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MATEMATİK 4 B

işleminin en sade hali aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

1A)
xB)
yC)
xyD)

 denkleminin reel köklerinin
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

2.

{2,3}A)
{3,2}B)
{1,2}C)
{1, 2}D)

Köklerinden biri x1 = 4 ve diğeri x2 = 3 olan
ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

x2+x12=0A)
x2x12=0B)
x2x+12=0C)
x2+x+12=0D)

 fonksiyonunun en büyük

değeri kaçtır?

4.

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

 polinomunun 

polinomu ile bölümünden kalan kaçtır?

5.

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

Yukarıda grafiği verilen fonksiyonun
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

6.

f(x) =x22x+3 A)
f(x) =x2+2x3 B)
f(x) =x22x3 C)
f(x) =x2+2x+3 D)

 kompleks sayısı için 
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

6iA)
B)

C)

2D)

Derecesi 5 olan iki farklı polinomun
toplanmasıyla elde edilen polinomun
derecesi en fazla kaç olabilir?

8.

5A)
10B)
20C)
25D)

Z1= 23i ve Z2= 1+2i olmak üzere  

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A)

B)

C)

D)
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B

 ise ifadesinin değeri

kaçtır?

10.

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

Yukarıdaki şekilde yükseklik uzunluğu 8 cm ve
taban yarıçap uzunluğu 6 cm olan bir dik dairesel
koni verilmiştir.

Buna göre, bu koninin yüzey alanı kaç cm2
dir?

11.

84πA)
96πB)
108πC)
120πD)

Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan bir
çemberde, merkez açısı 120° olan bir yay
parçasının uzunluğu kaç cm’dir?

12.

A)
B)

C)

D)

Hacmi 216 cm3 olan bir küpün yüzey alanı
kaç cm2 dir?

13.

36A)
72B)
116C)
216D)

Yukarıda O merkezli çembere [PA ve [PB
sırası ile A ve B noktasında teğettir.

 ve cm olduğuna
göre, bu çemberin yarıçap uzunluğu kaç
cm’dir?

14.

A)

12 B)

C)

15 D)

Yukarıdaki O merkezli çemberde A, B, C, D
noktaları çember üzerinde;

 ve dir.

 ve olduğuna göre, x
değeri kaçtır?

15.

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

Yukarıdaki çemberde AD yayının ölçüsü 90°
olduğuna göre, BC yayının ölçüsü kaç
derecedir? 

16.

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

Yüksekliği 5 cm ve hacmi cm3 olan
düzgün altıgen prizmanın tabanının bir kenar
uzunluğu kaç cm'dir?

17.

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

Yukarıdaki O merkezli çemberde
ve cm'dir. Çember

[PB'ye B noktasında teğet olduğuna göre, bu
çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm'dir?

18.

8A)
9B)
10C)
11D)

Yukarıdaki [AB] çaplı dairenin yarıçap
uzunluğu 2 birim olduğuna göre, taralı
bölgenin alanı kaç br2 dir?

19.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki taban yarıçap uzunluğu 1 br ve
yüksekliği 4 br olan silindirin yüzey alanı kaç
br2 dir?

20.

A)

B)

C)

D)
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ALMANCA 2 B
Der Lehrer sieht den Schüler.

Wie lautet der obige Satz in der Pluralform?

Verilen cümlenin çoğul hali aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Die Lehrer sehen die Schüler.A)
Der Lehrer sieht das Schüler.B)
Das Lehrer will den Schüler sehen.C)
Die Lehrer sollen die Schüler sehen.D)

A: Kaufst du den rot------- Mantel?
B: Nein, der blau------- gefällt mir besser.

Welche Endungen passen in die Lücken im
obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdaki soneklerden hangisi doğru
olarak tamamlar?

2.

-em / -erA)
-es / -enB)
-er / -esC)
-en / -eD)

Was bedeutet "klagen" auf Türkisch?

"klagen" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

satış yapmakA)
tamir etmekB)
emir vermekC)
şikayet etmekD)

Die Pizza ------- dem Jungen gut.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

4.

kauftA)
liestB)
schmecktC)
bringtD)

Meine Schwester spielt ------- Klavier als ich.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

5.

gutesA)
gutB)
besserC)
bestensD)

Was ist ein Wörterbuch?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Das ist ein Schulbuch für Mathematik.A)
Die benutzen wir beim Spielen.B)
Dort kann man neue Geschichten finden.C)
Dort kann man nachschlagen und neue
Wörter lernen.

D)

Gamze hat keine Zeit, ------- sie muß ihre
Hausaufgaben machen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

7.

dennA)
oderB)
seitC)
wieD)
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B
Ahmet macht jeden ------- Sport.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlamaz?

8.

JahrA)
TagB)
AbendC)
MorgenD)

Amerika / Italien / Deutschland / Eskişehir /
Japan

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

Verilen sözcük grubuna uymayan
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

DeutschlandA)
AmerikaB)
EskişehirC)
ItalienD)

Bu tek yönlü bir yol.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Hier ist es verboten einzufahren.A)
Das ist eine Einbahnstrasse.B)
Hier dürfen nur Autos parken.C)
Die Einbahnstrasse ist gesperrt.D)

Alle türkischen Kinder ------- Atatürk.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

kenntA)
kennstB)
könnenC)
kennenD)

Frau Reinicke benutzt ------- ihr Auto, wenn sie
zur Arbeit fährt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

kindlichA)
gewöhnlichB)
besorglichC)
folglichD)

Wir haben uns neue Bücher ausgeliehen. Wir
lesen die Bücher abends.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Verilen cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Sie hat viele Bücher geliehen und viele
gelesen.

A)

Wir haben ein neues Buch gekauft und
gelesen.

B)

Sie möchte ein Buch kaufen und diese
ihrem Freund schenken.

C)

Wir haben uns neue Bücher ausgeliehen,
die wir abends lesen.

D)
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B
Ich musste mit dem Taxi zur Arbeit fahren, -------
mein Auto kaputt war.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

wenA)
weilB)
warumC)
wasD)

Anıtkabir ist ------- Ankara.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

anA)
inB)
nachC)
aufD)

Wenn die Kinder gut lernen würden, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

16.

möchten sie immer Geschenke habenA)
dann darfst du ins Kino gehenB)
hätten sie bessere NotenC)
kann Sie lange schlafenD)

Nihayet kendime vakit ayıracağım. 

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Ich werde endlich Zeit für mich haben.A)
Er hat immer Zeit für mich.B)
Ich habe nie Zeit für meine Kinder.C)
Er wird sich Zeit dafür geben.D)

Was bedeutet das Gegenteil von
"vergessen"?

"vergessen" sözcüğünün zıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

einladenA)
sich erinnernB)
antwortenC)
verspätenD)

Wenn die Menschen nicht rauchen -------,
------- sie gesünder.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

würden / wärenA)
wäre / würdeB)
hätte / wäreC)
würdest / hättestD)

Ich denke, daß wir uns spätestens zum
Neujahr wieder sehen werden.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Hattest du eine bequeme Heimreise?A)
Warum kommst du so spät?B)
Wann sehen wir uns wieder?C)
Hat dir diese Jacke besser gepaßt?D)
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İNGİLİZCE 2 B
Where ------- they go last February?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

wasA)
doB)
didC)
doesD)

My brother ------- the dishes at the moment.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

are washingA)
is washingB)
washedC)
washesD)

A: ------- is this book?
B: It’s 50 TL.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

3.

Where A)
What B)
How many C)
How much D)

You ------- always be prepared before an
earthquake.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

canA)
couldB)
shouldC)
wouldD)

A: ------- did you buy that sweater?
B: I bought it last week.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

5.

WhereA)
WhenB)
WhyC)
WhatD)

What is the weather ------- in Paris?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

lookA)
likeB)
hotC)
see D)

She ------- a horror film last night.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

watchesA)
watchedB)
watchC)
is watchingD)

Watching too much TV is a bad -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

habitA)
bullyB)
issueC)
intentionD)
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B
Would you like ------- for brunch?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

comingA)
cameB)
to comeC)
comeD)

The carpets are very dirty. I ------- clean them.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

mustn’tA)
shouldn’tB)
don’t have toC)
mustD)

A: What is the matter with you?
B: I ------- a fever.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

11.

have gotA)
didB)
has gotC)
doesD)

A: Would you like some more bread?
B: -------.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

12.

No, thanksA)
No, I am notB)
Yes, it is my breadC)
Yes, I didD)

You ------- smoke in closed areas.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

mustn’tA)
shouldB)
mustC)
canD)

I ------- at the hospital yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

willA)
amB)
wereC)
wasD)

I ------- throw a party for my parents next week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

goA)
goingB)
wentC)
am going toD)

My mother ------- the meal last night?

Which of the following completes the
sentence  above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

cooksA)
cookingB)
cookedC)
cookD)
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B
China is famous ------- its Great wall.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

onA)
aboutB)
forC)
withD)

------- we go to a fun fair?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

What aboutA)
Why don’tB)
Would you mindC)
Let’sD)

A: ------- was the flight?
B: It was terrible.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

19.

WhereA)
WhenB)
WhatC)
HowD)

------- I have a menu, please?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

Can A)
Would B)
ShallC)
Must D)
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FRANSIZCA 2 B
La maison que tu as ------- est la maison ------- je
suis né.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

vu / quiA)
vu / dontB)
vue / oùC)
vue / queD)

-  Depuis combien de temps travailles-tu ici?
-  ------- 5 ans.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

En un instantA)
DansB)
PourC)
Ça faitD)

Le bus est parti sans moi: j’ai ------- le bus.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

ratéA)
pris B)
conduitC)
voyagéD)

-  -------
-  Oui. Il est en face de la boulangerie.
-  Pouvez-vous m’indiquer le chemin?
-  Bien-sûr. Vous tournez à droite puis à gauche.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

C’est où la mairie?A)
Pour aller à la pharmacie?B)
Je cherche la librairie.C)
Vous savez où est le commissariat?D)

Tu préfères le café ------- le thé?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

doncA)
maisB)
ouC)
carD)

I. Pierre travaille plus que Paul.
II. Il mange plus de pommes.
III. Paul travaille moins que Pierre.
IV. Donc, Pierre gagne plus que Paul.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

6.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

-  Il va chez le médecin?
-  Oui, il ------- va.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

luiA)
enB)
yC)
meD)

-  Tu penses à ta mère?
-  Oui, je pense à -------.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

enA)
luiB)
yC)
elleD)
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B
Le salon est ------- la maison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

à côtéA)
dansB)
deC)
chezD)

jour      /      sommes      /      quel      /      nous ?
   I                     II                    III                 IV

Mettez dans le bon ordre.

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

10.

I, III, II, IVA)
III, I, II, IVB)
III, IV, II, IC)
IV, III, II, ID)

Marie parle -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

douceurA)
douxB)
doucementC)
douceD)

Quand je lui ai téléphoné, il ------- déjà sorti.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

étaitA)
estB)
aC)
avaitD)

«C’est vous qui avez raison.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Haklı olan biziz.A)
Haklısınız.B)
Haklıyız.C)
Haklı olan sizsiniz.D)

Atatürk est mort ------- 10 Novembre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

auA)
enB)
leC)
laD)

La fille ------- je parle, c'est ma voisine.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

queA)
dontB)
oùC)
quiD)

Je vais ------- Turquie. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

enA)
auB)
auxC)
à D)
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B
Tous les garçons aiment jouer ------- football.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

auA)
àB)
duC)
lesD)

Jeudi dernier, il -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

neigerA)
neigeraB)
neigeC)
neigeaitD)

Il pleut ------- nous restons à la maison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

doncA)
maisB)
ouC)
carD)

Elle dira ------- tu dis.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

c’est queA)
ce queB)
ce quiC)
c’est quiD)
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ALMANCA 4 B
Die Mutter ist krank., ------- Mutter liegt seit zwei
Tagen im Bett.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

1.

Der bekrankteA)
Die krankeB)
Das gekrankteC)
Die gekrankteD)

Klaus möchte  die ------- Schuhe kaufen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

2.

teuerstenA)
am teurenB)
teurerC)
teuerD)

Du sollst den türkischen Text ins Deutsche -------!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

übersetzen A)
lehrenB)
anstellenC)
entscheidenD)

Kannst du den Fernseher reparieren?

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Televizyon tamir oldu mu?A)
Televizyonu tamir edebilir misin?B)
Televizyonunuz yeni mi?C)
Televizyonu tamire göndermeli miyim?D)

Du musst die Hemden bügeln.

Wie lautet der obige Satz in der
Imperativ-Form?

Verilen cümlenin emir cümle şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Bügelst die Hemde!A)
Bügeln wir die Hemden!B)
Bügelt die Hemden!C)
Bügele die Hemden!D)

Gehe nicht ohne ------- ins Ausland!

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlamaz?

6.

PaßA)
AusweisB)
FensterC)
ErlaubnisD)

-------, dass wir diesen Sommer keinen Urlaub
machen können!

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

7.

Er kommt auchA)
Er will arbeitenB)
Ich bin geduldigC)
Ich muß ihr erklärenD)
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B
A: -------du zum Geburtstag ein Fahrrad oder

einen Computer?
B: Ich ------- gern ein Fahrrad!

Welches ergänzt die Lücken im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

8.

Willst / möchteA)
Wolltet / habeB)
Wollt / fahreC)
Will / denkeD)

Wir brauchen ein -------, wenn wir das -------
anzünden wollen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

9.

Bild / FotoA)
Computer / FernseherB)
Spielzeug / TascheC)
Feuerzeug / FeuerD)

Eylülde baştan başlamalıyım!

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Ich möchte im September anfangen!A)
Ich muß im September von vorne anfangen!B)
Im September darf ich von vorne anfangen!C)
Im September hat er von vorne angefangen!D)

-------, war es 1938.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

11.

