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2. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi 

bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir. Sınavın 
başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz. 

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği 
işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

4. Sınav sırasında hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımının (A, 
B, C,…, Y, Z), program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. 
tuşlar bulunamaz. 

 
"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da 
mutlaka dikkatlice okuyunuz. 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 3 A
Hz.Muhammed kaç yılında vefat etmiştir?1.

596A)
615B)
632C)
710D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in
özelliklerinden biri değildir?

2.

Lüksü ve israfı sevmesiA)
Zamanı iyi değerlendirmesiB)
Verdiği sözde durmasıC)
Hoşgörülü olmasıD)

Kur'an okumak aşağıdakilerden hangisine bir
örnektir?

3.

FarzA)
SünnetB)
MubahC)
VacipD)

Haccın kaç şartı vardır?4.

1A)
2B)
3C)
4D)

Tövbenin kaç şartı vardır?5.

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

Kıyametten sonra yeniden diriliş ile başlayan
ve sonsuza kadar sürecek olan zamana ne ad
verilir?

6.

HaşirA)
KazaB)
MizanC)
AhiretD)

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Subuti
sıfatlarından biri değildir?

7.

BekaA)
BasarB)
SemiC)
TekvinD)

İsrafil meleğinin görevi nedir?8.

Tabiat olayları ile ilgilenmekA)
İnsanların sevap ve günahlarını yazmakB)
Kıyamet koptuğunda sûr'a üflemekC)
Allah ile peygamberler arasında elçilik
yapmak

D)

Kendisine kutsal kitap verilmeyip
kendisinden önceki kitaplara uymak zorunda
olan peygamberlere ne ad verilir?

9.

ResulA)
SahabeB)
VeliC)
NebiD)

"Sırat-ı Müstakim"in kelime anlamı nedir?10.

Müjdeli haberA)
Doğru yolB)
Güzel ahlâkC)
Allah'ın birliğiD)
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A
Hz. Muhammed'e "Muhammedül Emin" ismi
hangi özelliğinden dolayı verilmiştir?

11.

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

Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır?12.

2222A)
3300B)
4444C)
6666D)

Hz. Muhammed nerede doğmuştur?13.

MedineA)
MekkeB)
UmmanC)
KudüsD)

Şit peygambere gönderilen kitap kaç
sayfadır?

14.

50A)
40B)
30C)
20D)

Tabiat olayları ile ilgilenen melek
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

İsrafilA)
MünkerB)
AzrailC)
MikâilD)

Allah'ın yaratma sıfatına ne ad verilir?16.

TevhidA)
TevsirB)
TekvinC)
RahmetD)

Hacca gidenlerin özel giyim şekline ne ad
verilir?

17.

İhramA)
Sa'yB)
TavafC)
VakfeD)

Aşağıdakilerden hangisi vacip namazlardan
biridir?

18.

Cenaze namazıA)
Yatsı namazıB)
Cuma namazıC)
Bayram namazıD)

İbadetler kaç çeşittir?19.

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

Kendisine kitap gönderilen peygamberlere
ne ad verilir?

20.

ResulA)
NebiB)
VeliC)
SahabeD)
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TARİH 2 A
Avrupa Hun Hükümdarı Atilla’nın, Doğu
Roma’yı vergiye bağladığı antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Lagaş AntlaşmasıA)
Kadeş AntlaşmasıB)
Margus AntlaşmasıC)
Umma AntlaşmasıD)

Avrupa Hun Devleti en parlak dönemini hangi
hükümdar zamanında yaşamıştır?

2.

AtillaA)
BalamirB)
UldızC)
RuaD)

Eski Türk devletlerinin sosyal yapısını
oluşturan unsurlar aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Oguş - Urug - Boy - Budun - İlA)
İl - Boy - Budun - Urug - OguşB)
Budun - Oguş - Boy - İl - UrugC)
Boy - Urug - İl - Budun - OguşD)

Türk devlet teşkilatında, devlet yönetiminin
temelini oluşturan Kurultay (toy) ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Üyelerine toygun denirdi.A)
Yılın her ayı toplanırdı.B)
Kağan, kurultayın doğal başkanıydı.C)
Boy beyleri de kurultaya katılırdı.D)

Türk tarihinde yirmi altı boyu ilk kez tek bir
bayrak altında toplayarak Asya Hun
Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan
hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Bilge KağanA)
Mete HanB)
İlteriş KağanC)
Moyen-ÇorD)

Türklere ait en eski kültür bölgesi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

AfanesyevoA)
TagarB)
KarasukC)
TurfanD)

VI. yüzyılın ortalarında Baykal Gölü’nün
doğusundan Karadeniz’in kuzeyine kadar
uzanan sahada Kök Türk Devleti’ne bağlı
olarak yaşayan dağınık Türk boylarına ne ad
verilir?

7.

EksarhlıkA)
LejyonB)
TölesC)
BiatçıD)

Kur’an-ı Kerim’i çoğaltarak diğer İslam
ülkelerine gönderen halife aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Hz. ÖmerA)
Hz. AliB)
Hz. OsmanC)
Hz. Ebu BekirD)

Hz. Muhammed kaç yılında doğmuştur?9.

517A)
560B)
571C)
622D)

Arap toplumunun İslamiyet öncesi dönemine
ne ad verilir?

10.

Yükseliş DönemiA)
Duraklama DönemiB)
Çöküş DönemiC)
Cahiliye DönemiD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi naklî (İslami)
ilimlerden biri değildir?

11.

FıkıhA)
FelsefeB)
HadisC)
TefsirD)

Hz. Muhammed’in doğduğu şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

KûfeA)
KureyşB)
MekkeC)
MedineD)

Çöl ve vahalardaki konar-göçer yaşam
şekline ne ad verilir?

13.

MuharcirA)
BedevilikB)
HadarilikC)
HaricilikD)

Müslümanların, Arabistan dışına
düzenledikleri ilk sefer aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Huneyn SeferiA)
Hayber SeferiB)
Ta’if SeferiC)
Tebük SeferiD)

Türk-İslam devletlerinde hükümdar sefere ya
da bir yere giderken başının üstünde tutulan
şemsiyeye ne ad verilir?

15.

TırazA)
Hil’atB)
TevkiC)
ÇetrD)

Türklerin, Müslümanlarla teması hangi
savaştan sonra başlamıştır?

16.

Nihavend SavaşıA)
Talas SavaşıB)
Dandanakan SavaşıC)
Malazgirt SavaşıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin
Anadolu’yu yurt edinmesini kolaylaştıran
nedenlerden biri değildir?

17.

Moğolların, Türklere yardım etmesiA)
Bizans’ta sık sık taht değişikliğinin
yaşanması

B)

Anadolu’da dini hoşgörü ve adaletli bir
yönetimin olmaması

C)

Anadolu’daki geçit ve vadilerin Türkler
tarafından iyi bilinmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu
Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan
atabeyliklerden biri değildir?

18.

Fars AtabeyliğiA)
Azerbaycan AtabeyliğiB)
Şam AtabeyliğiC)
Acem AtabeyliğiD)

Büyük Selçuklu Devleti’nde bütün mali
işlerden sorumlu olan kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Divan-ı ArzA)
Divan-ı İstifaB)
Divan-ı İnşaC)
Divan-ı BeridD)

Türk tarihinin ilk sözlüğü kabul edilen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

SeyahatnameA)
Divân-ı HikmetB)
Kutadgu BiligC)
Divânü Lûgati’t TürkD)
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SEÇMELİ TARİH 1 A
Maden işlemekteki ustalıklarından dolayı
"Bozkırların Kuyumcuları" olarak
nitelendirilen devlet/topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

PeçeneklerA)
İskitlerB)
SabarlarC)
HakaslarD)

Anav kültürü insanları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Güneşte kurutulmuş tuğlalardan yapılan
evlerde oturmuşlardır.

A)

Koyun, sığır gibi hayvanları besleyip çiftçilik
yapmışlardır.

B)

Arpayı, buğdayı dibeklerde öğütmüşler ve
bakırdan süs eşyası yapmışlardır.

C)

Tunçtan ve altından yapılmış eşyalar ilk defa
bu kültürde görülmüştür.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk
göçlerinin nedenleri arasında yer almaz?

3.

KuraklıkA)
Türk boyları arasında siyasal
anlaşmazlıklardan dolayı savaşlar çıkması

B)

Salgın hastalıklarC)
Katvan Savaşı'nın kaybedilmesiD)

Avrupa Hun Devleti en parlak dönemini hangi
hükümdar zamanında yaşamıştır?

4.

AttilaA)
BalamirB)
İlekC)
İrnekD)

Aşağıdakilerden hangisi Kök Türk (Göktürk)
Kağanlarının başarıya ulaşmalarında başlıca
rol oynayan kişilerden biridir?

5.

ZarosA)
KubratB)
TonyukukC)
OmurtagD)

Aşağıdakilerden hangisi Mete Han
Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?

6.

Çin’in vergiye bağlanmasıA)
Hun siyasi birliğinin kurulmasıB)
İpek Yolu’nun güvenliğinin sağlanmasıC)
Tac Mahal’in inşa edilmesiD)

Uygur Devleti’nin başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

DelhiA)
Ordubalık (Karabalgasun)B)
Tümen (Çimga-Tura)C)
SarayD)

Kaşgarlı Mahmut, “Divân-ı Lûgat-it Türk” adlı
eserinde, Türk adının hangi anlama geldiğini
belirtmiştir?

8.

Kanun nizam sahibiA)
ÇoğalmakB)
TüremekC)
Olgunluk çağıD)

Türk tarihinde Museviliği kabul eden ilk ve
tek Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

9.

HazarlarA)
KırgızlarB)
AvarlarC)
UygurlarD)

Karluklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

10.

Moğolların hâkimiyetine giren ilk Müslüman
Türk topluğudur.

A)

Codeks Cumanicus adlı sözlük en önemli
eserleridir.

B)

Uygurlar ve Türgişler döneminde Türklerin
yaşayışına giren şehirleşme Karluklar
tarafından geliştirilerek devam ettirilmiştir.

C)

Karahanlıların kurulmasında rol
oynamışlardır.

D)
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A
Dünyanın en uzun destanı olarak bilinen
Manas Destanı kime aittir?

11.

KırgızlarA)
HazarlarB)
AvarlarC)
TürgişlerD)

Kendi adıyla para bastıran ilk Türgiş
hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Kül-ÇorA)
Su-lu KağanB)
Bağa TarkanC)
So-koD)

İstanbul’u ilk defa kuşatan Türk kavmi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

AvarlarA)
UygurlarB)
HazarlarC)
SabarlarD)

İlk Türk Devletleri’nde il (el) kavramının
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

14.

BarışA)
DevletB)
TöreC)
SavaşD)

Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk
Devletleri’ndeki egemenlik sembollerinden
biri değildir?

15.

SorguçA)
TahtB)
BalbalC)
YayD)

Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk
Devletleri’nde devlet işlerinin görüşülüp
karara bağlandığı meclise verilen adlardan
biri değildir?

16.

ToyA)
KurultayB)
TevkiC)
KengeşD)

Hunların Çin üzerine yaptıkları seferlerin
başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Mani Dini’nin yayılmasını engellemekA)
İpek Yolu’na hâkim olmakB)
Budizm'in yayılmasını sağlamakC)
İslamiyet’in kuzeye doğru yayılmasını
sağlamak

D)

Kök Türklerin (Göktürkler) batı kolunu
yöneten İstemi Yabgu Akhunların
kontrolündeki İpek Yolu’nu ele geçirmek
amacıyla iş birliği yaptığı devlet/topluluk
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

HazarlarA)
HakaslarB)
TuvalılarC)
SasanilerD)

Moğolların devlet yönetiminde yönetici,
komutan, öğretmen ve teknik eleman olarak
görev yapmış Türk kavmi aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

HazarlarA)
TürgişlerB)
UygurlarC)
TolunoğullarıD)

Orta Asya Türk tarihine ait bilgilere en fazla
aşağıdaki devletlerden hangisinin
kaynaklarında rastlanır?

20.

ÇinA)
AlmanyaB)
FransaC)
ABDD)
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COĞRAFYA 1 A
Dağları aşarak alçalan hava kütlelerinin hız
ve sürtünmeye bağlı olarak ısınması ile
oluşan sıcak ve kuru rüzgâr aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Kutup rüzgârlarıA)
Fön rüzgârlarıB)
Batı rüzgârlarıC)
Meltem rüzgârlarıD)

Dünya üzerinde herhangi bir noktanın veya
bölgenin bulunduğu yere ne ad verilir?

2.

MeridyenA)
EkinoksB)
Coğrafi konumC)
ParalelD)

Aşağıdakilerden hangisi haritanın
elemanlarından biri değildir?

3.

Saat-tarihA)
Coğrafi koordinatlarB)
ÖlçekC)
BaşlıkD)

Su kürenin diğer adı aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

BiyosferA)
HidrosferB)
LitosferC)
AtmosferD)

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde akdeniz
ikliminin tipik özellikleri görülür?

5.

MalatyaA)
RizeB)
İzmirC)
EskişehirD)

Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita
özelliği taşıyabilmesi için sahip olması
gereken özelliklerden biri değildir?

6.

Kuş bakışı görünüme sahip olmasıA)
Üç boyutlu olmasıB)
Belirli bir küçültme oranının olmasıC)
Düzleme aktarılmış olmasıD)

Hava kütlesinin dağ yamacı boyunca
yükselerek yoğunlaşmasıyla oluşan yağış
çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Konveksiyonel yağışlarA)
SisB)
Yamaç yağışlarıC)
Cephe yağışlarıD)

Dağ ya da tepelerin en yüksek noktasına ne
ad verilir?

8.

