
            

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

BA - AÇIKÖĞRETİM OKULLARI

 

 
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

2017-2018 ÖĞRETİM YILI BATI AVRUPA - BALKANLAR 

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ I. DÖNEM SINAVI 

 
ÖĞRENCİNİN 
 

SOYADI : ………………………….............................................................................................................. 

ADI : ……………………………….............................................................................................................. 

T.C. KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ........................................................................................................... 

SINAV SALON NO : ………………..…………………………............. SIRA NO: ....................................... 

Sınavla ilgili soru kitapçığının ön ve arka kapağındaki tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum. 
 
İMZA:………………………………. 
 

SINAV İÇERİĞİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR 
 
1. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakika, toplam süre 150 dakikadır. 
2. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi 

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

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

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

 
"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da 
mutlaka dikkatlice okuyunuz. 
 

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, 
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar 
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
 

Testin Adı Soru
Sayısı

Sayfa
No

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 20 02
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1 20 04
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 20 06
COĞRAFYA 4 20 08
SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1 20 10
BİYOLOJİ 2 20 12
BİYOLOJİ 3 20 14
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2 20 16
SEÇMELİ EKONOMİ 1 20 18
TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 20 20
SAĞLIK BİLGİSİ 1 20 22
ALMANCA 7 20 24
İNGİLİZCE 7 20 27

Testin Adı Soru
Sayısı

Sayfa
No

FRANSIZCA 7 20 30
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 20 33
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 6 20 35
MATEMATİK 2 20 37
SEÇMELİ ALMANCA 8 20 41
SEÇMELİ İNGİLİZCE 8 20 44
SEÇMELİ FRANSIZCA 8 20 47
SEÇMELİ COĞRAFYA 3 20 50
SEÇMELİ KİMYA 2 20 52
SEÇMELİ MANTIK 1 20 54
SEÇMELİ BİYOLOJİ 1 20 56
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 20 58
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 20 60

A 0106
6. OTURUM Pazar



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 A
İlk Diyanet İşleri Reisi aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Mehmet Akif ErsoyA)
Mehmet Rıfat BörekçiB)
Mehmet GörmezC)
M. Esad CoşanD)

Altın tozu ve boya kullanılarak yapılan
süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

2.

TezhipA)
EbruB)
HatC)
MinyatürD)

Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı
aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak
çalışır?

3.

BaşbakanlıkA)
CumhurbaşkanlığıB)
İçişleri BakanlığıC)
Milli Eğitim BakanlığıD)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en yüksek karar
ve danışma organı olup, dinî konularda
inceleme ve araştırma faaliyetlerinde bulunan
birim aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Hac DairesiA)
Din İşleri Yüksek KuruluB)
Din Hizmetleri DairesiC)
Mushafları İnceleme KuruluD)

Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ
bulunanlara ne ad verilir?

5.

HasımA)
HısımB)
DostC)
YarenD)

Yahudilikte evlilik ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

6.

Nikâh, sinagogda dinî bir törenle kıyılır.A)
Evlilik, Hz. İsa ile kilisenin birliğini temsil
eder.

B)

Boşanma, zina sayılır.C)
Evli çiftler Tanrı tarafından tek bir varlık
olarak kabul edilir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi dinin de etkisiyle
ortaya çıkan mimari eserlerden biri değildir?

7.

CamiA)
KülliyeB)
NaatC)
MedreseD)

Görevli oldukları il ya da ilçelerde din
hizmetlerinden birinci derece sorumlu olan
ve din hizmetlerini, dinî müesseseleri
yöneten ve din görevlilerinin hizmetlerini
düzenleyip denetletleyen görevlilere ne ad
verilir?

8.

VaizA)
MüftüB)
Din İşleri Yüksek Kurulu BaşkanıC)
İmam-HatipD)

Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Çelebinin
Mevlididir?

9.

Divan-ı Lugat-i TürkA)
Vesilatün NecatB)
MesneviC)
Divan-ı HikmetD)

Ayetlerin, hadislerin veya dinî yazıların güzel
ve estetik yazılması sanatına ne ad verilir?

10.

HatA)
TezhipB)
HüsnühatC)
EbruD)
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A
Kur'an-ı Kerim metinlerinin hatasız ve
eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere
kontrol edip onaylayan birim aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Tasfiye İşleri Genel MüdürlüğüA)
Din İşleri Yüksek KuruluB)
Hac DairesiC)
Mushafları İnceleme ve Kıraat KuruluD)

Türkiye’deki tüm camilerde hutbelerin
Türkçe okunmaya başlandığı tarih
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

1932A)
1938B)
1944C)
1948D)

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri
Başkanlığı'nın dini yayınlarının temel
amaçlarından biri değildir?

13.

Dini, esas kaynaklarından doğru bir şekilde
öğretmek

A)

Toplumu din konusunda bilgilendirmekB)
Hurafe ve yanlış inançlardan halkı korumakC)
Toplumdaki bireylere okuma alışkanlığı
kazandırmak

D)

Aşağıdakilerden hangisi bir din görevlisi
değildir?

14.

İmam-HatipA)
MüftüB)
VaizC)
ÖğretmenD)

Özel birtakım boyalarla su üzerinde yapılan
şekillerin kâğıda çıkarılmasıyla oluşan
süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

15.

TezhipA)
HatB)
MinyatürC)
EbruD)

Dinî konularda insanları bilgilendirici ve
doğru yolu gösterici nitelikte genellikle cuma
ve bayram namazı öncesi konuşmalar yapan
din görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

16.

İmam HatipA)
MüftüB)
VaizC)
MüezzinD)

1920 yılından, halifeliğin kaldırıldığı 1924
yılına kadar din hizmetlerini yürüten kurum
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Bab-ı DefterA)
Tevhid-i TedrisatB)
Sadaret KethudalığıC)
Şer'iye ve Evkaf VekâletiD)

Türkiye’de yaşayan Müslüman halka İslam
dini ile ilgili hizmetler vermekle görevli olan
kamu kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Din İşleri BakanlığıA)
Hayat Boyu Öğrenme Genel MüdürlüğüB)
Diyanet İşleri BaşkanlığıC)
İslam EnstitüsüD)

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş tarihi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

3 Mart 1924A)
29 Ekim 1923B)
23 Nisan 1920C)
19 Mayıs 1919D)

Evlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

20.

Her toplum evlenmeyi kendi inanç ve
kültürüne göre belirler.

A)

Çoğalma ve neslin devam etmesinin bir
şartıdır.

B)

Hz. Muhammed’le başlayan evlilik
günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir.

C)

Doğal bir ihtiyaçtır.D)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1 A
Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletlerin
dil, din ve ırk farkı gözetilmeden adalet,
özgürlük ve eşitlik prensipleri içinde bir
arada yaşamalarını amaçlayan fikir akımı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

BatıcılıkA)
OsmanlıcılıkB)
TurancılıkC)
Adem-i MerkeziyetçilikD)

I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri’yle
Versay (Versailles) Antlaşması’nı imzalayan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

2.

AlmanyaA)
BulgaristanB)
AvusturyaC)
İtalyaD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet’in
demokrasi tarihimize getirdiği en önemli
yeniliklerden biridir?

3.

İran ile Amasya Antlaşması’nın imzalanmasıA)
İlk geçici elçilerin Avrupa’ya yollanmasıB)
Rumeli Beylerbeyliğinin kurulmasıC)
Siyasi partilerin kurulmasıD)

I. Balkan Savaşı’ndan en kârlı çıkan Balkan
devleti aşağıdakilerden hangisidir?

4.

SırbistanA)
BulgaristanB)
YunanistanC)
RomanyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp
Savaşı’nın nedenleri arasında yer almaz?

5.

Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olmasıA)
Bab-ı Ali Baskını’nın gerçekleşmesiB)
İtalya’nın gelişen sanayisi için ham madde
ve pazar araması

C)

Trablusgarp ve Bingazi’nin Osmanlı Devleti
tarafından savunulmasının güç olması

D)

Çukurova Bölgesi’nin Fransızlar ve Ermeniler
tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla
İstanbul’da kurulan Millî Cemiyet
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

İngiliz Muhipler CemiyetiA)
Alyans İsrailit ve Makabi CemiyetiB)
Wilson Prensipleri CemiyetiC)
Kilikyalılar CemiyetiD)

Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da başlayan
İzmir’i işgaline karşın ilk kurşunu atan
Hukuk-u Beşer (İnsan Hakları) Gazetesi
başyazarı aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Hasan TahsinA)
Ziya GökalpB)
Namık KemalC)
Rauf OrbayD)

Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı Wilson’un ortaya koyduğu
ilkelerden biri değildir?

8.

Milletlerarası gizli antlaşmalar yapılmayacakA)
Yenilenler savaş tazminatı ve cezai tazminat
ödeyecek

B)

Bütün barış antlaşmaları açık olacakC)
Savaş sonunda, yenenler, yenilenlerden
toprak almayacak

D)

“Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için
cennet yapılmaya layıktır.”

Mustafa Kemal (Atatürk)’in, yukarıdaki sözü
kişisel özelliklerinden hangisini açıkça
ortaya koymaktadır?

9.

Vatan ve Millet SevgisiA)
Mantıklı ve Gerçekçi OluşuB)
İleri GörüşlülüğüC)
İnkılapçılığıD)

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra meşrutiyet
yönetimine karşı olanların İstanbul’da 13
Nisan 1909 tarihinde çıkardıkları
isyan/ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Kalenderoğlu İsyanıA)
Şeyh Sait İsyanıB)
Canberdi Gazali AyaklanmasıC)
31 Mart AyaklanmasıD)

Atatürk’ün, “Yolunda yürüyen bir yolcunun,
ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun
ötesini de görmesi lazımdır.” sözünde
Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisini
açıkça görmek mümkündür?

11.

Vatan ve Milet SevgisiA)
İleri GörüşlülüğüB)
Bütünleştirme GücüC)
Mantıklı ve Gerçekçi OluşuD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Misakımillî
kararlarından biri değildir?

12.

Halkın oyu ile anavatana katılmış olan Kars,
Ardahan, Batum için gerekirse halkın oyuna
başvurulmalıdır.

A)

Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki
Müslümanlara verilen haklar kadar güvenlik
altına alınacaktır.

B)

Yürütme gücü ve kanun yapma yetkisi
milletin tek ve gerçek temsilcisi olan
TBMM’ye aittir.

C)

Siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan her
türlü sınırlamalar kaldırılacaktır.

D)

Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve
yöntemi aşağıdakilerden hangisinde
açıklanmıştır?

13.

Amasya GenelgesiA)
Havza GenelgesiB)
Alaşehir KongresiC)
Pozantı KongresiD)

Aşağıdakilerden hangisi Saltanatın
kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

14.

Saltanatın millî egemenlik anlayışına aykırı
olması

A)

İstanbul Hükumeti ve padişahın Millî
Mücadeleye karşı olması

B)

Ülke yönetiminde ve barış görüşmelerinde
iki ayrı hükümetin bulunmasının uygun
olmaması

C)

Medeni Kanun’un kabul edilmesiD)

Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordunun aldığı
ilk ve tek yenilgi aşağıdakilerden hangisidir?

15.

I. İnönü SavaşıA)
II. İnönü SavaşıB)
Eskişehir-Kütahya SavaşlarıC)
Büyük TaarruzD)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin
uluslararası alanda sağladığı ilk başarı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Gümrü AntlaşmasıA)
Kars AntlaşmasıB)
Ankara AntlaşmasıC)
Lozan Barış AntlaşmasıD)

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Türkiye’yi
temsil eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Fevzi ÇakmakA)
Rauf OrbayB)
İsmet İnönüC)
Refet BeleD)

Lozan Barış Konferansı’nda gözlemci sıfatıyla
bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

18.

İtalyaA)
FransaB)
ABDC)
JaponyaD)

Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan
Berlin Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?

19.

Uyvar ve Neograd kalelerinin Osmanlılara
verilmesi

A)

Teselya’nın, Osmanlı Devleti’ne bırakılmasıB)
Mısır meselesinin ilk kez uluslararası bir
ortamda çözüme kavuşması

C)

Ermeni sorununun uluslararası bir sorun
olarak ortaya çıkması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hükümeti
tarafından Lozan’a gidecek heyetten
kesinlikle taviz verilmemesi istenen
konulardan biridir?

20.

Osmanlı BorçlarıA)
PatrikhaneB)
KapitülasyonlarC)
BoğazlarD)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 A
Türk karasularında yolcu ve yük taşıma
hakkının sadece Türk gemilerine verilmesi
1926 yılında çıkarılan  aşağıdaki hangi
kanunla gerçekleşmiştir?

1.

Tevhid-i Tedrisat KanunuA)
Kabotaj KanunuB)
Teşvik-i Sanayi KanunuC)
Türk Medeni KanunuD)

Ali Fethi Okyar tarafından 12 Ağustos 1930
tarihinde kurulan siyasi parti
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Serbest Cumhuriyet FırkasıA)
Hürriyet ve İtilaf FırkasıB)
Cumhuriyet Halk FırkasıC)
Terakkiperver Cumhuriyet FırkasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin
ilanının nedenleri arasında yer almaz?

3.

Devlet başkanlığı ve rejim sorununu
çözümlemek

A)

TBMM’nin Londra Konferansı’na katılımını
sağlamak

B)

Millî egemenliğin tam olarak
gerçekleştirilmesini sağlamak

C)

Meclis hükümeti sisteminin ortaya çıkardığı
sorunları çözümlemek

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni
Kanunu’nun kabulünün sonuçlarından biri
değildir?

4.

Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesiA)
Mirasta ve şahitlikte kadın erkek eşitliğinin
sağlanması

B)

Kadınlara dilediği mesleğe girme hakkının
tanınması

C)

Resmi nikâh zorunluluğunun getirilmesiD)

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Ziraat BankasıA)
Emlak ve Eytam BankasıB)
İş BankasıC)
Halk BankasıD)

Türkiye Cumhuriyeti rejimine karşı çıkan ilk
isyan aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Şeyh Sait İsyanıA)
Şahkulu İsyanıB)
Canberdi Gazali İsyanıC)
Patrona Halil İsyanıD)

Günümüzdeki jandarma teşkilatı Selçuklular
Dönemi’nde hangi ad altında hizmet etmiştir?

7.

Köy KethüdasıA)
ŞurtaB)
SubaşıC)
SancakbeyiD)

Türk Hava Kuvvetlerinin temelini atan
Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Ali Rıza PaşaA)
Mustafa Reşit PaşaB)
Enver PaşaC)
Mahmut Şevket PaşaD)

Türkiye, 1929 yılında Briand-Kellogg Paktı’nı
imzalayarak aşağıdakilerden hangisini açıkça
ortaya koymuştur?

9.

Kara sularını 6 milden 12 mile çıkardığınıA)
Osmanlı borçlarını ödemeyi kabul ettiğiniB)
Savaşı reddettiğiniC)
Eğitimde farklı uygulamalara son verdiğiniD)

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’na
üye ülkelerden biri değildir?