Als Atatürk auf die Welt kamA)
Als Atatürk starbB)
Weil der Befreiungskrieg begannC)
Wenn die Prüfung gut gehtD)

Was bedeutet “Kurtuluş Savaşı” auf
Deutsch?

“Kurtuluş Savaşı” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Der LebenskriegA)
Der WeltkriegB)
Der EuropakriegC)
Der BefreiungskriegD)

Sonntags gehe ich ------- ins Kino.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak  tamamlamaz?

13.

gerneA)
immerB)
am mehrstenC)
meistensD)

Cemre ist das ------- Mädchen in unserer Familie.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

14.

kleinemA)
kleinB)
kleinsteC)
kleinenD)
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B
Ayşe studiert, ------- Ärztin zu werden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

dennA)
weilB)
umC)
alsD)

Warum dürfen Kinder nicht Auto fahren?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Kinder dürfen Auto fahren, wenn sie einen
Führerschein haben.

A)

Kinder dürfen nicht Auto fahren, weil es
verboten ist.

B)

Kinder sollen nicht Auto fahren, weil sie
nicht vorsichtig sind.

C)

Kinder dürfen nur Auto fahren, wenn ihre
Eltern mitkommen.

D)

Alle Menschen frühstücken ------- morgens.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

17.

nichtsA)
wegenB)
gelegentlichC)
jedesD)

Meine Tochter macht jeden Tag ihre
Hausaufgaben, das bedeutet sie macht -------
ihre Hausaufgaben.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

18.

manchmalA)
seltenB)
niemalsC)
immerD)

------- zweite Kind meiner Schwester ist vor
sieben Monaten geboren.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

19.

DasA)
DieB)
DerC)
DenD)

Die Kinder sind süß. Das denkt jeder.

Wie kann man die obigen Sätze mit "daß"
verbinden?

Verilen cümlelerin "daß" ile birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Daß die Kinder süß sind, denkt jeder.A)
Die Kinder wollen süß sein, jeder denkt daß.B)
Daß die Kinder süß sind, will jede Mutter.C)
Die Kinder sollen immer brav sein, daß
wollen die Eltern.

D)
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İNGİLİZCE 4 B
My father isn’t a careful driver. He drives -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

slowlyA)
carefullyB)
dangerouslyC)
wellD)

Liz went to the opera yesterday.

Which of the following is the negative form of
the sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
olumsuz biçimidir?

2.

Liz wasn’t going to the opera yesterday.A)
Liz didn’t come to the opera yesterday.B)
Liz wasn’t coming to the opera yesterday.C)
Liz didn’t go to the opera yesterday.D)

I was born ------- 1988 in İzmir.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

3.

onA)
inB)
fromC)
atD)

Juliette hasn’t finished her homework -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

alreadyA)
yetB)
forC)
sinceD)

He ------- play the guitar well. He is a good
guitarist. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

mustn't A)
can’tB)
canC)
shouldn’tD)

My cousins from Australia will be in Ankara
………… the 1st of January.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

onA)
inB)
fromC)
(--)D)

The Queen is the ------- person in England. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

much richA)
richB)
richestC)
richerD)

Sinan is 70 kg. Hakan is 59 kg. Sinan is -------
than Hakan.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

the heaviestA)
heavierB)
heavyC)
the heavyD)
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B
The students are waiting for their teacher -------
the garden. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

onA)
atB)
betweenC)
inD)

It ------- in Ankara yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

snowedA)
snowsB)
will snowC)
has snowedD)

Sarah and Mary ------- to Barcelona two years
ago. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

11.

have goneA)
goesB)
goC)
wentD)

Onur and I ------- each other for two weeks.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

seeA)
seenB)
didn’t seeC)
haven’t seenD)

I ------- study hard, because I’m going to have an
exam tomorrow morning.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

mustA)
amB)
mustn’tC)
areD)

She is a very kind student. She behaves ------- to
everybody.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

kinderA)
kindB)
kindlyC)
unkindD)

I wasn’t at the cinema yesterday. I was -------
home. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

betweenA)
onB)
atC)
underD)

My mum has ------- cooked for tonight. The meal
is ready now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

alreadyA)
yetB)
stillC)
beforeD)
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B
Carl hasn’t ridden a horse -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

everA)
beforeB)
alreadyC)
agoD)

Eating fresh fruit is ------- than eating fast food.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

goodA)
betterB)
the betterC)
the bestD)

Ayşe is ------- than her brother.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

youngerA)
youngB)
youngestC)
the youngD)

I can’t understand what you speak. Please don’t
talk so -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

fastestA)
fasterB)
fastlyC)
fastD)
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FRANSIZCA 4 B
I. Un tableau a été volé. 
II. L’art est précieux. 
III. La police a attrapé le voleur. 
IV. Mais le tableau n’a pas été retrouvé.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

1.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Hier, il faisait très froid, -------, aujourd'hui il fait
beau.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

en revancheA)
malgréB)
lorsqueC)
contrairement àD)

Le détective ------- un meurtre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

plaisanteA)
soigneB)
enquêteC)
rassureD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

feronsA)
faisonsB)
faireC)
faisionsD)

Quand je -------, il partait.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

m’étais réveilléA)
me réveilleB)
me réveilleraiC)
réveilleD)

J’ai vu quelqu’un dans le salon.

Choisissez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

6.

quelque choseA)
rienB)
personne C)
justement D)

«Etkileyici!» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

C’est drôle! A)
C’est intéressant!B)
C’est impressionnant!C)
C’est étrange!D)

------- chance!

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

QuelA)
QuelsB)
QuellesC)
QuelleD)
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B
Marie gagne 100€, Jeanne gagne 100€. Marie
est ------- riche que Jeanne.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

autant deA)
grandB)
plus C)
aussiD)

«Je voudrais bien une tasse de thé.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

İyi bir çay isterim.A)
Çayı iyi isterim. B)
Bir fincan çay isterim.C)
Bir fincan çay verin.D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

à faireA)
de faireB)
faitC)
faireD)

Le vélo est ------- rapide ------- le train.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

plus / queA)
moins / queB)
moins / deC)
plus / deD)

Il est intelligent ------- il ne travaille pas.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

contrairement àA)
maisB)
malgréC)
pourD)

Ton ordinateur est en panne? Utilise -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

celuiA)
ceuxB)
ceux-ciC)
celui-ciD)

Nicolas a de bonnes notes car il écoute ------- le
professeur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

attentivementA)
violemmentB)
courammentC)
rapidementD)

C’est un ------- homme.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

vieilleA)
vieilB)
vieillesC)
vieuxD)
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B
J’aime la chaleur. Pour moi l’été est ------- des
saisons.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

le plusA)
mieuxB)
le meilleurC)
la meilleureD)

est      /      ceci      /      important      /      très
  I                 II                     III                    IV

Mettez dans le bon ordre.

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

18.

II, I, III, IVA)
II, I, IV, IIIB)
III, II, I, IVC)
III, IV, I, IID)

Il parle -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

facileA)
douxB)
doucementC)
douceD)

Lorsqu’il a mangé, il -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

est partiA)
partirB)
parsC)
partaitD)
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DİL VE ANLATIM 2 B
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isimden fiil
yapma yapım eki almamıştır?

1.

CanlanmakA)
MorarmakB)
AcıkmakC)
KoparmakD)

Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir sözcük
değildir?

2.

ÇayA)
KitapB)
YüzC)
BağD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin
olumsuzu kullanılmıştır?

3.

Her gün mutlaka düzenli olarak yürür.A)
Her zaman başarılı bir öğrenci olmuşumdur.B)
Bazı günler sana şaşırmıyor değilim.C)
Ortalıkta kimsecikleri göremiyorum.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme
kullanılmıştır?

4.

Damlaya damlaya göl olur.A)
Güzelliğin on para etmez.B)
Mum dibine ışık vermez.C)
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem isim
hem fiil köküdür?

5.

Kol A)
EvB)
YapC)
YazD)

Aşağıdakilerden hangisi şart cümlesidir?6.

Soruyu çözebilmek için çok uğraştım.A)
Yarın birlikte tiyatroya gidelim.B)
Babam erken gelirse dışarı çıkacağız.C)
Sabaha kadar oturup projemi bitirdim.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat
tamlaması yoktur?

7.

Bahçe duvarının önünde boynuna sarıldım.A)
Mavi gözleri, iki solgun boncuk gibiydi.B)
Sarı saçlarını dümdüz iki örgü yanına
bırakmışlar.

C)

Artık berber görmeyen bu güzel saçlar
solmuş.

D)

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş
cümlesi olmaya uygundur?

8.

Bunu yazmasam da hatırlarım.A)
Okuma, düşünce gücümüzü geliştirir.B)
Çocuk ise arkasına bakmadan kaçtı.C)
Buna rağmen gelmekten vazgeçmedi.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz
grubu vardır?

9.

Bu işten sen zararlı çıkacaksın.A)
Bu adam neden bağırıyor?B)
Ahmet İstanbul’dan dün geldi.C)
Gerek iş düzeni gerek ev düzeni onun için
önemliydi.

D)

Aşağıdakilerden hangisi takısız isim
tamlamasıdır?

10.

Sırma SaçA)
Bohça BöreğiB)
Arabanın CamıC)
Su BorusuD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde edat
tümleci yoktur?

11.

Erzurum’a kadar demir yolu ile gittim.A)
Ağaçların yaprakları elektrik ışıkları ile
parlıyor.

B)

Doğru dürüst insan kalmamış.C)
Artık hayatla tamamen barıştım.D)
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B
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?

12.

Benim için arkadaşlık çok önemlidir.A)
Her geçen gün boyu uzuyor.B)
Yıllardır bu evde yaşıyor gibiyim.C)
Ayaklarım çok ağrıyorlar.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyimsel
bir ifade yoktur?

13.

Ara ki bulasın! Sarı Çizmeli Mehmet Ağa.A)
Al bu küpeleri senin olsun. Kulağına
takarsın.

B)

Yürümekten ayaklarıma kara sular indi.C)
Bak bu öğüdüme kulak ver delikanlı!D)

Hayatınız nerede biterse orada tamam olmuştur.
Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil iyi
yaşanmasındadır. Öyle uzun yaşamışlar var ki
pek az yaşamışlardır. Şunu anlamakta geç
kalmayın. Doya doya yaşamak yılların çokluğuna
değil sizin gücünüze bağlıdır.

Yukarıdaki paragrafın çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

DüşünceA)
OlayB)
BetimlemeC)
FantastikD)

Sözcük türetmeye veya sözcüklerin
görevlerini belirtmeye yarayan en küçük
birime ne ad verilir?

15.

KelimeA)
GövdeB)
EkC)
KökD)

Aşağıdakilerden hangisi bir isim cümlesidir?16.

Bu hafta çok yorulduk.A)
Bırak da kendi yesin.B)
Oyuncaklarını toplar mısın?C)
Etrafımızda hiçbir şey yok.D)

Aşağıdakilerden hangisi sıralı cümledir?17.

Köroğlu kahvesini içti, sonra aldı sazı eline,
görelim orada ne dedi.

A)

Günümüzde medeniyet ölçüsü kültür, sanat
ve teknikte üstünlüktür.

B)

Sonunda beklediğimiz mektup geldi.C)
Gözlerinde endişe ve korku vardı.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne
vardır?

18.

Annem çiçekleri çok sever.A)
Tarlayı otlardan temizledi.B)
Ayşe, kapıyı hızlı hızlı çaldı.C)
Hasan, pencereyi açarken camı kırdı.D)

Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümledir?19.

Severim gerçekçi edebiyatı.A)
Göresim geldi seni.B)
Ayıkla pirincin taşını şimdi.C)
Köroğlu ordunun yaklaştığını anladı.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyuttur?20.

AğaçA)
BayrakB)
HürriyetC)
CaddeD)
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DİL VE ANLATIM 4 B
BLANCHEFORT: Eğilmeniz gerekiyor, prens!
CEM: Ben kendimi Osmanlı hakanı saydığım için
karşı geldim ağabeyime, bugün dünyanın en
büyük, en güçlü hükümdarına; Onun dahi önünde
eğilmedim ben.(Tam ilerlerken, Mısır elçisi
Cem’in önüne kapanıp Ayaklarını öper. Cem
şaşırmış, “Kim bu?” gibisinden Bakar Sinan’a.)
SİNAN ( eğilerek): Mısır Sultan Kayıtbay’ın elçisi
hünkârım! (Cem elçiyi şefkatle kaldırıp Papa’ya
doğru yürür, Durup başıyla selâmlar.)
PAPA: Siz büyük, şanlı bir konuğumuzsunuz
bizim, Dünyanın merkezi Roma’ya gelişiniz
günlerce süren şenliklerle kutlanacak.
Nasılsınız?
CEM: Yorgun, Papa hazretleri.
PAPA (Cem’in az önceki davranışını
hatırlatırcasına gülerek): Yorgun haliniz buysa,
prens…
(A. Turan Oflazoğlu -Cem Sultan)

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki
anlatım türlerinden hangisi ağır
basmaktadır?

1.

Mizahi anlatımA)
Söyleşmeye bağlı anlatımB)
Gelecekten söz eden anlatımC)
Düşsel anlatımD)

“Aile albümünde sevdiğim bir fotoğraf var, o da
babamla benim fotoğrafım. Babam bir divanın
üzerinde uzanıp kitap okuyor, ben de yanına
yatmışım. Benim babam, genç ve yakışıklı bir
adamdı. Ona bilgin havası veren metal çerçeveli
gözlükleri vardı. Aynı zamanda güven verici bir
kişidir; yanında huzur duyulacak biri...”

Yukarıdaki parçada kaç tane eylemsi
kullanılmıştır?