DorukA)
EkuidistansB)
BoyunC)
YamaçD)

Kalınlığı 13 km olan ve atmosferin en alt
tabakası olan atmosfer katmanı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

StratosferA)
EkzosferB)
MezosferC)
TroposferD)

Dünya'nın kutuplardan basık, ekvatordan
şişkin kendine has şeklini tanımlamak için
kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

GeoitA)
TepsiB)
DaireC)
SilindirD)
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A
En uzun paralel dairesi aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Güney kutup dairesiA)
EkvatorB)
Oğlak dönencesiC)
Yengeç dönencesiD)

Eş yükselti eğrisi olarak tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

FalezA)
DeltaB)
İzohipsC)
PlatoD)

Haritalarda küçültme oranına ne ad verilir?13.

KoordinatA)
LejantB)
ProjeksiyonC)
ÖlçekD)

Dünyaya ait iklim, nüfus, yer şekilleri gibi
mekânsal verileri elde etmek, depolamak,
kontrol etmek, işlemek, analiz etmek ve
görüntülemek için kullanılan sisteme ne ad
verilir?

14.

Coğrafi Bilgi SistemleriA)
Matematiksel SistemlerB)
Veri İşleme SistemleriC)
Veri Depolama SistemleriD)

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel
coğrafyanın alt bilim dallarından biridir?

15.

Sanayi coğrafyasıA)
Ulaşım coğrafyasıB)
Turizm coğrafyasıC)
Ülkeler coğrafyasıD)

İklim özelliklerini ve bölgelerini inceleyen
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Klimatoloji A)
JeopolitikB)
PedolojiC)
EtnolojiD)

Coğrafya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

17.

Coğrafya, insanın yakın çevresinden
başlayarak ülkesini ve dünyayı tanımasını
sağlar.

A)

Coğrafya bilmek sel, deprem, erozyon gibi
felaketlere karşı tedbir alabilmeyi öğretir.

B)

Coğrafya öğrenmek insanın ufkunu
genişletir.

C)

Coğrafya insanın dünyaya bakış açısını
değiştirmez.

D)

Aşağıdakilerden hangisi canlı çevre
elemanlarından biri değildir?

18.

İnsanA)
BitkiB)
Hava küreC)
HayvanD)

Oluşturduğu haritalarla bilinen, Osmanlı
İmparatorluğu döneminde yaşamış ünlü
denizci aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Evliya ÇelebiA)
Pîrî ReisB)
BatlamyusC)
Ulubatlı HasanD)

Meridyenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

20.

Başlangıç noktası Greenwich'tir.A)
Kuzey-güney doğrultusunda uzanır.B)
Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda
yerel saat aynıdır.

C)

Meridyenlerin uzunlukları birbirine eşit
değildir.

D)
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COĞRAFYA 3 A
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tortul
kayaçlardan biridir?

1.

KonglomeraA)
Kaya tuzuB)
BazaltC)
GnaysD)

İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli
tabakada biriken suların sondaj yapılarak
yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan kaynak
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Artezyen kaynaklarA)
Fay kaynağıB)
Karstik kaynaklarC)
Yamaç kaynağıD)

Kayaç türlerinin, sıcaklık ve basınç altında
başkalaşım geçirerek yeni türlere
dönüşmesine ne ad verilir?

3.

Kimyasal tortullarA)
Metamorfik kayaçlarB)
Organik tortullarC)
İç püskürük kayaçlarD)

Kıtaları çevreleyen büyük su kütlelerine ne ad
verilir?

4.

Tektonik gölA)
DenizB)
OkyanusC)
Buzul gölD)

Aşağıdakilerden hangisi azonal topraklardan
biri değildir?

5.

Lös topraklarA)
Alüvyal topraklarB)
Halomorfik topraklarC)
Kolüvyal topraklarD)

Aşağıdakilerden hangisi iç püskürük
kayaçlardan biridir?

6.

KonglomeraA)
GranitB)
KömürC)
KalkerD)

Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda,
suların birikmesi ile oluşan göllere ne ad
verilir?

7.

Karstik göllerA)
Tektonik göllerB)
Doğal set gölleriC)
Volkanik göllerD)

Akarsu, rüzgâr, buzul, dalga ve akıntılar gibi
dış kuvvetler tarafından aşındırılarak
ufalanan malzemelerin eriyik hâlde taşınarak
çukur yerlerde birikmesiyle oluşan kayaçlara
ne ad verilir?

8.

Metamorfik kayaçlarA)
Fiziksel tortul kayaçlarB)
Organik tortul kayaçlarC)
Kimyasal tortul kayaçlarD)

Toplam nüfusun, ekili – dikili alanlara
bölünmesiyle ortaya çıkan nüfus
yoğunluğuna ne ad verilir?

9.

Fizyolojik nüfus yoğunluğuA)
Aritmetik nüfus yoğunluğuB)
Çevresel nüfus yoğunluğuC)
Tarımsal nüfus yoğunluğuD)

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde üçüncül
ekonomik faaliyetler daha fazladır?

10.

NijeryaA)
BangladeşB)
MaliC)
ABDD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin işçi
göçü vermesinin başlıca nedenlerinden biri
değildir?

11.

İstihdam sorunlarıA)
Ülkeler arasındaki gelişmişlik farkıB)
Hızlı nüfus artışıC)
Kırsal kesimdeki gelirin düşüklüğüD)

Aşağıdakilerden hangisi dünyada nüfus
yoğunluğunun az olduğu yerlerden biridir?

12.

Batı AvrupaA)
Nil havzasıB)
Amazon havzasıC)
ABD’nin doğu kıyılarıD)

Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik
faaliyetlerden biri değildir?

13.

YargıA)
TarımB)
HayvancılıkC)
MadencilikD)

Japonya, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde
aşağıdaki sektörlerden hangisinde
çalışanların oranı daha fazladır?

14.

OrmancılıkA)
TarımB)
HayvancılıkC)
HizmetD)

Üniversiteler, bilişim teknolojileri ve
araştırma merkezlerinin yer aldığı ekonomik
faaliyetler grubu aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Dördüncül ekonomik faaliyetlerA)
Üçüncül ekonomik faaliyetlerB)
İkincil ekonomik faaliyetlerC)
Birincil ekonomik faaliyetlerD)

Dünya, kıta, ülke, bölge veya bir yerleşme
gibi sınırları kesin olarak belirlenmiş bir
alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan
insanların toplam sayısına ne ad verilir?

16.

NüfusA)
DemografiB)
Bağımlı nüfusC)
MübadeleD)

Aşağıdakilerden hangisi en çok beyin göçü
alan ülkeler arasında yer almaz?

17.

KanadaA)
FransaB)
AlmanyaC)
TunusD)

Aşağıdakilerden hangisi göçün sosyal
nedenlerinden biri değildir?

18.

UlaşımA)
SağlıkB)
İşsizlikC)
EğitimD)

Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün
en önemli sebeplerinden biridir?

19.

Boy beylerinin baskısıA)
Kan davalarıB)
Yeni yerler keşfetme isteğiC)
Olumsuz iklim koşullarıD)

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını
etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

20.

İklimA)
Toprak özellikleriB)
SanayiC)
Yer şekilleriD)
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MATEMATİK 3 A
Herhangi üçü doğrusal olmayan 5 nokta kaç
tane üçgen oluşturur?

1.

8A)
10B)
12C)
15D)

 ifadesinin açılımdaki sabit

terim kaçtır?

2.

A)

B)

C)

D)

 ifadesinin değeri kaçtır?3.

1A)

B)

8C)
9D)

Bir madeni para ve bir zar atılıyor. Madeni
paranın yazı veya zarın tek sayı gelme
olasılığı kaçtır?

4.

A)

B)

C)

D)

C(7,1) + C(7,2) +…..+ C(7,5) + C(7,6) ifadesinin
değeri kaçtır?

5.

126A)
127B)
128C)
130D)

 kümesinin elemanları

kullanılarak kaç tane 2 basamaklı doğal sayı
yazılabilir?

6.

7A)
8B)
12C)
16D)

 ise, n kaçtır?7.

1A)
4B)
5C)
6D)

4 gömleği, 3 pantolonu ve 6 ceketi bulunan
bir kişi; bir gömlek, bir pantolon ve bir ceket
giymek şartıyla kaç farklı seçim yapabilir?

8.

13A)
24B)
48C)
72D)

 ise, 

değeri kaçtır?

9.

6A)
5B)
1C)
0D)
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A
 ve

 ise, (fog)(0) değeri

kaçtır?

10.

0A)
1B)
3C)
5D)

 ve

 ise,

aşağıdakilerden hangisidir?

11.

A)
B)

x C)
3x D)

 doğrusunun eğimi 2 ise, a kaçtır?12.

1A)
2B)
13C)
26D)

Yukarıdaki şekilde ABCD deltoid, |AD|=8 cm
ve |BC|=6 cm olduğuna göre, A(ABCD) kaç
cm2 dir?

13.

14A)
24B)
28C)
48D)

 noktasından geçen ve eğimi 2 olan

doğrunun denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

A)

B)

C)

D)

Bir düzgün sekizgenin iç açılarının toplamı
kaç derecedir?

15.

360A)
720B)
900C)
1.080D)
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A
Dışbükey bir çokgenin iki iç açısının ölçüsü
150°, 125° ve diğer iç açılarının ölçüleri eşit
ve 155° olduğuna göre, bu çokgenin kenar
sayısı kaçtır?

16.

10A)
11B)
12C)
13D)

Köşeleri A(0,0), B(3,0) ve C(3,3) olan üçgenin
ağırlık merkezinin koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

(2,1)A)
(3/2,1)B)
(3/2,3)C)
(0, 3)D)

A(0,0) ve B(3,4) noktaları arasındaki uzaklık
kaç birimdir?

18.

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

Yukarıdaki ABCD yamuğunda [AB]//[CD],
|AE|=|DE|, |BF|=|CF|, |EF|=8 cm ve |AB|=10 cm
olduğuna göre, |DC|=x kaç cm’dir?

19.

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

Yukarıdaki ABCD paralelkenarında
 ve olduğuna

göre, kaçtır?

20.

20A)
30B)
60C)
70D)
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SEÇMELİ PSİKOLOJİ 2 A
Sosyal davranışın temelinde bulunan faktöre
ne ad verilir?

1.

Sosyal etkiA)
TutumB)
Motivasyon C)
Şema D)

Uygulanış biçimine göre, birden fazla bireye
aynı anda uygulanan testlere ne ad verilir?

2.

Performans testleriA)
Grup testleriB)
Bireysel testleriC)
Sözlü testlerD)

Çeşitli özelliklerin döllenmeyle dişi ve
erkeğin kromozomları yolu ile bir kuşaktan
diğerine geçmesine ne ad verilir?

3.

KalıtımA)
PopülasyonB)
ÇevreC)
EvrimD)

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir testin
özelliklerinden biri değildir?

4.

Güvenilirliğinin yüksek olmasıA)
Uzman kişilerce değerlendirilmesiB)
Geçerliliğinin düşük olmasıC)
Yönergesine göre uygulanmasıD)

Bir testin ölçme hatalarından uzaklaşma
derecesine ne ad verilir?

5.

UygunlukA)
GeçerlilikB)
KullanışlılıkC)
GüvenilirlikD)

Bireyin kişilere, nesnelere, olaylara ve
ortama olumlu ya da olumsuz tepkide
bulunma eğilimine ne ad verilir?

6.

BilişA)
AlgıB)
TutumC)
İknaD)

Zekâ düzeyi 25-49 arasında olan grup
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Normalaltı A)
EmbesilB)
Moran C)
İdiotD)

Uyma davranışını etkileyen faktörlerle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Yüz yüze ilişkilerin uymayı artırıcı işlevi
vardır.

A)

Grupta uzman kişiler varsa diğerleri onun
görüşlerine daha kolay uyar.

B)

Grubu oluşturanların sayısı arttıkça uyma
davranışında azalma olur.

C)

Grupta sözbirliği varsa üye grup davranışına
daha kolay uyar.

D)

Osmanlı Dönemi’nde, ruh hastalarının müzik,
çeşitli baharatlardan oluşan macunlar ile
birlikte sevgi ve hoşgörüyle tedavi edilmeye
çalışıldığı camilerin yanındaki yerlere ne ad
verilir?

9.

RasathaneA)
HümayunB)
MedreseC)
ŞifahaneD)

Televizyonda, aynı saatlerde iki farklı kanalda
yayınlanan iki farklı filmi de izlemek isteyen
ancak ikisinden birini seçmek durumunda
olan bir bireyin yaşadığı kararsızlık aşağıdaki
çatışma türlerinden hangisi ile açıklanır?

10.

Yaklaşma – kaçınma çatışmasıA)
Yaklaşma – yaklaşma çatışmasıB)
Kaçınma – yaklaşma çatışmasıC)
Kaçınma – kaçınma çatışmasıD)

Sosyal etkinin rolünü daha iyi görebilmek
için otokinetik etkiyi deneylerinde kullanan
bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

M. ŞerifA)
S. AschB)
S. MilgramC)
M. ZiyaD)
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A
Herhangi bir nesne veya canlıda, gözlemin
yapıldığı anda olmayan ancak ileride
gelişebilme olanağı bulunan özelliklere ne ad
verilir?

12.

UyarımA)
KalıtımB)
ZekâC)
PotansiyelD)

Belirli nesneler, durumlar karşısında duyulan
olağan dışı güçlü korkulara ne ad verilir?

13.

HezeyanA)
FobiB)
EmpatiC)
BastırmaD)

Aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle, bir
sahne eserindeki rollerin paylaşılması ve
canlandırılması ile bilinçaltı tıkanıklıkları
giderilmeye ve bilinçaltı boşaltılmaya
çalışılır?

14.

PsikodramaA)
NarkoanalizB)
Grup terapisiC)
İş terapisiD)

Aşağıdakilerden hangisi geçici gruplara
örnektir?

15.

Bir sendikanın temsilcileriA)
Bir spor kulübünü destekleyen taraftarlarB)
Bir hastane odasında birlikte kalan
refakatçiler

C)

Bir siyasi partiye üye kişilerD)

Aşağıdakilerden hangisi otokratik liderin
özelliklerinden biri değildir?