10.

YunanistanA)
TürkiyeB)
BulgaristanC)
RomanyaD)
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A
Mustafa Kemal Atatürk, “Kırk asırlık Türk 
yurdu yabancılar elinde kalamaz” sözünü
aşağıdaki şehirlerin hangisi için
kullanmıştır?

11.

AnkaraA)
HatayB)
AmasyaC)
TrabzonD)

Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarının
kurulması Atatürk ilkelerinden hangisiyle
doğrudan ilgilidir?

12.

LaiklikA)
DevletçilikB)
MilliyetçilikC)
CumhuriyetçilikD)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün bir
düşünce sistemi olarak nitelikleri arasında
yer almaz?

13.

Teokratik ve durağan olmasıA)
Millî birlik ve beraberliğe önem vermesiB)
Yurtta ve dünyada barışın korunmasından
yana olması

C)

Evrensel bir nitelik taşımasıD)

Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine
değil akla ve bilime dayandırılmasını öngören
Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

14.

DevletçilikA)
HalkçılıkB)
MilliyetçilikC)
LaiklikD)

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci
Cumhurbaşkanı kimdir?

15.

Cemal GürselA)
İsmet İnönüB)
Celal BayarC)
Fahri KorutürkD)

Mustafa Kemal Atatürk malvarlığının bir
kısmını ailesinin ve yakınlarının geçimine
ayırdıktan sonra geri kalan servetini nereye
bağışlamıştır?

16.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'naA)
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'neB)
Emlak ve Eytam Bankası'naC)
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'naD)

Türkiye’nin, Cumhuriyet tarihinde ilk kez yurt
dışına asker gönderdiği savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Poltova SavaşıA)
Vietnam SavaşıB)
Kore SavaşıC)
Sedan SavaşıD)

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Tuna ve Balkanlar
bölgesinde kurulan ilk önemli ittifak
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Bağdat PaktıA)
Birleşmiş MilletlerB)
Varşova PaktıC)
Küçük AntantD)

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin daimi üye ülkelerinden
biri değildir?

19.

AlmanyaA)
ÇinB)
FransaC)
ABDD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın
sonuçlarından biri değildir?

20.

Irkçı akımların etkisini kaybetmesiA)
Almanya'nın, Doğu ve Batı Almanya olmak
üzere ikiye ayrılması

B)

Sivil savunma teşkilatlarının yaygınlaşmasıC)
Sovyet Rusya'nın, ittifak devletleriyle
Brest-Litowsk Antlaşmasını imzalaması

D)
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COĞRAFYA 4 A
Aşağıdakilerden hangisi tuğla ve kiremit
üreten tesislerin yoğunlaştığı şehirlerden biri
değildir?

1.

BatmanA)
UşakB)
ManisaC)
İzmirD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki
volkanik set göllerinden biri değildir?

2.

Balık GölüA)
Haçlı GölüB)
Eymir GölüC)
Erçek GölüD)

Aşağıdakilerden hangisi bozkırlarda yaygın
olarak görülen ot türlerinden biri değildir?

3.

MenengiçA)
ÜzerlikB)
Peygamber çiçeğiC)
Koyun yumağıD)

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’e dökülen
akarsulardan biri değildir?

4.

BakırçayA)
GöksuB)
CeyhanC)
SeyhanD)

Hayvancılık için otlak alanlarına bağlı olarak
çoğunlukla yazın kullanılan, Doğu Anadolu
Bölgesi başta olmak üzere Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nde de rastlanılan köye bağlı
yerleşmelere ne ad verilir?

5.

DivanA)
MezraB)
DamC)
KomD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun
ve yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal
faktörlerden biri değildir?

6.

Bitki örtüsüA)
İç ve dış göçlerB)
Su kaynaklarıC)
Jeolojik yapıD)

Ekonomik olarak limanı besleyen, limanla
etkileşime giren alana ne ad verilir?

7.

FuarA)
PanayırB)
HinterlandC)
TomboloD)

Aşağıdakilerden hangisi turizm şehirlerinden
biri değildir?

8.

NevşehirA)
SiirtB)
AntalyaC)
İstanbulD)

Cumhuriyet Dönemi'nden sonra ilk kapsamlı
nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?

9.

1927A)
1935B)
1941C)
1960D)

Lozan antlaşması nedeniyle Yunanistan'dan
Türkiye'ye gelenler ve Türkiye'den
Yunanistan'a gidenlerin yaptığı göçe ne ad
verilir? 

10.

İç göçA)
Beyin göçüB)
Mübadele göçüC)
İşçi göçüD)

Aşağıdakilerden hangisi göç veren yerlerdeki
başlıca itici faktörlerden biridir?

11.

Daha kaliteli bir yaşam sunmasıA)
Eğitim imkânlarının yetersiz olmasıB)
Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş
olması

C)

İş olanaklarının fazla olmasıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki iç
göçün nedenlerinden biri değildir?

12.

Miras yoluyla toprağın parçalanmasıA)
Nüfus dağılımındaki dengesizlikB)
Tarımda makineleşmenin yarattığı işsizlikC)
Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden daha
fazla yararlanma isteği

D)

Dünyanın en eski ulaşım sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Hava yoluA)
Demir yoluB)
Deniz yoluC)
Kara yoluD)

Yolcu ve yük taşımacılığında orta uzaklıktaki
mesafeler için maliyetin en düşük olduğu
ulaşım sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Hava yoluA)
Kara yoluB)
Demir yoluC)
Deniz yoluD)

Fransız–ABD işbirliğiyle yapılıp, 1914’te
hizmete açılan deniz yolu aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Süveyş kanalıA)
Kiel kanalıB)
Korint kanalıC)
Panama kanalıD)

Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan
boğaz aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Malaka BoğazıA)
Bering BoğazıB)
Cebelitarık BoğazıC)
Hürmüz BoğazıD)

Akarsuyun, yatağındaki su fazlası nedeniyle
taşarak çevresindeki geniş düzlük veye
çukur alanlara yayılmasına ne ad verilir?

17.

TaşkınA)
KasırgaB)
TayfunC)
RüzgârD)

Yer kabuğu içindeki kırılmalar sonucu ani
olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar
hâlinde yayılmasına ne ad verilir?

18.

HortumA)
DepremB)
TsunamiC)
ÇığD)

Toprağın akarsu, sel suları ve rüzgar gibi dış
kuvvetler tarafından aşındırılarak taşınmasına
ne ad verilir?

19.

Torak kaymasıA)
DepremB)
ErozyonC)
HeyelanD)

Sürekli dönen, basıncı az hava sütunlarına ne
ad verilir?

20.

TayfunA)
RüzgârB)
ÇığC)
HortumD)
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SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1 A
Organizmanın aşırı uyarımı ya da yetersiz
uyarımı sonucunda bozulan uyumu  yeniden
sağlamaya çalışmasına ne ad verilir?

1.

MotivasyonA)
Güdü B)
DengelenmeC)
İntibakD)

Uyarıcıların duyu organını uyarması
durumuna ne ad verilir?

2.

DuyumA)
Denge B)
UyumC)
Dürtü D)

Aşağıdakilerden hangisi psikolojide
kullanılan betimleyici ve tanımlayıcı araştırma
yöntemlerinden biridir?

3.

VarsayımA)
AnketB)
DeneyC)
KorelasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi algıda seçiciliği
etkileyen dış faktörlerden biri değildir?

4.

Merak duygusuA)
Aşırı zıt renklerB)
Kuvvetli bir sesC)
Hareket eden uyarıcılarD)

Arkadaşları ile oynayan çocukların
davranışlarını onlara hissettirmeden izlemek,
kaydetmek temeline dayanan deneysel
yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

5.

TaramaA)
AnketB)
Doğal gözlemC)
GörüşmeD)

Rus Fizyolog İvan P. Pavlov, deneysel olarak
incelenen ilk koşullanmayı aşağıdaki
hayvanlardan hangisi üzerinde
gerçekleştirmiştir?

6.

KöpekA)
FareB)
TavşanC)
MaymunD)

Belirli alanlarda, belirli yöntem ve görüşleri
benimseyenlerin oluşturduğu birlik ya da
düşünce akımlarına ne ad verilir?

7.

AlgıA)
EğilimB)
EkolC)
YaklaşımD)

Hipnotik telkinle ortaya çıkan suni uyku
durumuna ne ad verilir?

8.

MeditasyonA)
RüyaB)
İletiC)
HipnozD)

Bir matbaaya ilk kez giden bir kişi makinelerin
gürültüsünden rahatsız olmuştur. Ancak bir süre
sonra gürültüye alışmıştır.

Yukarıda sözü edilen durum aşağıdakilerden
hangisine örnektir?

9.

DengelemeA)
DürtüB)
MotivasyonC)
DuyarsızlaşmaD)

Bir müzik aleti çalmayı öğrenmek aşağıdaki
öğrenme türlerinden hangisiyle ilgilidir?

10.

Model alarak öğrenmeA)
Psikomotor öğrenmeB)
Bağ kurarak öğrenmeC)
Bilişsel öğrenmeD)
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A
İncelenen konuya bakış biçimleriyle
birbirinden ayrılan ana doğrultulardan her
birine ne ad verilir?

11.

İç gözlemA)
YaklaşımB)
DürtüC)
EkolD)

Aşağıdakilerden hangisi yapısalcıların
araştırmalarında kullandıkları yöntemlerden
biridir?

12.

GörüşmeA)
TaramaB)
DeneyC)
TepkiD)

Organizmanın, daha önce ihtiyacını
karşılayan uyarıcıya karşı belli bir tepki
göstererek doyuma ulaşmasına ne ad verilir?

13.

Bilişsel öğrenmeA)
Bağ kurmaB)
Aktif koşullanmaC)
Pekiştireç D)

Diz kapağına sert bir cisimle vurulduğunda,
ayağın harekete geçmesi olayı
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

14.

TepkiA)
UyarıcıB)
DuyumC)
UyarımD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal güdülere
örnektir?

15.

SusuzlukA)
DinlenmeB)
UyumaC)
Başarılı olmakD)

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş psikolojide
uygulamalı alanlardan biridir?

16.

Genetik psikolojiA)
Sosyal psikolojiB)
Deneysel psikolojiC)
Klinik psikolojiD)

Edimsel koşullanmada, deney hayvanına
belirli bir davranışı gerçekleştirdiğinde besin
verilmesi aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

17.

Olumsuz pekiştireçA)
Olumlu pekiştireçB)
Bilişsel öğrenmeC)
Bağ kurmaD)

Günlük yaşamdaki kaygıların uyumadan önce
kişinin aklına gelmesi ve uykuya geçişini
zorlaştırması aşağıdaki uyku
bozukluklarından hangisi ile açıklanır?

18.

Aşırı uykuA)
Uykuya dalma güçlüğüB)
Kesintili uykuC)
UyurgezerlikD)

Renk algısı ile ilgili Young – Helmholtz kuramına
göre, üç renk ile ilgili farklılaşmış duyarlılığımız
vardır. Diğer renkler bu üç temel rengin
birleşmesi ile meydana gelmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üç temel
renkten biri değildir?

19.

KırmızıA)
YeşilB)
MaviC)
PembeD)

Algı ve bilgilerin zihinde açık seçik izlenme
sürecine ne ad verilir?

20.

BilinçA)
TepkiB)
EdinimC)
DuyuşD)
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BİYOLOJİ 2 A
I. Hücre yapısı ve sayısı
II. Emriyonik gelişimler
III. Vücut simetrisi

Yukarıdakilerden hangileri doğal
sınıflandırma yapılırken dikkate alınan başlıca
özellikler arasında yer alır?

1.

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

Bakterilerde hücre DNA’sından bağımsız
olarak bulunan küçük ve halkasal DNA
parçacıklarına ne ad verilir?

2.

PilusA)
RNAB)
PlazmitC)
KapsülD)

Aşağıdaki organizmaların hangisi 105 ºC ve
daha yüksek sıcaklıkta yaşayabilir?

3.

ArkelerA)
ProtistlerB)
MantarlarC)
VirüslerD)

Biyolojide canlıların benzer ve ortak
özelliklerine göre gruplandırılması işlemine
ne ad verilir?

4.

PopülasyonA)
EkolojiB)
SınıflandırmaC)
RekombinasyonD)

Protisler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

5.

Çoğunluğu çok hücrelidir.A)
Ökaryot hücre yapısına sahiptir.B)
Genellikle nemli ve sulu ortamda yaşarlar.C)
Eşeyli ya da eşeysiz ürerler.D)

Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara
ne ad verilir?

6.

Filogenik organA)
Analog organB)
Homolog organC)
Ampirik organD)

Toprak, hava ve sudaki kirleticilerin
giderilmesinde mikroorganizmaların
kullanılmasına ne ad verilir?

7.

SterilizasyonA)
BiyoremediasyonB)
SanitasyonC)
DezenfeksiyonD)

Oksijenli solunum yapan bakterilerde hücre
zarının hücre içine kıvrım yapmasıyla
oluşmuş yapılara ne ad verilir?

8.

PilusA)
PlazmitB)
MezozomC)
StigmaD)

Omurgalı hayvanlar ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

Emriyonik gelişimin ilk evrelerinde solungaç
yarığı görülür.

A)

Hücre duvarı selüloz yapılıdır.B)
Kloroplast organeli bulunur.C)
Genelde açık dolaşım görülür.D)

Taksonomik hiyerarşide tür basamağından
âlem’e doğru gidildikçe gerçekleşen olaylarla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

10.

Canlı sayısı azalır.A)
Protein benzerliği artar.B)
Gen benzerliği artar.C)
Canlı çeşitliliği artar.D)
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A
Hayvanlar âlemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Çok hücreli canlılardır.A)
Ökaryot hücre yapısına sahiptir.B)
En az tür içeren âlemdir.C)
Omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki
şubeye ayrılır.

D)

İnsanda plasmodium parazitinin neden
olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

12.

VeremA)
SıtmaB)
VebaC)
GastritD)

Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanlar
grubunda yer alır?

13.

SüngerlerA)
SölenterlerB)
SürüngenlerC)
Eklem bacaklılarD)

Aşağıdakilerden hangisi virüslerin
insanlarda neden olduğu hastalıklardan biri
değildir?

14.

KuduzA)
GastritB)
UçukC)
SirozD)

Bitkiler glikozun fazlasını aşağıdakilerden
hangisi şeklinde depo eder?

15.

FuruktozA)
KitinB)
GlikojenC)
NişastaD)

Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçaları
oluşturan canlılardan biri değildir?

16.

AhtapotA)
SalyangozB)
MidyeC)
KaridesD)

Aşağıdakilerden hangisi prokaryotlar
grubunda bulunan âlemlerden biridir?

17.

BakterilerA)
MantarlarB)
BitkilerC)
ProtistalarD)

I. Stres
II. Yorgunluk
III. Heyecan

Yukarıdakilerden hangileri uçuk oluşumunu
tetikler?