2.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme
sıfatı kullanılmıştır?

3.

Konuşmaya göre sürenin belirlenmesini
istemişti.

A)

Konuşmacıların topluluğa tanıtılması çok
önemlidir.

B)

Tartışmada tarafsız olunması beklenirdi.C)
Tartışılacak konunun önceden belirlenmesi
gerekirdi.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "etmek"
sözcüğü yardımcı eylem olarak
kullanılmamıştır?

4.

Ödevlerini bitirmesine ablası yardım etmişti.A)
Buradaki evler şimdi kaç lira ediyor?B)
Bu güzel filmi üç kere seyrettim.C)
Arkadaşını dün akşam yurt dışına yolcu etti.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil
"Öfkeyle kalkan, zararla oturur."
cümlesindekine benzer bir görevde
kullanılmıştır?

5.

Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.A)
Adamın ahmağı malını över.B)
Soran dağları aşmış, sormayan düz yolda
şaşmış.

C)

Kaçan balık, büyük olur.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile( -le,
-la)" diğerlerinden farklı bir görevde
kullanılmıştır?

6.

Yanlışla kolu çarpan kadına ters ters baktı.A)
Evlenme yüzüğünü verirken sevgiyle baktı
nişanlısına.

B)

Çocuğunun bütün yaramazlıklarını
hoşgörüyle affederdi.

C)

Yollarımız ayrılsa bile seni hep özlemle
anacağım.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlem
“şaşırma” anlamı katmıştır?

7.

Aaa, yeter ama sıktın artık!A)
Aaa, sen de mi bizimle geleceksin!B)
Aaa, sus da biraz da ablan anlatsın!C)
Aaa, sen beni bir arasana!D)

2018 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0102-B

25 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının
öğretici eserlerinden biridir?

8.

Kelile ve DimneA)
Divan-ı TürkB)
Dede Korkut HikayeleriC)
MesneviD)

Annem sepetteki çilekleri dağıtırken mutluluk da
dağıttığının farkında değildi.

Yukarıdaki cümlede altı çizili isimlerin
özellikleri, aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

9.

Soyut- çoğul-özelA)
Tekil-somut-somutB)
Somut-çoğul-soyutC)
Tür-çoğul-somutD)

Aşağıdakilerin hangisinde "ama" bağlacı
cümleye koşul anlamı katmıştır?

10.

Annemi dinledi ama hiç cevap vermedi.A)
Yemeğini odanda ye ama masanı kirletme.B)
Bahçemiz büyüktü ama çok bakımlıydı.C)
Yağmur yağdı ama yollar açık.D)

"Türkçede birleşik eylem gruplarından biri isim
soylu bir sözcükle yardımcı fiillerin
kaynaşmasıyla oluşan birleşik eylemlerdir."

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıdaki
tanıma örnek bir birleşik eylem vardır?

11.

Son okuduğum kitap çok hoşuma gitmedi.A)
Sana laf anlatmaktan dilimde tüy bitti.B)
Benimle bu şekilde konuşmaktan
vazgeçmelisin.

C)

Doğum gününde bisiklet alınınca sevinçten
etekleri zil çaldı.

D)

Sanırım ki günler hep güzel gidecek;
      I        II
Her sabah böyle bahar;

  III
Ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum.

       IV

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden
hangisi türemiş sözcüktür?

12.

IVA)
IIIB)
IIC)
ID)

Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle
veya olayla alay etmeye ne ad verilir?

13.

ParodiA)
Komik B)
HumorC)
İroniD)

Aşağıdakilerin hangisi öğretici anlatımın
özelliklerinden biri değildir?

14.

Genellikle nesnel anlatım türü kullanılır.A)
Söz sanatlarına, mecazlara, yan anlam
ifadelerine yer verilir.

B)

Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.C)
Düşünce ve duygular kısa ve keskin
ifadelerle dile getirilir.

D)

“Biliyorum sana giden yollar kapalı
Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni
Ne kadar yakındın ve arada uçurum;
İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi
Uyandım uyandım, hep seni düşündüm
Yalnız seni, yalnız senin gözlerini
Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım
Ben artık adam olmam bu derde düşeli”

Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Bireysel duygu ve duyuş vardır.A)
Dil lirik bir anlatım içinde kullanılmıştır.B)
Sözcüklerde mecaz ve yan anlama yer
verilmiştir.

C)

Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.D)
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Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatımın
özelliklerinden biri değildir?

16.

Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.A)
Amaç, okuyucuyu düşündürmek ve
eğlendirmektir.

B)

Makale, tutanak ve anı gibi türlerde
kullanılır.

C)

Mizahi unsurlarda “gerçekten sapma” vardır.D)

Aşağıdakilerden hangisi öykünün
ögelerinden biri değildir?

17.

DüğümA)
OlayB)
Yer C)
ZamanD)

“Bugünkü Türk sanatçısı kesin tavrını bilinçle
koymuştur ortaya. Başkası için, başkası gibi
yazmanın bir sanatçıyı evrenselleştiremeyeceğini
çok iyi bilmektedir. Çünkü evrenselliğin yolu,
ulusaldan geçer. Örneğin Cervantes
İspanyol’dur, Shakespeare İngiliz’dir, Hugo
Fransız’dır. Aynı zamanda Alman’dır, Türk’tür,
Japon’dur, Ganalıdır... Ulusal sınırlarını
zorlamayan sanatçının evrenselliğe erdiği
görülmemiştir. Biz ne yazık ki ulusal ögelerden
çok geç yararlanmaya başladık. Bu nedenle de
ulusal sanatımızı oluşturmada çok geciktik.”

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisi ağır basmaktadır?

18.

Öyküleyici anlatımA)
Tartışmacı anlatımB)
Düşsel anlatımC)
Betimsel anlatımD)

Düşsel metinle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

19.

Konu, olağanüstü ve fantastik özelliklere
sahiptir.

A)

Kişiler, çoğu zaman gerçekten uzak
kişilerdir.

B)

Tema, hayali unsurlardan oluşur.C)
Zaman, içinde bulunduğumuz zamanın
özelliklerini taşır.

D)

Aşağıdakilerin hangisi düşsel anlatımın
dünya edebiyatındaki en bilinen
örneklerinden biridir?

20.

Gulliver’in GezileriA)
Şair EvlenmesiB)
İki Şehrin HikayesiC)
Babalar ve OğullarD)
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DİL VE ANLATIM 7 B
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin
özelliklerinden biri değildir?

1.

Dilin göndergesel işlevde kullanılmasıA)
Okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla
yazılması

B)

Sanatsal bir dil kullanılmasıC)
Üslup kaygısı taşımasıD)

Klasik Türk şiirinde kullanılan nazım birimi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

BendA)
DörtlükB)
ÜçlükC)
BeyitD)

Aşağıdakilerden hangisi dramatik bir eserde
yer alan konuşma çeşitlerinin özel adlarından
biri değildir?

3.

MonologA)
FigüranB)
DiyalogC)
TiradD)

Batı’da masallar üzerinde ilk sistemli
araştırmayı kim yapmıştır?

4.

Wilhelm GrimmA)
Sigmund FreudB)
Hans Christian AndersenC)
Oscar WildeD)

Türk edebiyatında, Batılı anlamda ilk öykü
örnekleri aşağıdaki eserlerden hangisinde
yer almıştır?

5.

Letaif-i RivayatA)
Kıssadan HisseB)
Küçük ŞeylerC)
Solgun DemetD)

Olaylar merak uyandıracak ve şaşırtacak
biçimde düzenlenerek çoklukla güldürmekten
başka bir amaç güdülmeden yazılan komedya
türüne ne ad verilir?

6.

Hayal komedyasıA)
Karakter komedyası B)
Töre komedyasıC)
Entrika komedyasıD)

Pertev Naili Boratav’a göre nesirle
söylenmiş, bütünüyle hayal ürünü, gerçekle
ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası
olmayan kısa anlatılara ne ad verilir?

7.

RomanA)
MasalB)
ŞiirC)
MakaleD)

Absürd tiyatroyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

8.

Amaç sevinç veya kaygının nedenini 
göstermektir.

A)

Az olay ve sözle önemli şeyler anlatır.B)
Sahne ve dekor gibi unsurlar önemli değildir.C)
Semboller, bilmeceler ve saçma tasarılarla
doludur.

D)

Küçük, önemsiz olayların birbiri ardına
bağlanmasıyla oluşan masal türü
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Güldürücü hikâyeler, nükteli fıkralarA)
Hayvan masallarıB)
Asıl masallarC)
Zincirleme masallarD)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu kimin eseridir?10.

Yahya KemalA)
Reşat NuriB)
Peyami SafaC)
Memduh ŞevketD)

Bir şiirin en güzel dizesine ne ad verilir?11.

Mısra-ı bercesteA)
Terci-i bendB)
BeyitC)
BentD)

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı
türlerden biri değildir? 

12.

BiyografiA)
ŞiirB)
FıkraC)
EleştiriD)
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B
Masallarda, kahramanların başından geçen
türlü türlü olayların anlatıldığı, okuyucu
merakının tahrik edildiği ve olayın bir
çözüme kavuşturulacağı noktaya getirildiği
bölüme ne ad verilir?

13.

SerimA)
ÇözümB)
KesitC)
DüğümD)

Aşağıdakilerden hangisi postmodern
romanın özelliklerinden biridir?

14.

Aynı metin içerisinde tek anlatım tekniğini
kullanması

A)

Olayların uydurma ve kurmaca değil gözlem
ve deneyime dayanması 

B)

Sanatı bir tür oyun olarak görmesiC)
Olay örgüsü üzerine kurulu bir anlatı
tekniğine sahip olması

D)

"Aziz Sancar, 1963'te girdiği İstanbul Tıp
Fakültesi'ni 1969'da bitirdikten sonra Savur'da iki
yıl sağlık ocağında hekimlik yaptı. Daha sonra
Dallas'a giderek Dallas Texas Üniversitesi'nde
Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı. Yale
Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik
tezini tamamladı. Daha sonra DNA onarımı,
hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat
üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 415 bilimsel
makale ve 33 kitap yayınladı. DNA'nın onarılması
ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı 2015 Nobel
Kimya Ödülü'nü kazandı."

Yukarıdaki parçada kullanılan dil işlevi
aşağıdakilerden hangisidir? 

15.

Göndergesel işlevindeA)
Kanalı kontrol işlevindeB)
Alıcıyı harekete geçirme işlevindeC)
Şiirsellik işlevindeD)

"Fabl türünün gövdesini bir olay oluşturur ve
asıl önemli olan fablın anlatılış nedenidir."
şeklinde tanımlanan unsur aşağıdakilerden
hangisidir? 

16.

SerimA)
DersB)
DüğümC)
ÇözümD)

Aşağıdakilerden hangisi hikâyede hakim
anlatıcının bakış açısı özelliklerinden biri
değildir?

17.

Her şeyi bilen bir anlatıcının bakış açısına
sahip olması

A)

Olayların içinde yer almamasıB)
Zaman zaman kendi yorumlarını
ekleyebilmesi

C)

Birinci tekil şahıs ağzıyla konuşmasıD)

Türk tiyatrosunda çağdaş tiyatro tekniğine
uygun olarak yazılan ilk önemli eser
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

CimriA)
MüfettişB)
Şair EvlenmesiC)
Figaro’nun DüğünüD)

Bir çeşit masal olan, ancak masaldan farklı
olarak sonunda her zaman bir ahlak ve ibret
dersi veren yazı türüne ne ad verilir?

19.

FablA)
SeyahatnameB)
ÖyküC)
DramD)

"Dülger Balığının Ölümü" hikayesinin de
yazarı olan, hikayelerinde denizi, balıkçıları 
ve balıkları sıkça konu edinen ve denizi çok
seven yazar aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Ömer SeyfettinA)
Sait Faik AbasıyanıkB)
Halikarnas BalıkçısıC)
Memduh ŞevketD)
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FİZİK 1 B
Aşağıdakilerden hangisi skaler niceliklerden
biridir?

1.

Yer değiştirmeA)
EnerjiB)
HızC)
KuvvetD)

Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir nicelik
değildir?

2.

KuvvetA)
BasınçB)
HacimC)
UzunlukD)

18. yüzyılın sonuna kadar gezegenlerin
hareketini ve doğa olaylarını başarıyla
açıklayan evrensel çekim yasası, aşağıdaki
bilim adamlarından hangisinin ismi ile anılır?

3.

Galilei A)
Newton B)
EinsteinC)
Aristo D)

Aşağıdakilerden hangisi vektörel
niceliklerden biridir?

4.

Elektrik akımıA)
KütleB)
İvmeC)
ZamanD)

Vektörel büyüklükler toplanırken aşağıdaki
özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?

5.

ŞiddetA)
Bitiş noktasıB)
YönC)
DoğrultuD)

Bir kenarı 2 mm olan bir küpün hacmi kaç
m3’tür?

6.

8.10-9A)

8.10-6B)

6.10-9C)

6.10-6D)

Madde miktarını gösteren ve birimi
uluslararası birim sisteminde kg olan nicelik
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

CisimA)
KütleB)
MiktarC)
MaddeD)

Yarıçapı 2 cm olan küresel demir bir bilyenin
kütlesi kaç gr’dır? (Demirin öz kütlesi: 7,8
gr/cm3) (=3)

8.

249,6A)
124,8 B)
62,4 C)
31,2D)

Bir su damlasının dağılmadan durmasını ve
akışkan olmasını sağlayan kuvvete ne ad
verilir?

9.

YerçekimiA)
KılcallıkB)
Yüzey gerilimiC)
KohezyonD)

İçi tamamen dolu bir kaba 20 gr kütleli bir
cisim bırakılıyor. Cisim bırakıldıktan sonra
kaptan 120 cm3 su taştığı ölçülüyor. Bu
cismin öz kütlesi kaç gr/cm3’tür?