16.

Yeniliğe ve değişime açık olmasıA)
Grubu tek başına yönlendirmesiB)
Üyelerle arasındaki ilişkinin sınırlı olmasıC)
Grubun tek hâkimi olmasıD)

Bireylerin iç dünyasını dışa yansıtmak
amacıyla hazırlanan; cümle ve hikaye
tamamlama testleri, resim yorumlama ve
mürekkep lekesi testlerine ne ad verilir?

17.

Adaptif testlerA)
Çoktan seçmeli teslerB)
Performans testleriC)
Projektif testlerD)

Freud, Adler ve Jung’ın temsilcisi olduğu
kişilik kuramları aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Temel eğilim kuramlarıA)
Varoluşçu kuramlarB)
Öğrenme kuramlarıC)
Psikodinamik kuramlarD)

Bireyin, davranış ve görüşlerini baskı
nedeniyle değiştirmesine ne ad verilir?

19.

Otokinetik etkiA)
YüceltmeB)
UymaC)
YansıtmaD)

İnsanların, saçma olduğunu bile bile aklından
çıkaramadığı, istemesine rağmen
kurtulamadığı fikirlere ne ad verilir?

20.

FobiA)
ObsesyonB)
ŞizofreniC)
ParanoyaD)
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SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1 A
Yönetim ölçütünü kullanarak sınıflandırma
yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

1.

A. ComteA)
K. MarxB)
K. PopperC)
R. RedfieldD)

I.    Geçirilen  eğitim  basamaklarının  sayısı  ve   
      çeşidi    
II.   Servet sahipliği
III.  Yaşanılan şehir

Yukarıdakilerden hangileri bireylerin sahip
oldukları statüyü belirleyen etkenlerdendir?

2.

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

Pazar için üretiminin yapıldığı ve geçim
kaynağı ücret olan işçilere ihtiyaç duyan
örgütlenme biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Sendika A)
Lonca B)
Manüfaktür C)
Konfederasyon D)

Aynı işi yapan zanaatçıların mesleki
etkinliklerini korumak amacıyla kurulan
örgütlere ne ad verilir?

4.

LoncaA)
VakıfB)
SendikaC)
PartiD)

Aşağıdakilerden hangisi gösteri kalabalığına
örnek olarak verilemez?

5.

Miting alanında toplananlarA)
Yürüyüş yapanlarB)
Resmî geçit yapanlarC)
Sokakta gezenlerD)

Sanayi Devrimi aşağıdaki hangi ülkede
başlamıştır?

6.

İtalyaA)
FransaB)
AlmanyaC)
İngiltereD)

Yüzyüze ilişkilerin ve geleneklerin etkili
olduğu, insanların birbirine yardım amacıyla
yaklaştığı ve çıkar ilişkilerinin ön planda
olmadığı toplumsal grup aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Grup A)
CemaatB)
Cemiyet C)
Klan D)

Nüfusu çeşitli özellikleriyle inceleyen bilim
dalı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

DemografiA)
Antropoloji B)
Sigolografi C)
Filoloji D)

Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan
unsurlardan biri değildir?

9.

Ekonomi birliğiA)
Siyaset birliğiB)
Toprak birliğiC)
Soy birliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalara
başlamadan önce uyulması gereken
ilkelerden biri değildir?

10.

Soyutluk A)
NedensellikB)
Bilmediğini varsayma C)
Konunun sınırlandırılmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grupların
özelliklerinden biri değildir?

11.

Farklı değerler etrafında birleşmiş olmasıA)
Üyelerinin arasında iş bölümünün olmasıB)
Göreli bir sürekliliğe sahip olmasıC)
Gruba özgü kimlik geliştirmesiD)
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A
Kent ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

12.

Hukuk kuralları etkilidir.A)
İkincil ilişkiler hakimdir.B)
Organik dayanışma vardır.C)
Homojen bir yapıya sahiptir.D)

Belirli yıllarda yüksek enflasyondan dolayı
toplumsal sorunların arttığı tespit edilmişse,
yüksek enflasyonun toplumsal sorunları artırdığı
gibi genel bir sonuca ulaşılır.

Yukarıdaki varsayım aşağıdakilerden hangisi
ile ilgilidir?

13.

Gözlem A)
Tümdengelim B)
Genelleme C)
Tümevarım D)

Türkiye'de köy toplumsal grubu, özellikle -------
sonra büyük bir toplumsal hareketlilik yaşamıştır.

Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

1930'danA)
1940'tanB)
1950'denC)
1960'tanD)

Toprağa yerleşmiş toplumlarda ilk yazılı
hukuk ve mahkemelerin ortaya çıktığı
toplumsal yapılanma aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

SitelerA)
İmparatorluklar B)
Feodal toplumlarC)
Özler D)

Totemizm inancı yerine özlerde yeni inançlar ya
da dinler ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu
inançlardan biri değildir?

16.

FetişizmA)
RasyonalizmB)
AnimalizmC)
NaturalizmD)

Belli bir durumda toplum içinde nasıl
davranılması gerektiğini gösteren ve yaptırım
gücü taşıyan kurallar sistemine ne ad verilir?

17.

Toplumsal statüA)
Toplumsal kontrolB)
Toplumsal normC)
Toplumsal değerD)

Gecekondu ailesi üzerinde araştırma
yapılırken, gecekondunun tarihsel gelişimi,
gecekonduda yaşayan ailelerin ekonomik ve
kültürel durumları, dini ve ahlaki değerleri,
gelir düzeyleri, yaşadıkları ortam, tüketim
alışkanlıkları, dinlenme ve eğlenme
alışkanlıklarının derinlemesine incelenmesini
sağlayan araştırma tekniği aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Anket A)
Monografi B)
Olay incelemeC)
Sosyometri D)

I. İlişkilerin belirli bir süre devam etmesi
II. Bireyler arasında bir etkileşimin olması
III. Bireylerin birbirinden haberdar olması

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal ilişkide
olması gereken özelliklerdendir?

19.

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

Bireyi grup içinde ele alan, bireyin grup ile
etkileşimini inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

SosyolojiA)
AntropolojiB)
Sosyal psikolojiC)
PsikolojiD)
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ALMANCA 5 A
Ich esse Obst ------- Gemüse. Aber ------- esse
ich Schokolade.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

1.

schöner als / mehrA)
viel als / lieberB)
besser als / am teuerstenC)
mehr als / am meistenD)

Amerika ist der ------- Kontinent der Welt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

stärksteA)
schnellsteB)
höchsteC)
größteD)

Dein Zeugnis ist besser als -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

meinemA)
meinB)
meinenC)
meinsD)

Man kann jetzt viel ------- und ------- reisen als
zuvor.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

schneller / gemütlicherA)
schwieriger / kleinerB)
längster / weiterC)
jünger / bestenD)

Andreas ist tüchtig. Fritz ist tüchtiger. Holger ist
-------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

am tüchtigstenA)
tüchtiger alsB)
tüchtigenC)
tüchtigsterD)

Im 21. Jahrhundert ------- sich das Leben in allen
Bereichen -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

6.

hat / verändertA)
sind / größerB)
werden / vergessen habenC)
hatte / angefangenD)

Martin ist 75 Jahre alt. Mehmet ist 85 Jahre alt.

Welche Schlußfolgerung kann man nach den
obigen Sätzen machen?

Yukarıdaki cümlelerden çıkarılacak yargı
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

Martin ist grösser als Mehmet.A)
Martin ist jünger als Mehmet.B)
Mehmet ist jünger als Martin.C)
Mehmet ist am kleinsten.D)

Ich kaufe neue Möbel, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

weil ich mich ausruhen möchteA)
damit ich besser lernen kannB)
um meine Wohnung schöner zu gestaltenC)
weil es sehr lustig istD)
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A
Er macht jedes Jahr in Marmaris Ferien. Es
gefällt ihm dort sehr.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

Er will dieses Jahr nach Marmaris fahren,
denn es gefällt ihm sehr.

A)

Er könnte jedes Jahr in Marmaris Ferien
machen, denn es gefällt ihm sehr.

B)

Wenn er Ferien macht, fahren wir jedesmal
nach Marmaris.

C)

Er macht jedes Jahr in Marmaris Ferien, weil
es ihm dort sehr gefällt. 

D)

Jürgen geht zum Schalter, weil er Geld einzahlen
will.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Wie geht es dir?A)
Warum geht Jürgen zum Schalter?B)
Wann gehst du zur Schule?C)
Wer arbeitet am Schalter?D)

Warum spart er Geld?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

11.

Wir haben immer Geld gespart und haben
ein Haus gekauft.

A)

Er spart Geld, um ein Auto zu kaufen.B)
Ich habe nicht viel Geld.C)
Sie hat viel Geld und kann sich ein Auto
kaufen.

D)

Was bedeutet das Wort “jmdn. einsetzen” auf
Türkisch?

“jmdn. einsetzen” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

bir şeyi düzeltmekA)
birinden yardım istemekB)
birini devreye sokmakC)
birine yalvarmakD)

Warum arbeiten Frauen?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen
sorunun doğru cevabı olamaz?

13.

Weil sie ihre Familie unterstützen wollen.A)
Weil sie sich selbst verwirklichen wollen.B)
Weil sie den Verkehr ordnen müssen.C)
Weil sie Geld verdienen möchten.D)

Was bedeutet "bir şeyi hesaba katmak" auf
Deutsch?

"bir şeyi hesaba katmak" ifadesinin
Almancası aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

14.

mit etwas rechnenA)
alles ausrechnen könnenB)
miteinander gerecht seinC)
etwas ausrechnenD)

------- 1980 ------- 1984 habe ich die
Wilhelm-Maybach-Realschule besucht.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

15.

Am / bisA)
Seit / abB)
Von / bisC)
Bis / umD)

Die Herbstmonate sind -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

der September, der Oktober und der
November

A)

der Dezember, der Januar und der FebruarB)
der März, der April und der MaiC)
der Juni, der Juli und der AugustD)
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A
Die Angestellten müssen um 8.00 Uhr an Ihrer
Arbeitsstelle sein.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Wozu müssen die Angestellten früh am
Morgen zur Arbeit?

A)

Wann müssen die Angestellten an ihrer
Arbeitstelle sein?

B)

Wie lange arbeiten die Angestellten?C)
Wo arbeiten die Angestellten?D)

Man sollte ------- rauchen und ------- Alkohol
trinken.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak 
tamamlar?

18.

immer / nachtsA)
selten / häufigB)
nie / seltenC)
manchmal / nurD)

Herr Müller  ist zur Zeit ------- in İzmir.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

verbotenA)
verspätetB)
besetztC)
wohnhaftD)

Im September fängt die Schule an.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Wie lange dauert die Schule?A)
Wann fängt die Schule an?B)
Wie oft haben Sie Sommerferien?C)
Wozu geht ihr in die Schule?D)
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İNGİLİZCE 5 A
What were you doing when I ------- you last
night?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

callingA)
calledB)
has calledC)
callD)

They were sitting at the breakfast table ------- the
guests came.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

whenA)
whileB)
alreadyC)
sinceD)

I used to ------- in a small town two years ago.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

liveA)
had livedB)
livingC)
has livedD)

Paul has been a teacher ------- two years. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

sinceA)
forB)
alreadyC)
beforeD)

While Mike was going to school, he ------- an
accident.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

sawA)
have seenB)
seeC)
is seeingD)

While Tommy was reading a book, his friend
------- him.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

6.

callsA)
was calledB)
calledC)
is callingD)

My little sister ------- any vegetables two years
ago.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

didn’t used  to eatA)
didn’t use to eatB)
ateC)
use to eatD)

We ------- a taxi to school yesterday because we
were late.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

takeA)
takenB)
will takeC)
tookD)
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A
I haven’t seen her ------- last month.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

sinceA)
forB)
beforeC)
agoD)

My grandparents ------- married since 1945.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

will beA)
wereB)
have beenC)
areD)

Mrs Lavender ------- at home yesterday. She was
cleaning all day long.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

areA)
isB)
wereC)
wasD)

Catherine solved the problem ------- than Tom. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

easyA)
more easilyB)
easilyC)
easiestD)

The final exam was ------- than we expected.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

easierA)
easiestB)
more easyC)
easyD)

He will ------- a new car next year.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

buysA)
boughtB)
buyC)
buyingD)

Let’s play a game, -------?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

do theyA)
do weB)
does weC)
shall weD)

Zerrin: Who will ------- the washing up?
Nurcan: Well, I won’t.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

16.

doesA)
doingB)
doC)
doneD)
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A
Joe: You went to Germany last week, -------? 
Luke: Yes, I did.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

17.

did youA)
didn’t youB)
weren’t youC)
do weD)

You usually wake up early, -------?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

does heA)
doesn’t sheB)
do youC)
don’t youD)

These books are ------- than the ones in the other
bookstore.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

the oldestA)
oldB)
more olderC)
olderD)

Sally does her homework ------- than me.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

fastA)
more fastB)
fasterC)
fastestD)
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FRANSIZCA 5 A
L’enfant ------- tu m’as parlé est ici. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

quiA)
queB)
oùC)
dontD)

Je joue ------- piano.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

duA)
de laB)
auC)
deD)

Pierre : -------? 
Paul : Je suis avocat.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Comment fais-tuA)
Quel est ton nomB)
Quel est ton métierC)
Que dessines-tuD)

Elle veut une chambre pour une personne. Elle
est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

seuleA)
en troupeauB)
seulC)
en groupeD)

Elle a oublié son bagage ------- main dans ma
chambre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

desA)
àB)
oùC)
d'uneD)

Lisa : Tu vas en vacances?   
Henri : Oui.
Lisa : Où vas-tu?   
Henri : -------.