18.

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

Mantarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

19.

Glikozun fazlasını glikojen olarak depo
ederler.

A)

Hücre duvarı selüloz yapılıdır.B)
Beslenme şekilleri heterotroftur.C)
Eşeyli ve eşeysiz ürerler.D)

Ortak atadan gelen, yapı ve görev bakımından
benzer özelliklere sahip, çiftleştiklerinde kısır
olmayan yavrular oluşturan bireyle
topluluğuna ne ad verilir?

20.

TürA)
AileB)
CinsC)
TakımD)
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BİYOLOJİ 3 A
İnsanların otozomlarında ayrılmama sonucu
oluşan ve en sık görülen mutasyon örneği
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Turner sendromuA)
Trizomi XB)
Down sendromuC)
Klinefelter sendromuD)

Kromozomların, kalıtsal bir karakterin oğul
döllere aktarılmasını sağlayan bölümüne ne
ad verilir?

2.

GametA)
GenB)
LokusC)
KarakterD)

Bir genin birden fazla karakterinin
oluşumunu etkilemesi durumuna ne ad
verilir?

3.

PleiotropiA)
Çok alellikB)
Eş baskınlıkC)
Eksik baskınlıkD)

Genetik özellikleri farklı, aynı türden iki
hücrenin yan yana gelerek aralarında kurulan
sitoplazma köprüsü ya da tüp şeklindeki bir
bağlantı sayesinde birbirine gen aktarmasına
ne ad verilir?

4.

SinapsisA)
KonjugasyonB)
GametC)
PartenogenezD)

Mayoz bölünmenin profaz I safhasında oluşan
sinapsis sırasında kromozomların kardeş
olmayan kromatitlerinin birbirine dokunan ve
kiyazma adı verilen bölgelerinde parçacıklar
arasında gerçekleşen gen değiş tokuşuna ne
ad verilir?

5.

GametA)
KromatinB)
TetratC)
Cross-overD)

Aşağıdakilerden hangisi insan dişi üreme
sisteminde yer almaz?

6.

EpididimisA)
ServiksB)
UterusC)
Fallop tüpüD)

Bezelyeler üzerinde yaptığı özenli çalışmalar
ile kalıtımın ilkelerini bulan bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

August WeismannA)
Adolf StrasburgerB)
Edouard Van BenedenC)
Gregor MendelD)

Genotipi bilinmeyen baskın fenotipli birey ile
çekinik fenotipli birey arasında yapılan
çaprazlamaya ne ad verilir?

8.

Kontrol çaprazlamasıA)
Monohibrit çaprazlamaB)
Dihibrit çaprazlamaC)
Yetersiz çaprazlamaD)

Canlı soyları arasındaki benzerliklerin ve
farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan
etmenleri ve bunların dölden döle nasıl
aktarıldığını inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

BotanikA)
GenetikB)
ZoolojiC)
BiyolojiD)

Bilim insanlarının bir genle ilgili çalışma
yapabilmeleri için o genin üzerinde
bulunduğu DNA parçasını kopyalamasına ne
ad verilir?

10.

GDO üretimiA)
Rekombinant DNA üretimiB)
Gen klonlamaC)
Polimeraz zincir raeksiyonuD)
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A
Yumurtanın spermle döllenmesi sonucu
oluşan zigotta, birbirini takip eden hızlı mitoz
bölünmelerin gerçekleşmesiyle hücre
sayısının arttığı bölünmeler zincirine ne ad
verilir?

11.

FarklılaşmaA)
SegmantasyonB)
OrganogenezC)
GastrulasyonD)

Vücutta pankreas adlı salgı bezinin yeterli
miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da
ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde
kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür
boyu sürebilen hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

EpilepsiA)
GuatrB)
Yüksek tansiyonC)
Şeker hastalığıD)

Planarya, deniz yıldızı gibi bazı canlıların
kopan vücut kısımlarının kendilerini
tamamlayarak yeni bireylere dönüşmesi
şeklinde gerçekleşen eşeysiz üreme türü
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Vejetatif üremeA)
Sporla üremeB)
RejenerasyonC)
TomurcuklanmaD)

Aşağıdakilerden hangisi insan erkek üreme
sisteminde yer almaz?

14.

SkrotumA)
Vas deferensB)
TestislerC)
OvaryumlarD)

Mitoz bölünmenin metafaz safhasında 64 tane
kromatit belirlenen canlının kromozom sayısı
kaçtır?

15.

18A)
24B)
32C)
48D)

Aşağıdakilerden hangisi cinsel yolla bulaşan
hastalıklardan biri değildir?

16.

DifteriA)
HPVB)
Hepatit BC)
FrengiD)

Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojiye katkı
sağlayan bilim dallarından biri değildir?

17.

MikrobiyolojiA)
CoğrafyaB)
Mekanik mühendisliğiC)
ElektronikD)

Döllenme sırasında yumurta zarını delebilen
enzimler içeren sperm hücresine ait bölüm
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

AkrozomA)
ÇekirdekB)
MitokondriC)
KuyrukD)

Aşağıdakilerden hangisi insanda X
kromozomuna bağlı ortaya çıkan kalıtım
şeklidir?

19.

Yapışık parmaklılıkA)
Kulak kıllılığıB)
Balık pullulukC)
Kırmızı - yeşil renk körlüğüD)

Menstrual döngüde olgunlaşan yumurtanın,
folikülün yırtılmasıyla yumurtalıklardan
atılması hangi evrede gerçekleşir?

20.

Korpus Luteum evresiA)
Folikül evresiB)
Ovulasyon evresiC)
Menstruasyon evresiD)
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SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2 A
Fransa'nın sömürgesi durumundaki
Vietnam’ın 1954’te Kuzey ve Güney Vietnam
adı altında bağımsız devletler durumuna
gelmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle
gerçekleşmiştir?

1.

Rapallo AntlaşmasıA)
Cenevre AntlaşmasıB)
Zürih Barış AntlaşmasıC)
Utrecht AntlaşmasıD)

SALT-II Antlaşması’nı ABD Kongresi’nin
imzalamama nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

ABD’nin Vietnam Savaşı’nda olmasıA)
Wagon Lits OlayıB)
SSCB’nin 1979’da Afganistan’ı işgaliC)
Razgrad OlayıD)

Camp David Antlaşmaları aşağıdaki
devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?

3.

Mısır ve İsrailA)
İngiltere ve FransaB)
İtalya ve AlmanyaC)
İspanya ve PortekizD)

Vostok-1 uzay aracı ile ilk kez uzaya giden
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Robert H. GoddardA)
Yuri GagarinB)
Constantin TsiolkovskyC)
Hermann OberthD)

Keşmir Meselesi aşağıdaki ülkelerden
hangileri arasındaki sorun ve çatışmaların en
önemli nedenini oluşturmaktadır?

5.

Fransa ve İngiltereA)
Irak ve İranB)
Pakistan ve HindistanC)
Bulgaristan ve YunanistanD)

Aşağıdakilerden hangisi Bandung
Konferansı’nda kabul edilen “Barış İçinde Bir
Arada Yaşamanın Beş İlkesi”nden biri
değildir?

6.

Askerî ittifaklara katılmamakA)
Millî kurtuluş savaşlarını desteklemekB)
Siyasi bağımsızlıkC)
Kendi topraklarında başka devletlerin askerî
üssüne izin vermek

D)

Kıbrıs Türk Federe Devleti aşağıdaki
kişilerden hangisinin liderliğinde
kurulmuştur?

7.

Abdülgani TürkmenA)
Rauf DenktaşB)
Tayfur SökmenC)
Abdurrahman MelekD)

ABD’nin, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı
gerekçe göstererek Türkiye’ye yapmakta
olduğu  ekonomik  yardımını  kesmesi ve
silah ambargosu uygulaması  üzerine 
Türkiye aşağıdakilerden hangisini
gerçekleştirmiştir?

8.

1969 Savunma İş Birliği Antlaşması’nı
yürürlükten kaldırdı.

A)

Milletler Cemiyeti üyeliğinden ayrıldı.B)
Briand-Kelllog Paktı’ndan ayrıldı.C)
Litvinov Protokolü’nü imzaladı.D)

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 yılları
arasında Türkiye’de köyden kente göçün
neden olduğu toplumsal değişimlerden biri
değildir?

9.

İşçi sayısının azalmasıA)
Gecekondulaşmanın artmasıB)
Edebiyatta “Toplumculuk” akımının ortaya
çıkması

C)

Sendikal faaliyetlerin yoğunlaşmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi OPEC (Petrol İhraç
Eden Ülkeler Teşkilatı)’in kurucu üyelerinden
biri değildir?

10.

IrakA)
KuveytB)
İranC)
SSCBD)
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A
Kanatlı hayvanlarda toplu ölümlere yol açan
ve H5N1 virüsünün insanlarda meydana
getirdiği hastalığa ne ad verilir?

11.

Kuş GribiA)
SıtmaB)
SarsC)
HepatitD)

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
Dönemi’nin en önemli sorunlarından biridir?

12.

Japonya’da “Meiji Restorasyonu” denilen
reform sürecinin başlaması

A)

Milletler Cemiyeti’nin kurulmasıB)
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin
imzalanması

C)

Demokratik Almanya ile Federal
Almanya’nın birleştirilmesi

D)

SSCB’de "glastnost ve perestroika"
politikalarının sahibi kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Mihael GorbaçovA)
I. NikolaB)
II. KaterinaC)
Mihail RomanovD)

Orta Asya Cumhuriyetleri arasında en büyük
doğal gaz rezervlerine ve yıllık üretim
kapasitesine sahip devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

KırgızistanA)
ÖzbekistanB)
TürkmenistanC)
TacikistanD)

Dağlık Karabağ Sorunu aşağıdaki
devletlerden hangileri arasında meydana
gelmiştir?

15.

İran ve IrakA)
Azerbaycan ve ErmenistanB)
İngiltere ve FransaC)
Pakistan ve HindistanD)

Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İş Birliği
Örgütü’ne üye ülkelerden biri değildir?

16.

ÇinA)
KırgızistanB)
KazakistanC)
İspanyaD)

1992 yılında Uluslararası Halter Basın
Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi
Sporcusu” seçilen “Cep Herkülü” lakaplı
Türk millî sporcusu aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Mahmut DemirA)
Naim SüleymanoğluB)
Rıza KayaC)
Halil MutluD)

SSCB’nin dağılmasından sonra 1991’de
bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan’ı ilk
tanıyan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

18.

İspanyaA)
FransaB)
TürkiyeC)
İtalyaD)

Dünyaca ünlü Kırgız yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Mehmet Emin ResulzadeA)
Cemil MeriçB)
Nursultan NazarbayevC)
Cengiz AytmatovD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk ekonomi
anlayışında dönüm noktası olan 24 Ocak 1980
tarihinde alınan kararların temel
önceliklerden biri değildir?

20.

Ödemeler dengesini düzeltmekA)
İhracata yönelik üretimi teşvik etmekB)
Serbest piyasa ekonomisini yasaklamakC)
Enflasyonu düşürmekD)
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SEÇMELİ EKONOMİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi, ekonomi
politikasının  hedeflerinden biri değildir?

1.

Dış ödemeler dengesini sağlamakA)
Ekonomik büyümeyi sağlamakB)
Tekel piyasalarını artırmakC)
Gelir dağılımını dengelemekD)

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız tüketime
bir örnektir?

2.

Bir otobüste seyahat edilmesiA)
Ekmek üretimi için un kullanılmasıB)
Sanayide tekstil ürünleri üretmek üzere
pamuk ve yünün kullanılması

C)

Hidro elektrik santralinde su kullanılmasıD)

Ekonomiyi, servetlerin üretim, mübadele,
bölüşüm ve tüketimini inceleyen bir bilim
dalı olarak tanımlayan bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

David RicardoA)
Jean Baptiste SayB)
Adam SmithC)
John Stuart MillD)

Aşağıdakilerden hangisi, ekonomi
politikasının başlıca vasıtalarından biri
değildir?

4.

Nitelik belirleyen vasıtalarA)
Emredici vasıtalarB)
Karma vasıtalarC)
Nicelik belirleyen vasıtalarD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi biliminin
temelini oluşturur?

5.

ParaA)
BüyümeB)
KıtlıkC)
DeğerD)

Aşağıdakilerden hangisi, 1927 yılında sanayi
kuruluşlarını teşvik ve korumak amacıyla
çıkarılan kanunlardan biridir?

6.

MecelleA)
Maadin NizamnamesiB)
Umumi Hıfzıssıhha KanunuC)
Teşvik-i Sanayi KanunuD)

Servetin tanýmý aþaðýdakilerden hangisidir?7.

Ýnsanlarýn bir mala verdikleri önemin
derecesidir.

A)

Bir insanın belirli bir zamanda kullanmak
yetkisine sahip olduğu mal, hizmet, para ve
malların bütünüdür.

B)

Malın ihtiyacı karşılayabilmesi ve faydalı
olması durumudur.

C)

Malların insanlar için kullanım değeridir.D)

Aþaðýdakilerden hangisi ihtiyaç yasaları
içinde yer almaz?

8.

Ýhtiyaçlar yaþla ilgilidir.A)
Ýhtiyaçlar birbirine rakiptir.B)
Ýhtiyaçlar deðiþmektedir.C)
İhtiyaçların miktarı sýnýrsýzdýr.D)

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar arasında
rekabet ve ikame imkânlarının tüketicilere
sağladığı faydalardan biridir?

9.

Gelir dağılımını iyileştirir.A)
Bireylerin gelirlerini yükseltir.B)
Kalkınma hızını yükseltir.C)
Aynı ihtiyaca cevap veren malların fiyatları
arasında orantılı bir denge sağlar.

D)

İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan doğruya
karşılamaya uygun olan, üretilebilen ve
doğada belirli miktarda bulunan vasıtalara ne
ad verilir?

10.

EmekA)
FaydaB)
MalC)
DeğerD)

Aþaðýdakilerden hangisi malın
özelliklerinden biri değildir?

11.

Ýnsan bir vasıtayı saðlamak için emek
harcamak zorunda değildir.

A)

Bir vasıtanın mal olabilmesi için üretimin
mümkün olması gerekir.

B)

Mal kavramı ihtiyaç ile birlikte ortaya
çýkmýþtýr.

C)

Bir vasıtanın mal olabilmesi için o vasıtanın
doğada belirli ölçüde olması gerekir.

D)
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A
Bir malın tüketiminin sürekli artırılması
sonucu ondan sağlanan faydanın azalması
durumunu bilimsel olarak ilk açıklayan
ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

12.

RicardoA)
AristoB)
GeorgeC)
GossenD)

İnsanda yokluk duygusu ile birlikte sýkýntý
doðuran ve karþýlama isteği uyandıran
olguya ne ad verilir?

13.

TalepA)
İhtiyaçB)
ArzC)
MülkiyetD)

Aşağıdaki barajlardan hangisi Aşağı Fırat
Projesi içinde yer alır?