10.

1/6A)
1/2B)
2C)
6D)
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B
Yarıçapı 30 cm olan bir kürenin dayanıklılığı
nedir?

11.

1/40A)
1/30B)
1/4C)
1/3 D)

Bir adam doğuya doğru 300 m yürüyor ve
daha sonra geri dönüp batıya doğru 400 m
yürümektedir. Bu adamın yer değiştirmesi
kaç m’dir?

12.

100A)
200B)
350C)
700D)

Sürtünme kuvveti aşağıdaki niceliklerden
hangisine bağlıdır?

13.

Sürtünen yüzeylerin yüzey alanınaA)
Uygulanan kuvveteB)
Sürtünen yüzeylerin cinsineC)
Ortam sıcaklığınaD)

500 kg kütleli aracın motoru 2000 N’luk bir
çekiş kuvveti sağlamaktadır. Tekerleklerle yol
arasındaki sürtünme kuvveti 1000 N ise, bu
otomobilin kalkış ivmesi kaç m/s2’dir?

14.

0,5A)
1B)
2C)
3D)

İki şehir arası 480 km’dir. Bu şehirler
arasında ortalama 80 km/sa hızla yol alan bir
sürücü yolculuğunu kaç saatte
tamamlayacaktır?

15.

1/60A)
1/6B)
6C)
60D)

Doğrusal yolda hareket eden bir otomobilin
hız-zaman grafiği yukarıdaki şekilde
verilmektedir. Otomobilin ivme-zaman grafiği
aşağıdakilerinden hangisidir?

16.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki konum-zaman grafiğine göre,
hareketlinin 8 saniye sonundaki hızı kaç
m/s’dir?

17.

-2.5A)
-1.5B)
0C)
2.5D)
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B

Sürtünmesiz bir yüzeyde m kütleli bir cisim F
kuvveti ile çekilmektedir. Uygulanan kuvvet 3
katına çıkartılır ve cismin kütlesi de 2 katına
çıkartılırsa cismin ivmesi nasıl değişir?

18.

3/2 kat artar.A)
3/2 kat azalır.B)
2/3 kat artar.C)
2/3 kat azalır.D)

Bir cisimle yüzey arasındaki sürtünme
kuvvetinin 8 N olduğu bir durumda 4 kg
kütleli bir cisim 2,5 m/s2 ivme ile hareket
ediyorsa, cisim üzerine uygulanan yatay
kuvvet kaç N’dur?

19.

10A)
14B)
18C)
24D)

2 kg’lık bir cisme etki eden kuvvetler şekilde
verilmektedir. Eğer cisim hareket etmiyorsa,
cisim ile yüzey arasındaki sürtünme
kuvvetinin yönü ve büyüklüğü ne kadardır?

20.

4 N solaA)
4 N sağaB)
20 N solaC)
20 N sağaD)
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FİZİK 2 B
Bir işçi 50 kg’lık bir un çuvalını 1,2 m
yüksekliğindeki kamyonun kasasına 2 s’de
çıkarmaktadır. İşçinin harcadığı güç kaç
W’tır?

1.

200A)
300B)
400C)
600D)

20 m yükseklikten serbest bırakılan 2 kg
kütleli bir cisim yere kaç m/s hızla çarpar?
(g=10 m/s2)

2.

10A)
15B)
20C)
30D)

Sürtünmeli bir yüzeyde 20 kg’lık bir kutu
ittirilmektedir. Uygulanan kuvvet 80 N ve
yüzey ile kutu arasındaki sürtünme kuvveti
20 N’dur. Kutunun 3 m ileriye ittirilmesi
sonucu yapılan iş kaç joule’dür?

3.

40A)
160B)
180C)
240D)

18 kg’lık bir su bidonunu 80 cm
yüksekliğindeki bir masanın üzerine
kaldırmak için yapılan iş kaç joule’dür?

4.

24A)
98B)
144C)
196D)

Bir elektrik motoru şebekeden aldığı 500
joule’lük enerjinin 200 joule’ünü hareket
enerjisine çevirmektedir. Bu motorun verimi
yüzde kaçtır?

5.

10A)
20B)
30C)
40D)

Bir kutu 8 N’luk yatay bir kuvvet ile
çekilmektedir. Bu kutunun 4 m yer
değiştirmesi sonucu yapılan iş kaç joule’dür?

6.

2 A)
12 B)
24 C)
32D)

Yay sabiti 400 N/m olan bir yayın ucunda
bulunan 10 kg kütleli bir cisim 0,1 m
sıkıştırılırsa, yayda depolanan potansiyel
enerji kaç joule olur?

7.

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

0°’deki buza ait ısı sığası-kütle grafiği
aşağıda verilmektedir. Bu grafiğe göre,
0°’deki buzun öz ısısı kaç cal/g°C’dır?

8.

0,2A)
0,4B)
0,5C)
1D)

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

II. Isının birimi joule, sıcaklığın birimi Kelvin’dir.
III. Sıcaklık skaler bir niceliktir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

9.

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

Bir kaloriferin odayı ısıtması olayında ısının
yayıldığı yol aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Konveksiyon A)
İletimB)
TepkiC)
Işıma D)

300 K oda sıcaklığının derece olarak karşılığı
kaçtır?

11.

20A)
23B)
27C)
30D)
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B
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmayı
önleyecek tedbirlerden biri değildir?

12.

Yakıt olarak doğal gaz kullanmakA)
Evsel atıkları geri dönüşümde tekrar
kullanmak

B)

Toplu taşıma araçları kullanmakC)
Binalarda ısı yalıtımı kullanmakD)

Katı bir maddenin ısı aldığında doğrudan gaz
haline geçmesi olayına ne ad verilir?

13.

SüblimleşmeA)
Buharlaşma B)
ErimeC)
YoğuşmaD)

+2q ve -8q yüklerine sahip özdeş K ve L
küreleri birbirlerine dokundurulup ayrılıyor.
Her iki kürenin son yükleri aşağıdakilerin
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

14.

K: 5q L: 5qA)
K: 3q L:3qB)
K: +q L:4qC)
K: 5q L: 5qD)

1 x 10-6 C’luk bir yüke 40 x 10-4 N’luk bir
kuvvet etki etmektedir. Bu yükün bulunduğu
noktadaki elektrik alan şiddeti kaç N/C’dur?

15.

40A)
250B)
1000C)
4000D)

I. Elektrik alan çizgileri pozitif yükten çıkar,
negatif yükte son bulur.

II. Zıt yükler birbirlerine itme kuvveti uygular.
III. Elektrik alan çizgileri elektrik alanının şiddetli

olduğu yerlerde daha sık olur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

16.

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

Yüklü iki cisim birbirlerini 4N’luk bir kuvvetle
çekmektedir. Yüklerden biri 2 katına çıkarılır
ve yüklerin arasındaki mesafe de 2 katına
çıkarılırsa, yüklerin birbirlerine uyguladıkları
kuvvet kaç N olur?

17.

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

5q ve q yükleriyle yüklü ve özdeş iletken
küreler birbirlerine dokundurulup ayrıldıktan
sonra birbirlerinde r kadar uzaklığa
yerleştirilince birbirlerine uyguladıkları
kuvvet aşağıdakilerinden hangisidir?

18.

kq2/r2A)

5kq2/r2B)

6kq2/r2C)

9kq2/r2D)

I. Elektron negatif yüklüdür.
II. Yükün birimi Farad’tır.
III. Elektron kaybeden cisimler (+) yükle yüklenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

19.

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

Elektrik alanın tanımı için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

20.

Elektrik alan, pozitif birim yük başına etki
eden kuvvettir.

A)

Elektrik alan skaler bir niceliktir.B)
Elektrik alan pozitif yüklere etki etmez.C)

Elektrik alanının birimi N/m2 dir.D)
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BİYOLOJİ 4 B
Kayın, akçaağaç, ceviz, kestane ve kızılağaç
gibi ağaç türlerinin yer aldığı orman türü
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Ilıman bölge yaprak döken ormanlarA)
Topikal yağmur ormanlarıB)
ÇayırlarC)
İğne yapraklı ormanlarD)

Hem otobur hem de etobur olarak beslenen
canlılar hangi grupta yer alır?

2.

SaprofitA)
KarnivorB)
OmnivorC)
HerbivorD)

Biyoloji biliminin canlılar ve onların
çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim
dalı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

AntropolojiA)
ZoolojiB)
BotanikC)
EkolojiD)

Benzer bitki ve hayvan topluluklarını içeren
geniş coğrafi bölgelere ne ad verilir?

4.

EkosferA)
TundraB)
BiyomC)
KıtaD)

Toprağa bağlanan azot tuzlarının bir
bölümünün azot ayrıştıran bakteriler
tarafından azot gazına dönüştürülmesine ne
ad verilir?

5.

DenitrifikasyonA)
OtotrofB)
KemosentezC)
HeterotrofD)

Aşağıdakilerden hangisi biyotik faktörlerden
biri değildir?

6.

HepçillerA)
ÜreticilerB)
AyrıştırıcılarC)
MinerallerD)

Komşu komüniteler arasındaki geçiş
bölgelerine ne ad verilir?

7.

HabitatA)
BiyotopB)
EkotonC)
Ekolojik nişD)

Aşağıdakilerden hangisi abiyotik
faktörlerden biri değildir?

8.

ToprakA)
SıcaklıkB)
pHC)
TüketicilerD)

Bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini
en iyi şekilde devam ettirebildiği yaşam
alanına ne ad verilir?

9.

BiyosferA)
HabitatB)
EkosistemC)
KomüniteD)

Aşağıdakilerden hangisi canlıların coğrafi
dağılımını etkileyen faktörler arasında yer
almaz?

10.

Habitat seçimiA)
Türün dağılımıB)
Biyotik faktörlerC)
Davranış bozukluğuD)
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B
Doğada klorofil içeren ototrof bitkilerin
fotosentez sonucu organik madde
üretmelerine ne ad verilir?

11.

ParazitizmA)
MutualizmB)
Birincil üretimC)
KommensalizmD)

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinin tümünü
içine alan en geniş oluşumdur?

12.

EkosistemA)
BiyosferB)
KomüniteC)
PopülasyonD)

Orta ve Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve
Asya’nın Ekvatora yakın olan kısımlarında
hangi orman türü yer alır?

13.

Topikal yağmur ormanlarıA)
İğne yapraklı ormanlarB)
Ilıman bölge yaprak döken ormanlarC)
MakilerD)

Çöller yerkürenin yaklaşık  yüzde kaçını
kaplar?

14.

45A)
35B)
25C)
15D)

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik döngüler
arasında yer almaz?

15.

Kükürt döngüsüA)
Karbon döngüsüB)
Fosfor döngüsüC)
Azot döngüsüD)

Aşağıdaki yerlerden hangisinde savan türü
bitki örtüsüne rastlanmaz?

16.

AfrikaA)
Brezilya’nın güneyiB)
Orta AvrupaC)
AvustralyaD)

Aşağıdakilerden hangisi karasal biyomlar
arasında yer almaz?

17.

MakiA)
SavanB)
ÇayırC)
DeltaD)

Okyanuslar yerkürenin yaklaşık  yüzde kaçını
kaplar?

18.

80A)
70B)
60C)
50D)

Aşağıdakilerden hangisi simbiyoz yaşam
türlerinden biri değildir?

19.

KemosentezA)
KommensalizmB)
ParazitizmC)
MutualizmD)

Ren geyiği, misk öküzü, boz ayı gibi hayvan
türlerinin yaşadığı kara biyomu
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

ÇayırA)
TundraB)
MakiC)
SavanD)
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SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 B
I. Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek ve
bozulan dengeyi yeniden kuracak barış
antlaşmalarının imzalanmasını sağlamak
amacıyla 18 Ocak 1919 tarihinde düzenlenen
konferans aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Paris Barış KonferansıA)
Moskova KonferansıB)
Potsdam KonferansıC)
Yalta KonferansıD)

Türkiye’nin, 1923 Lozan Boğazlar
Sözleşmesi’ni değiştirilmesi isteğine tepki
gösteren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

2.

İngiltereA)
BulgaristanB)
İtalyaC)
JaponyaD)

Mustafa Kemal (Atatürk)’in 15 Mart 1923
tarihinde Adana’da yaptığı konuşmada “Kırk
asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir
kalamaz!” diyerek belirtiği şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

MalatyaA)
HatayB)
ErzurumC)
TrabzonD)

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nı
imzalayan devletler arasında yer almaz?

4.

TürkiyeA)
YunanistanB)
YugoslavyaC)
BulgaristanD)

15 Ağustos 1905’te “Rusya Müslümanları
I.Kongresi”nin toplanmasında etkili olan
kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?

5.

Edip Servet ve Mehmet ReşitA)
Yusuf Akçura ve İsmail GaspıralıB)
Kazım Nami Duru ve İsmail CanbolatC)
İbrahim Edhem ve Hikmet EminD)

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın
nedenlerinden biridir?

6.

Milletler Cemiyeti’nin barışı koruyacak,
savaşı önleyecek yapıya sahip olmaması

A)

Almanya’da Nazizm’in ortaya çıkışıB)
Fransız İhtilali sonucunda yayılan
milliyetçilik anlayışı

C)

İtalya’da faşizmin ortaya çıkışıD)

Aşağıdakilerden hangisi Atlantik Bildirisi’nin
maddelerinden biri değildir?

7.