Choisissez la réplique qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

En avionA)
Je voyage B)
A l’étranger C)
Il part à l’étrangerD)

I. Ma mère a acheté un livre.
II. C’est un livre bien imprimé.
III. Il y a beaucoup de dessins.
IV. Je lis une lettre. 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

7.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

«L’heure où mon fils s’endort est 21 heures.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

8.

Oğlumun uyandığı saat 21’dir.A)
Oğlumun uyuduğu saat 21’dir.B)
Kızım saat 21’de uyur. C)
Kızım saat 21’de uyanır. D)
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A
La leçon de français ------- tu apprends est
difficile. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

queA)
oùB)
quiC)
dontD)

Il est sorti au dehors ------- au revoir à ses amis.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

marchantA)
courantB)
en disantC)
en sortantD)

Les vacances ------- sont en décembre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

de printempsA)
de févrierB)
de NoëlC)
d’étéD)

------- quelles conditions travaillez-vous? 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

DuA)
DansB)
EnC)
SurD)

Lisa : Il faut acheter un cadeau à François.
Henri : Que veux-tu lui acheter?
Lisa : Je ne sais pas.
Henri : -------

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

Tu organises une fête?A)
Il voyagera.B)
Il part à l’étranger.C)
Tu peux acheter une cravate.D)

Cette cravate ------- 25 euros.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

vendA)
coûte B)
dit C)
achèteD)

- -------?
- Non, j’étudie en lettres.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Est-ce que tu étudies en médecineA)
Quand est-ce que tu as reçu au BacB)
Est-ce que tu es bachelierC)
Est-ce que tu as trouvé un travailD)

Il a mangé  ------- -------  est toute verte.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

16.

une prune / queA)
un gâteau / quiB)
un abricot / queC)
une pomme / quiD)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0103-A

26 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Elle a oublié son sac ------- voyage.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

deA)
enB)
chezC)
desD)

Lucie raconte une histoire ------- est amusante.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

seraA)
monB)
dontC)
quiD)

C’est un ------- policier.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

photoA)
romanB)
peintureC)
émissionD)

Kuş yaralı.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

L’oiseau a volé.A)
L’oiseau est tombé.B)
L’oiseau est blessé.C)
L’oiseau a froid.D)
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DİL VE ANLATIM 6 A
Aşağıdakilerden hangisi konularına göre
röportaj türlerinden biridir?

1.

Dinsel konuları ele alan röportajlarA)
Siyasi konuları ele alan röportajlarB)
Eşyayı konu alan röportajlarC)
Askeri konuları ele alan röportajlarD)

Aşağıdaki eser ve tür eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

2.

Bu Diyar Baştan Başa- Söylev A)
Onuncu Yıl Nutku-SöylevB)
Göktürk Yazıtları- SöylevC)
Çukurova Yana Yana- RöportajD)

Aşağıdaki röportaj yazarı ve eseri
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

3.

Fikret Otyam - Doğudan Gezi NotlarıA)
Namık Kemal - Çukurova Yana YanaB)
Yaşar Kemal - Bu Diyar Baştan BaşaC)
Mustafa Baydar - Edebiyatçılarımız Ne
Diyorlar

D)

Söylevin asıl amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Ünlü birini tanıtmakA)
Bilgi vermekB)
Bir sorunu değişik boyutları ile incelemekC)
Dinleyenleri kendi düşüncesinden yana
çekmek

D)

Ekonomistlerin yaptıkları konuşmalar hangi
söylev çeşidi içerisinde yer alır?

5.

AkademikA)
SiyasiB)
İktisadiC)
HukuksalD)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım
türlerinden biridir?

6.

NutukA)
DenemeB)
MakaleC)
MektupD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses
daralmasına uğramış bir sözcük vardır?

7.

Bu yapılanları kimse kabullenemez.A)
Annem bu akşam bizimle gelmiyor.B)
Bu olanlar bilgisizliğin son örneği.C)
Evdeki çekyatı atacakmış.D)

Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan
sözcüklere "zıt anlamlı sözcükler" denir.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki
eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

8.

dar-genişA)
dost-düşmanB)
gece-gündüzC)
ihtiyar-yaşlıD)

Aşağıdakilerden hangisi mülakatın
özelliklerinden biri değildir?

9.

Ünlü kişilerle yapılmasıA)
Amacının toplumu aydınlatmak olmasıB)
Topluluk önünde gerçekleştirilmesiC)
Soru-cevap şeklinde gerçekleştirilmesiD)

Başarılı bir söylevci ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Uzun cümleler kurar.A)
Üzerinde konuştuğu konuyu bütün yönleri ile
bilir.

B)

Dinleyicilerin kendisinden neler beklediğini
bilir.

C)

Söyleyeceklerine önce kendisi inanır.D)

Bilimsel toplantılarda ilim ve fen insanlarının
yaptıkları söylev türüne ne ad verilir?

11.

Siyasi SöylevA)
İktisadi SöylevB)
Hukuksal SöylevC)
Akademik SöylevD)
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A
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı
doğru verilmiştir?

12.

hatip: konuşmaA)
tutarlılık: tutarlı olma durumuB)
hitabet: etkili söz söyleyen kişiC)
beşeriyet: canlılıkD)

Bir vakıfta çalışan ve ünlü bir kişinin
özelliklerini ona sorulan sorularla anlatan
gazete yazısının türü aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

ÖyküA)
DenemeB)
RöportajC)
FıkraD)

Sorular herkesin anlayabileceği gibi açık ve net
olmalı, alınan cevap aynen aktarılmalı ve
ayrıntıya girilmemelidir.

Yukarıda sözü edilen edebi tür
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

MülakatA)
SöylevB)
DenemeC)
FıkraD)

Edebiyatımızda ilk mülakat örneklerinden
sayılan “Anafartalar Kumandanı Mustafa
Kemal Atatürk” başlıklı eserin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Yahya KemalA)
Fikret OtyamB)
Ruşen Eşref ÜnaydınC)
Fakir BaykurtD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki
söylev yazarlarından biri değildir?

16.

Osman BölükbaşıA)
Süleyman NazifB)
Rıza Tevfik BölükbaşıC)
Ümit Yaşar OğuzcanD)

Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanım
alanlarından biridir?

17.

Birbiri ardına sıralanan eş görevli kelime ve
kelime gruplarının arasına konur.

A)

Cümlelerin sonuna konur.B)
Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.C)
Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.D)

"Tanrı gibi Tanrı yaratmış Türk Bilge Kağanı,
sözüm: Babam Türk Bilge Kağanı… Sir, Dokuz
Oğuz, İki Ediz çadırlı beyleri, milleti.."

Yukarıda bir parçası alıntılanan eser
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

İstiklal Kulesi YazıtlarıA)
Bugün de Diyorlar kiB)
Fatih Sultan Mehmet’in NutkuC)
Göktürk YazıtlarıD)

Aşağıdakilerden hangisi hatip anlamındadır?19.

SöylevciA)
ŞairB)
SuflörC)
MülakatçıD)

Buluşma, görüşme ya da konuşma anlamına
da gelen, alanında tanınmış kişilerle yapılan,
öğretici ve ufuk açıcı metinlerden oluşan
yazılara ne ad verilir?

20.

BiyografiA)
SöylevB)
MülakatC)
DenemeD)
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TÜRK EDEBİYATI 5 A
"Türkçenin roman türünde eser yazmaya
uygun olup olmadığını" denemek amacıyla
İntibah adlı romanı kaleme alan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Muallim NaciA)
Abdülhak Hâmit TarhanB)
Namık KemalC)
Hüseyin Rahmi GürpınarD)

Romantizm akımıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Öncülüğünü Fransız yazar Victor Hugo
yapmıştır.

A)

Hayaller, duygu ve coşkular önem
kazanmıştır.

B)

Akıl ve sağduyuya dayanmaktadır.C)
Klâsisizm akımına tepki olarak doğmuştur.D)

Tanzimat Döneminde çıkarılan ilk özel Türkçe
gazete aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Takvimi VekayiA)
Tasviri EfkarB)
Tercümanı AhvâlC)
Ceridei HavadisD)

Divan edebiyatında, ölen bir kişinin
arkasından, onun kahramanlıklarını,
yiğitliklerini anlatan şiirlere ne ad verilir?

4.

KoşmaA)
KoşukB)
SavC)
MersiyeD)

Aşağıdakilerden hangisi, Muallim Naci’nin
eserleri arasında yer almaz?

5.

İntibahA)
FüruzanB)
ŞerareC)
Ateş-pareD)

1860 yılında Şinasi ve Ağâh Efendi tarafından
çıkarılan ilk özel gazete aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

İbretA)
Tercüman-ı HakikatB)
Ceride-i HavadisC)
Tercüman-ı AhvâlD)

Sanatta sosyal gayeyi esas alan, edebiyatı
toplum ile toplumun meselelerinin hizmetine
veren, 18601895 yılları arasında etkili olan
edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Batı EdebiyatıA)
Tanzimat EdebiyatıB)
Edebiyatı CedideC)
Çağdaş Türk EdebiyatıD)

Recaizâde Mahmut Ekrem’in mirasyedilik
anlayışını ve Batılılaşmayı yanlış algılayan
zihniyeti eleştirdiği, konusunu gerçek
hayattan alan eseri aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

EşberA)
Afife AnjelikB)
Araba SevdasıC)
HarabatD)

Abdülhak Hâmit Tarhan'ın eşi Fatma Hanım'ın
ölümü üzerine duyduğu acıyı dile getirdiği
295 bentlik eseri aşağıdakilerden hangisidir?

9.

SahraA)
NesterenB)
MakberC)
ÖlüD)

Fenelon’un Telemaque (Telemak) isimli
romanı 1859 yılında kim tarafından Türkçeye
çevrilmiştir?

10.

Yusuf Kamil PaşaA)
Namık KemalB)
Agâh EfendiC)
ŞinasiD)
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A
Kaside-i Bürde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

11.

Hz. Muhammed’i övmek için yazılan ünlü
kasidelerden biridir.

A)

Çalgı aleti çalan kimsedir.B)
Bir konuda görüş ve düşünce bildiren yazı
anlamına gelir.

C)

Mustafa Reşit Paşa’nın ilan ettiği fermandır.D)

Namık Kemal'in Ziya Paşa ile birlikte
Londra'da çıkardıkları gazete aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

CumhuriyetA)
HürriyetB)
VatanC)
MuhbirD)

Tanzimat'la başlayan yenileşme hareketinin
öncülerinden olan, Türk Edebiyatının
yenileşmesi ve öz kaynaklarına dönmesini
savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Yahya KemalA)
Namık KemalB)
Faruk Nafiz ÇamlıbelC)
Ziya PaşaD)

Türk Edebiyatı'nda modern anlamda ilk
tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Araba SevdasıA)
İntibahB)
Vatan Yahut SilistreC)
Şair EvlenmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
Döneminde yayınlanan ilk resmi gazetedir?

15.

Ceride-i HavadisA)
Takvim-i VekayiB)
Tercüman-ı HakikatC)
DiyojenD)

Türk edebiyatında Şinasi tarafından yazılan
ilk tiyatro eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

16.

KarabelâA)
Şair EvlenmesiB)
Zavallı ÇocukC)
Macera-yı AşkD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
Edebiyatı'nın ikinci döneminin önemli
temsilcilerinden biri değildir?

17.

Samipaşazâde SezaîA)
ŞinasiB)
Abdülhak HamitC)
Recaizâde Mahmut EkremD)

Osmanlı Devleti’nde toplumu temsil eden
piramidin en alt noktasında aşağıdakilerden
hangisi yer alır?

18.

AskerlerA)
ZanaatçılarB)
PadişahC)
HalkD)

Tanzimat Fermanı'nın hazırlanış amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Devrin gereksinimlerine uygun Batı esasları
doğrultusunda yeniden yapılanmak 

A)

Osmanlı Devleti'ndeki değişimlere engel
olmak 

B)

Savaşlardaki yenilgiye son vermekC)
Ordudaki değişen disiplin anlayışına el
atmak

D)

Namık Kemal şiirlerinde aşağıdakilerden
hangisine ağırlık vermemiştir?

20.

AşkA)
AdaletB)
UlusC)
ÖzgürlükD)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0103-A

31 İzleyen sayfaya geçiniz.



TÜRK EDEBİYATI 6 A
Sanat hayatına Fecr-î Âti topluluğunda başladı.
Topluluk dağıldıktan sonra Millî Edebiyat
Döneminde şiirlerini yazmaya devam etti.
Şiirlerinde kapalılığa yer verirken düz yazılarında
açıklığa önem verdi. Özellikle Fransız Sembolist
şairlerden etkilendi. Sonbahar, akşam, göller,
sararan yapraklar vb. konular üzerinde durdu.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Ahmet HaşimA)
Ziya GökalpB)
Yahya Kemal BeyatlıC)
Mehmet Emin YurdakulD)

Eserlerini “Safahat” adlı bir kitapta topladı.
Manzum hikâyelerinde yoksul insanların
yaşamını gerçekçi bir görüşle aktardı. “Toplum
için sanat” anlayışını benimsedi.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Ziya GökalpA)
Mehmet Âkif ErsoyB)
Ahmet HaşimC)
Mehmet RaufD)

Türk edebiyatında "Han Duvarları" ve "Çoban
Çeşmesi" şiirleriyle tanınan; sade dil ve hece
ölçüsünü ustalıkla kullanan; fıkra, manzum
oyun, roman türünde de eser veren sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Mehmet Emin YurdakulA)
Yahya Kemal BeyatlıB)
Ahmet Hikmet MüftüoğluC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

1897 yılında Türk–Yunan Savaşı nedeni ile
yazdığı “Cenge Giderken” adlı şiiriyle tanınan
şair aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Mehmet Âkif ErsoyA)
Faruk Nafiz ÇamlıbelB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Mehmet Emin YurdakulD)

Mensur şiir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

5.

İlk olarak Fransa’da ortaya çıkmıştır.A)
Mensur şiiri yazan kişi duygularını daha
rahat ifade eder.