14.

Karakaya Barajı ve Hidroelektrik SantralıA)
Kralkızı ve Dicle Baraj ve Hidroelektrik
Santralı

B)

Birecik Fındıklı BarajıC)
Cizre Barajı ve Hidroelektrik SantralıD)

Aþaðýdakilerden hangisi zaman faydasý
meydana getiren üretim faaliyetleri içinde
yer alır?

15.

Sütün peynire veya yoğurda dönüştürülmesiA)
Taze meyvelerin depolarda saklanarak
yetişmedikleri mevsimde piyasaya
çýkarýlmasý

B)

Kumaþýn hazır elbise haline getirilmesiC)
Kamu mülkiyetindeki bir kuruluþun özel
kuruluþa devredilmesi

D)

Aþaðýdakilerden hangisi kuruluþ yeri
seçiminde göz önünde bulundurulan
faktörlerden biri deðildir?

16.

Hammadde kaynaklarýna yakýnlýkA)
Enerji kaynaklarýna yakýnlýkB)
Su kaynaklarýna yakýnlýkC)
Kullanılan teknolojinin üretim şekline
yakınlığı

D)

Aşağıdakilerden hangisi, birinci enerji
kaynaklarından biri değildir?

17.

DoğalgazA)
KömürB)
ElektrikC)
Jeotermal enerjiD)

Aþaðýdakilerden hangisi, enerji kaynaklarýnýn
bir üretim faktörü olarak öneminin
artmasýnýn nedenlerinden biri deðildir?

18.

Toplumun refah düzeyinin düşmesiA)
Üretimin artmasıB)
Hızlı nüfus artýþýC)
Tarım sektöründeki modernleşmeD)

Aþaðýdakilerden hangisi doðanýn üretim
üzerinde gösterdiği etkilerden biri deðildir?

19.

Toprak ve toprak altı zenginlikleri
vasıtasıyla, tarım ve sanayi üretimini belirler.

A)

Üretim sonucu olmayan değer artýþ olayları
meydana getirir.

B)

Yeryüzü þekileri ve coğrafik yapı özellikleri
aracýlýðýyla ekonomik faaliyetleri etkiler.

C)

İklim etkeniyle insanların isteğini olumlu
veya olumsuz þekilde etkiler.

D)

Üretimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

20.

Üretim ekonomik malların miktarını veya
faydasını artırmaktır.

A)

Üretim kıt olan herhangi bir malın miktarını
artırmaktır.

B)

Üretim değer meydana getirmektir.C)
Enerji, doğa üretiminin en önemli
faktörlerinden biri değildir.

D)
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TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 A
İslâm dinine göre evlilikte mehir hakkı
aşağıdakilerden hangisine aittir?

1.

ErkeğeA)
Aile büyüklerineB)
KadınaC)
ÇocuklaraD)

Bir insanı öldürmenin büyük bir günah
olduğu, onu yaşatmanın ise ne kadar yüce bir
davranış olduğu Kur’an-ı Kerim’in hangi
ayetinde belirtilmiştir?

2.

Maide Suresi, 32. AyetA)
Nur Suresi, 30. AyetB)
Hucurat Suresi, 6. AyetC)
En’am Suresi, 151. AyetD)

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

3.

Boşanmanın, baskı altında gerçekleşmesiA)
Boşanmanın, karşılıklı anlaşarak
gerçekleşmesi

B)

Boşanmanın, şiddet altında gerçekleşmesiC)
Boşanmanın, sadakatsizlik nedeniyle
gerçekleşmesi

D)

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

Yukarıdaki ayet sosyal hayatla ilgili temel
unsurlardan hangisine işaret etmektedir?

4.

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

Aşağıdakilerden hangisi evliliğin
amaçlarından biri değildir?

5.

Dayanışma duygusunu hissetmekA)
Sevme ve sevilme ihtiyacını karşılamakB)
Maddi çıkar elde etmekC)
Toplumda bir yer edinebilmekD)

Sosyal hayatın temelini oluşturan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

EkonomiA)
AileB)
OkulC)
DevletD)

I. Ahlaki yozlaşma
II. Alkol ve madde bağımlılığı
III. Boşanma
IV. Zina

Yukarıdakilerden hangileri sosyal hayatı
olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir?

7.

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

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

8.

TecessüsA)
FesatB)
FitneC)
GıybetD)

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir toplumu
oluşturan en önemli unsurlardan biridir?

9.

Birbirleriyle çıkar ilişkisi olan insanlarA)
Bedensel olarak sağlıklı insanlarB)
Birbirini tanıyan insanlarC)
Birbirine güvenen insanlarD)

Eşlerin karşılıklı sorumlulukları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Eşler, yeri geldiğinde aile saadetlerini
korumak için maddi manevi fedakârlıkta
bulunmalıdır.

A)

Eşler, aile içindeki rollerini yerine getirirken
“biz” yerine “ben” anlayışıyla davranmalıdır.

B)

Eşler, hak ve sorumluluklarını yerine
getirirken hak ile adaleti gözetmelidir.

C)

Eşler, nezaket kurallarına uymalıdırlar.D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi karaborsacılık
anlamına gelen ifadelerden biri değildir?

11.

İfşa etmekA)
İstiflemekB)
SaklamakC)
DepolamakD)

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

İslâm dinine göre yukarıdakilerden hangileri
haksız kazançtır?

12.

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

Aşağıdakilerden hangisi İslâm dininin faizle
ilgili görüşlerinden biri değildir?

13.

Sermayenin belli kişilerde toplanması, gelir
dağılımında farklılıklara neden olur.

A)

Paranın üretim dışında tutulması uygun
değildir.

B)

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

C)

Faiz, varlıklı insanların ihtiyaç sahiplerini
sömürmesine yol açar.

D)

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

14.

HibeA)
Karz-ı hasenB)
MirasC)
İnfakD)

Aşağıdakilerden hangisi işverenin hak ve
sorumluluklarından biri değildir?

15.

İşçinin ücretini işin bitiminden sonra
belirlemek

A)

İş ortamının güvenliğini sağlamakB)
İşi ehline vermekC)
İşçileri çalışma saatinden fazla
çalıştırmamak

D)

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

16.

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

A)

İslâm dininde mülk edinmeyle ilgili herhangi
bir kural belirlenmemiştir.

B)

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

C)

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

D)

Müslüman toplumlarda infak ve yardımlaşma
kültürünü en iyi temsil eden kurum
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

İmarethanelerA)
VakıflarB)
MedreselerC)
DerneklerD)

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

18.

Yapay olarak fiyatlarla oynamaA)
KaraborsacılıkB)
Rüşvet alma veya vermeC)
Hileli satış yapmaD)

İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinden
doğan hak ve sorumluluklarına genel olarak
ne ad verilir?

19.

Mülkiyet hakkıA)
Ekonomik haklarB)
Kul hakkıC)
Sosyal haklarD)

İnfak etmek ne anlama gelir?20.

İşini güzel yapmakA)
PaylaşmakB)
Kul hakkını gözetmekC)
Zekât ve sadaka vermekD)
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SAĞLIK BİLGİSİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi içerdikleri besin
ögelerine göre sınıflandırıldığında 1. grupta
yer alır?

1.

TahılA)
SütB)
SebzeC)
BalıkD)

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde
bulunması gereken özelliklerden biri
değildir? 

2.

Kullanılan dil, açık ve sade olmalıA)
Gönderilen ileti, alıcının düzeyinden daha
üst düzeyde olmalı

B)

Uygun zaman ve mekân seçilmeliC)
İletiler ses tonu ve beden dili ile tutarlı olmalıD)

Aşağıdakilerden hangisi sadece hastalık ve
sakatlığın bulunmayışı değil, bedenen, ruhen
ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir?

3.

RehabilitasyonA)
PatolojiB)
SağlıkC)
HomeostazD)

Aşağıdakilerden hangisi alkolün merkezi
sinir sistemine olan etkilerinden biri
değildir?

4.

Ellerde titremeA)
Çift ve bulanık görmeB)
Hafıza kaybıC)
Akıcı konuşmaD)

Küçük dozlarda madde kullanımına bağlı
olarak kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi
yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman
içinde artırma gereksinimine ne ad verilir?

5.

ToleransA)
BağımlılıkB)
YoksunlukC)
UyumD)

Aşağıdakilerden hangisi yeterli ve dengeli
beslenen kişilerde görülür?

6.

Soluk ciltA)
ŞişmanlıkB)
Hareketli beden yapısıC)
Cansız saçlarD)

Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma
yöntemlerinden biri değildir?

7.

Aşırı genellemelerden kaçınmaA)
Problem çözme tekniklerinden yararlanmaB)
Zamanı akışına bırakmaC)
Fiziksel aktiviteD)

Ruh sağlığı yerinde olan bireyin özellikleri ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

8.

Önyargılıdır.A)
Verdiği kararların sorumluluğunu alır.B)
Duygu, düşünce ve davranışlarında
tutarsızlık vardır.

C)

Aşırı üstünlük duygusu görülür.D)

Bebeklik döneminin 7. ayında aşağıdaki
davranışlardan hangisi görülür?

9.

Kendi başına ayağa kalkmakA)
Merdiven çıkmakB)
Kendi başına oturmakC)
Eli tutulduğunda yürümekD)

Bir maddeyi keyif verici etkisine bağlı olarak
alma isteğinin zamanla irade dışına çıkması
ve maddeyi sürekli alma isteğine ne ad
verilir?

10.

BağımlılıkA)
YoksunlukB)
ToleransC)
DirençD)
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A
Aşağıdaki başa çıkma yöntemlerinden
hangisinde birey, kendisini rahatlatan bir
durumu ya da ortamı hayal ederek stresin
olumsuz etkilerinden uzaklaşır?

11.

Problem çözme A)
Zihinde canlandırma B)
Gevşeme egzersizleriC)
Aşırı genellemelerden kaçınmaD)

Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik
koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir?

12.

Temiz su sağlamaA)
Aile planlamasıB)
AşılamaC)
BeslenmeD)

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde
görülen ölümlerin başlıca nedenlerinden
biridir?

13.

Kalp hastalıklarıA)
Yüksek tansiyonB)
Bulaşıcı hastalıklarC)
KazalarD)

Aşağıdaki engel türlerinin hangisinde
konuşma, dikkat ve düşünme gibi işlevlerde
bozulmalar görülür?

14.

ZihinselA)
OrtopedikB)
İşitmeC)
GörmeD)

Beden kitle indeksine göre 25-30 arasında
olan kişiler hangi kategoridedir?

15.

ZayıfA)
NormalB)
Hafif şişmanC)
ŞişmanD)

I. Akraba evliliği
II. Ateşli hastalıklar
III. Kan uyuşmazlığı
IV. Kulak zarının zarar görmesi

Yukarıdakilerden hangileri işitme
engelliliğine neden olur?

16.

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

I. Gürültü kontrolü
II. Gıda kontrolü
III. Sağlık eğitimi
IV. Aile planlaması
V. Atıkların zararsız hale getirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri sağlığın
geliştirilmesi ve korunmasına yönelik
çalışmalardır?

17.

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

Çocukluk döneminin özellikleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

18.

Yaşıtları ile birlikte oyun oynarlar.A)
Çocuklar oldukça benmerkezcidir.B)
Ev dışında diğer yetişkinlerle ilişki
kurabilirler.

C)

Kurumsal kurallara uyarlar.D)

21-65 yaş arası dönem aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

YaşlılıkA)
YetişkinlikB)
ErgenlikC)
ÇocuklukD)

Aşağıdakilerden hangisi sigaranın
zararlarından biri değildir?

20.

Kanın akışkanlığını artırır.A)
Damarları tıkar.B)
Zihinsel faaliyetleri zayıflatır.C)
Solunum yolu hastalıklarına yol açar.D)
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ALMANCA 7 A
Die Schildkröte kann nicht rennen, sie ist sehr
-------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

1.

langsamA)
schnellB)
kräftigC)
langD)

Das Fahrrad steht ------- dem Haus.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

2.

vorA)
ausB)
überC)
zwischenD)

Eine Ameise ist -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

3.

groß A)
schwerB)
langC)
kleinD)

Welches zusammengesetzte Wort ist falsch?

Verilen birleşik sözcüklerden hangisi
yanlıştır?

4.

Der GestenkörperA)
Das HaustierB)
Die FremdspracheC)
Das HandzeichenD)

Spanisch wird in Spanien gesprochen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Wo wird Spanisch gesprochen?A)
Wer möchte Spanisch lernen?B)
Wie hast du Spanisch gelernt?C)
Kannst du Spanisch sprechen?D)

Nein, er macht keine Musik!

Welche Frage passt  zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Wie machst du deine Hausaufgaben?A)
Hast du einen Computer?B)
Wann machst du Sport?C)
Macht er Musik?D)

Welches Instrument spielt deine Mutter?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Ich habe kein Instrument.A)
Er musss für die Prüfung arbeiten.B)
Meine Mutter spielt Klavier. C)
Deine Mutter kann gut tanzen.D)
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A
A: Für ------- Musikinstrument interessierst du 

-------?
B: Ich interessiere mich für die Trompete.

Welches ergänzt die Lücken im obigen
Dialog?

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

8.

wessen / michA)
welche / dirB)
welches / dichC)
was / dirD)

Tarkan!

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Welches Instrument spielst du?A)
Wie heißt dein Lieblingssänger?B)
Wer ist deine Freundin?C)
Was für Musik intressiert dich am meisten?D)

Was bedeutet "trombon" auf Deutsch?

"trombon" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Die QuerflöteA)
Die TrommelB)
Die TrompeteC)
Die PosauneD)

------- wollen heutzutage selbstständig sein.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

11.

Die FrauenA)
Die JugendlichenB)
Der MannC)
Die KinderD)

Hülya findet Familienfeste sehr wichtig,
-------.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

12.

weil sie ihre Hausaufgaben machtA)
weil ich gerne zur Schule geheB)
weil sie dort die ganze Familie sehen kannC)
weil er sich darauf freutD)

Çocuklar el ele tutuşuyorlar. 

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Die Kinder müssen früh schlafen.A)
Die Kinder halten sich Hand in Hand.B)
Die Kinder haben schmutzige Hände.C)
Die Kinder spielen Klavier.D)

Die Kinder spielen ------- in der Natur.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

helfenA)
sindB)
draussenC)
machenD)
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A
Für die Eltern ist es wichtig, daß Ihre Kinder
------- sind.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

15.

selbstständigA)
seltenB)
glücklichC)
tolerantD)

Ich ------- am Sonntag mit meinen Freunden im
Wald.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

16.

wandereA)
springeB)
schneideC)
mischeD)

Ein Bund Petersilie.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Bir çeşit mantar.A)
Bir demet maydanoz.B)
Bir yaprak marul.C)
Bir bağ dereotu.D)

A: Hallo, wie geht es dir?
B: Hallo, ich fühle mich sehr krank!
A: -------
B: Mir tut alles weh!
A: Dann musst du zum Arzt gehen!
B: Ja, das glaube ich auch.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

18.