Açık denizlerde ticaret yasaklanacakA)
İlgili halkın onayı alınmadan toprak
değişikliği yapılmayacak

B)

Savaştan sonra toprak kazanılmayacakC)
Temel ham maddelerden eşit biçimde
faydalanılacak

D)

22 Haziran 1941 tarihinde SSCB'ye karşı
“Barbarossa” harekatını başlatan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

İngiltereA)
İtalyaB)
FransaC)
AlmanyaD)

II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru
yapılacak barışın esaslarını belirlemek
amacıyla Roosevelt, Churchill ve Stalin
arasında 4-11 Şubat 1945 tarihinde
gerçekleşen konferans aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Yalta KonferansıA)
Tahran KonferansıB)
Kahire KonferansıC)
Moskova KonferansıD)

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de
uygulanan olağanüstü vergiler
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Cizye Vergisi ve Bac VergisiA)
Aşar Vergisi ve Ağnam VergisiB)
Avarız Vergisi ve Ağnam VergisiC)
Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri VergisiD)
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B
1934 yılında “Asya, Asyalılarındır.” diyerek
Batılıların Çin’le olan münasebetlerini
kesmelerini isteyen devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

JaponyaA)
PortekizB)
ABDC)
RusyaD)

I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın
üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına
yeterli gelmeyeceğine ilişkin mevcut fikrin,
Hitler tarafından yayılma politikasının
gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunda
ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Maginot hattıA)
Hayat sahasıB)
PanslavizmC)
DemirperdeD)

Amerikalı General Mac Arthur’un, Japonları
Filipinler’de ağır bir yenilgiye uğrattığı (Ekim
1944) savaş aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Leyte SavaşıA)
Poltova SavaşıB)
Sedan SavaşıC)
İntikal SavaşıD)

SSCB’nin Avrupa’da egemenlik kurmaya
başlaması üzerine, Truman Doktrini’ni ve
Marshall planını uygulamaya koyan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

İtalyaA)
ÇinB)
ABDC)
JaponyaD)

NATO’nun askeri etkinliklerini artırması
üzerine Doğu Bloku ülkeleri arasında kolektif
savunma ve iş birliği amacıyla 14 Mayıs
1955’te aşağıdakilerden hangisi
kurulmuştur?

15.

Sadabat PaktıA)
Varşova PaktıB)
Balkan PaktıC)
Briand-Kellog PaktıD)

Sputnik Uydusu’nu 1957 yılında uzaya
gönderen  devlet aşağıdakiler hangisidir?

16.

JaponyaA)
FransaB)
SSCBC)
ÇinD)

SSCB’nin direktifleri sonucunda Haziran
1948’de Cominform’dan çıkarılan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

FransaA)
YugoslavyaB)
AlmanyaC)
İtalyaD)

Aşağıdakilerden hangisi 25 Mayıs 1963’te
kurulan Afrika Birliği Teşkilatının amaçları
arasında yer almaz?

18.

Afrika ülkeleri arasında bilim ve savunma
politikalarını uyumlu hale getirmek

A)

Afrika ülkeleri arasında ekonomi, eğitim ve
sağlık politikalarını uyumlu hale getirmek

B)

Afrika ülkeleri arasında birlik ve
dayanışmayı geliştirmek

C)

Afrika ülkeleri arasında etnik ayrımcılığı
artırmak

D)

Aşağıdakilerden hangisi 7 Ocak 1946
tarihinde Demokrat Parti’yi kuran kişilerden
biri değildir?

19.

Fuat KöprülüA)
Adnan MenderesB)
Yıldırım AkbulutC)
Celal BayarD)

Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve
ruhani lideri aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Martin LutherA)
Aliya İzzetbegoviçB)
Ebulfez ElçibeyC)
Mahatma GandhiD)
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SEÇMELİ İŞLETME 2 B
Örgüt amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde
ulaşmak üzere planlama, örgütleme,
yöneltme, eş güdümleme ve denetim
işlevlerinin yerine getirilmesine ne ad
verilir?

1.

KoordinasyonA)
YönetimB)
PazarlamaC)
FinansmanD)

Üretici ile tüketici arasında toptancı ve
perakendeciler gibi aracıların yer aldığı
dağıtım türü aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Hiyerarşik dağıtımA)
Doğrudan dağıtımB)
Çapraz dağıtımC)
Dolaylı dağıtımD)

Aşağıdakilerden hangisi yönetim
fonksiyonlarından biri değildir?

3.

DenetimA)
KoordinasyonB)
ÇıktıC)
PlanlamaD)

Stoklar belli bir düzeye düştüğünde önceden
belirlenmiş düzeyde sipariş edildiği ve
stokların sürekli sayımının yapıldığı stok
kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Gözle kontrol yöntemiA)
Sabit sipariş süresiB)
Stoksuz malzeme yönetimiC)
Sabit sipariş miktarı D)

Üretilen mamullerin üreticiden tüketicilere
ulaştırılmasıyla ilgili tüm faaliyetlere ne ad
verilir?

5.

DağıtımA)
TutundurmaB)
PromosyonC)
Kişisel satışD)

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir
mamulün kalitesini oluşturan ve mamulün
kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerden
biri değildir?

6.

Proje ve tasarım kalitesiA)
Kampanya kalitesiB)
Kontrol kalitesiC)
Ham madde kalitesiD)

Türkiyede istihdam sağlamak üzere kayıtlı
personel bilgilerini veri merkezinde
saklayarak ihtiyaç duyulması halinde
personel alımları yapan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Türk Standartları EnstitüsüA)
Sosyal Güvenlik KurumuB)
Milli Prodüktivite MerkeziC)
Türkiye İş KurumuD)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın
özelliklerinden biri değildir?

8.

Mübadele işlemi olmasıA)
Denetime yönelik olmasıB)
Planlama ve uygulama süreci olmasıC)
Fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtımı
içermesi

D)

Personele genellikle konferanslar, seminerler
kurslar yöntemi ile verilen, öğrenmenin
belirli bir disiplin altında gerçekleştiği ve
teorik bilgileri öğrenmenin daha kolay
olduğu hizmet içi eğitim şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

İş başı eğitimA)
İş görüşmesiB)
İş dışı eğitimC)
İş performansıD)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan dağıtım
şartlarından biri değildir?

10.

Üretim tüketim hızının farklı olmasıA)
Malın yeterince standartlaşmış olmasıB)
Tüketici ya da müşterilerin belirli
merkezlerde toplanmış olması

C)

Üretimle tüketim noktalarındaki mesafenin
kısa olması

D)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
tutundurma  faaliyeti olarak kullandığı
yöntemlerden biri değildir?

11.

Kişisel satışA)
Halkla ilişkilerB)
ReklamC)
FinansmanD)

Atık maddelerin yeniden değerlendirilmesine
ne ad verilir?

12.

Geri dönüşümA)
İsrafB)
DeğerlemeC)
StoklamaD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi standartlaşmanın
tüketiciye sağladığı yaralardan biri değildir?

13.

Tüketicinin can ve mal güvenliğini korumasıA)
Sipariş ve alım işlerini zorlaştırmasıB)
Ucuzluğu sağlamasıC)
Alıcıların fiyat ve kalite yönünden
aldanmalarını önlemesi

D)

İşletme ile çalışan arasında belirsiz süreli iş
sözleşmesi yapılmış ve işletme çalışanına
sözleşmeyi feshedeceğine dair fesih
bildirimi yapmadan sözleşmeyi feshedecek
ise bu durumda ödenen ücrete ne ad verilir?

14.

İhbar ücretiA)
Asıl ücretB)
Kıdem tazminatıC)
Kâr payıD)

4857 sayılı İş Kanunu’na göre bir iş
sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek
kişiye ne ad verilir?

15.

İşçiA)
TacirB)
GirişimciC)
BayiD)

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm
yöntemi ile atık maddelerin
değerlendirilmesinin yararlarından biri
değildir?

16.

Çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına
yardımcı olması

A)

Çevre kirlenmesinin kontrolünü sağlamasıB)
Küreselleşmeyi sağlamasıC)
İşletmeye ekonomik anlamda getiri
sağlaması

D)

Aşağıdakilerden hangisi işletme
çalışanlarının ücretlerini belirlerken dikkate
alınan unsurlardan biri değildir?

17.

Ücretlendirme konusunda cinsiyet, dil, din
ırk ve benzeri sebeplerle  ayrım
yapılmaması

A)

İşletmenin ücret politikasının esnek olmasıB)
Ücretlendirme konusunda objektif olunmasıC)
Müşteri taleplerinin göz önüne alınmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez doğal
kaynaklardan biridir?

18.

Rüzgar enerjisiA)
Tarımsal topraklarB)
PetrolC)
Güneş enerjisiD)

Çalışanın herhangi bir sebepten dolayı
işletmeden ayrılması durumunda işletme
tarafından ödenmesi zorunlu tazminata ne ad
verilir?

19.

Manevi tazminatA)
Ek ücretB)
Kıdem tazminatıC)
Asıl ücretD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
faaliyetlerini sürdürürken çevrenin
korunmasına yönelik alması gereken
tedbirlerden biri değildir?

20.

Atıkların geri dönüşümünü sağlamalıdır.A)
Üretimde tamamen yenilenemez kaynaklar
kullanmalıdır.

B)

Tüm çalışanları çevre sorumluluk bilincini
artırmalıdır.

C)

Doğal kaynakların etkili ve verimli
kullanılmasını sağlayan teknolojileri
kullanmalıdır.

D)
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SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1 B
Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ'da
Anadolu'da kurulan devletlerden biridir? 

1.

MısırlılarA)
FrigyalılarB)
FenikelilerC)
Persler D)

Akbabalar Steli olarak adlandırılan,
düşmanların akbabalar tarafından
parçalanışını tasvir eden eser aşağıdaki
uygarlıklardan hangisine aittir? 

2.

Mısır A)
AsurB)
BabilC)
SümerD)

Aşağıdaki mağaralardan hangisi paleolitik
çağ buluntusu veren yerlerden biri değildir?

3.

BeldibiA)
KarainB)
BelbaşıC)
ÖküziniD)

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan
uygarlıklardan biri değildir? 

4.

UrartuA)
FrigB)
LidyaC)
Asur D)

"Sikke" adı verilen ilk para, aşağıdaki
Anadolu uygarlıklarından hangisinin
zamanında kullanılmaya başlanmıştır? 

5.

LidyaA)
Geç HititB)
FrigyaC)
Hitit D)

Boğazköyde bulunmuştur. Başında yüksek bir
başlık taşıyan, etek giymiş, elinde bereket
simgesi olan narla görülür. Yanındaki çocukları
ise ellerinde lir ve flüt tutmaktadır. 

Yukarıda özellikleri verilmiş olan Frig heykel
sanatına ait ünlü bereket tanrıçası
aşağıdakilerden hangisidir? 

6.

Şeyhülbeled A)
KybeleB)
LugaldaluC)
NofreteteD)

Piramitlere geçişin ilk adımı sayılan,
dikdörtgen biçiminde kerpiç ve taştan
yapılan, dua bölümü, ziyaret yeri ve ölünün
bulunduğu yer olmak üzere üç ayrı bölümden
oluşan dini yapılara ne ad verilir?

7.

KeopsA)
KurganB)
MastabaC)
EyvanD)

19. yy Realizm akımının önde gelen
temsilcilerinden olan, "Avray Kenti",
"Manzara", "Narni Köprüsü" gibi tabloları ile
tanınan ressam aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Camille CorotA)
Edouard ManetB)
Claude MonetC)
Alfred SisleyD)

Orta Taş Çağı adı da verilen M.Ö. 10. binde
Buzul Çağı'nın sona ermesiyle, daha
yumuşak yeni iklim koşullarına geçilirken
başlayan çağa ne ad verilir?

9.

KalkolitikA)
MezolitikB)
NeolitikC)
PaleolitkD)

Aşağıdakilerden hangisi olayların tarihlerini
saptayarak oluşum sıralarını düzenleyen bir
bilim dalıdır? 

10.

Antropoloji A)
KronolojiB)
ArkeolojiC)
EtnolojiD)

I.   Mimari 
II.  Heykel 
III. Resim 

Yukarıdakilerden hangileri plastik sanatlar
içerisinde yer alır? 

11.

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

Aşağıdakilerden hangisi antik Yunan
mimarisinin tapınak tiplerinden biri değildir?

12.

DorA)
İyonB)
KorentC)
Milet D)
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B
Anadolu'nun batı ve güney kıyılarında ortaya
çıkıp gelişen, ilk örneklerine MÖ 6. yüzyılda
rastlanan, en güzel örneği ise iki Giritli
mimar tarafından yapılan Efes Artemis
Tapınağı olan mimari düzen / nizam
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

İyonA)
DorB)
KorintC)
KompozitD)

 Vicenza'daki Rotonda Villası ve Bazilika
adını taşıyan belediye yapısı en önemli
eserleri arasında olan "Mimarlığın Dört
Kitabı" adlı kitabın yazarı, Neoklasizmin
mimarideki öncü sanatçısı mimar
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Francisco GoyaA)
John ConstableB)
Andrea PalladioC)
Caspar David FriedrichD)

Bizans mimarisi içerisinde dini mimarinin en
önemli yapı tipleri bazilikalardır. Birkaç çeşit
plan tiplerinde inşa edilen bu yapılarda orta
neflerin merkezindeki kare bölümlerinin
kubbe ile örtülmüş olanlarına "Kubbeli
Bazilika" adı verilir. Bu yapı tipine en güzel
örnek aşağıdaki mimari eserlerden
hangisidir? 

15.

Atik Mustafa Paşa Camii A)
Efes Saint Jean KilisesiB)
Zeus TapınağıC)
AyasofyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Sümer'ler tarafından
kurulan şehir devletlerinden biri değildir? 

16.

UrA)
LagaşB)
Teb C)
UmmaD)

Frigya uygarlığının en ünlü kralı olan Midas'ın
Gordion'da bulunan mezarı aşağıdaki mezar
tiplerinden hangisine örnektir? 