B)

Dizeler halinde yazılmış şiirlerdir.C)
Şiirdeki vezin, kafiye gibi şekle ait önceden
belirlenmiş sınırlayıcı ögeler bulunmaz.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in
eserlerinden biri değildir?

6.

ŞerminA)
Rubab-ın CevabıB)
EylülC)
Haluk’un DefteriD)

Klasik olay hikâyesi tarzında yazan, Ömer
Seyfettin'in de örnek aldığı Fransız yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

MoliereA)
MontaigneB)
VoltaireC)
Guy de MaupassantD)

Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan halk
arasında dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın
herkesin eşit haklara sahip olmasını savunan
görüş aşağıdakilerden hangisidir?

8.

İslamcılıkA)
OsmanlıcılıkB)
BatıcılıkC)
TürkçülükD)

Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip
Adıvar'ın eserlerinden biri değildir?

9.

Türkün Ateşle İmtihanıA)
Ateşten GömlekB)
Kalp AğrısıC)
PiyaleD)

En başarılı mensur şiirler kitabı olarak
bilinen “Siyah İnciler” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

10.

Halit ZiyaA)
Cenap ŞahabettinB)
Mehmet RaufC)
Tevfik FikretD)
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A
Abes-muktebes tartışmasında yeniyi
savunan, kafiyenin göz için değil kulak için
olduğunu söyleyen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Namık KemalA)
Recaizade Mahmut EkremB)
İbrahim ŞinasiC)
Muallim NaciD)

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Millî
Edebiyat Dönemi'nde eser vermemiştir?

12.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Mehmet Âkif ErsoyB)
Ziya GökalpC)
Halide Edip AdıvarD)

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra
parnasizme tepki olarak doğan, Paul Verlaine
ve Baudelarie’in öncülerinden oldukları
edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

KlasizmA)
RealizmB)
NatüralizmC)
SembolizmD)

Türk edebiyatında ilk bildiri sahibi edebî
topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Cumhuriyet Dönemi edebiyatıA)
Fecr-i ÂtîB)
Milli EdebiyatC)
Servet-i FünûnD)

İlk şiiri 1885’te daha öğrencilik yıllarında Saadet
gazetesinde yayımlandı. Önceleri Muallim
Naci’nin etkisinde kaldı. Daha sonra Recaizade
Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’dan
etkilenerek Batı tarzı şiire yöneldi. Servet-i Fünun
dergisinde şiirleri yayımlandı. Tevfik Fikret ve
Halit Ziya Uşaklıgil’le birlikte Servet-i Fünun
edebiyatının üç önemli isminden biri oldu.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Cenap ŞehabettinA)
Süleyman NazifB)
Mehmet RaufC)
Hüseyin Cahit YalçınD)

Türk Edebiyatında nazmı nesre yaklaştırmada
başarıya ulaşan yazarlar aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

16.

Mehmet Âkif Ersoy–Tevfik FikretA)
Ahmet Haşim–Yahya KemalB)
Ömer Seyfettin–Ali Canip YöntemC)
Halit Ziya–Mehmet RaufD)

Türk edebiyatında özellikle edebiyat tarihi
çalışmalarıyla tanınan araştırmacı-yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Halide Edip AdıvarA)
Fuat KöprülüB)
Ahmet Hikmet MüftüoğluC)
Yakup Kadri KaraosmanoğluD)

Fecr-i Âti topluluğu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

Ağır bir dille, doğal olmayan süslü bir
anlatımla eserler verdi.

A)

Özellikleri bakımından Edebiyat-ı Cedîdenin
devamı sayılabilir.

B)

“Sanat şahsî ve muhterem değildir.” ilkesini
benimsediler.

C)

Edebiyatı araç değil, amaç olarak gördü.D)

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler”
adıyla bilinen şairler arasında yer almaz?

19.

Mehmet Emin YurdakulA)
Faruk Nafiz ÇamlıbelB)
Enis Behiç KoryürekC)
Yusuf Ziya OrtaçD)

“Hayal ile yoktur benim alışverişim / Her ne
demişsem görüp de söylemişim” diyerek
sanat anlayışını ortaya koyan şair
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Mehmet Âkif ErsoyA)
Ahmet HaşimB)
Mehmet Emin YurdakulC)
Yahya Kemal BeyatlıD)
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FİZİK 3 A
Açık hava basıncının yükseklikle
azalmasından hareket ederek çıkılan
yüksekliği ölçen alet aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

BatimetreA)
AltimetreB)
BarometreC)
ManometreD)

Ortalama öz kütlesi 1g/cm3 olan bir
havuzdaki suyun yüzeyinden 1,5 m aşağıdaki
su basıncı kaç pascal (Pa) 'dır?
(Yer çekimi alan şiddeti g = 10m/s2)

2.

2000 A)
5000B)
10000C)
15000D)

Yukarıdaki şekilde kesit alanları A olan iki
kabın içinde bulunan aynı özellikteki sıvıların
kapların tabanına uyguladığı basınç
kuvvetlerinin oranı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

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

Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçmeye
yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir?

4.

TermometreA)
BarometreB)
Kalorimetre C)
ManometreD)

Fransız fizikçilerden Jacques ve Pierre Curie
kardeşlerin kristal türlerin üzerine basınç
uygulayarak kristalin yüzeyleri arasında bir
elektriksel gerilim keşfetmeleri olayına ne ad
verilir?

5.

HidrostatikA)
HidrolikB)
PiezoelektrikC)
StatikD)

Yukarıdaki şekil 1 'de görüldüğü gibi
boyutları eşit A ve B cisimlerinin yatay
düzleme uyguladıkları basınç eşit ve P 'dir.
Bu cisimler şekil 2’deki gibi üst üste
konulursa yatay düzleme yapacakları basınç
kaç P 'dir?

6.

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

Su cendereleri, bileşik kaplar, hidrolik frenler
gibi makineler aşağıdaki ilkelerden hangisine
göre yapılmıştır?

7.

ArchimedesA)
TorricelliB)
BernoulliC)
PascalD)

İletkenlerde yükün yüzeye dağıldığının farkına
varıp bunu bir deneyle kanıtlayan bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Michael FaradayA)
William GilbertB)
Jean François du FayC)
Otto von GuerickeD)

I. Tüm elektriksel olaylarda toplam (net) yük
korunur. 

II. Elektrik yükleri tanecikli yapıdadır.
III. Farklı cins yükler birbirini iter.

Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

9.

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

Şekildeki devrede a-b uçları arasındaki
eşdeğer direnç kaç ohm‘dur?

10.

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

Yukarıdaki şekilde verilen devredeki R1
direncinden geçen akım kaç amper(A)'dir? 

11.

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

Yukarıda verilen devrede R1= 2 Ω, R2= 3 Ω,
R3= 6 Ω, R4= 1 Ω ve kaynak gerilimi (V) 15V
olarak verilmektedir. Buna göre R1 direnci
üzerinden geçen akım kaç amperdir?

12.

1A)
2B)
3C)
5D)

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan bir madde
değildir?

13.

Oyuncak balonA)
MetalB)
EbonitC)
CamD)

Yukarıdaki  şekilde  verilen devredeki       
VAB / VBC oranı kaçtır?

14.

1A)
2B)
4C)
5D)

Birden çok pille çalışan araçlarda piller arka
arkaya bağlanır. Yani piller aletteki yuvaya birinin
artı ucu diğerinin eksi ucuna denk gelecek
şekilde yerleştirilir. Pillerin bu şekilde bağlanışına
------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

Düz bağlamaA)
Paralel bağlamaB)
Yan bağlamaC)
Seri bağlamaD)
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A

Yukarıda A metalinden geçen akım şiddetinin
metalin uçları arasındaki gerilime bağlı değişim
grafiği görülmektedir.

Buna göre bu metalin direnci kaç ohm(Ω)
'dur?

16.

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

Maddenin manyetik özellikleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.

Kalıcı mıknatıslık kazanabilen maddelere
ferromanyetik maddeler adı verilir.

A)

Manyetik geçirgenliği büyük olan maddeler
daha şiddetli mıknatıslık kazanır.

B)

Manyetik geçirgenlik madde türüne bağlı
değildir.

C)

Mıknatıslanma derecesi mıknatıslayan
alanın şiddetine ve maddenin atomik
yapısına bağlıdır.

D)

Akışkanların kaldırma kuvvetiyle ilgili ilke
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Pascal ilkesiA)
Archimedes ilkesiB)
Newton ilkesiC)
Bernoulli ilkesiD)

I. Buharlaşma sıvının yüzeyden gaz haline
geçmesidir ve her sıcaklıkta olur.

II. Bir sıvının yüzeyindeki basınç arttıkça sıvının
kaynama noktası azalır.

III. Sıvının yüzeyine buhar dışındaki
kaynaklardan gelen basınca dış basınç denir.

Basıncın sıvılardaki hâl değişimine etkileri ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

19.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIIC)
II ve III D)

Sıvı ile dolu bir kabın içindeki bir cisim için
kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığından
küçük olması durumunda  söz konusu
cisimde aşağıdaki durumlardan hangisi
meydana gelir?

20.

Batar.A)
Askıda kalır.B)
Yüzer.C)
Kabın dışına düşer.D)
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SEÇMELİ FİZİK 3 A
Yarıçapı 10 cm olan dairesel bir yörüngede
3dk da 60/3 rad açı süpüren bir cismin
açısal hızı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

1/6A)
1/3B)
3C)
6D)

Dalgalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

2.

Dalgaboyu ile hızın çarpımı frekansa eşittir.A)
Bir saniyedeki titreşim sayısına periyot
denir.

B)

Işığın enerjisi frekansı ile ters orantılıdır.C)
Bir dalganın yayılma hızı ortama ve frekansa
bağlıdır.

D)

Katı bir cismin sabit süratle bir eksen
etrafında çembersel yörüngede yaptığı
dönme hareketine ne ad verilir?

3.

Düzgün çembersel hareketA)
Sabit salınımsal hareketB)
Merkezcil kuvvetC)
Çizgisel hareketD)

Dakikada 600 devir yapan bir çamaşır
makinesi kazanının frekansı kaç s–1’dir?

4.

8A)
10B)
12C)
15D)

Basit harmonik hareket yapan bir cismin
açısal frekansı 5 Hz’tir. Bu cisim x = 2 m
konumlu yerden 10 m/s hız ile geçiyor. Bu
hareketin genliği kaç m’dir?

5.

1A)
2B)

C)

D)

Sesin havadaki hızı 340 m/s’dir. Bir müzik
aletinden çıkan notanın frekansı 880 Hz’tir.
Bu notanın dalgaboyu kaç cm’dir?

6.

29,9A)
38,6B)
299C)
386D)

Yukarıdaki şekilde yatay ve sürtünmenin
ihmal edildiği düzlemde P noktasından ok
yönünde harekete başlayan cismin periyodu
8 s’dir. Buna göre, 25 s sonra cisim
aşağıdakilerden hangisinde olur?

7.

RS arasındaA)
TP arasındaB)
ST arasındaC)
PR arasındaD)
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A
Yarıçapı 60 m olan tartan pistte hızla
koşmakta olan bir koşucu bir turunu 2
dakikada tamamlamaktadır. Bu koşucunun
çizgisel hızı kaç m/s’dir? (π= 3)

8.

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

Aşağıdaki yasalardan hangisi, herhangi bir
kapalı yüzeyden geçen toplam elektrik akıyı,
bu yüzey içindeki net yükün ε0’a oranı olarak
tanımlar?

9.

Faraday İndüksiyon YasasıA)
Gauss YasasıB)
Amper YasasıC)
Biot-Savart YasasıD)

Bir sarkacın boyu dört katına çıkarıldığında
periyodu kaç kat artar?

10.

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

Basit harmonik hareket yapan bir cismin
uzanım denklemi ( x = 5 cos10 t ) bağıntısı ile
veriliyor. Bu hareketin periyodu kaç s dir? 
( = 3)

11.

0,2A)
0,4B)
0,6C)
0,8D)

150 m dalgaboyuna sahip bir
elektromanyetik dalganın frekansı kaç
GHz’dir?

12.

2000A)
450B)
200C)
100D)

16 kg kütleli bir cisim 50 N/m yay sabiti olan
iki özdeş paralel yayın ucuna bağlıdır ve
düşey doğrultuda titreşim hareketi
yapmaktadır. Eğer bu cisim seri şekilde
bağlanmış aynı yayların ucuna asılsaydı
periyodu nasıl değişirdi?

13.

Değişmez.A)
Yarıya iner.B)
Dört katına çıkar.C)
İki katına çıkar.D)

Bir cisim yarıçapı 1 m olan çember etrafında
sabit hızla dönerken saniyede 5 tur
atmaktadır. Buna göre, bu cismin merkezcil
ivmesi kam m/s2’dir? (π= 3)

14.

900A)
1000B)
1200C)
1600D)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0103-A

38 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Yay sabiti 24 N/m olan bir yaya bağlanan 2 kg
kütleli bir cisim denge konumundan 40 cm
çekildikten sonra serbest bırakılıyor. 10 cm
konumlu yerden geçerken bu cismin ivmesi
kaç m/s2 olur?

15.

1,2A)
1B)
0,8C)
0,5D)

Tek renkli bir ışık, çift yarık üzerine
düşürülüyor. Merkezi maksimumla ikinci
karanlık saçak arası 0,5 cm ve yol farkı 660
nm’dir. Gelen ışığın dalgaboyu kaç Å'dur?

16.

4,4A)
44B)
4400C)
8800D)

80 g kütleli bir top, yaya asıldığında onu 4 cm
uzatmaktadır. Bu topa titreşim hareketi
yaptırılırsa, periyodu kaç s olur? ( = 3)

17.

0,2A)
0,4B)
0,8C)
1,2D)

Yukarıdaki şekilde 4 rad/s açısal hızla dönen
tabla üzerindeki 1 kg kütleli cisim kaymadan
dönmektedir. Buna göre, cismin sürtünme
katsayısı kaçtır?