Wer kommt mit uns?A)
Wo hast du denn Schmerzen?B)
Warum gehst du ins Krankenhaus?C)
Wann gehst du zur Schule?D)

Die Tomate / Der Pilz / Der Kopfsalat / Das
Omelett 

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

Verilen sözcük grubuna uymayan
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Die TomateA)
Der KopfsalatB)
Der PilzC)
Das OmelettD)

Du bist immer fit, wie machst du das?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi verilen sorunun
doğru cevabı olamaz?

20.

Ich gehe jeden Abend laufen.A)
Ich spiele jeden Tag Fußball.B)
Ich fahre oft Fahrrad.C)
Ich esse und schlafe gern.D)
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İNGİLİZCE 7 A
Tom hadn’t played football before.

Which of the following is the Turkish
translation of the sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
Türkçe karşılığıdır?

1.

Tom önceleri futbol oynayamıyordu.A)
Tom daha önce futbol oynamadı.B)
Tom daha önce futbol oynamamıştı.C)
Tom önceleri futbol oynamadı.D)

We are ------- with your exam results, they could
be much better.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

afraidA)
disappointedB)
keenC)
fondD)

I couldn’t do my homework because I ------- my
books at school.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

had forgottenA)
forgotB)
am forgettingC)
have forgottenD)

Fred hasn’t studied for the exam ------- far.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

yetA)
alreadyB)
soC)
everD)

Paul: “I can play football well.”
Paul said that he ------- football well.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

could playA)
playedB)
may playC)
is playingD)

She hasn’t tasted a proper Turkish meal -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

alreadyA)
whileB)
justC)
yetD)

Where ------- you -------? I couldn’t see you
anywhere.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

have / beenA)
was / beB)
do / beC)
has / beenD)

I can’t find my keys. I think I ------- them.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

have loseA)
lostB)
have lostC)
am losingD)
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A
Berna: “When will you see her?”
Berna asked me -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

when I would see her A)
when would you see herB)
if I would see herC)
when I will see herD)

We have a lot to eat. The fridge is full ------- fruit
and vegetables.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

inA)
atB)
ofC)
onD)

We had been ------- for her for an hour when she
-------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

waited / comeA)
waiting / cameB)
waiting / comesC)
waited / cameD)

That young lady ------- to an opera before.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

have beenA)
beenB)
wasC)
had never beenD)

David is ------- with his presentation.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

keenA)
busyB)
crazyC)
similarD)

Come on! Wake up! Don’t be late ------- school.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

forA)
inB)
toC)
atD)
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A
Mustafa is extremely ------- at teaching English.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

famousA)
interestedB)
goodC)
proudD)

How long ------- you ------- running in the park?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

has / beenA)
has / beB)
is / beenC)
have / beenD)

Selma: “I am waiting for the postman”
Selma said that ------- the postman.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

she is waiting forA)
she was waiting forB)
has been waiting forC)
will be waiting forD)

Jack: Did you have dinner with your family last 
night? 

Jane:No, I didn’t. They had already ------- eating 
when I -------.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

18.

finished / had arrivedA)
finished / arrivedB)
finish / arrivedC)
finish / arriveD)

My teacher: “Do you want to see the pictures?”
My teacher asked me -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

do you want to see the picturesA)
if I want to see the picturesB)
to see the picturesC)
if I wanted to see the picturesD)

Aral: “When will you go shopping?”
Aral asked me -------.
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

when I will go shoppingA)
when  would I go shoppingB)
if I would go shoppingC)
when I would go shoppingD)
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FRANSIZCA 7 A
Assieds-  -------! 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

teA)
tuB)
toiC)
t’D)

«Nous devons deviner ce mot.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Bu kelimeyle cümle kurmalıyız.A)
Bu kelimenin anlamını bul.B)
Birlikte cümleler yazmalıyız.C)
Bu kelimeyi tahmin etmeliyiz.D)

I. Monsieur Rioux est directeur.
II. Il a 55 ans.
III. La réunion commence.
IV. Il est marié.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

3.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

C’est lui qui ------- bien.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

danseA)
dansesB)
danserC)
dansentD)

- -------? 
- Devant le cinéma.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Où avons-nous rendez-vousA)
Quand viendra-t-il iciB)
Comment va-t-ilC)
Quand il viendra avec nousD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

allerA)
alléB)
vaC)
ironsD)

«Sinemaya gitmek istediğini söylüyor.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Dis-lui d’aller au cinéma.A)
Elle voudrait aller au cinéma.B)
Elle dit qu’elle veut aller au cinéma.C)
Elle veut aller au cinéma.D)

J'en ai assez ------- cet ordinateur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

deA)
pourB)
queC)
surD)
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Je n’ai pas réussi à parler à mes parents. Je
------- téléphonerai demain.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

luiA)
leurB)
lesC)
leursD)

C’est ma mère qui ------- appelle? 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

jeA)
m’B)
moiC)
meD)

Les personnes polies disent «-------». 

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

Tu doisA)
Je veuxB)
Il fautC)
Je voudraisD)

pas  /  d’alcool  /  beaucoup  /  prenez  /  ne
   I            II                 III              IV           V

Mettez dans le bon ordre.

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

12.

V, IV, III, II, IA)
V, IV, I, III, II B)
IV, V, I, II, IIIC)
IV, III, II, V, ID)

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

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

jamaisA)
quelque choseB)
quelqu’unC)
rienD)

Il faisait trop froid ------- je suis tombée malade.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

maisA)
quiB)
queC)
doncD)

On doit être rapide. On doit faire ------- nos
devoirs.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

lentA)
rapideB)
lentementC)
rapidementD)

- Quel temps ------- hier? 

Choisissez l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

il feraA)
il faitB)
faisait-ilC)
fera-t-ilD)
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A
Je peux payer ------- carte bancaire?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

deA)
pourB)
parC)
enD)

La mère : Voilà mes livres? ------- veux-tu?
Alain : Celui de Balzac.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

18.

LequelA)
Laquelle B)
LesquelsC)
LesquellesD)

A :  Je veux acheter un sac.
B :  -------?
A :  Elle dit qu'elle veut acheter un sac.

Choisissez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

Comment va-t-elleA)
Qu'est-ce qu'elle ditB)
Quel est votre choixC)
Où est-ce qu'elle vaD)

Elle est ------- de sa maison à sept heures du
matin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

sortezA)
sorsB)
sortC)
sortieD)
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SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 A
Aşağıdakilerden hangisi hukukun üstünlüğü
kuralının özelliklerinden biri değildir?

1.

Yargının hür ve bağımsız olmasıA)
Temel hak ve özgürlüklerin anayasal
güvenceye kavuşturulması

B)

Yasaların anayasa ve insan haklarına uygun
olması

C)

Devlet erklerinin tek elden yürütülmesiD)

Ulus devlet ve devlete dayalı hukuk fikrinin
mimarı aşağıdakilerden hangisidir?

2.

MachiavelliA)
HobbesB)
MontesquieuC)
LockeD)

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan
biridir?

3.

Eğitim ve öğrenim hakkıA)
Toplu iş sözleşmesi hakkıB)
Dilekçe hakkı C)
Özel hayatın gizliliğiD)

-------, bir hukuk düzeni tarafından  düzenlenen
geniş ve serbestlik alanını ifade eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi dıoğru şekilde
tamamlar?

4.

BağımlılıkA)
ÖzgürlükB)
RejimC)
TüzükD)

1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

5.

Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.A)
Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır.B)
Ekonomik ve sosyal haklara ayrıntılı biçimde
yer vermiştir.

C)

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere
bırakılmıştır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi III. Kuşak haklardan
biri değildir?

6.

Çevre hakkıA)
Haberleşme hürrüyeti hakkıB)
Barış hakkıC)
Gelişme hakkıD)

Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini
sınırlayan, onu belli yönde davranmaya
zorlayan ilk belge aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Sened-i İttifakA)
Gülhane Hatt-ı HümayunuB)
Kanun-i EsasiC)
Islahat FermanıD)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet
anlayışının gereklerinden biri değildir?

8.

Fırsat eşitliğiA)
Gelir adaleti ve eşitlikB)
Ekonomik kalkınma ve yoksullukla
mücadele

C)

Sermayenin devlet tekelinde olmasıD)

-------, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren
belli bir konunun TBMM Genel Kurulu’nda
görüşülmesidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

Denetleme A)
Meclis araştırmasıB)
Genel görüşmeC)
SoruD)

Halkın seçmen olabilmesi için ırk, servet,
cinsiyet, yetenek gibi şartların aranmadığı oy
türüne ne ad verilir?

10.

Kısıtlı A)
SerbestB)
İhtiyariC)
Genel D)

Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan
kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi
tutularak yerine yenilerinin getirilmesine ne
ad verilir?

11.

DevrimA)
ÇağdaşlaşmaB)
GelişmeC)
ReformD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının
korunması konusunda demokrasilerde
yaşanan sorunların sebeplerinden biri
değildir?

12.

Sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşmasıA)
Uluslararası terörB)
Bilim ve teknoloji alanında sağlanan
gelişmelerin kontrolsüz kullanımı

C)

Hızlı toplumsal değişmeD)

Çağdaşlaşmayı devam ettirmek için bütün
Atatürk ilkelerinin yaşama geçirilmesi
aşağıdaki ilkelerden hangisi ile gerçekleşir?

13.

DevletçilikA)
HalkçılıkB)
İnkılapçılıkC)
LaiklikD)

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı
tarih aşağıdakilerden hangisidir?

14.

19 Mayıs 1919A)
23 Nisan 1920B)
29 Ekim 1923C)
3 Mart 1924D)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın
ülkeler arasında doğacak çatışmaların
önlenmesi için faaliyet gösteren organı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Danışma KomitesiA)
Çatışma Önleme MerkeziB)
Hür Seçimler BürosuC)
Kıdemli Memurlar KomitesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ile bireylere tanınan
hakların gerçekleşmesini sağlamak üzere
oluşturulmuş denetim organlarından biri
değildir?

16.

Delegeler KomitesiA)
Bakanlar KonseyiB)
Uluslararası Hukuk KomisyonuC)
Avrupa İnsan Hakları MahkemesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal
Atatürk’e göre millet olmanın koşullarından
biri değildir?

17.

Düşünce bağıA)
Dil birliğiB)
Kültür birliğiC)
Din birliğiD)

Çevre kirliliğinin önlenmesi için dünya
çapında faaliyet gösteren uluslararası sivil
toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Uluslararası Af ÖrgütüA)
Green PeaceB)
Uluslararası PEN KulübüC)
Uluslararası Kızılhaç KomitesiD)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil
toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından biri
değildir?

19.

Çevre kirliliğinin önlenmesiA)
Soykırımla mücadele etmesiB)
Savaş suçlularının yargılanmasıC)
İnsan hakları ihlallerinin önlenmesiD)

Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan,
aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve
görenek birliği olan insan topluluğuna ne ad
verilir?

20.

Vatan A)
MilletB)
ÖrgütC)
DevletD)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 6 A
“Gerçek Bir Yeryüzü Cenneti Sapanca”
başlıklı röportajın türü aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Eşyayı konu alanA)
Gezi yazısıB)
BelgeselC)
Bir yeri konu alanD)

“Sevgili Arkadaşlarım! Yüksek öğrenim
gençlerini, istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz gibi
milli bilinç sahibi, modern kültürlü olarak
yetiştirmek için İstanbul Üniversitesi’nin
gelişmesi, Ankara Üniversitesi’nin tamamlanması
ve Doğu Üniversitesi’nin yapılan çalışmalarla
belirlenmiş olan kurallar içinde Van Gölü
civarında kurulması çalışmaları hızla ve önemle
sürdürülmektedir…”

Yukarıda bir parçası alıntılanan yazının türü
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

SöylevA)
MülakatB)
MakaleC)
NesirD)

Genellikle parlamentolarda, diplomatik
toplantılarda ve mitinglerde gerçekleştirilen
söylev türü aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Sosyal söylevA)
Akademik söylevB)
Siyasi söylevC)
Edebi söylevD)

Mülakatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

4.

Görüşülen yer ve kişi tanıtılarak mülakata
başlanabilir. 

A)

Mülakat yapılacak kişi ile konuşulanların
dışına da çıkılabilir.

B)

Alınan cevaplar aynen aktarılır.C)
Ayrıntıya girilmez.D)

Aşağıdakilerden hangisi nokta işaretinin
kullanıldığı yerlerden biri değildir?

5.

Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.A)
Sayılardan sonra sıra belirtmek için konur.B)
Bibliyografik künyelerin sonuna konur.C)
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için
konur.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses
daralması olan bir kelime vardır?

6.

Kim olursan ol, yine gel.A)
Sana başarılar diliyorum.B)
Çocuklar size gülmüyor.C)
Artık çalışmaya başlıyorum.D)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses
düşmesi vardır?

7.

kapıcıA)
minicikB)
fikirC)
karınD)

Nutuk türünün amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Belli bir fikri, bir duyguyu aşılamakA)
Bilgi vermekB)
Bir sorunu değişik boyutları ile incelemekC)
Ünlü birini tanıtmakD)

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere
eş anlamlı kelimeler denir.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki
eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

9.

hediye-armağanA)
kelime-sözcükB)
okul-mektepC)
adalet-hukukD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-de"nin
yazımı doğrudur?

10.

Aradığın şiirleri kitap da bulabilirsin.A)
Sende beni hayal kırıklığına uğrattın.B)
Akşam düzenlenen yemeğe ben de
katılacağım.

C)

Mavi çantam kardeşim de kalmış.D)

Aşağıdakilerden hangisi Latin edebiyatında
tanınmış söylevcilerden biridir?

11.

MirabeauA)
CiceroB)
BossuetC)
DemosthenesD)
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A
Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazımı
yanlıştır?

12.

parktaA)
kitaptanB)
kaçtıC)
seçginD)

Söylevcinin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Bir sorunu değişik boyutları ile incelemekA)
Ünlü birini tanıtmakB)
Dinleyenleri heyecanlandırarak bir fikri
aşılamak

C)

Bilgi vermekD)

"Ey benim namlı, şerefli, sadık emirlerim! İyi
bilirsiniz ki üstünde durduğumuz şu memleket ve
maliki olduğumuz devlet, nice müşkil muharebe
ve mucahedeler sonunda, ecdadımız tarafından
kazanılmış ve sonunda bize nasip olmuştur."

Yukarıda bir parçası alıntılanan konuşmanın
türü aşağıdakilerden hangisidir?

14.

NutukA)
TiradB)
NesirC)
HitabetD)

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre
röportaj çeşitlerinden biri değildir?

15.