17.

Dolmen A)
MozoleB)
TümülüsC)
MenhirD)

İnsanlığın ilk ortya çıkışından, M.Ö. yaklaşık
10.000 yıl öncesine kadar süren arkeolojik
çağa ne ad verilir?

18.

PaleolitikA)
KalkolitikB)
NeolitikC)
MezolitikD)

M.S. 82 yılında Roma İmparatoru Titus
zamanında bitirilen, yapıldığı dönemde dört
katlı yaklaşık 50 m. yüksekliğinde ve 50 ile 55
bin kişi kapasiteli olan günümüzde ise
Roma'nın simgesi haline gelen
amfitiyatronun adı nedir?

19.

PompeiA)
Palermo B)
AspendosC)
ColosseumD)

19. Yüzyıl İngiltere'sinde farklı bir renk
duyarlılığı ile çalışan manzara
ressamlarından biri olan, eserlerinde her
şeyin ince bir tül tabakasıyla kaplı olduğu,
"Denizde Kar Fırtınası", "Trenin Köprüden
Geçişi", gibi tabloları ile ünlenen ressam
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Honore DaumierA)
William TurnerB)
Camille CorotC)
Jean François MilletD)
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SAĞLIK BİLGİSİ 2 B
Aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

1.

16 yaşındaki bireyler yasal olarak
evlenebilirler.

A)

İki yetişkin insan tarafından yasal ve törel
bağlarla kurulur.

B)

Yeni neslin yetişmesini sağlar.C)
Çocukların sosyalleşmesini ve kültürel
değerler kazanmasını sağlar.

D)

Aşağıdaki vitaminlerden hangisi kalsiyumun
kemiklere taşınmasını sağlar?

2.

AA)
BB)
CC)
D  D)

Gebeliği önleyen rahim içi araçlar ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Anne sütünü etkilediğinden emziren anneler
kullanamaz. 

A)

Bakır ve hormon içeren türleri vardır.B)
Döllenmeyi engeller.C)
Cinsel yol ile bulaşan hastalıklardan
korumaz. 

D)

Aşağıdaki aşılardan hangisi gebeliğin
dördüncü ayında uygulanır?

4.

BCGA)
TetanosB)
SuçiçeğiC)
Boğmaca  D)

Tüp ligasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

5.

Hastanede yatmayı gerektirmez.A)
Çocuk istemeyen çiftlerde kadınların
yumurtalık kanalları bağlanır.

B)

Adet kanamalarında bir değişikliğe yol
açmaz. 

C)

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korur.D)

Aşağıdakilerden hangisi gebelikte görülen
kansızlığın nedenlerinden biri değildir?

6.

Yetersiz ve dengesiz beslenmeA)
İki yıldan fazla aralıklarla doğum yapmaB)
Sık düşük yapmaC)
Toprak, kağıt ve kireç yemeD)

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile
olmanın koşullarından biri değildir?

7.

Düzenli gelire sahip olmakA)
25-65 yaş aralığında bulunmakB)
En az lise mezunu olmakC)
Türkiye’de sürekli yaşamakD)

Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının
yararlarından biri değildir?

8.

Erken ya da geç yaştaki doğumları önler.A)
Annenin ruh sağlığını korur.B)
Sağlıklı doğan bebek sayısı azalır.C)
Zor doğuma bağlı tehlikeleri önler.D)

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi vektörlerle
bulaşır?

9.

SıtmaA)
GripB)
VeremC)
Suçiçeği D)

Akdeniz ateşi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

10.

Genellikle öksürük nöbetleri görülür. A)
Hastalığın ortaya çıkması için anne veya
baba taşıyıcı ya da hasta olmalıdır.

B)

Tedavisi cerrahidir.C)
Kalıtsal olmayan bir hastalıktır. D)

Sağlıklı bir evlilikte eşler arasında
aşağıdakilerden hangisi görülmez?

11.

Birlikte zaman geçirmekten zevk alırlar.A)
Düzenli ve sağlıklı bir cinsel yaşamları
vardır.

B)

Geleceğe ilişkin farklı idealleri vardır.C)
Eşler birbirine sadıktır.D)
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B
Aşağıdakilerden hangisi kanserin oluşma
nedenlerinden biri değildir?

12.

Yeşil sebze tüketimiA)
Hava kirliliğiB)
RadyasyonC)
Sigara D)

Aşağıdakilerden hangisi akut solunum yolu
enfeksiyonlarının genel belirtilerinden biri
değildir?

13.

AteşA)
İştahın açılmasıB)
Öksürük C)
Burun akıntısıD)

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi cinsel yolla
bulaşmaz?

14.

Bel soğukluğu A)
BrusellaB)
AIDSC)
FrengiD)

I. Doğal afet, kaza, hastalık gibi nedenlerle aile
ve yakınlarını kaybedenler

II. Öz ya da üvey anne ve/veya babası
tarafından terkedilenler

III. Evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya gelenler
IV. Ensest ilişki sonucu doğanlar 

Yukarıdaki çocuklardan hangileri evlatlık
olarak verilir?

15.

Yalnız IIIA)
Yalnız IVB)
I ve IIC)
I, II, III ve IV D)

Normal bir yetişkinde kan basıncı değeri kaç
mmHg’dır?

16.

90/60A)
100/70B)
120/80C)
140/90  D)

Aşağıdakilerden hangisi su ve besinlerle
bulaşan hastalıkların genel özelliklerinden
biri değildir?

17.

Genellikle ağız ve dışkı yoluyla bulaşmasıA)
Nemli havalarda oluşması B)
Kötü hijyenik koşullarda görülmesiC)
Çoğunlukla kış aylarında görülmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi şeker hastalarının
uyması gereken kurallardan biridir?

18.

Verilen diyete uymalıA)
Ayaklarını ayda bir yıkamalıB)
Beş yılda bir göz muayenesi yaptırmalıC)
Mutlaka çorapsız dolaşmalı  D)

Kanın pıhtılaşma sisteminde bulunan faktör 8
ve faktör 9 eksikliği ya da yokluğuna bağlı
oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

19.

AstımA)
DifteriB)
Demir eksikliği anemisi C)
HemofiliD)

I. Bağışıklama
II. Aile planlaması
III. Erken tanı
IV. Beslenme
V. Sağlık eğitimi

Yukarıdakilerden hangileri sağlam kişileri
bulaşıcı hastalıklardan koruyan önlemlerdir?

20.

Yalnız IA)
Yalnız VB)
I ve  IVC)
I, II, III, IV ve V D)
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TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 1 B
I. Araç durmadan kapı açmak
II. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket

etmek
III. Durakladıktan sonra aracın sağını kontrol

etmeden kapı açmak ve kontrolsüz inip
binmek

IV. Taşıt yolu üzerinde araçların sağ kapılarından
yolcu indirip bindirmek

Yukarıdakilerden hangileri yolcu indirme ve
bindirme ile ilgili yasaklardandır?

1.

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

Işıklı trafik işaret cihazları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Işıklı oklar, yolun yayalara kapalı olduğunu
gösterir.

A)

Yeşil ışık, yolun trafiğe açık olduğunu
gösterir.

B)

Kırmızı ışık, yolun trafiğe kapalı olduğunu ve
mutlak bir duruş yapılmasını bildirir.

C)

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık, ikaz
anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli
geçilmesini bildirir.

D)

İş makinesi türünden motorlu araçları
kullanabilmek için gerekli olan sürücü
belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

3.

A1 SınıfıA)
A2 SınıfıB)
B SınıfıC)
G SınıfıD)

Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu
kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı
arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve
hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de
araçların faydalanabileceği kısma ne ad
verilir?

4.

Yaya yoluA)
Geçiş yoluB)
Bölünmüş kara yoluC)
BanketD)

Bekleme amacıyla yapılan duraklamalarda,
duraklamanın park etme sayılmaması için
süresi en çok kaç dakika olmalıdır?

5.

DurakA)
Park yeriB)
DurmaC)
DuraklamaD)

Kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından
geçilebilir anlamını taşıyan yol çizgisi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Kesik yol çizgisiA)
Kesikli ve devamlı yol çizgisiB)
Devamlı yol çizgisiC)
Yan yana iki devamlı yol çizgisiD)

Otoyol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

7.

Yayalar ve motorsuz araçlar otoyolu
kullanabilirler.

A)

Otoyola girerken “Hızlanma (Katılma) Şeridi”
kullanılır.

B)

Otoyolda durmak, duraklamak ve geriye
gitmek yasaktır.

C)

Özellikle transit trafiğe tahsis edilmiştir.D)

Aşağıdakilerden hangisi yayalara ait kaza
sebeplerinden biri değildir?

8.

Duran aracın önünden veya arkasından
çıkılması

A)

Alkollü araç kullanılmasıB)
Yola birden çıkılmasıC)
Araçlara ilk geçiş hakkının verilmemesiD)

Yukarıdaki bilgi işaretinin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Önceliği olan yolA)
AnayolB)
Girişi olmayan yolC)
Çıkmaz yolD)

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin
yapmasının yasak olduğu hareketlerden biri
değildir?

10.

İşaret vermeden şerit değiştirmekA)
Araçlarının cinsine ve hızına uygun olmayan
şeritten gitmek

B)

İki şeridi birden kullanmakC)
Çok hareketli müzik dinlemekD)
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B
Yayaların, hayvanların ve araçların
karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine ne
ad verilir?

11.

Trafikten menA)
DuraklamakB)
TrafikC)
TaşıtD)

Aşağıdakilerden hangisi aksine bir durum
yoksa duraklamanın yasak olduğu yerlerden
biri değildir?

12.

Sol şeritA)
Otobüs, tramvay ve taksi duraklarıB)
Sağ şeritC)
Yaya ve okul geçitleriD)

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve
araç kullananlara göre, yolu kullanma
sırasına ne ad verilir?

13.

Geçiş yoluA)
Geçiş hakkıB)
Trafikten menC)
Geçiş üstünlüğüD)

Sürücüler, önlerinde giden araçları güvenli
ve yeterli bir mesafeden takip etmek
zorundadırlar. Bu mesafe en fazla ne
kadardır?

14.

Araç hızlarının yarısı kadarA)
Araç hızlarının iki katı kadarB)
15 metreC)
20 metreD)

I. Aracın döşemesinin değişmesi
II. Aracın başkasına devri
III. Araç üzerinde teknik değişiklik yapılması

Yukarıdaki durumlardan hangilerinin
sonucunda motorlu araç tescil belgesi
geçersiz sayılır?

15.

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

Aşağıdakilerden hangisi araç sürücülerinin
trafik kazalarında asli (esas) kusurlu
sayılacakları hallerden biri değildir?

16.

Uykusuz, yorgun, hasta olarak araç
kullanma

A)

Arkadan çarpmaB)
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamaC)
Geçme yasağı olan yerlerden geçmeD)

Aşağıdakilerden hangisi yayaların karanlıkta
sürücüler tarafından görülmesini
kolaylaştırır?

17.

Kalın giysiler giymeleriA)
Koyu renk giysiler giymeleriB)
Hafif giysiler giymeleriC)
Açık renk giysiler giymeleriD)

Aşağıdakilerden hangisi tescil işlemi
yapmaya yetkili kuruluşlardan biri değildir?

18.

BelediyelerA)
İl Özel İdaresiB)
Trafik tescil kuruluşuC)
Türk Silahlı KuvvetleriD)

Yukarıdaki trafik işaretinin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Taşıt trafiğine kapalı yolA)
Yol verB)
Girişi olmayan yolC)
Bütün yasaklama ve kısıtların sonuD)

Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı
ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan
ayrılması ile meydana gelen kara yoluna ne
ad verilir?

20.

Tek yönlü kara yoluA)
Erişime kontrollü kara yoluB)
Bölünmüş kara yoluC)
İki yönlü kara yoluD)
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TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 2 B
Aşağıdakilerden hangisi sindirim yoluyla
zehirlenme belirtilerinden biri değildir?

1.

KusmaA)
İshalB)
BulantıC)
Kulak çınlamasıD)

İç kanama belirtileri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Nabız hızlı ve zayıftır.A)
Solunum derindir.B)
Deri nemli ve soğuktur.C)
Kazazede halsizdir.D)

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden
hangisine dikkat edilmelidir?

3.

Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasınaA)
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasınaB)
Kollarından çekilerek çıkarılmasınaC)
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasınaD)

Doku ve organ nakli ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

4.

Ölen kişinin akrabalarından izin aranmaz.A)
Sağlıklı her organ bağışlanabilir.B)
İnce bağırsak nakli yapılamaz.C)
En çok nakli yapılan organ deridir.D)

Kazazedenin yatar pozisyonda sedye ile
sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerektiği kırık
türü aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Dirsek ve el arasındaki kırıklardaA)
El ve parmak kırıklarındaB)
Bacak kemiği kırıklarındaC)
Dirsek ile omuz arasındaki kırıklardaD)

İlk yardımda vücut ısısı nereden ölçülmelidir?6.

BilekA)
BoyunB)
Koltuk altıC)
AlınD)

Yanıklarda veya açık yaralarda deri
bütünlüğünde bozulma varsa, yaranın steril
malzemelerle sarılmasının öncelikli amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Enfeksiyon kapmasını önlemekA)
Ağrıyı azaltmakB)
Hareketsiz kalmasını sağlamakC)
Yarayı sıcak tutmakD)

Aşağıdakilerden hangisi kısa mesafede
süratli taşıma tekniklerinden biridir?

8.

Kucakta taşıma yöntemiA)
Araba ile taşımaB)
Ambulans ile taşımaC)
Çekme yöntemiD)

Organlara özellikle beyne yeterli miktarda
kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal
işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

TıkanmaA)
ŞokB)
Kalp durmasıC)
Soluk durmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının
belirtilerinden biri değildir?

