.
5. Vielen Dank!
6. Ich brauche deine Hilfe.
7. Ja, gerne, bitte?
8. Ich will einen Gitarrenkurs besuchen, wie ist

dein Kurs?
9. Hallo Helga!
10. Empfehlst du ihn mir?

Welches ist die richtige Reihenfolge vom
obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşma aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

16.

3-9-6-7-8-2-10-4-5-1A)
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1B)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10C)
8-4-5-6-3-2-1-7-10-9D)

------- muss sich am Wochenende ausruhen. 

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

SolchA)
JederB)
NieC)
EtwasD)

Webseite / die / Eintrittskarte / kann / kaufen /
über / man / die

Wie kann man mit den obigen Wortgruppen
einen sinnvollen und richtigen Satz bilden?

Yukarıdaki sözcük gruplarıyla kurulabilecek
en anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

18.

Man über kaufen die Eintrittskarte die
Webseite kann.

A)

Kaufen kann die Eintrittskarte man Webseite
über die.

B)

Die Webseite kann man über Eintrittskarte
die kaufen.

C)

Die Eintrittskarte kann man über die
Webseite kaufen.

D)

-------, denn ich kann mit meinem Hund Zeit
verbringen.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

Abends in den WochentagenA)
Morgens ist ein neuer TagB)
Ich bin am Samstag sehr glücklichC)
Die Zeit vergeht sehr schnellD)

Sabine hat gesagt, dass der Plan von Peter
gefährlich ist.

Welcher der folgenden Sätze hat die gleiche
Bedeutung mit dem obigen Satz?

Yukarıdaki cümle ile aynı anlamı taşıyan
cümle aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

20.

Sabine findet Peter gefährlich.A)
Peters Plan ist gefährlich, sagt Sabine.B)
Peter sagt, dass Sabine gefährlich ist.C)
Sabine macht gefährliche Pläne für Peter.D)
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İNGİLİZCE 7 A
Lisa: What kind of films do you generally prefer?
Tom: I’d rather ------- horror films.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

1.

watchedA)
to watchB)
watchC)
watchingD)

Jack: I like listening to instrumental music while
driving. 

Alex: Come on! I ------- with you because that
kind of music makes me sleepy. 

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

2.

believeA)
tendB)
disagreeC)
agreeD)

Lucy is not interested ------- hip hop. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

3.

inA)
withB)
atC)
onD)

Linda ------- rock music to jazz. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

4.

thinksA)
prefersB)
listensC)
remembersD)

I ------- my mother a lot since we both have round
faces and big eyes.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

5.

resembleA)
lookB)
seeC)
seemD)

My father does not have much ------- common
with my mum but they get along very well. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

6.

withA)
onB)
atC)
inD)

My friend, Larry always tells me the truth. He is
very -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

7.

supportiveA)
generousB)
calmC)
reliableD)

A good friend is someone ------- is a good
listener. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

8.

whichA)
whomB)
whoC)
whatD)
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A
Everybody has the right to ------- his/her opinion
according to The Universal Declaration of Human
Rights.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

9.

believeA)
expressB)
thinkC)
sayD)

Jack: The student cafeteria in our campus is not
sufficient for all the students. 

John: What about ------- a campaign for a new
cafeteria?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

10.

launchA)
to launchB)
launchingC)
have launchedD)

People are not aware ------- their capabilities until
they lose them.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

11.

aboutA)
withB)
onC)
ofD)

Humans rights ------- occur all around the world
from the developed to under-developed
countries.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

12.

usesA)
advantagesB)
abusesC)
purposesD)

While people enjoy the advantages of cyber
tools, they may be under serious -------

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

13.

reportsA)
treatsB)
functionsC)
threatsD)

Turning to smart technologies will help ------- with
global warming. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

14.

copeA)
workB)
doC)
makeD)
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A
Cyber games have some ------- purposes such as
teaching and improving imagination. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

15.

beneficialA)
negativeB)
maliciousC)
harmfulD)

It is difficult to predict how smart technologies
------- life in the future.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

16.

becomeA)
impactB)
spendC)
invest D)

Mr. Timm: My students seem to be bored.
What can I do?