İnsanı konu alanA)
Durumu konu alanB)
Eşyayı konu alanC)
Bir yeri konu alanD)

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

Yukarıda bir parçası alıntılanan eser
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Bugün de Diyorlar kiA)
Fatih Sultan Mehmet’in NutkuB)
İstiklal Kulesi YazıtlarıC)
Göktürk YazıtlarıD)

Aşağıdakilerden hangisi "söylevci" ile aynı
anlamdadır?

17.

HatipA)
EleştirmenB)
MuhabirC)
MuallimD)

Aşağıdaki röportaj yazarı ve eseri
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

18.

Fikret Otyam - Doğudan Gezi NotlarıA)
Yaşar Kemal - Bu Diyar Baştan BaşaB)
İbrahim Çallı - Çukurova Yana YanaC)
Mustafa Baydar - Edebiyatçılarımız Ne
Diyorlar

D)

Aşağıdakilerden hangisi dilin mülakatlardaki
işlevlerinden biri değildir?

19.

Heyecana bağlı işleviA)
Dil ötesi işleviB)
Alıcıyı harekete geçirme işleviC)
Göndergesel işleviD)

Göktürk Yazıtları'nın türü aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

HikâyeA)
SöyleşiB)
RöportajC)
SöylevD)
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MATEMATİK 2 A
Mehmet kalemlerini üçerli, dörderli ve beşerli
gruplara ayırdığında, her defasında 2 kalem
artmaktadır.

Buna göre, Mehmet’in kalemlerinin sayısı en
az kaçtır?

1.

58A)
60B)
62C)
69D)

Kenar uzunlukları 42 m ve 66 m olan bir arsa,
kare şeklinde parsellere ayrılacaktır.

Buna göre, en az kaç tane eş parsel elde
edilir?

2.

24A)
35B)
52C)
77D)

Rakamları farklı dört basamaklı 769K doğal
sayısı 4 ile tam bölündüğüne göre, K kaç
farklı değer alabilir?

3.

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

Yukarıdaki şekilde 

 ve

 olduğuna göre, kaç
cm’dir? 

4.

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

Alanları oranı  olan benzer iki üçgenin

benzerlik oranı kaçtır?

5.

2/9A)
4/9B)
2/3C)
8/9D)

Yukarıdaki ABC üçgeninde 
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi x’in
alabileceği değerlerden biridir?

6.

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

Yukarıdaki ABC üçgeninde 

 K
noktası diklik merkezi olduğuna göre,  a’nın
değeri kaçtır?

7.

11A)
15B)
25C)
36D)

Aşağıda kenar uzunlukları verilen
üçgenlerden hangisi bir dik üçgen belirtir?

8.

6 cm, 8 cm, 12 cmA)
7 cm, 24 cm, 26 cmB)
10 cm, 24 cm, 26 cmC)
8 cm, 15 cm, 19 cmD)

Kenar uzunlukları verilmiş olan yukarıdaki
üçgende olduğuna göre,

toplamı kaçtır?

9.

11A)
10B)
8C)
7D)

Yukarıdaki üçgenlerde 

ve 
(ABC üçgeni ile DEF üçgeni eş üçgenler) ise

kaç cm’dir?

10.

15A)
17B)
18C)
19D)

Bir üçgenin kenar uzunlukları sırasıyla 10
cm, x cm ve 12 cm olduğuna göre x in
alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en
büyük tam sayı değerinin toplamı kaç cm’dir?

11.

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

Yukarıdaki ABC üçgeninde ve

 olduğuna göre, x değeri
yaklaşık kaçtır?
(sin27° 0,454 ve sin43° 0,682)

12.

9A)
10B)
12C)
15D)
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A

Yukarıdaki ABC üçgeninde

13.

15A)
30B)
45C)
60D)

Yukarıdaki ABC üçgeninde [DE]//[AC], |BE|=8
cm, |EC|=x cm, |ED|=4 cm ve  |CA|=7 cm
olduğuna göre, x kaç cm'dir?

14.

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

Yukarıdaki ABC üçgeninde açıortay,

ve 

olduğuna göre,  kaç cm’dir?

15.

30/9A)
30/7B)
35/6C)
42/5D)

Yukarıdaki ABC üçgeninde [AB][AC],
[AH][BC], │BH│= 8 cm ve │HC│= 18 cm
olduğuna göre,  │AH│= x kaç cm'dir?

16.

8A)
10B)
12C)
14D)
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A

    ve    
olduğuna göre, x’in değeri kaçtır?

17.

35/13A)
35/11B)
75/13C)
75/11D)

4, x, 6, 10, 8 ve 12  tam sayılarının aritmetik
ortalaması 10 olduğuna göre, x kaçtır?

18.

5A)
10B)
15C)
20D)

Uluslararası öğrenci festivalinde bir araya gelen
öğrencilerin uyrukları yukarıdaki daire grafiğinde
verilmiştir. 

Festivaldeki toplam öğrenci sayısı 180
olduğuna göre, festivaldeki Alman öğrenci
sayısı kaçtır?

19.

25A)
30B)
35C)
40D)

On öğrencinin matematik sınavında aldığı
puanlar 30, 80, 80, 50, 65, 50, 100, 50, 25, 40
olduğuna göre, bu dağılımın tepe değeri
kaçtır? 

20.

30A)
50B)
80C)
100D)
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SEÇMELİ ALMANCA 8 A
A: Kann ich an einer Universität studieren?
B: Was für einen Schulabschluss hast du?
A: Ich habe einen Realschulabschluss!
B: -------.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

1.

Wenn sie das Abitur machen, können sie an
einer Universität studieren

A)

Sie können an zwei Tagen zur Berufsschule
gehen

B)

Nach der zweiten Klasse können sie hier
arbeiten

C)

Ich möchte eine Wissenschaftlerin werdenD)

Was sind unsere wichtigsten menschlichen
Qualitäten?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Die Berufsschule und die Grundschule.A)
Die Fähigkeit zu denken und zu erfinden.B)
Berlin und Köln.C)
Die Welt ist fasziniert.D)

Nach der Grundschule können die Schüler von
der fünften bis zur dreizehnten Klasse aufs -------
gehen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

3.

GesamtschuleA)
HauptschuleB)
RealschuleC)
GymnasiumD)

Der Manager / Der Forscher / Die Biologin / Der
Lehrer

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

Verilen sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Der LehrerA)
Der ManagerB)
Die BiologinC)
Der ForscherD)

Ein / arbeitet / Geologe / in / Natur / der

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

Verilen sözcük gruplarıyla kurulabilecek en
anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Ein Geologe arbeitet in der Natur.A)
Der Natur ein Geologe arbeitet in.B)
Arbeitet ein der Geologe in Natur.C)
In ein Geologe der Natur arbeitet.D)

Bei der Schulausbildung in Deutschland und in
der Türkei gibt es -------.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

6.

kann er viele Beispiele gebenA)
Ähnlichkeiten und UnterschiedeB)
brauche ich neue Mittel für das
Sprachlernen

C)

kannst du jede Möglichkeit findenD)

Wenn ich eine Erfinderin wäre, -------.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

7.

war ich noch ganz kleinA)
war sie einkaufen gegangenB)
würdest du gerne mitkommenC)
würde ich viele neue Sachen erfindenD)

Das Laufrad / Das Hochrad / Das Zweirad / Das
Rennen

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

Verilen sözcük grubuna uymayan
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Das LaufradA)
Das RennenB)
Das HochradC)
Die ZweiradD)
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A
Warum ist ein Velotaxi im Sommer wunderbar für
die Besucher?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir? 

9.

Damit sie sich kennenlernen können.A)
Weil das Rennen vielen Besuchern Spaß
macht.

B)

Damit die Urlauber sich immer aufregen
können.

C)

Weil sich die Besucher alle
Sehenswürdigkeiten in Ruhe anschauen
können.

D)

Ich kenne das Hochradrennen in Leipzig.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Hast du ein Fahrrad?A)
Wo ist dein Laufrad?B)
Welche Rennen kennst du?C)
Gehst du zum Rennen?D)

Das Fernsehen ist die größte kulturelle
Katastrophe, ------- die Erde erlebt hat.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

11.

desA)
derB)
dieC)
demD)

Aus dem Hochrad ------- sich das Zweirad -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

12.

soll / sehenA)
sei / gekommenB)
hat / entwickeltC)
wird / fahrenD)

Der Besucher will die Sehenswürdigkeit sehen.

Wie lautet der obige Satz in der Pluralform?

Verilen cümlenin çoğul hali aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Der Besucher will die Sehenswürdigkeiten
sehen.

A)

Die Besucher wollen die
Sehenswürdigkeiten sehen.

B)

Der Besucher hat die Sehenswürdigkeiten
sehen wollen.

C)

Die Besucher besuchen die
Sehenswürdigkeit.

D)

Was vermutest du, warum Ayşe und Ali gern
Fahrrad fahren?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir? 

14.

Ich nehme an, du kommst mit.A)
Ich glaube, sie spielt gern.B)
Ich vermute, daß es Ayşe und Ali Spaß
macht.

C)

Ich hatte gedacht, daß sie stolz auf dich
sind.

D)

Der Rhein fließt ------- Deutschland.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

15.

durchA)
mitB)
fürC)
aufD)

Loreley ist ein Felsen am Rhein und man erzählt,
-------.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

16.

daß die Landkarten nur einen kleinen
Ausschnitt zeigen können

A)

wenn du Zeit für mich hastB)
wieviel Dörfer direkt am Rhein liegenC)
daß viele Schiffe dort untergegangen sindD)
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A
Loreley, taştan bir heykel.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Die Loreley, ein berühmtes Berg.A)
Die Loreley, eine Statue aus Stein.B)
Die Statue, die Loreley heißt.C)
Die Statue, die Loreley genannt wird.D)

Das Lied Loreley -------.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

18.

erzählt die Sage von der schönen LoreleyA)
ist ein Bericht über KatastrophenB)
hat viele Antworten gebrachtC)
ist ein kleines SchiffliedD)

Viele Städte, Burgen und Dörfer ------- direkt am
Rhein.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

19.

liegenA)
könnenB)
schreibenC)
sitzenD)

Heinrich Heine, -------, ist ein berühmter
deutscher Dichter.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

20.

der auch türkische Gedichte geschrieben
hat

A)

hat alles vom Internet gelerntB)
der das Hochrad erfunden hatC)
der viele Gedichte, Balladen und Lieder
geschrieben hat

D)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 8 A
Tomorrow night at 9, he ------- his favourite show
on TV.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

will be watching A)
will watchB)
watchesC)
is watchingD)

------- I eat a bar of chocolate, I feel so happy.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

UntilA)
In order toB)
WheneverC)
ToD)

Jim : Why didn’t you buy the blue skirt?
Catty : ------- I had already bought one.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

UntilA)
AfterB)
BecauseC)
WhereverD)

This time next Saturday I ------- to İstanbul for the
weekend.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

will be goingA)
goB)
will goC)
will have goneD)

------- Ali heard the news, he began to cry.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

So thatA)
As soon asB)
ToC)
whileD)

Don’t call me after school. I ------- for tomorrow’s
exam.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

will have studiedA)
studiedB)
studyC)
will be studyingD)

He will be successful ------- he studies regularly.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

whereA)
in order toB)
as long asC)
untilD)

Jasmine will have ------- by this time next year.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

retiringA)
retireB)
retiresC)
retiredD)
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A
If we ------- a taxi , we would have arrived earlier.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

will takeA)
takeB)
have takenC)
had takenD)

If Aynur finds a cheap flight to Germany, she
------- her son.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

visitsA)
visitingB)
will visitC)
would visitD)

If it didn’t rain, Jane ------- go for a walk.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

willA)
mustB)
might haveC)
wouldD)

By the time I arrive there, he -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

will leaveA)
will have leftB)
leavesC)
is leavingD)

English is ------- all over the world.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

13.

spokenA)
spokeB)
speakC)
has spokenD)

If they hadn’t been on holiday, they ------- to our
birthday party.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

would have come A)
would comeB)
comeC)
will comeD)

I won’t eat anything ------- Joe comes home.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

sinceA)
untilB)
whileC)
inD)

The walls ------- by the painters now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

will be paintedA)
are paintedB)
are being paintedC)
were paintedD)

2018 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0106-A

45 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
The Suez Canal ------- in the 19th century.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

was builtA)
builtB)
is builtC)
buildD)

If you have a headache, -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

iron the clothesA)
take an aspirinB)
write a letterC)
call the policeD)

The letters will ------- next week.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

postA)
postingB)
postedC)
be postedD)

İstanbul ------- by Fatih Sultan Mehmet in 1453.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

is conqueredA)
was conqueredB)
will be conqueredC)
conquersD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 8 A
Je suis ------- le théâtre au cinéma.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

pourA)
dansB)
duC)
quiD)

trop      /      je      /      fatigué      /      suis
   I                II                 III                  IV

Mettez dans le bon ordre.

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

2.

I, III, II, IVA)
I, III, IV, IIB)
II, I, III, IVC)
II, IV, I, IIID)

La cliente : -------
Le serveur : Tout de suite, Madame.

Choisissez la réplique qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

Vous voulez commander quelque chose?A)
Monsieur, l'addition s'il vous plaît!B)
Vous prenez un thé?C)
Chacun paie sa part?D)

Paris est une -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

villeA)
paysB)
villageC)
campagneD)

La noir est une couleur ------- je préfère.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

parA)
quiB)
oùC)
queD)

Véronique ------- est mariée avec Bruno  -------
très bien.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

qui / danseA)
qui / dansentB)
que / danseC)
que / dansentD)

Pour l’entête d’une lettre on peut écrire: «-------».

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

Je t’embrasse A)
Cher MonsieurB)
A bientôtC)
AmicalementD)

 ------- pense à soi-même.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

ToiA)
QuiB)
ChacunC)
CommeD)
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A
------- j'ai le temps, je peux vous aider.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

PourA)
SiB)
À cause deC)
Il fautD)

Il est triste ------- son amie.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

queA)
quiB)
contre leC)
à cause deD)

-------, ils viendront chez nous.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

Le mois prochainA)
Le mois dernierB)
HierC)
La dernière foisD)

I. Laura est une belle fille.
II. Elle a un joli caractère aussi.
III. Elle est laide.
IV. C’est   une   personne   patiente,   sensible  et

tranquille.

Trouvez la phrase qui ne convient pas à
l’ensemble.
Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

12.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Pierre et Marie sont mariés. Marie est la ------- de
Pierre.  

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

femmeA)
filleB)
mariC)
cousinD)

Il peut pleuvoir; n'oubliez pas ------- prendre votre
parapluie.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

quiA)
deB)
àC)
enD)

Elle a invitée ses amis pour ------- anniversaire.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

taA)
sonB)
sesC)
lesD)

Ils déménagent à la campagne: ils vont y -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

écrireA)
acheterB)
décrireC)
vivreD)
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A
A: Demain matin, je vais partir au Japon.
B: -------!
A: Merci.