10.

Deride nem ve morarma olmasıA)
Bilincin kapalı olmasıB)
Solunumun durmasıC)
Vücutta kızarıklıkların oluşmasıD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi kene ısırması
durumunda yapılması gereken ilk yardım
uygulamalarından biri değildir?

11.

Kenenin bulunduğu bölge sabunlu su ile
yıkanır.

A)

Kene sıkılmaz, patlatılmaz.B)
Keneye soğuk uygulama yapılır.C)
Kene çıkarılmaya çalışılmaz.D)

Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en
aza indirmeyi amaçlayan olay yerinde, tıbbi
araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve
gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ne ad
verilir?

12.

Acil yardımA)
GirişimB)
İlk YardımC)
Kurtarma yöntemiD)

Sabitlenen ve bandajlanan kırık bölgesinin
şişmesini önlemek için aşağıdaki
uygulamalardan hangisi yapılır?

13.

Kırık bölgesinin kalp seviyesinden yüksekte
tutulur.

A)

Kırık bölge ovulur.B)
Kırık bölgeye sıcak uygulanır.C)
Kırık bölgesinin sürekli hareket ettirilmesi
sağlanır.

D)

"Şok pozisyonu" aşağıdakilerden hangisidir?14.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi boğulma
nedenlerinden biri değildir?

15.

Nefes borusuna yabancı cisim kaçmasıA)
Bilinç kaybı sonucu dilin geriye kaymasıB)
Şiddetli baş ve karın darbeleriC)
Nefes borusuna sıvı dolmasıD)

İlk yardım haberleşmesinde, acil sağlık
yardımı için aranması gereken telefon
numarası aşağıdakilerden hangisidir?

16.

110A)
112B)
118C)
155D)

Aşağıdakilerden hangisi donma durumunda
yapılacak ilk yardım uygulamalarından
biridir?

17.

El ve ayak askı pozisyonda tutulur.A)
Ayaklar büzülmüş ise açılmaya çalışılır.B)
Donuk bölge ovulur.C)
Kesin istirahata alınır ve hareket ettirilmez.D)

Aşağıdakilerden hangisi solunum yoluyla
zehirlenme belirtilerinden biri değildir?

18.

Solunumun hızlanmasıA)
Baş ağrısıB)
Kulak çınlamasıC)
Bulantı - kusmaD)

Solunum durduğu andan itibaren
aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

19.

Kandaki oksijen miktarında düşmeA)
Vücut ısısında yükselmeB)
Kandaki oksijen miktarında artmaC)
Kandaki karbondioksit miktarında düşmeD)

Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon riski
yüksek yaralardan biri değildir?

20.

Altı saatten fazla gecikmiş yaralarA)
Çok kirli ve derin yaralarB)
Dikişleri ayrılmış yaralarC)
Kenarları muntazam yaralarD)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 8 B
Aşağıdakilerden hangisi konferansın
özelliklerinden biridir?

1.

Emredici anlatım türünü kullanmasıA)
Dilin ağırlıklı olarak göndergesel işlevde
kullanılıması

B)

Ön hazırlık gerektirmemesiC)
Sadece sanat konularında verilmesiD)

Makale ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

2.

Makale türü gazete ve dergilerin ortaya
çıkışıyla başlamıştır.

A)

Makalede senli benli konuşmalara ve süslü
anlatımlara yer verilmez.

B)

Makale için konu yönünden bir sınır çizmek
mümkün değildir.

C)

Makalede temel öge duygudur.D)

Münazaralarda konuşan veya yazan kişinin,
dinleyicilerin veya okuyucuların duygularını
okşamayı gaye edinmesine ne ad verilir?

3.

HitapA)
TeknikB)
DemagojiC)
İfadeD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılar
içinde yer almaz?

4.

Bir şairin anılarıA)
Toplantı özetleriB)
Konferans raporlarıC)
Değerlendirme yazılarıD)

Makalelerinde sürekli vatan, millet ve
hürriyet temalarını işleyen yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Cahit SıtkıA)
Namık KemalB)
Ali NaciC)
Recaizade Mahmut EkremD)

Bilimsel yazılarda kullanılan dil işlevi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Dil ötesi işleviA)
Heyecana bağlı işlevB)
Şiirsel işlevC)
Göndergesel işlevD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarda
kullanılan anlatım türlerinden biri değildir?

7.

ÖyküleyiciA)
AçıklayıcıB)
TartışmacıC)
ÖğreticiD)

Yazar, düşünür ve sanatçıların veya kendi
alanında uzman kişilerin genellikle bilim,
sanat ve ekonomi konularında açıklama,
tanıtma, bilgi verme, öğretme amacıyla
yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?

8.

MülakatA)
ForumB)
KonferansC)
MünazaraD)

Konferansın asıl amacı nedir?9.

Dinleyicileri bilgilendirmekA)
Dinleyicileri birbirleriyle tanıştırmakB)
Dinleyicilerin hoş vakit geçirmesini sağlamakC)
Dinleyicileri coşkulandırmakD)

Aşağıdakilerden hangisi münazara
başkanının görevlerinden biri değildir? 

10.

Tartışılan konunun nitelik ve sınırlarının
dinleyiciler tarafından anlaşılmasını
sağlamak

A)

Tartışmacılardan herhangi birinin
katılmaması durumda onun yerine geçmek

B)

Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla dile
getirebilecekleri bir ortam yaratmak

C)

Tartışma konusunun dışına çıkılmasını
engellemek

D)
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B
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların
bölümlerinden biri değildir?

11.

BaşlıkA)
Asıl metinB)
ÖzetC)
Soru-cevapD)

Aşağıdakilerden hangisi açık bir anlatımın
sahip olması gereken unsurlardan biri
değildir?

12.

Sanatlı söyleyişA)
DurulukB)
YalınlıkC)
AkıcılıkD)

Aşağıdakilerden hangisi toplu tartışma
çeşitleri arasında yer almaz?

13.

SempozyumA)
PanelB)
Açık OturumC)
DeğerlendirmeD)

En belirgin özelliği sosyal bir sorunun geniş
kitleler önünde bütün ayrıntılarıyla
tartışılması ve dinleyicilerin de bu
tartışmanın içinde aktif olarak yer alması olan
toplantılara ne ad verilir?

14.

SöyleşiA)
SempozyumB)
ForumC)
MünazaraD)

Aşağıdakilerden hangisi açık oturum
planında yer almaz?

15.

Konuşmaları özetlemekA)
Bulguları açıklamakB)
Açık oturumun yapılış nedeniC)
Açık oturumu sonuca bağlamakD)

Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı
gibi içindekileri yer numarasıyla belirten ve
eserin sonunda yer alan alfabetik listeye ne
ad verilir?

16.

İndeksA)
KaynakçaB)
DokümantasyonC)
DipnotD)

Gazetelerin ilk sayfasının birinci sütununda
yayımlanan, günlük olaylar ve ülke sorunları
ile ilgili yazılara ne ad verilir?

17.

FıkraA)
BaşyapıtB)
BaşmakaleC)
Köşe yazısıD)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım
türlerinden biri değildir?

18.

KonferansA)
MünazaraB)
ForumC)
FıkraD)

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum
bildirisinin bölümlerinden biri değildir?

19.

GirişA)
TaslakB)
BulgularC)
DeneyD)

Bilimsel makalelerde araştırma sonucu elde
edilen bulguların açık ve anlaşılır bir şekilde
ortaya konduğu, tartışılıp genelleştirildiği,
başka çalışmalarla ilişkilendirildiği ve
çalışmanın günlük hayattaki yeri ve önemi
üzerinde durulduğu bölüme ne ad verilir?

20.

Asıl metinA)
BaşlıkB)
ÖzetC)
Sonuç ve tartışmaD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 5 B
Terkibi bend ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

1.

Çağdaş Türk Edebiyatının nazım
biçimlerindendir.

A)

Dini, felsefi ve sosyal yaşamla ilgili konular
işlenir.

B)

Her biri gazel tarzında uyaklanmış 510
bentten meydana gelir.

C)

Bentlerin her birine terkiphane adı verilir.D)

Tanzimat Fermanı aşağıdaki padişahlardan
hangisi döneminde ilan edilmiştir?

2.

VahdettinA)
II. MahmutB)
I. MahmutC)
I. AbdülmecitD)

Toplumun sosyal, siyasi ve tarihi
şartlarından yararlanarak meydana getirilen
edebiyat eserine ne ad verilir?

3.

Kurmaca metinA)
Edebi metinB)
Hayali metinC)
Yazılı metinD)

Recaizâde Mahmut Ekrem ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Toplumsal konular hakkında eserler
vermiştir.

A)

Tasviri Efkâr gazetesinde yazılar yazmıştır.B)
Tanzimat edebiyatı şair ve yazarlarındandır.C)
Galatasaray Lisesi’nde edebiyat
öğretmenliği yapmıştır.

D)

Ziya Paşa aşağıdaki türlerden hangisinde
eser vermemiştir?

5.

MakaleA)
TiyatroB)
ŞiirC)
Edebiyat tarihiD)

Romantizmden realizme geçişin bir
göstergesi sayılan ve Sami Paşazâde Sezai
tarafından yazılan roman, aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

EşberA)
CezmiB)
İntibahC)
SergüzeştD)

Vatan, millet, özgürlük, hak, eşitlik, adalet,
uygarlık gibi kavramların edebiyata ilk olarak
girdiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

7.

KuruluşA)
MeşrutiyetB)
TanzimatC)
YükselmeD)

Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Edebiyatında
romantizm akımının öncülerinden biridir?

8.

MoliereA)
MonteigneB)
Victor HugoC)
La FontaineD)

Tanzimat dönemi Türk Edebiyatında
yayımlanan ilk mizahi gazete aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Ceride-i HavadisA)
DiyojenB)
Takvim-i VekayiC)
Tercüman-ı AhvalD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
sanatçılarından biri değildir?

10.

Ahmet Mithat EfendiA)
Namık KemalB)
ŞinasiC)
Yahya Kemal BeyatlıD)
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B
Abdülhak Hâmit Tarhan'ın eşi Fatma Hanım'ın
ölümü üzerine duyduğu acıyı dile getirdiği
295 bentlik eseri, aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

SahraA)
NesterenB)
MakberC)
ÖlüD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı
yazılı türlerinden biri değildir?

12.

RomanA)
OperaB)
HikâyeC)
TiyatroD)

Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat
Döneminde tiyatro uyarlamalarıyla öne çıkan
yazarlardan biridir?

13.

Ahmet Vefik PaşaA)
Şemsettin SamiB)
Orhan AsenaC)
Ahmet Cevdet PaşaD)

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

14.

Tercüman-ı HakikatA)
İbretB)
Tercüman-ı AhvâlC)
Ceride-i HavadisD)

Türk Edebiyatında Recaizâde Mahmut Ekrem
tarafından yazılan ilk realist roman
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Son PişmanlıkA)
Taaşsuk-ı Talat ve FitnatB)
Küçük ŞeylerC)
Araba SevdasıD)

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

16.

Şair EvlenmesiA)
Macera-yı AşkB)
Zavallı ÇocukC)
KarabelâD)

Ölen bir kişinin ardından onun
kahramanlıklarını, yiğitliklerini anlatmak için
yazılan eserlere ne ad verilir?

17.

RubaiA)
Terci-i bendB)
Terkib-i bendC)
MersiyeD)

Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın Londra'da
çıkardıkları gazete aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

HürriyetA)
MuhbirB)
CumhuriyetC)
VatanD)

Aşağıdakilerden hangisi ‘toplum için sanat’
anlayışını benimseyen aydınlardan biridir?

19.

Samipaşazâde SezaîA)
Ziya PaşaB)
Recaizade Mahmut EkremC)
Abdülhak HamitD)

Şiirlerinde lirik ve epik duyguları işleyen;
Bunlar Odur, Macera-yı Aşk, İçli Kız vb.
eserlerin yazarı, Tanzimat Dönemi şairi
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Ahmet Mithat EfendiA)
Sami Paşazâde SezaîB)
Abdülhak Hamit TarhanC)
Recaizâde Mahmut EkremD)
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SEÇMELİ MANTIK 2 B
Aşağıdakilerden hangisi eksik tümevarımın
en önemli özelliğidir?

1.

OlasılıkA)
ÖzdeşlikB)
KesinlikC)
ÇelişmezlikD)

Çok değerli mantıkta “p” önermesi belirsiz
iken “p” önermesinin alacağı değer
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Ya doğru ya yanlışA)
BelirsizB)
YanlışC)
DoğruD)

Aksiyomlardan türetilmiş olan önermelere ne
ad verilir?

3.

Eksik tümevarımA)
AnalizB)
Tam tümevarımC)
TeoremD)

“Sporcu çalışkan olur ise kazanması kolay
olur.” ifadesinin niceleme mantığında
sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

FaFbA)
pqB)
FbFqC)
FaFbD)

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
amaçlarından biri değildir?

5.

Mantığın ilkelerini sorgulamakA)
Mantığın kavramlarını sorgulamakB)
Mantığı gözlem ve deneye dayandırmanın
yollarını araştırmak

C)

Mantık değişmezleri ile ilgili sorunları
araştırmak

D)

“Var olan hiçbir şey hem kendisi hem de
kendisi olmayan olamaz.” ifadesi aşağıdaki
hangi mantık ilkesinin varlık alanına
uygulanmasıdır?

6.

Üçüncü Halin İmkansızlığıA)
ÖzdeşlikB)
ÇelişmezlikC)
Yeter-NedenD)

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
incelediği sorunlardan biri değildir?

7.