18.

0,4A)
0,6B)
0,8C)
1D)

456 MHz frekansında çalışan bir cep
telefonunun yaydığı elektromanyetik dalganın
dalgaboyu kaç m’dir?

19.

0,0066A)
0,066B)
0,66C)
6,6D)

Uzunluğu 1,62 m olan bir sarkaç bilinmeyen
bir yerde dakikada 20 kez titreşmektedir. Bu
yerin kütle çekim ivmesi kaç m/s’dir?

20.

2,45A)
6,48B)
7,62C)
9,68D)
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SEÇMELİ KİMYA 4 A
Aşağıdakilerden hangisi alkenlerin kimyasal
tepkimelerinden biridir?

1.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi dikarboksilik
asit bileşiğidir?

2.

A)

B)

C)

D)

Merkez azot atomundaki alkil grupları veya
hidrojen atomu sayılarına bakarak amin
bileşiklerinin sınıflandırılması
aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

3.

Sekonder amin

A)

Primer amin

B)

Primer amin

C)

Tersiyer amin

D)

Aşağıdakilerden hangisi aminoasit polimeri
olarak adlandırılır?

4.

ProteinA)
DipeptitB)
Peptit bağıC)
KarbonhidratD)

Aşağıdakilerden hangisi aldehit bileşiğinin
indirgenme reaksiyonudur?

5.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi alkollerin
kimyasal özelliklerinden kondenzasyon
tepkimesine aittir?

6.

A)

B)

C)

D)
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A
Aşağıdakilerden bileşiklerden hangisi IUPAC
kuralına uygun isimlendirilmiştir?

7.

2,4-pentadien

A)

2-metil-4-bromopentan

B)

3-metil-1-bütin

C)

3,5-dimetilheksan

D)

Ham petrolün rafinasyonunda, atmosferik
damıtma kolonunda ilk olarak aşağıdaki
petrol ürünlerinden hangisi gelir?

8.

Hafif petrol gazlarıA)
LigroinB)
Petrol eteriC)
BenzinD)

Aşağıdakilerden hangisi açil grubu
bulunduran bileşiklerden asit anhidrit
bileşiğidir?

9.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi sakkarozun hidroliz
reaksiyonudur?

10.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin R–S
adlandırılma sistemine göre adlandırması
doğru olarak verilmiştir?

11.

S-2-aminopropiyonik asit

A)

R-2-bütanol

B)

R-2-klorobütan

C)

S-2-metil1-1-bütanol

D)

Aşağıdakilerden hangisi, kullanım yerlerine
göre sınıflandırılmış margarin çeşitlerinden
biri değildir?

12.

Kahvaltılık margarinA)
Gıda sanayisi margariniB)
Mutfak margariniC)
Makina yağlama margariniD)
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A
Polistiren polimerinin eldesi aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

13.

A)

B)

C)

D)

%10-20 natürel zeytinyağı ile %80-90 rafine
zeytinyağının karıştırılması ile elde edilen
yağa ne ad verilir?

14.

Riviera zeytinyağıA)
Sızma zeytinyağıB)
Prina zeytinyağıC)
Vinterize zeytinyağıD)

Aşağıdaki aromatik bileşiklerden hangisinde
yaygın adlandırmada kullanılan “orto”,
“meta” ve “para” (o—, m—, p—) konumları
doğru yazılmıştır?

15.

o-kloranilin

A)

p-bromklorbenzen

B)

o-bromklorbenzen

C)

m-dimetilbenzen

D)

Çeşitli sebeplerle oranı yükselmiş olan
serbest asitlerin, nötralleştirme veya kızgın
su buharı destilasyonundan yararlanılarak
ham yağdan uzaklaştırılması işleminin
gerçekleştirildiği ham yağın
rafinasyonundaki işlem aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Renk açmaA)
Ön işlem olarak ham yağın
berraklaştırılması

B)

Serbest asitliğin giderilmesiC)
Yapışkan maddelerin alınmasıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi polisakkaritlere bir
örnektir?

17.

SelülozA)
MaltozB)
LaktozC)
SakkarozD)

"PET" olarak bilinen polimer bileşiği
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

PolivinilklorürA)
PolistirenB)
PolitetrafloretilenC)
PolietilentereftalatD)

Sıvıların yüzey gerilimini düşüren maddelere
ne ad verilir?

19.

Hidrofob (suyu sevmeyen) maddelerA)
Emülgatör maddelerB)
Hidrofil (suyu seven) maddelerC)
Yüzey aktif maddelerD)

Aşağıdakilerden hangisi, bir sabun
bileşiğidir?

20.

NaOHA)
B)

C)

D)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 3 A
İstenen özellikte bir genin çeşitli tekniklerle
bir canlıdan alınarak başka bir canlıya
aktarılmasıyla uğraşan bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

GenomikA)
Genetik mühendisliğiB)
ProteomikC)
BiyoinformatikD)

Aşağıdakilerden hangisi mRNA’daki amino
asitleri sitoplazmadan ribozoma taşır?

2.

cDNAA)
DNAB)
tRNAC)
rRNAD)

Deoksiriboz aşağıdakilerden hangisinin
yapısında yer alır?

3.

mRNAA)
tRNAB)
Azotlu bazC)
DNAD)

RNA’nın yapısında bulunan 5C’lu şeker
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

RibozA)
MaltozB)
DeoksiribozC)
GlikozD)

DNA’da bulunan genetik bilgiden mRNA
sentezlenmesine ne ad verilir?

5.

Protein senteziA)
TranslasyonB)
TranskripsiyonC)
Santral dogmaD)

Aşağıdaki kavramlardan hangisi
organizmanın kromozomlarında bulunan
genetik bilginin tamamını ifade eder?

6.

KodonA)
GenomB)
GenC)
DNAD)

RNA’da timin bazı yerine yer alan baz
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

UrasilA)
GuaninB)
AdeninC)
SitozinD)

Aşağıdakilerden hangisi ribonükleotitlerin
yapısına yer almaz?

8.

5C’lu şekerA)
SülfatB)
Azotlu organik bazC)
FosfatD)

DNA’da bir genin bir tek nükleotit
zincirindeki genetik bilgide bir amino asidi
şifreleyen üçlü nükleotit dizisine ne ad
verilir?

9.

TripletA)
KodonB)
Genetik kodC)
AntikodonD)

Aşağıdakilerden hangisi yalancı meyveler
arasında yer alır?

10.

ErikA)
ÜzümB)
ŞeftaliC)
AyvaD)
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A
Aşağıdaki yapılardan hangisinin gelişmesi ile
endosperm oluşmaktadır?

11.

Besi dokuA)
KabukB)
Tohum taslağıC)
ZigotD)

Bitkilerin yer çekimine karşı verdikleri
tepkiyi ifade eden terim aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

FototropizmaA)
TravmatropizmaB)
HidrotropizmaC)
GeotropizmaD)

Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerin
sürgün sisteminde yer almaz?

13.

KökA)
GövdeB)
MeyveC)
ÇiçekD)

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde büyüme
ve gelişmeyi engelleyen hormonlardan
biridir?

14.

OksinA)
SitokininB)
GiberelinC)
Absisik asitD)

Mantar doku hücrelerinin çeperleri
olgunlaştığında, biriktirdikleri suya geçirgen
olmayan mumsu maddeye ne ad verilir?

15.

SüberinA)
LentiselB)
StomaC)
FloemD)

Aşağıdakilerden hangisi kısa gün
bitkilerinden biri değildir?

16.

PatatesA)
SüsenB)
SütleğenC)
KasımpatıD)

Aşağıdaki hücrelerden hangisi selüloz ve
lignin maddelerinin birikmesiyle sertleşerek
ölür?

17.

Parenkima hücreleriA)
Kolenkima hücreleriB)
Sklerenkima hücreleriC)
Kök hücreleriD)

Kökün boyuna kesitinde en dışta yer alan
yapı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

FloemA)
EpidermisB)
KsilemC)
EndodermisD)

Aşağıdakilerden hangisi epidermis
hücrelerinin farklılaşmasıyla meydana gelen
yapılardan biri değildir?

19.

HidatodA)
DikenB)
KökC)
Tüy D)

Aşağıdakilerden hangisi özümleme
parankimasını oluşturan parankima
hücrelerinden biridir?

20.

HavalandırmaA)
DepoB)
İletimC)
SüngerD)
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SEÇMELİ MATEMATİK 3 A

1 - 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre ve
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir şirket, çalışanlarına maaş ödemeleri için iki
farklı tarife sunmaktadır.

1.Tarife:Aylık 1400  TL  sabit  ücret  ve  çalışılan
              her  bir gün için 35 TL ödenecektir.
2.Tarife:Aylık  800 TL sabit ücret ve çalışılan her
              bir gün için 60 TL ödenecektir.

Buna göre, her iki tarifeye göre aylık maaş
miktarının aynı olduğu durumda, her bir
çalışanın aldığı maaş kaç TL olur?

1.

2200A)
2220B)
2240C)
2260D)

Yukarıdaki bilgilere göre, birinci tarifeyi
tercih eden bir çalışan 19 gün çalıştığı ayda
kaç TL maaş alır?

2.

1960A)
1995B)
2030C)
2065D)

Yukarıdaki bilgilere göre, ikinci tarifeyi
tercih eden bir çalışan 2420 TL maaş aldığı
ayda kaç gün çalışmıştır?

3.

24A)
25B)
26C)
27D)

4 - 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre ve
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir yayınevi yayınladığı kitapların tanesini 26
TL’den satmayı planlamaktadır. Kitabın
başlangıçtaki maliyeti 8000 TL olup kitap başına
birim maliyeti 10 TL’dir.

Buna göre, yayınevinin zarar etmemesi için
en az kaç adet kitap satması gerekir?

4.

400A)
450B)
500C)
550D)

Yukarıdaki bilgilere göre, 700 adet kitap
satılırsa, kaç TL kâr elde edilir?

5.

3200A)
3500B)
3800C)
4100D)

Yayınevinin 4000 TL kâr elde edebilmesi için
satılması gereken kitap sayısı kaçtır?

6.

690A)
710B)
730C)
750D)

Gerçek sayılarda tanımlı f(x)=5x + 7 doğrusal
fonksiyonunun değişim oranı (hızı) kaçtır?

7.

5A)
6B)
7C)
12D)

işleminin sonucu
kaçtır?

8.

A)

B)

C)

D)

 fonksiyonunun grafiği (–1, 4)
noktasından geçtiğine göre, k kaçtır?

9.

18A)
24B)
36C)
48D)

x, y ve z pozitif tamsayılar olmak üzere,
 eşitliğini sağlayan x, y ve z

değerlerinin toplamı kaçtır?

10.

5A)
6B)
8C)
9D)

 eşitliğini sağlayan x
değeri kaçtır?

11.

2A)
3B)
4C)
5D)
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A
Bir bankaya yıllık %10 bileşik faizle yatırılan
6000 TL, 3 yıl sonra kaç TL’ye ulaşır?

12.

7800A)
7872B)
7986C)
8116D)

Bir bakteri kolonisinde bulunan bakterilerin
sayısı bir saatte 2 katına çıktığına göre,
başlangıçta 3 bakteri bulunan bu kolonide
kaç saat sonra bakteri sayısı 384 olur?

13.

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

Aşağıdakilerden hangisi artan bir
fonksiyondur?

14.

A)

B)

C)

D)

15. ve 16. soruları aşağıdaki tabloya göre
cevaplayınız.

Yukarıdaki tabloda, nüfus artışının üstel olduğu
bilinen bir şehrin 2015 – 2017 yılları arasındaki
nüfusuyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Bu bilgilere göre, bu şehrin 2015 yılından t yıl
sonraki nüfusunu veren bağıntı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

150000.(1,05)tA)
157500.(1,05)tB)
150000.(0,05)tC)
157500.(0,05)tD)

Yukarıdaki bilgilere göre, bu şehrin 2018
yılındaki nüfusu yaklaşık kaçtır?

16.

171825A)
173644B)
179312C)
183250D)

Yarı ömrü 13 yıl olan 96 gram maddeden 52
yıl sonra kaç gram kalır?

17.

6A)
8B)
9C)
12D)

 işleminin sonucu kaçtır?18.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi üstel fonksiyon
değildir?

19.

A)

B)

C)

D)

 işleminin sonucu kaçtır?20.

A)

B)

C)

D)
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SEÇMELİ İŞLETME 1 A
İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla üretim faktörlerini bir araya
getirerek mal ve hizmet üreten ekonomik ve
teknik birimlere ne ad verilir?

1.

İşletmeA)
DernekB)
PazarC)
KooperatifD)

Aşağıdakilerden hangisi Milli Prodüktivite
Merkezi’nin görevlerinden biri değildir?

2.

Ülke ekonomisinin tümünde ve belirli bir
kesiminde verimliliği ölçmek

A)

Verimlilik ile ilgili dernekler kurulmasına
yardımcı olmak söz konusu derneklerle
yoğun işbirliği içinde bulunmak

B)

Kamu sektörü ve özel sektörün talebi
üzerine standartları veya projelerini
hazırlamak ve görüş bildirmek

C)

Ülke ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun
biçimde gelişmesine yararlı olacak önlemleri
araştırmak

D)

1943 yılında kendi adı verilen ve insan
gereksinimlerini en temel olandan insan
kişiliğinin gelişimine paralel olarak en
karmaşık olana doğru sıralayan teoriyi ortaya
koyan bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Jean MonnetA)
Carl SchrammB)
Susan B.AnthonyC)
Abraham Harold MaslowD)

Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını
karşılaması amacıyla kullanılmasına ne ad
verilir?

4.

TüketimA)
İsrafB)
TasarrufC)
FaydaD)

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim
faktörlerini uygun ortamda bir araya
getirerek mal ve hizmet üretimine yönelten
kişiye ne ad verilir?