Choisissez l'éxpression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

Bonne anniversaireA)
Bon appétitB)
Bon voyageC)
Bonne nuitD)

-------, nous sommes allés au concert.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

Le mois prochainA)
DemainB)
HierC)
ChacunD)

- Tu as l’autorisation de manger un dessert?
- Oui, je peux ------- manger une fois -------

semaine. 

Choisissez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

le / pourA)
à / enB)
la / deC)
en / parD)

«Je veux m’occuper de moi.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Seninle ilgileneceğim artık.A)
Bir şeylerle meşgul olmak istiyorum.B)
Kendime vakit ayırmak istiyorum.C)
İnsana kendisine bakmalıdır. D)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 3 A
Hint Medeniyeti'nin oluşumunda etkili olan
akarsular aşağıdakilerin hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?

1.

Fırat – DicleA)
Nil – FıratB)
Ganj – İndusC)
İndus – NilD)

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma
sonucu buzullarda meydana gelen
değişimlere gösterilen örneklerden biri
değildir? 

2.

Atakama çölüA)
KilimanjaroB)
AntarktikaC)
GrönlandD)

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz
uygarlıklarından biri değildir?

3.

YunanA)
LidyaB)
FenikeC)
AztekD)

Yazıyı ilk kullanan uygarlık aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

AsurlarA)
HititlerB)
SümerlerC)
LidyalılarD)

Fransa’nın film festivali ile ünlü şehri
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

MarsilyaA)
CannesB)
NiceC)
ParisD)

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın ılıman
olmasında etkili olan gazlardan biri değildir?

6.

OksijenA)
MetanB)
Diazot monoksitC)
KarbondioksitD)

Dünyanın en büyük su nakil projesinin
gerçekleştiği Afrika ülkesi aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

KenyaA)
NijeryaB)
LibyaC)
MısırD)

Bir ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi
alanlara ilişkin yasal düzenlemelerin
uygulanmadığı, yapılan sınai ve ticari
faaliyetler için daha geniş  muafiyet ve
teşviklerin tanındığı alanlara ne ad verilir?  

8.

Gümrük bölgesiA)
Tarımsal üretim bölgesi B)
Kısıtlı ticaret bölgesiC)
Serbest ticaret bölgesiD)

Tahmini en zor ve etkileri daha geniş
kapsamlı olan meteorolojik karakterli doğal
afet aşağıdakilerden hangisidir?

9.

KuraklıkA)
YağışlarB)
RüzgarlarC)
FırtınalarD)

Aşağıdakilerden hangisi Maden-Sanayi
bölgesi içerisinde yeralır?

10.

Zonguldak - Karabük çevresiA)
Konya - Aksaray çevresiB)
Adana - Mersin çevresiC)
İzmir - Manisa çevresiD)
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A
Akashi Kaikyo köprüsü aşağıdaki ülkelerden
hangisinde yer alır?

11.

Güney KoreA)
Kuzey KoreB)
ÇinC)
JaponyaD)

Türkiye'de Cumhuriyet öncesi dönemde ilk
demir yolu hattı aşağıdaki  illerin hangisi
arasında yapılmıştır?

12.

Balıkesir - ManisaA)
İzmir - AydınB)
Eskişehir - AnkaraC)
İstanbul - EdirneD)

Ruhr Bölgesi’nde sanayinin temelini
oluşturan yeraltı kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

BakırA)
DoğalgazB)
Maden kömürüC)
PetrolD)

Aşağıdakilerden hangisi bölge sınırları
oluşturulurken ilk önce dikkate alınacak
unsurlardan  biri değildir?

14.

Bitki örtüsüA)
Yüzey şekilleriB)
İklim özellikleriC)
Toprak yapısıD)

Geleceğin ekonomisinde sektörel yapıda
meydana gelecek değişiklik aşağıdakilerden
hangisi olacaktır?

15.

HizmetA)
TarımB)
SanayiC)
HayvancılıkD)

Türkiye’nin ihracat ve ithalatı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

1996 yılında AB ile gümrük birliği
imzalanmıştır.

A)

Cumhuriyetin ilk yıllarında dış ticaret hacmi
çok fazladır.

B)

24 Ocak 1980’de alınan kararlarla ihracata
dayalı sanayileşme politikası
benimsenmiştir.

C)

1980'den sonra serbest piyasa ekonomisine
geçiş yapılmıştır.

D)

Tarihi Harran Evleri'nin bulunduğu şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

DiyarbakırA)
MardinB)
BatmanC)
ŞanlıurfaD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin  2023
Turizm Stratejilerinden biri değildir?

18.

Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip
kentleri markalaştırmak

A)

Sürdürülebilir turizm yaklaşımını
benimsemek

B)

Sadece ulusal ölçekte markalaşmayı
hedeflemek

C)

Turist sayısı ve turist geliri bakımından ilk
beş ülke arasına girmek

D)

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 2010 yılı
verilerine göre Türkiye’nin ihracatında ilk
sırada yer alır?

19.

RusyaA)
AlmanyaB)
İngiltereC)
ABDD)

Aşağıdakilerden hangisi rafting turizmine
uygun akarsulardan biri değildir?

20.

Çoruh nehriA)
Büyük Menderes nehriB)
Dim çayıC)
Manavgat çayıD)
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SEÇMELİ KİMYA 2 A
Narin bitkilerden yüksek miktarda basit ve en
ucuz yolla yağ elde etmek için kullanılan
ekstraksiyon yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Kristallendirme yöntemiA)
Soxhlet yöntemiB)
Süblimleştirme yöntemiC)
Dekantasyon yöntemiD)

Bileşiğin Formülü Çözünürlük Çarpımı
(Kçç)

MnS 3,0x10-14

CdS 8,0x10-28

CuS 6,0x10-37

ZnS 3,0x10-23

Tablodaki bilgilere göre, aşağıdaki
bileşiklerden hangisinin çözünürlük değeri
en büyüktür?

2.

MnSA)
CdSB)
CuSC)
ZnSD)

Mutlak sıfır noktasında entropinin sıfır
olabilmesi için maddenin saf ve kusursuz
kristallere sahip olması gerektiğini ifade
eden yasa aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Termodinamiğin sıfırıncı yasasıA)
Termodinamiğin birinci yasasıB)
Termodinamiğin ikinci yasasıC)
Termodinamiğin üçüncü yasasıD)

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi heterojen
fazlı tepkimedir?

4.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi doymamış çözeltinin
doygun hale getirilmesi için uygulanabilecek
yöntemlerden biri değildir?

5.

Çözeltinin sıcaklığını değiştirmekA)
Çözeltiden bir miktar çözünen madde
uzaklaştırmak

B)

Çözeltiye ortak iyon eklemekC)
Çözeltinin yeterli miktarda çözücüsünü
buharlaştırmak

D)

Aşağıdakilerden hangisi entropi artışına yol
açmaz?

6.

Katı ya da sıvılardan gazların oluşmasıA)
Kimyasal tepkimede gaz moleküllerinin
sayısının artması

B)

Bir maddenin sıcaklığının azalmasıC)
Katılardan saf sıvıların oluşmasıD)

"Bir sistemin düzensizliğinin veya
gelişigüzelliğinin ölçüsü" olarak tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

7.

KriyoskopiA)
KatalizörB)
ÖzütlemeC)
EntropiD)

Bir çözeltide [H+]=1x10-2 M ise ortamın pH
değeri kaçtır?

8.

2A)
3B)
7C)
11D)

Aşağıdaki faktörlerden hangisi bir maddenin
herhangi bir madde içindeki çözünürlüğünü
etkilemez?

9.

SıcaklıkA)
BasınçB)
Karıştırma hızıC)
Ortak iyon etkisiD)

Sabit sıcaklıktaki bir gaz 10 L’den kaç L’lik
hacme sıkışmalıdırki 1 atm basınçta çevrenin
sisteme karşı yaptığı iş 6 L. atm olsun?

10.

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

0,5 M 500 mL’lik Ca(NO3)2 çözeltisi
hazırlamak için kaç gram Ca(NO3)2’a ihtiyaç
vardır? [Ca(NO3)2 : 164 g/mol]

11.

25A)
36B)
41C)
55D)
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A

Tepkimesinin denge bağıntısı için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

12.

A)

B)

C)

D)

F2(g) + 2ClO2(g)  2FClO2(g) tepkimesinin hız
bağıntısı; V=k[F2][ClO2]2 olduğuna göre bu
tepkimenin derecesi kaçtır?

13.

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

Bir kimyasal tepkimenin olabilmesi için
çarpışan moleküllerin sahip olmaları gereken
minimum toplam kinetik enerjiye ne ad
verilir?

14.

Aktivasyon enerjisiA)
Sistem enerjisiB)
Potansiyel enerjiC)
Etkin çarpışma enerjisiD)

100 mL metanol içeren 500 mL’lik sulu
çözeltideki metanolün hacimce yüzdesi
kaçtır?

15.

5A)
10B)
15C)
20D)

0,1 mol sodyum klorür (NaCl) 2 kg suda
çözündüğünde oluşan çözeltinin kaynama
noktası yükselmesi kaç °C olur?
(Su için Kk=0,52 °C/m)

16.

0,052A)
0,103B)
0,532C)
0,645D)

 tepkimesi dengede

iken aynı sıcaklıkta N2 derişimi artırıldığında
aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

17.

NO  derişimi azalır.A)
Denge sabiti azalır.B)
Denge sabiti artar.C)
Denge bozulur ve sistem ürünler yönüne
kayar.

D)

 tepkimesinin 25 °C’de

kısmi basınçlara bağlı denge sabiti (Kp) 8,78
ise denge sabiti (Kc) değeri kaçtır? 
(R=0,0821 L atm/mol K)

18.

1,15 x101A)
3,54x101 B)
2,15x102 C)
2,52x103D)

1 atm basınçtaki entropi değerine ne ad
verilir?

19.

Reaksiyon entropisiA)
Standart entropiB)
Standart entalpiC)
Reaksiyon entalpisiD)

Çevre ile enerji alışverişi yapan ancak madde
alışverişi yapmayan sisteme ne ad verilir?

20.

İzotermal sistemA)
İzole sistemB)
Açık sistemC)
Kapalı sistemD)
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SEÇMELİ MANTIK 1 A
Aşağıdakilerden hangisi “olumlu-olumsuz”
kavram çiftine bir örnektir?

1.

Kredili - KredisizA)
Zengin - ÇalışkanB)
Koyu - AçıkC)
Kaprisli - İnatçıD)

İstanbul ve Ankara kalabalık şehirlerdir.
İstanbul’da trafik çok yoğundur. O halde
Ankara’da da trafik çok yoğundur.

Yukarıdaki ifade aşağıdaki akıl yürütme
biçimlerinden hangisine bir örnektir?

2.

AnalojiA)
TümdengelimB)
TümevarımC)
DedüksiyonD)

Aristoteles ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

3.

Mantığı bulan düşünürdür.A)
Mantığı sistemli ve düzenli hale getirmiştir.B)
İlkçağ filozofudur.C)
Mantık üzerine yazdığı kitapları Organon adı
altında toplamıştır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Tümel”den biri
değildir?

4.

İlintiA)
TürB)
ÖzgülükC)
KıyasD)

17. yüzyılda W. Leibniz tarafından "Her
yargının doğruluk nedeni bir başka yargıdır.
O halde, her yargının doğruluğu için bir
başka yargı gereklidir." şeklinde açıklanan
mantık ilkesine ne ad verilir?

5.

Üçüncü Durumun OlanaksızılığıA)
ÖzdeşlikB)
Yeter-NedenC)
ÇelişmezlikD)

Aşağıdakilerden hangisi hem tikel hem de
somut bir kavramdır?

6.

Tüm çiçeklerA)
Bazı güzelliklerB)
Bütün insanlarC)
Bazı insanlarD)

Ali’nin aynı anda hem İstanbul’da hem de
Paris’te olduğunu söylemek aşağıdaki mantık
ilkelerinden hangisine ters düşmektedir?

7.

ÖzdeşlikA)
ÇelişmezlikB)
Üçüncü Durumun OlanaksızlığıC)
Yeter-NedenD)

Mantık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

8.

Mantık, tüm bilimlerin temelinde yer alır.A)
Mantığın batı dillerindeki karşılığı “logic”tir.B)
Mantık, doğru düşünmenin kurallarını
inceleyen bir disiplindir.

C)

Mantık doğrusu, doğrululuğu gözlem ve
deneyle kanıtlanabilen yargılardır.

D)

Bir öncülü ya da sonucu eksik bırakılmış
kıyaslara ne ad verilir?

9.

EntimemA)
Hulfi KıyasB)
SoritC)
Zincirleme KıyasD)

Özelden genele yapılan akıl yürütme biçimine
ne ad verilir?

10.

TümdengelimA)
AnalojiB)
TümevarımC)
BenzeşimD)

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu (apodiktik)
bir önermedir?

11.

Balıklar memeli hayvanlardır.A)
Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.B)
Bazı insanlar güzel yüzlüdür.C)
“pi” sayısının (3,14…) virgülden sonraki 665.
rakamı “3”tür.

D)

“Hiçbir insan sağlıklı değildir.” önermesinin
altık önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Hiçbir insan olmayan sağlıklı değildir.A)
Tüm insanlar sağlıklıdır.B)
Bazı sağlıklı olmayanlar insandır.C)
Bazı insanlar sağlıklı değildir.D)

Aşağıdakilerden hangisinde, sırasıyla
“beyaz” ve “beyazlık” kavramlarının çeşitleri
verilmiştir?

13.

Açık kavram - Genel kavramA)
Genel kavram - Tekil kavramB)
Tekil kavram - Soyut kavramC)
Somut kavram - Soyut kavramD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi mantık teriminin
anlamlarından biridir?

14.

Doğru düşünme biçimiA)
Bilgi doğrusuB)
Bilimsel gerçekC)
Doğru anlamD)

“Aynı niteliğin, aynı zamanda, aynı özneye, aynı
bakımdan hem ait olması, hem de olmaması
imkânsızdır.”

Aristoteles’in yukarıdaki sözü mantık
ilkelerinden hangisini ifade eder?

15.

Üçüncü halin olanaksızlığıA)
BelirsizlikB)
ÇelişmezlikC)
ÖzdeşlikD)

Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?16.

Bütün kuğular beyazdır.A)
Su 100 ºC derecede kaynar.B)
Ah bir zengin olsam!C)
İstanbul Türkiye’nin başkentidir..D)

Karşıolum Karesine göre “Bazı bitkiler
kırmızıdır.” önermesinin çelişiği olan önerme
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Bazı bitki olmayanlar kırmızıdır.A)
Bazı bitkiler kırmızı değildir.B)
Hiçbir bitki kırmızı değildir.C)
Bütün bitkiler kırmızıdır.D)

Max bir itfaiyeci ise cesurdur. Max itfaiyecidir. O
halde,  Max cesurdur. 

Yukarıdaki kıyas aşağıdaki kıyas
biçimlerinden hangisine bir örnektir?

18.