Mr. Robbins: I ------- having a break.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

17.

thinkA)
suggestB)
believeC)
changeD)

Susan: I am not a very social person. 
Jane: I think you should ------- with cheerful

people.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

18.

socializeA)
visitB)
seeC)
helpD)

My mother saw a mouse in the kitchen. She is
------- because she is afraid of mouse.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

19.

calmA)
shockedB)
relaxedC)
happyD)

The lyrics of a song can change the ------- of
people.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

20.

behaviorA)
descriptionB)
appearanceC)
moodD)
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FRANSIZCA 7 A
Il faisait trop froid ------- je suis tombée malade.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

maisA)
queB)
quiC)
doncD)

«Elle dit qu'elle va venir demain.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Yarın geleceğini söylüyor.A)
Yarın gelmek istediğini söyledi.B)
Yarın gelmek istiyor.C)
O, yarın gelecekmiş.D)

Quand on est malade, il faut ------- chez le
médecin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

ironsA)
alléB)
vaC)
allerD)

à faire  /  c’est  /  à comprendre  /  et  /  facile  /
    I             II                   III             IV        V

tellement
      VI

Mettez les mots dans le bon ordre pour faire
une phrase.

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

4.

II / V / IV / I / III / VIA)
II / VI / V / I / IV / IIIB)
V / II / IV / I / III / VIC)
V / III / I / IV / VI / IID)

«Ce couteau sert à couper du gâteau.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Makasla kâğıt kesilir. A)
Bıçakla pasta servis ediyor. B)
Bu bıçak pasta kesmeye yarıyor.C)
Şu makasla her şey kesilir.D)

- Tu veux manger -------?
- Non je ne veux rien manger.

Choisissez le mot/l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

quelque choseA)
quelqu’unB)
jamaisC)
rienD)

Elise ------- la télévision lorsque tu -------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

7.

regarde / partaisA)
disais / partaisB)
regardait / es partiC)
voit / dormaisD)

Laure ------- des photos avec son appareil photo.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

donneA)
achèteB)
tireC)
prendD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0106-A

47 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Tu veux -------? La rouge ou la verte? 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

9.

lesquellesA)
laquelleB)
lequelC)
lesquelsD)

«Bunu bana on kez tekrar etmene gerek yok!»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Ce n’est pas la peine de le dire onze fois!A)
Ce n’est pas la peine de me le répéter dix
fois!

B)

Ça ne vaut la peine de le faire douze fois!C)
Ce n’est pas la dixième fois!D)

Je voudrais voyager dans une -------. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

11.

caravaneA)
trainB)
camionC)
avionD)

Le magasin ouvre -------?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

combienA)
devantB)
quandC)
en espècesD)

Cécile et Meryem se sont beaucoup ------- au
tournoi.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

13.

amusésA)
amuséeB)
amuséC)
amuséesD)

Je dis «Super!» quand je -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

malheureuxA)
suis contentB)
suis tristeC)
pleureD)

-  Tu prends le train? 
-  Non, je ------- le bus. 

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

préfèreA)
fait B)
vasC)
montesD)
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A

16 - 18. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Je m’appelle Julien. Je voudrais vous parler du
temps qu’il fait dans ma ville. La semaine
dernière il y avait de la neige mais aussi
beaucoup de vent. Il faisait -16 degrés.
Aujourd’hui il pleut beaucoup mais la
température est meilleure. Il fait 3 degrés.
Demain il y aura une peu de soleil mais
attention, il fera seulement 6 degrés. Moi, je
n’aime pas le temps ensoleillé mais j’adore la
neige car j’aime faire du ski. 

De quoi parle le texte?16.

Du sport A)
Du skiB)
De la météo C)
De la pollutionD)

Quel temps faisait-il la semaine dernière? 17.

C’était très pluvieux.A)
Très chaud.B)
C’était ensoleillé. C)
Très froid.D)

Que préfère Julien? 18.

Le chaudA)
La neigeB)
La pluieC)
Le soleilD)

Je vous présente mon ami ------- travaille chez
Renault.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

quiA)
oùB)
queC)
quoiD)

------- langues veux-tu parler? 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

20.

QuelsA)
QuelleB)
QuellesC)
QuelD)
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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, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri 

uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz 

sayılır. 

4. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların sınavları 

geçersiz sayılır. 

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem 

kullanmalısınız. 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 sınav görevlilerine 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, kopya vermek ya da kopya çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak, 

i) Kendisi yerine başka birini sınava sokmak veya başka bir adayın yerine sınava girmek, 

j) Talebi doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici desteği aldığı hâlde, bizzat sınav sorularını okumak 

ve/veya cevapları işaretlemek. 

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. 