5.

DistribütörA)
TacirB)
YöneticiC)
ÜreticiD)

Girdilerin fayda-maliyet analizini yapmak
aşağıdaki verimlilik ilkelerinden hangisini
ifade eder?

6.

Analitiklik ilkesiA)
Farkında olmak ilkesiB)
Uygunluk  ilkesiC)
Teknik olma ilkesiD)

Üretimi için hiçbir çaba ya da örgütlenme
gerektirmeyen ve doğada hazır bulunan
mallara ne ad verilir?

7.

Ekonomik malA)
Dayanıklı malB)
Serbest malC)
HizmetD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel
amaçlarından biri değildir?

8.

Uzun vadeli büyümeyi hedef haline getirmekA)
Personeline yeterli ücret vermekB)
Tüketiciye nitelikli mal ve hizmet sunmakC)
Yerel yönetimlerle işbirliğiD)

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

9.

Çalışanların sorunlarına eğilmesiA)
Çalışma koşullarını güvenli ve sağlıklı
kılması

B)

Çalışanına iyi ücret vermesiC)
Nitelikli mal ve hizmet sunmasıD)

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

10.

ZararA)
KârB)
PayC)
FaizD)

İşletmenin insan kaynağını en verimli ve
etkin bir şekilde çalıştırmanın, verimliliğini
artırmanın, işe motive etmenin yol ve
yöntemlerini araştıran bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Tarih BilimiA)
Ekonomi BilimiB)
Davranış BilimleriC)
İstatistik BilimiD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinin
özelliklerinden biridir?

12.

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

D)

Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi
tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan,
esas sermayesi belli olan ve ortaklarının
sorumluluğu koydukları ya da koymayı
taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı şirkete ne
ad verilir?

13.

Limitet şirketA)
Kollektif şirketB)
Komandit şirketC)
Anonim şirketD)

Sermayelerinin tamamı ya da büyük bir kısmı
özel, gerçek ya da tüzel kişilere ait olan
işletmelere ne ad verilir?

14.

Kamu İşletmeleriA)
Özel İşletmelerB)
Kamu İktisadi TeşebbüsüC)
İktisadi Devlet TeşekkülüD)

Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla
yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı
gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek
veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını
sürekli olarak birleştirmek suretiyle
oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi
topluluklarına ne ad verilir?

15.

KooperatifA)
KulüpB)
DernekC)
VakıfD)

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?

16.

Anonim şirketA)
Kollektif şirketB)
Limitet şirketC)
Sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirket

D)

Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetleri ile
ilgili olarak bir iş yeri açıp faaliyete
başlayanların bu faaliyetinden dolayı vergi
yükümlülüğü çıkıyorsa aşağıdaki
kurumlardan  hangisine bildirimde bulunma
sorumluluğu vardır?

17.

Türkiye İş KurumuA)
Kalkınma BakanlığıB)
Sosyal Güvenlik KurumuC)
Maliye BakanlığıD)

İş kazası veya meslek hastalığı halinde
sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde
hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye ne
ad verilir?

18.

GelirA)
FaizB)
RantC)
PrimD)

Bilinmesinde üçüncü kişiler yönünden fayda
ve zorunluluk bulunan tacirlerle ilgili bazı
işlemlerin kaydedilmesine ait resmi sicile ne
ad verilir?

19.

Nüfus siciliA)
Ticaret siciliB)
Tapu siciliC)
Adli sicilD)

Bir salça fabrikasının domates üretimi
yapılan bölgeye yakın kurulmasında etkili
olan kuruluş yeri seçimi faktörü
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

İklim koşullarıA)
HammaddeB)
Yerel yönetim imkânlarıC)
Pazara yakınlıkD)
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SEÇMELİ ALMANCA 5 A
Das / Fahrrad / ist / schneller / Auto / das / als

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

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

1.

Das schneller Auto Fahrrad ist als das.A)
Das Auto ist schneller als das Fahrrad.B)
Fahrrad ist das Auto  schneller als das.C)
Als das Auto ist schneller das Fahrrad.D)

------- ist der ------- Berg der Welt.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak 
tamamlar?

2.

Afrika / größteA)
Carl Lewis / kleinstB)
Mount Everest / höchsteC)
Erciyes / gutesD)

Wie lautet die Grundform von "am besten"?

"am besten" sözcüğünün mastar hali
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

liebA)
gutB)
vielC)
mehrD)

Der achte Monat des Jahres ist -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

JuliA)
SeptemberB)
AugustC)
JuniD)

Fatma ist 1.85 cm, Ayfer ist 1.70 cm und Ayşe
ist 1.60 cm groß. Fatma ist -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

die kleineA)
wie langB)
länger alsC)
am längstenD)

King Kong ist der ------- Affe der Welt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

kleinsteA)
schwächsteB)
weitesteC)
größteD)

------- Geschäfte sind sonntags geschlossen,
------- Sonntag ein Feiertag ist.

Welche Wörter passen in die Lücken im
obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

7.

Alle / weilA)
Ein / wennB)
Seit / fürC)
Jede / damitD)

Wie lautet das Wort "bir şeyi tasarlamak" auf
Deutsch?

"bir şeyi tasarlamak" sözcüğünün Almanca
karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

8.

jemandem fragenA)
jemanden einsetzenB)
etwas gestaltenC)
etwas ordnenD)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0103-A

50 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
A: Wozu geht Martina ------- Englischkurs?
B: Martina geht zum Englischkurs, ------- sie 

Englisch studieren will. 

Welches ergänzt die Lücken im obigen
Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

9.

zum / weilA)
zu / wennB)
auf / warumC)
aus / seinD)

A: -------
B: Ich bin gekommen, weil ich meine Tasche 

vergessen habe.
A: Ach ja! Hier hast du deine Tasche!
B: Danke!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

10.

Wann machst du deine Hausaufgaben?A)
Wo ist deine Tasche?B)
Warum bist du gekommen?C)
Wohin gehst du?D)

Wie lautet das Wort "Finanzielle
Unterstützung" auf Türkisch?

"Finanzielle Unterstützung" sözcüğünün
Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

11.

Kişisel çıkarlarA)
Maddi destekB)
Toplumsal harcamalarC)
Bireysel bağımsızlıkD)

Warum steigen Ölpreise ständig? 

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12.

Weil sie studieren wollen.A)
Weil ich viel Geld habe.B)
Weil wir früh aufgestanden sind.C)
Weil die Inflation ständig steigt.D)

Frauen arbeiten, weil Sie Ihre Familie
unterstützen wollen. 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

Wann arbeiten die Männer?A)
Warum arbeiten Frauen?B)
Wie arbeiten die Frauen?C)
Wo arbeiten Männer?D)

Die Angestellten in einer Bank können sich in
der Pause -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

öffnenA)
rechnenB)
ausruhenC)
arbeitenD)

-------  ------- dauert der Film im Kino?

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

15.

Wie oftA)
Für wenB)
Seit wannC)
Wie langeD)
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A
Die Sommermonate sind -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

16.

der Juni, der Juli, der AugustA)
der September, der Oktober, der NovemberB)
der März, der April, der MaiC)
der Dezember, der Januar, der FebruarD)

------- 1980 ------- 1984 habe ich die Realschule
besucht.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

17.

Zu / fürA)
Aus / abB)
In / aufC)
Von / bisD)

Der Feierabend ------- alle Angestellten.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

erleichtertA)
arbeitenB)
rechnenC)
öffnenD)

Wann müssen Angestellte in der Bank manchmal
sehr lange Überstunden machen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

19.

Besonders um die Jahreswende.A)
Jeden Abend kommen wir zusammen.B)
Mittags können wir zusammen essen.C)
Der Feierabend erleichtert alle Beamten.D)

Das ganze Personal muss morgens ------- um 8
Uhr in der Bank sein.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

sondernA)
spätestensB)
nurC)
seltsamD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 5 A
My brother speaks English ------- than my father.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

fluently A)
fluentB)
more fluentlyC)
the most fluentD)

My sister ------- very thin when she was a baby.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

uses to beA)
use to beB)
used to beC)
used to wasD)

Liz and Jack ------- married next week.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

gettingA)
gotB)
have gottenC)
will getD)

There ------- a big park in the city but now there
isn’t.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

used to beenA)
to beB)
used to beingC)
used to beD)

I went to bed ------- than usual.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

laterA)
more lateB)
lateC)
latestD)

She ------- probably go to the park  tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

willA)
haveB)
hadC)
isD)

Ege hasn’t seen her sister ------- 1990. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

toA)
forB)
atC)
sinceD)

The family was having dinner ------- the electricity
went off.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

sinceA)
whenB)
alreadyC)
whileD)
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A
My little sisters play in the playground ------- than
us.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

more happyA)
happierB)
more happilyC)
happyD)

Ali solved all the problems ------- than his friends.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

most easilyA)
more easilyB)
easilyC)
easyD)

Our guests arrived ------- we were having dinner.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

whileA)
whoB)
whenC)
whichD)

I haven’t seen Melisa ------- years.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

afterA)
agoB)
sinceC)
forD)

Open the door, -------?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

do youA)
will youB)
shall youC)
did youD)

Jack: That’s your car, ------- it? 
Bill: Yes, it is.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

14.

didn’tA)
aren’tB)
won’tC)
isn’tD)

Arif  used to ------- with a toy guitar when he was
a child.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

playA)
was playingB)
have playedC)
playedD)

You usually wake up early, -------?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

don’t youA)
doesn’t sheB)
does heC)
do youD)
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A
I ------- a book when the phone rang.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

having readA)
readB)
was readingC)
have readD)

Helen: Who will ------- the kitchen?
Neal: Well, I won’t.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

18.

cleanedA)
cleanB)
cleansC)
cleaningD)

Leo: Let’s go to the cinema, -------?
Mike: That’s a good idea.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

19.

shall youA)
do youB)
shall weC)
do weD)

My little sister ------- a lot when she was a student
at high school.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

didn’t used  to studyA)
didn’t use to studyB)
studiedC)
use to studyD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 5 A
Pierre : -------? 
Paul : Je suis avocat.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Comment fais-tuA)
Quel est ton métierB)
Que dessines-tuC)
Quel est ton nomD)

les     /     j’aime     /     brillantes     /     lumières
  I                 II                   III                      IV

Mettez dans le bon ordre.

Yukarıdaki kelimelerin anlamlı ve kurallı bir
bütün oluşturan sırası aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

2.

II, I, III, IVA)
II, I, IV, IIIB)
III, IV, I, IIC)
III, IV, II, ID)

J’ai un sac ------- dos et ------- valise.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

à / uneA)
de / unB)
de / uneC)
à / unD)

L’automne est une -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

semaineA)
annéeB)
jourC)
saisonD)

J'ai vu mon neveu venant de l'école.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Yeğenimi okuldan gelirken gördüm.A)
Yeğenimi okulda gördüm.B)
Yeğenimi okula götürdüm.C)
Yeğenimle okuldan birlikte döndük.D)

Elle fait la cuisine ------- de la musique.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

écouterA)
écoutantB)
en écoutantC)
écouteD)

Elle part ------- vacances chaque été.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

deA)
lesB)
àC)
enD)

Tu sais bien qu'il est impossible de contenter tout
le monde.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Çalışmaların herkesi memnun ediyor.A)
Herkesin memnun olması için çalışıyorsun.B)
Herkesi memnun etmenin imkânsız
olduğunu bilirsin.

C)

İmkânsızlıklara rağmen bu işi başarman
herkesi memnun etti.

D)
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A
------- tranquille, tout s’arrangera.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

TenezA)
AieB)
RegardezC)
SoyezD)

------- quelles conditions travaillez-vous? 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

DuA)
EnB)
DansC)
SurD)

Lisa : Tu vas en vacances?   
Henri : Oui.
Lisa : Où vas-tu?   
Henri : -------.

Choisissez la réplique qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

En avionA)
A l’étranger B)
Je voyage C)
Il part à l’étrangerD)

Elle joue ------- piano chaque jour.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

duA)
uneB)
lesC)
enD)

Nous ------- un livre. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

allonsA)
allons àB)
lisonsC)
jouonsD)

------- la valise est lourde, Pierre a appelé un taxi.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

CommeA)
MalgréB)
QuandC)
LorsqueD)

Vous regardez ------- télévision.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

auA)
laB)
deC)
à laD)

Pierre va faire du ski cet -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

automneA)
étéB)
printempsC)
hiverD)
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L'appartement ------- elle habite est très grand.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

d'A)
mesB)
oùC)
pourquoiD)

Monique ------- un championnat de ping-pong
chaque samedi.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

danseA)
vaB)
partC)
organiseD)

Lisa : Qu’est-ce que tu écoutes?  
Henri : -------. 

Choisissez la réponse qui convient.

Yukarıdaki konuşmada soruyu gerektiren
cevap aşağıdakilerden hangisidir?

19.

La radio A)
Les livresB)
Les romansC)
Les BDD)

I. Nous habitons à Paris.
II. L’école est proche.
III. C’est la capitale de la France.
IV. Il y a beaucoup de touristes ici.  

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

20.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 (SEÇMELİ) A
Hz. Peygamber’in (s.a.v) göklere
çıkarılmasına ne ad verilir?

1.

İsrâA)
Mi’râcB)
UçuşC)
TemasD)

Habeşistan’a hicretin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Müslüman olanların Hristiyanlardan daha
çok sevilmesi

A)

Mekkelilerin, Medinelileri sevmemesiB)
Müşriklerin, Müslümanlara yaptığı baskıların
her geçen gün artması

C)

Kölelerin sayısının artmış olmasıD)

“Sen, sana buyurulanları açıkça duyur,
müşriklere aldırış etme!” ayeti aşağıdaki
surelerden hangisine aittir?

3.

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

Hz. Peygamber (s.a.v) devrine yetişmiş, Hz.
Peygamber’i görmüş, iman etmiş, onun
sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak
ölmüş olan kimselere ne ad verilir?