Bilginin kaynağı ile ilgili sorunlarA)
Mantık kavramıyla ilgili sorunlarB)
Mantık değişmezleriyle ilgili sorunlarC)
Doğruluk ve varlıkla ilgili sorunlarD)

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve deneye
dayanan bilimsel bir yöntemdir?

8.

TümevarımA)
Uygulamalı MantıkB)
AksiyomC)
TümdengelimD)

Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesinin
varlık alanına uygulanmasının ifadesidir?

9.

Var olan hiçbir şey hem kendisi hem de
kendisi olmayan olamaz.

A)

Bir şey ya vardır ya yoktur.B)
Bir şeyin aynı anda hem var olup hem de
var olmaması mümkün değildir.

C)

Her var olan, kendisine özdeştir. D)

Aşağıdaki alanlardan hangisi "Felsefe tüm
bilimlere yol gösterdiği gibi, bilimlerin
mantıksal yapısını ve işleyişini anlamaya
çalışır." ilkesi sonucunda ortaya çıkmıştır? 

10.

Bilim FelsefesiA)
Mantık FelsefesiB)
Uygulama MantığıC)
Bilgi FelsefesiD)

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
ele aldığı temel sorunlardan biri değildir?

11.

Doğruluk ve varlıkla ilgili sorunlarA)
En yüksek iyi ile ilgili sorunlarB)
Mantık değişmezleriyle ilgili sorunlarC)
Geçerlilik kavramıyla ilgili sorunlarD)

Doğruluğu açıkça belli olan önermelere ne ad
verilir?

12.

TutarlılıkA)
AksiyomB)
EşitlikC)
TanımD)

Aşağıdaki önermelerden hangisi sembolik
mantıkta bileşik bir önermedir?

13.

Bütün insanlar akıllıdır.A)
Mozart filozof değildir.B)
Mehmet çok çalışkandır.C)
Zeynep yaşlıdır.D)

Aşağıdaki önermelerden hangisi ikili
yüklemli bir önermedir?

14.

Hüseyin keman çalar.A)
Ayşe çalışkandır.B)
Ezgi, Ezel ve Zeynep’ten şişmandır.C)
Gözde ve Yusuf evlidir.D)
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B
“İnsanlar paylaşmayı severlerse rahat
diyalog kurarlar hem de dürüst ilişkiler
yaşarlar.” önermesinde kaç tane önerme
eklemi ve bileşen kullanılmıştır?

15.

Bir önerme eklemi, bir bileşenA)
Üç önerme eklemi, bir bileşenB)
Dört önerme eklemi, dört bileşenC)
İki önerme eklemi, üç bileşenD)

Mantığın ne olduğu sorusu aşağıdaki
alanlardan hangisinin kapsamına girer?

16.

Bilim felsefesiA)
Matematik felsefesiB)
Mantık felsefesiC)
Doğa felsefesiD)

Aşağıdakilerden hangisi mantıklı insanın
özelliklerinden biri değildir?

17.

BencilA)
Eleştirel B)
KuşkucuC)
Tutarlı D)

Aşağıdakilerden hangisi mantığın eleştirel
düşünme ve akılcı tartışma alanına
uygulandığı alandır?

18.

Klasik mantıkA)
Kıyas mantığıB)
Tartışma mantığıC)
Sembolik mantıkD)

Önermelerin ikiden fazla değere sahip
olabileceklerini kabul eden mantık sistemine
ne ad verilir?

19.

Tümel ÖzellemeA)
Çok Değerli MantıkB)
Varlık MantığıC)
Tikel ÖzellemeD)

Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantıkta
bileşik bir önermedir?

20.

Ankara Türkiye’nin başkentidir.A)
Ayşe’nin elbisesi kırmızıdır.B)
Ezgi öğrenci değildir.C)
Bütün kediler miyavlar.D)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 4 B
Besin zincirinde büyük role sahip ve besin
zincirinin halkasını etkileyebilen türlere ne
ad verilir?

1.

Kilit taşıA)
EkotonB)
GeçişC)
EndemikD)

Aşağıdakilerden hangisi avcı hayvanlardan
biridir?

2.

TavşanA)
VaşakB)
SolucanC)
KaplumbağaD)

Aşağıdakilerden hangisi iç parazitlerden
biridir?

3.

TenyaA)
BitB)
PireC)
KeneD)

Bir karakter için her gen havuzunda, gen
frekansını belirleyen iki veya daha fazla allel
olduğunu belirten bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

James WatsonA)
Oscar HertwigB)
Maclyn McCartyC)
Hardy-Weinberg D)

Dengeli komüniteyi tanımlayan terim
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

SüksesyonA)
EkotonB)
KlimaksC)
PopulasyonD)

Tarım ve otlatma yapılan bölgenin terk
edilmesi sonucu oluşan sekonder
süksesyonun son evresi aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Ot evresiA)
Liken evresiB)
Ağaç evresiC)
Funda-çalı evresiD)

Aşağıdakilerden hangisinde populasyon
büyüklüğündeki değişmenin formülü doğru
olarak verilmiştir?

7.

Populasyon büyüklüğündeki değişme=
(Doğumlar + İçe göçler) - (Ölümler+Dışa
göçler)

A)

Populasyon büyüklüğündeki değişme = İçe
göçler - Dışa göçler

B)

Populasyon büyüklüğündeki değişme=
Doğumlar - Ölümler

C)

Populasyon büyüklüğündeki değişme = İçe
göçler - (Dışa göçler + Ölümler)

D)

Parazitlerin zarar verdiği canlılar için
kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

8.

AvA)
KonakB)
NişC)
AvcıD)

Belirli bir alanda sürekli etkileşim içinde
yaşayan birden fazla türün oluşturduğu
birlikteliklere ne ad verilir?

9.

EkotonA)
ParazitizmB)
PopulasyonC)
KomüniteD)

Aşağıdakilerden hangisi tükenme tehlikesi
olan deniz canlılarından biri değildir?

10.

Deniz kaplumbağasıA)
SazanB)
YunusC)
SüngerD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi canlıların rekabet
ettiği ihtiyaçlardan biri değildir?

11.

IşıkA)
SuB)
MineralC)
OksijenD)

Kazanılan özelliklerin kalıtımı kanunu
aşağıdaki bilim adamlarından hangisine
aittir?

12.

HookerA)
MalthusB)
LamarckC)
DarwinD)

Aşağıdakilerden hangisi Stanley Miller’in
yaptığı deneyde ilkel atmosfer bileşimine
koyduğu gazlardan biri değildir?

13.

H2OA)
CH4B)
O2C)
H2D)

Canlının canlıdan oluştuğunu savunan görüş
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

BiyogenezA)
OtotrofB)
PanspermiaC)
AbiyogenezD)

Bugünkü kömür yatakları paleozoyik zamanın
hangi döneminde oluşmuştur?

15.

SilüryenA)
PermiyenB)
KarboniferC)
DevoniyenD)

Aristo’nun hayatın ortaya çıkışı ile ilgili
geliştirdiği hipotez aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

OtotrofA)
AbiyogenezB)
BiyogenezC)
PanspermiaD)

Redi’nin, hayatın ortaya çıkışı ile ilgili yaptığı
deneylerde kullandığı malzeme
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

BakteriA)
ÇamurB)
FareC)
EtD)

Bireylerin özelliklerinde çevresel etkilerle
oluşan ancak kalıtsal olmayan değişiklikler
için kullanılan terim aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

AdaptasyonA)
MutasyonB)
İzolasyonC)
ModifikasyonD)

Evcil köpekler, aşağıdaki olaylardan
hangisinin gerçekleşmesi sonucu ortaya
çıkmıştır?

19.

Yapay seçilimA)
Doğal seçilimB)
Krossing-overC)
MutasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi fosil terimini
tanımlar?

20.

Türlerin birbirleri ile rekabet etmesidir.A)
Geçmişte yaşamış canlıların kalıntılarına
verilen addır.

B)

Nükleoproteinlerden oluşan canlı öncülüdür.C)
Belli bir alanda yaşayan canlı topluluğudur.D)
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SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1 B
Organizmada bir takım değişikliklerin ortaya
çıkması sonucu fizyolojik görevleri yerine
getirememe ya da ruh sağlığının bozulmasına
ne ad verilir?

1.

HastalıkA)
SağlıkB)
KazaC)
EngelD)

Aşağıdakilerden hangisi obezitenin yol açtığı
fiziksel sağlık sorunlarından biridir?

2.

Yemek yememeA)
Tip 2 diyabetB)
Yediğini çıkartmaC)
Gece yeme sendromuD)

Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın akran
zorbalığı olabilmesi için gerekli ölçütlerden
biridir?

3.

Yapılan davranışın kasıtlı olmasıA)
Bir kerelik yapılmasıB)
Zorba ve kurban arasında güç eşitliğinin
olması

C)

Gençlerin korku ve travmaya verdikleri
tepkilerin yetişkinler tarafından fark
edilmemesi

D)

Çevresel hijyenle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

4.

Kişi yanında kağıt mendil bulundurmalıdır.A)
Klozetin kapağı kapatılmadan sifon
çekilmelidir.

B)

Gereksiz yere parfüm, deodorant
kullanılmamalıdır.

C)

Çöpler çöp kutusuna atılmalıdır.D)

Kısmi tıkanması olan kişilerde
aşağıdakilerden hangisi görülür?

5.

Konuşamaz.A)
Bir süre sonra morarmaya başlar.B)
Öksürerek solunum yolunu tıkayan maddeyi
dışarı atmaya çalışır.

C)

Ellerini boynuna doğru götürür ve çırpınır.D)

Herkesin gizliliğe uygun olan bir ortamda her
türlü sağlık hizmetini almaya hakkı olması,
aşağıdaki hasta haklarından hangisine
girmektedir?

6.

Mahremiyet hakkıA)
Güvenlik hakkıB)
Bilgilendirilmiş rıza hakkıC)
Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkıD)

Aşağıdakilerden hangisi sigaranın yol açtığı
sağlık sorunlarından biri değildir?

7.

Damarlarda tıkanmaA)
Kalp ve damar hastalıklarıB)
Ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseriC)
ObeziteD)

Aşağıdakilerden hangisi acil yardımın
özelliklerinden biridir?

8.

Çevredeki imkanların kullanılmasıA)
Sağlık personeli tarafından uygulanmasıB)
İlaçsız uygulamaları kapsamasıC)
Sadece olay yerinde uygulanmasıD)

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

9.

ŞÖNİMA)
Alo 183B)
Alo 155C)
Aile danışma merkezleriD)

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için
olay yerinin değerlendirilmesini kapsayan
temel ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

KurtarmaA)
BildirmeB)
KorumaC)
AktarmaD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi fazla tuz tüketiminin
vücut üzerindeki etkilerinden biridir?

11.

Şişmanlığa neden olmasıA)
Yüksek kan basıncına yol açmasıB)
Besleyici değeri yüksek olan besinlerin
tüketiminin azalmasına neden olması

C)

Vücuttaki kolesterolün artmasına neden
olması

D)

Dünya Sağlık Örgütünün, aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu, yaptığı
araştırmaya göre; kadına şiddet, cinsel
istismar, trafik kazaları ve cinayetlerin
oranındaki en etkili unsur aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Madde bağımlılığıA)
SigaraB)
Kişilik bozukluğuC)
AlkolD)

Vücudun egzersiz sırasında, dinlenme
durumuna göre daha fazla enerji
harcamasının nedenlerinden biri
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Enerji içeceği tüketilmesiA)
Beslenmeye özen gösterilmesiB)
Kasların daha hızlı kasılmasıC)
Kalori alımının azalmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi kırım kongo
kanamalı ateşinden korunma yollarından biri
değildir?

14.

Hayvan barınakları ilaçlanmalı, barınakların
duvarları sıvanmalıdır.

A)

Kenelerin yaşam alanlarında bulunan kişiler
vücutlarında açıkta kalan yer bırakmalı ve
koyu renk kıyafetler giymelidir.

B)

Hasta olan kişilerin kullandığı malzeme ve
tuvaletler çamaşır suyu ile dezenfekte
edilmelidir.

C)

Hayvanlar kenelere karşı ilaçlanmalıdır.D)

Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığını
etkileyen kimyasal etmenlerden biridir?

15.

Giyim eşyalarıA)
Kullanma sularıB)
ÇöplerC)
Gıda katkı maddeleriD)

I. Sıtma
II. Şark çıbanı
III. Kuduz
IV. Kırım Kongo kanamalı ateşi

Yukarıdakilerden hangileri vektörlerle
insanlara bulaşan hastalıklardandır?

16.

Yalnız IIIA)
I ve IIIB)
I, II ve IVC)
I, II, III ve IVD)

Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden
çevresel faktörlerden biri değildir?

17.

ÇöplerA)
RadyasyonB)
Hava kirliliğiC)
HormonlarD)

Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara
uygun oranda kanlanma yapamaması
nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon
düşüklüğü ile seyreden ani gelişen dolaşım
yetmezliğine ne ad verilir?

18.

HavaleA)
ZehirlenmeB)
ŞokC)
AlerjiD)

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin
bedensel yararlarından biridir?

19.

Kas ve eklemlerin esnekliğini korur.A)
Bireyin kendine ayırdığı zaman dilimidir ve
yaşama sevincini arttırır.

B)

Her yaştan bireyler için sosyal uyum ve
kabul görme oranını artırır.

C)

Bireyler arası iletişim becerilerini geliştirir.D)

Sigara alışkanlığı, alkol ve madde
bağımlılığından kurtulmanın öncelikli yolu
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Bağımlılık yapan maddeyi değiştirmekA)
Kullanılan maddeyi giderek azaltmakB)
Maddenin dozunun artırarak tiksinti
oluşturmak

C)

Bağımlılıktan kurtulmaya karar vermekD)
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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.