4.

HanifA)
BedeviB)
İsrâC)
SahabeD)

Hz. Peygamber’in ve sahabilerinin, İslam’ı
gereği gibi yaşamak, diğer insanlara Allah’ın
(c.c) emirlerini duyurmak ve müşriklerin
işkencelerinden kurtulmak amacıyla 622
yılında Mekke’den Medine’ye yapmış oldukları
göçe ne ad verilir?

5.

SeriyyeA)
EnsarB)
SuffeC)
HicretD)

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

6.

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

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

7.

Boykot yılıA)
Hüzün yılıB)
Dua yılıC)
Sessiz yılD)

İkinci Akabe Biat’ı kaç yılında
gerçekleşmiştir?

8.

622A)
624B)
626C)
628D)

İslam’ın ilk şehidi aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Ebu TâlibA)
Hz. ZeydB)
Hz. AliC)
Sümey’yeD)

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

10.

MekkeA)
HabeşistanB)
TaifC)
MedineD)
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A
Hz. Muhammed’in (s.a.v) amcası Hz.
Hamza’nın şehit edildiği savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

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

Bizzat Hz. Peygamber’in (s.a.v) katıldığı
seferlere ne ad verilir?

12.

SeriyyeA)
GazveB)
HicretC)
FetihD)

Hudeybiye Antlaşması kaç yılında
imzalanmıştır?

13.

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

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

14.

İstişareA)
VaatB)
YergiC)
NesepD)

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

15.

Yaralı askerlerin tedavi edilmesi A)
Gelen elçiler için misafirhane olmasıB)
İbadet mekânı olmasıC)
Dışarıdan gelen komşu kabilelerin elçilerinin
kabul edilmesi

D)

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

16.

FudulA)
AvamB)
MuhacirC)
EşrafD)

Teslim olan Yahudilere kendi kutsal kitapları
Tevrat’ın hükümlerinin uygulandığı savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Mute SavaşıA)
Bedir SavaşıB)
Hendek SavaşıC)
Huneyn SavaşıD)

Hicretin kaçıncı yılında Cuma Namazı farz
kılınmıştır?

18.

1A)
2B)
3C)
4D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in
Medine'ye hicretinden kısa bir süre sonra
attığı, İslam toplumunun temelini oluşturacak
adımlardan biri değildir?

19.

Nüfus sayımının yapılmasıA)
Mescid-i Aksa'nın inşa edilmesiB)
Medine sözleşmesinin yapılmasıC)
Müslümanların kardeş ilan edilmesiD)

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

20.

HendekA)
BedirB)
YesribC)
TaifD)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 4 (SEÇMELİ) A
Akıl sahibi bir kişinin Allah'ın (c.c.) varlığına,
birliğine, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) O'nun
kulu ve elçisi olduğuna hür iradesi ile
inanmasına ne ad verilir?

1.

TevhitA)
İkramB)
ŞirkC)
İmanD)

İnsanın hür iradesiyle herhangi bir dini
benimsemesi aşağıdakilerden hangisinin
kapsamındadır?

2.

Yaşama özgürlüğüA)
İfade özgürlüğüB)
İnanç özgürlüğüC)
Hakikat özgürlüğüD)

İnancın eyleme dönüşmesine ne ad verilir?3.

İfadeA)
İbadetB)
DüşünceC)
İmanD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in
(s.a.v.) yönetiminde en çok başvurduğu
uygulamalardan biridir?

4.

İstişareA)
ÖğütB)
ZanC)
İsrafD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) suç işleyen
insanları cezalandırırken uyguladığı ilke
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Cezaların şahsiliğiA)
Cezaların geriye doğru işlemesiB)
Cezaların bütünlüğüC)
Cezaların kapsayıcılığıD)

İslam öncesi Arap toplumunda kadınlara
yönelik davranışlar ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Genel anlayış olarak kadına değer
verilmemiştir.

A)

Kadınlar toplum genelinde hor
görülmüşlerdir.

B)

Kadınlar kabile savaşları sonrasında
ganimet olarak kabul edilmişlerdir.

C)

Kadınlara karşı anlayışlı olunmuştur.D)

Aşağıdakilerden hangisi kadınların ayrıcalıklı
yaratıldığı hususlardan biri değildir?

7.

TeşebbüsA)
ŞefkatB)
VefaC)
HassasiyetD)

“Hiçbir kimse asla kendi elinin emeğiyle
kazandığından daha hayırlı bir yiyecek
yememiştir…”

Hz. Muhammed (s.a.v.) yukarıdaki hadisinde
aşağıdakilerden hangisinin önemini
vurgulamıştır?

8.

İnançlara saygılı olmaA)
Ahlâk kurallarına uymaB)
ÇalışmaC)
İyi niyetli olmaD)

Halkın yöneticisine bağlılığını bildirmesi ve
hukuktan ayrılmadığı sürece ona itaat
edeceğine dair söz verilmesine ne ad verilir?

9.

İktisatA)
LiyakatB)
BiatC)
AshabD)

Kur'an'a göre bir yöneticinin en önemli
görevi aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Faizden uzak durmakA)
Kâr elde etmekB)
Vakıflar kurmakC)
Allah'ın (c.c.) koyduğu ölçülere uygun bir
yönetim sergilemek

D)
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A
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yönetici olduğu
döneme ne ad verilir?

11.

Asr-ı SaadetA)
Asr-ı İslamB)
Asr-ı ŞafiC)
Asr-ı TevazuD)

Allah'a (c.c.) karşı gelmekten korkma,
günahlardan sakınma, O'nun razı olmadığı
söz ve davranışlardan uzak durmaya ne ad
verilir?

12.

İmanA)
TakvaB)
TakiyyeC)
ŞirkD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) kadınlara karşı davranışlarından biri
değildir?

13.

AnlayışlıA)
DuyarsızB)
NazikC)
KibarD)

Mülk edinme, çalışma ve adil ücret alma gibi
hususları kapsayan temel haklara ne ad
verilir?

14.

Düşünce özgürlüğüA)
İbadet özgürlüğüB)
Ekonomik özgürlükC)
İnanç özgürlüğüD)

Hz.Muhammed’in (s.a.v.) Medine’de yaptığı
sözleşmedeki “Yahudilerin dinleri
kendilerine, müminlerin dinleri de
kendilerinedir” ibaresi, temel olarak
aşağıdakilerden hangisini vurgular?

15.

Tasarruf özgürlüğüA)
Ekonomik özgürlükB)
Din, inanç ve ibadet özgürlüğüC)
Mülk edinme özgürlüğüD)

Hz. Muhammed (s.a.v.) yönetimi esnasında
aşağıdakilerden hangisini tesis etmeye
çalışmıştır?

16.

Soyluların yönetimiA)
Sosyal adaletB)
MenfaatC)
LiyakatsızlıkD)

I. Temel haklar bakımından eşittir.
II. Kulluk bakımından eşittir.
III. Yaratılış gayesi bakımından eşittir.

İslam’da kadın-erkek eşitliği ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

17.

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

İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi
helal kazanç yollarından biridir?

18.

GaspA)
HibeB)
RüşvetC)
KumarD)

Tarihin ilk yazılı anayasası olarak kabul
edilen Medine Sözleşmesi'ni hazırlayan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Hz. AliA)
Hz. EbubekirB)
Hz. ÖmerC)
Hz. MuhammedD)

Hz. Hatice'nin (r.a.) çalışma hayatında
uğraştığı iş aşağıdakilerden hangisidir?

20.

TicaretA)
ŞairlikB)
HemşirelikC)
El sanatlarıD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 A
Aşağıdakilerden hangisi yapıca olumsuz
olduğu halde anlamca olumlu bir cümledir?

1.

Bizimle yemeğe geleceğini düşünmüyorum.A)
Tüm çabasına rağmen yarışmayı
kazanamamış.

B)

Bu yıl genel kurul toplantısı yapılmayacak
mı?

C)

Ona yapılan haksızlıkları görmüyor değilim.D)

Batılı anlamda yazılan ilk Türk oyunu
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Şair EvlenmesiA)
Ayyar HamzaB)
Zoraki TabipC)
Kokona YatıyorD)

"Orta Oyunu" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

3.

Giriş, muhavere ve bitiş bölümlerinden
oluşur.

A)

Bir olay etrafında oluşturulan oyunda birden
çok oyuncu rol alır.

B)

Başkahramanı Hacivat ve Karagöz'dür.C)
Müzik, dans, şarkı, taklit ve konuşmalardan
oluşan bir bütündür.

D)

"Eminim bütün bu olanlardan annenin haberi
olmalı." cümlesindeki anlatım bozukluğunu
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Gerkesiz sözcük kullanımıA)
Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada
kullanılması

B)

Sözcüğün yanlış anlamada kullanılmasıC)
Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi “Köpeğin insanı
ısırması haber değildir, insanın köpeği
ısırması haberdir.” sözüyle habercilerin
vurgulamak istediği noktalardan biri
değildir?

5.

Haber toplumun genelini ilgilendiren nitelikte
olmalıdır.

A)

Her olay ve olgu haber değeri taşımaz.B)
Haber ilgi çekici olmalıdır.C)
Sıradan şeyler de haber değeri taşıyabilir.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün
yanlış anlamada kullanılmasından
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

6.

Bu iki araba arasında motor gücü
bakımından hiçbir ayrıcalık yoktur.

A)

Arkadaşının kulağına eğilmiş alçak sesle
birşeyler fısıldıyordu.

B)

Belki yaptıklarının mantıklı bir açıklaması
vardır mutlaka.

C)

Konuşmalarımızdan rahatsız olunca
hepimizi kafasından savdı.

D)

Deriden yapılmış kahramanlarının renkli
figürlerinin, arkadan aydınlatılmış bir
perdeye yansıtılması esasına dayanan halk
tiyatrosuna ne ad verilir?

7.

MeddahA)
Orta OyunuB)
Gölge oyunuC)
KuklaD)

Bir haber metnin oluşturulmasında kullanılan
5N 1K yönteminin en önemli sorusu
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

8.

Nasıl ve Neden?A)
Kim? ve Ne zaman?B)
Ne? ve Ne zaman?C)
Kim? ve Ne?D)

Ters piramit tekniği ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

9.

Okuyucunun haberin tamamını okumadan
gerek gördüğü yerde haberden ayrılmasını
kolaylaştırır.

A)

Haberin ayrıntıları haberin girişinde verilir.B)
Haber metinlerinin gerekli görüldüğünde
kesilmesini gerekli görüldüğünde de
genişletilmesine olanak sağlar.

C)

Haber yazımını hızlandırır.D)

Yusuf Ziya Ortaç'ın "Portreler" adlı eseri
aşağıdaki anı türlerinden hangisine örnektir?

10.

Kültür, Sanat, Edebiyat ve Bireysel Tarafı
Ağır Basan Anılar

A)

Siyasi,Tarihi ve Toplumsal Tarafı Ağır Basan
Anılar 

B)

Kişi MerkezliC)
Düz AnıD)
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A
Ali Ekrem Bolayır'ın "Ali Ekrem Bolayır'ın
Hatıraları" adlı eseri aşağıdaki anı türlerinden
hangisine örnektir? 

11.

Kültür, Sanat, Edebiyat ve Bireysel Tarafı
Ağır Basan Anılar

A)

Düz AnıB)
Kişi MerkezliC)
Siyasi,Tarihi ve Toplumsal Tarafı Ağır Basan
Anılar 

D)

“Yaşlı adam kızına sarıldı, doyasıya öptü.”
cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Ek yanlışlığıA)
Nesne EksikliğiB)
Bağlaç yanlışlığıC)
Çatı uyuşmazlığıD)

Kitle iletişim araçlarında satın alınmış özel
zamanlarda veya yerlerde ilan ve ikna edici
mesajların yerleştirilmesine ortaya çıkan
iletişim ürünlerine ne ad verilir?

13.

HaberA)
TalepB)
GösteriC)
ReklamD)

Reklam mesajlarının yaratılmasındaki temel
kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

14.

FirmalarA)
Reklam türüB)
TüketicilerC)
ÜrünlerD)

Bir reklamda “Yatak alana yastık bedava”
gibi bir ifadenin kullanıldığı ikna tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

KampanyaA)
MizahB)
BireysellikC)
Topluluk psikolojisiD)

Yazarın ispatsız, içtenlikle konuştuğu,
herhangi bir bağlayıcı plana bağlı kalmadığı;
insanı ve toplumu ilgilendiren her konuda
yazılabilen edebi tür aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

NutukA)
MakaleB)
EleştiriC)
DenemeD)

Aşağıdakilerden hangisi içerik bakımından
deneme türlerinden biri değildir?

17.

Psikoloji-Felsefe Konulu DenemelerA)
Ünlü Bir Kişiyi Konu Alan DenemelerB)
Şehir Konulu DenemelerC)
Karışık Konulu DenemelerD)

Tartışmacı anlatım biçimi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

“Niçin?”, “Nedir?”, “Nasıl?” gibi soruların
cevaplarını vermeye çalışır.

A)

Herhangi bir düşünceyi savunmak ve
okuyucuyu bu düşünceye inandırmak
amacıyla yazılır.

B)

Açıklayıcı anlatımın biçim değiştirmiş
şeklidir.

C)

Savunulan düşüncenin doğruluğunu
kanıtlamaya çalışır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi reklam metinlerinin
oluşturulmasındaki temel ilkelerden biri
değildir?

19.

FarklılıkA)
AkıcılıkB)
ÖzetlemeC)
DoğallıkD)

Aşağıdaki deneme yazarları ve eserleriyle
ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

20.

Küçük İskender-Şiirli DeğnekA)
Falih Rıfkı Atay-Bir İçim SuB)
Cemil Meriç-MağaradakilerC)
Ceyhun Atıf Kansu-Ya Bağımsızlık Ya ÖlümD)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0103-A

64 TEST BİTTİ.



BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



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.