Ön bileşenin değillenmesiA)
Ön bileşenin evetlenmesiB)
Art bileşenin değillenmesiC)
Art bileşenin evetlenmesiD)

Yargının nesnesiyle olan uygunluğuna bilgi
doğrusu denilirken, doğruluğunun akıl aracılığıyla
bilindiği yargılara mantıksal doğruluk denir.

Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdakilerden
hangisi mantıksal doğruluktur?

19.

Su, normal koşullarda 100’C’de kaynar.A)
Hiçbir köpek  kedi değildir.B)
Kar beyazdır.C)
Einstein zekidir.D)

Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi çelişik
kavramlara bir örnektir?

20.

Kalabalık - TenhaA)
Katı - Katı OlmayanB)
Hisli - DuygusuzC)
Açık - KapalıD)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi ATP molekülünün
yapısına girmez?

1.

RibozA)
AdeninB)
FosfatC)
Sülfat D)

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızına
etki eden çevresel faktörlerden biri değildir?

2.

Stoma sayısıA)
SıcaklıkB)
Karbondioksit miktarıC)
IşıkD)

Ekmeğin kabarmasına yol açan reaksiyon
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Denitrifikasyon A)
Laktik asit fermantasyonuB)
Alkolik fermantasyonC)
Glikoliz D)

Organik madde sentezinin kimyasal enerji
kullanılarak elde edilmesi yöntemine ne ad
verilir?

4.

FotosentezA)
GlikolizB)
FermantasyonC)
Kemosentez D)

Oksijen yokluğunda sadece glikoliz yoluyla
enerji elde edilen metabolik sürece ne ad
verilir?

5.

Fosforilasyon A)
FotosentezB)
FermantasyonC)
KemosentezD)

İçinde hem üreticiler hem de tüketiciler
bulunan canlı grubu aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

BitkilerA)
Bakteriler B)
Mantarlar C)
HayvanlarD)

Hücresel solunumda net ATP kazancı kaçtır?7.

38A)
36B)
34C)
32D)

İş yapabilme veya bir değişikliğe neden
olabilme yeteneğine ne ad verilir?

8.

HareketA)
EnerjiB)
ÇoğalmaC)
CanlılıkD)

Hücrede gerçekleşen kimyasal tepkimelerin
hepsine birden ne ad verilir?

9.

Serbest enerjiA)
AnabolizmaB)
MetabolizmaC)
KatabolizmaD)

Enerji açığa çıkaran reaksiyon
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Kimyasal reaksiyonA)
Ekzergonik reaksiyonB)
Biyolojik reaksiyonC)
Endergonik reaksiyonD)
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A
Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal enerji
kinetik enerjiye dönüştürülür?

11.

Kas hücresiA)
Böbrek hücresiB)
Kemik hücresiC)
Sinir hücresiD)

Işığı oluşturan enerji paketlerine ne ad
verilir?

12.

PigmentA)
ElektronB)
StromaC)
FotonD)

Sinir hücresinde impuls oluşturabilen en
düşük uyarı kuvvetine ne ad verilir?

13.

Eşik şiddeti A)
Akson B)
Uyartı C)
DendritD)

Sinir hücresinde görevi, hücre gövdesinden
aldığı uyarıyı diğer sinir hücresine doğru
taşımak olan kısım aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Dendrit A)
Miyelin kılıfB)
Akson C)
ÇekirdekD)

Değişen çevre koşullarına rağmen vücut içi
fizyolojik ortamın dengede tutulmasına ne ad
verilir?

15.

DendritA)
NörolemmaB)
Nöroplazma C)
HomeostaziD)

Kulak zarının iki tarafındaki basıncın dengede
tutulmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

TulumcukA)
SalyangozB)
Östaki borusuC)
KesecikD)

Aşağıdakilerden hangisi insan vücudundaki
doku çeşitleri arasında yer almaz?

17.

Sert doku A)
Sinir dokuB)
Kıkırdak doku C)
Bağ doku D)

Aşağıdakilerden hangisi sadece  memelilerde
bulunan beyin bölümüdür?

18.

Omurilik soğanıA)
BeyincikB)
TalamusC)
PonsD)

Güneş ışığı yardımıyla deride sentezlenen
vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

19.

AA)
DB)
EC)
KD)

Beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir
hücreleri etrafındaki miyelin kılıfın hasar
görmesine dayalı sinir sistemi hastalığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

EpilepsiA)
Multipl SklerozB)
ParkinsonC)
AlzheimerD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı
kullanılmıştır?

1.

Akşamüstü sahilde yürüyüş yaptık.A)
Paketi aşağı bırak.B)
Kedi divanın altında uyuyor.C)
Çocuklar arkamdan geliyordu.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz
zamir vardır?

2.

Bu dersten sonra herkes bahçede toplansın.A)
Paramın yarısını Selma’ya verdim.B)
Onca işim varken sinemaya gelemem.C)
Şu paltoyu almak istedi.D)

Aşağıdakilerden hangisi romanlarda “tip”
kişisinin özelliklerinden biri değildir?

3.

Tek bir özellik taşımasıA)
Bulunduğu toplumun izlerini taşımasıB)
Dramatik aksiyon ve çatışmalardan
etkilenmesi

C)

Değişmemesi ve gelişememesi, tüm
hikâyede aynı görevi üstlenmesi

D)

İlk Türk romanı olan “Taaşşuk-ı Talat ve
Fitnat” adlı eser aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

4.

Namık KemalA)
Şemseddin SamiB)
ŞinasiC)
Yusuf Kamil PaşaD)

“Fatih-Harbiye” adlı roman aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

5.

Reşat Nuri GüntekinA)
Halit Ziya UşaklıgilB)
Peyami SafaC)
Recaizade Mahmud EkremD)

“Korku, Tanrılar ve İnsanlar, Hürrem Sultan,
Tohum ve Toprak” gibi tiyatro eserleri
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

6.

Orhan AsenaA)
Vedat Nedim TörB)
Haldun TanerC)
Ahmet Vefik PaşaD)

Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk tiyatro
eserini aşağıdaki yazarlardan hangisi
yazmıştır?

7.

Namık KemalA)
ŞinasiB)
Recaizade Mahmut EkremC)
Abdülhal Hâmit TarhanD)

Aşağıdakilerden hangisi dramın
özelliklerinden biri değildir?

8.

Karakterlerin halkın her kesiminden
olabilmesi

A)

Perde sayısının oyun yazarının isteğine
bağlı olması

B)

Üç birlik kuralına uyulmasıC)
Hem şiir hem de düzyazıyla yazılabilmesiD)

“Suyu Arayan Adam” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

9.

Aziz NesinA)
Necip Fazıl KısakürekB)
Abidin DinoC)
Şevket Süreyya AydemirD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman
kayması vardır?

10.

Bizimkiler bu oyuna yarın gelecekler.A)
Söz verdiği her yere geç kalıyor.B)
Şu anda yemek yapıyorum.C)
Dün seni pastanede gördüm.D)
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A
“Şah ve Sultan” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

11.

Ayşe KulinA)
Hıfzı TopuzB)
İskender PalaC)
Sinan YağmurD)

Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle
okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî
yazılara ne ad verilir?

12.

MonografiA)
PortreB)
BiyografiC)
OtobiyografiD)

“İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam,
Menziller” adlı şiirler aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

13.

Cahit ZarifoğluA)
Necip Fazıl KısakürekB)
Attilâ İlhanC)
Oktay RifatD)

Aşağıdakilerden hangisi Ali Şir Nevai’nin
tezkiresidir?

14.

Tezkiretü’ş-ŞuaraA)
Mecalisü’n-NefaisB)
Tezkiretü’l-EvliyaC)
Heşt BehiştD)

Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zamanın
rivayeti ile çekimlenmiştir?

15.

baksaydınA)
biliyorsanB)
alacaktımC)
gelecekmiş D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç iki
cümleyi birbirine bağlamıştır?

16.

Çanta ve bavulu sana veriyorum.A)
Seni ya bu akşam ya da yarın sabah ararım.B)
Dersine iyi çalıştı ve sınıfını geçti.C)
Benimle de gelebilirsin.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat
kullanılmamıştır?

17.

Onun gibi iyi insan görmedim.A)
Dışarıya palto ile çıkabilirsin.B)
Senin için tatlı aldım.C)
Bu kazağı da çok beğendim.D)

“Gündökümü, Sesler, Yüzler” adlı eserler
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

18.

Tomris UyarA)
Oğuz AtayB)
Cemil MeriçC)
Salah BirselD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili basit
yapılıdır?

19.

Her sözümden bir mana çıkarıyordu.A)
Günün ilk ışıkları etrafa yayılıyor.B)
Yolda kalanlara yardım ettik.C)
Babam, tabağındaki yemeğin hepsini yedi.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin
karşılıklı olarak yapılması söz konusudur?

20.

Duyduklarını anlatmaktan çekiniyordu.A)
Gürültüyü duyan kediler kaçtılar.B)
Düğüne o da davet edilmiş.C)
Gelen misafirlerle tokalaştı.D)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 A
Realizimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

1.

Gerçekler ön plandadır.A)
Realizimdeki asıl amaç okuyucuyu
eğitmektir.

B)

Realist eserlerde kahramanlar sıradan
kişilerdir.

C)

Yaşananlar nesnel bir şekilde okuyucuya
aktarılır.

D)

Aynı vezinde ve her beyiti diğer beyitlerden
bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli olan
nazım biçimine ne ad verilir?

2.

MurabbaA)
HikâyeB)
MesneviC)
ŞiirD)

"Divânu Lügati't-Türk" adlı eserin yazarı
kimdir?

3.

Kaşgarlı MahmudA)
Ahmet YeseviB)
Yunus EmreC)
Edip Ahmet YüknekîD)

Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk
Şiiri'nin nazım şekillerinden biridir?

4.

DestanA)
KoşmaB)
SemaiC)
AğıtD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön
zarfı kullanılmıştır?

5.

Bütün bu olanlara nasıl dayanacağım?A)
Çocuk hiçbir şey demeden içeri girdi.B)
En sevdiğim arkadaşım sensin.C)
Sabahleyin mutlaka spor yapardı.D)

Bir fiil kipi kendi anlamı dışında başka bir kip
yerine kullanıldığında fiil kiplerinde anlam
kayması olabilir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma
örnek bir kullanım vardır?

6.

Her yıl aynı tarihte izin alıyor.A)
Cuma günü veli toplantısına katılacağım.B)
Odaya girdiğimde çocuklar çoktan
uyumuştu.

C)

Tanımadığın insanlarla konuşurken çok
dikkatli olmalısın.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç
cümleye farklı bir anlam katmıştır? 

7.

Şayet ürünü beğenmezseniz bir ay içinde
iade edebilirsiniz.

A)

Ayşe de bizimle gelirdi eğer haber
verseydik.

B)

Konsere gelemedim çünkü çok hastaydım.C)
Sabahları uyanamıyor ise daha erken
yatmalı.

D)

Nesip bölümünden methiye bölümüne
geçerken söylenen ve beyit ya da beyitlerden
oluşan kaside bölümü aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

FahriyeA)
TeşbibB)
TegazzülC)
GirizgâhD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli bir
fiil vardır?

9.

Anlattıklarına saatlerce güldük.A)
Çocuklar yarışmada şiirlerini şaşırmadan
okudurlar.

B)

Masaya yiyecekler özenle yerleştirildi.C)
Okulun duvarları kırmızıya boyandı.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
edat, durum zarfı görevinde kullanılmıştır?

10.

Arkadaşını ikna etmek için saatelerce dil
döktü.

A)

Senin kadar anlayışlı bir arkadaş kimsede
yok.

B)

Sabaha karşı şiddetli bir yağmur başladı.C)
Annesine, eve saat 11 gibi geleceğini
söyledi.

D)
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A
Efsanelerle masallar arasındaki en belirgin
benzerlik aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Her ikisinde de kullanılan kalıplaşmış
ifadeler vardır.

A)

Her ikisinde de asıl amaç bir doğa olayını
yorumlamaktır.

B)

Her ikisi de çoğunlıkla mutlu sonla biter.C)
Her ikisinde de olağanüstü olaylar işlenir.D)

Doğal destanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

12.

Yazının henüz bulunmadığı ve
yaygınlaşmadığı bir toplumda doğmuştur.

A)

Söyleyeni bellidir.B)
Toplumun ortak malıdır.C)
Kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılmıştır.D)

Türk destanları ile ilgili aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

13.

Karahanlı-Saltuk Buğra Han DestanıA)
Göktürk-Bozkurt DestanıB)
Uygur-Ergenekon DestanıC)
Türk/Moğol-Cengiz Han DestanıD)

Dilekçe yazımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?  

14.

Dilekçeler sadece daktilo ya da bilgisayarla
yazılmalıdır.

A)

Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa kurumun
adı büyük harflerle yazılmalıdır.

B)

Dilekçe sahibinin adı, soyadı ve açık adresi
dilekçede belirtilmelidir.

C)

Dilekçede sadece bir kişinin imzasına yer
verilmelidir.

D)

Sözlü edebiyat geleneğinin bir türü olan ve
gerçek veya hayali şahıs, olay, yer hakkında
gerçek olduğuna inanılarak anlatılan
hikâyelere ne ad verilir?

15.

MesneviA)
EfsaneB)
ManiC)
DestanD)

Belgelenmesi gereken bir durumun, bu
durumu tespit edenler tarafından hazırlanıp
imzalanan belgeye ne ad verilir?

16.

RöportajA)
DilekçeB)
RaporC)
TutanakD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat
tamlaması, özne görevindedir?

17.

Anlattıkları keskin bir hançer gibi kalbine
saplanıyordu.

A)

Bir azap maskesini yıllardır yüzünde
taşıyordu.

B)

Mavi gözlü, siyah saçlı kız ağlayarak
salondan çıktı.

C)

Yüksek sesle konuştuğunun farkında bile
değildi.

D)

"Bu meydanda bir çok imparator ve
imparatoriçeler, en gürültülü alaylar, yarışlar,
geçit törenleri yaptılar." cümlesinin ögeleri
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru
olarak verilmiştir?

18.

Dolaylı Tümleç, Nesne, Özne ve YüklemA)
Dolaylı Tümleç, Özne, Nesne ve YüklemB)
Zarf Tümleç, Nesne, Özne ve YüklemC)
Zarf Tümleci, Özne, Dolaylı Tümleç ve
Yüklem

D)

Dünya edebiyatında bugünkü anlamıyla
romanı hatırlatan ilk eser aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

DekameronA)
Don KişotB)
İntibahC)
Güliver’in GezileriD)

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat
Dönemi romanının özelliklerinden biri
değildir? 

20.

Romanlarda sade bir dil kullanılmasıA)
Romanların realist bir bakış açısıyla
yazılması

B)

Yanlış Batılılaşma, çağdaşlaşma, yoksulluk,
cehalet gibi temaların işlenmesi

C)

Arapça ve Farsça sözcüklere oldukça geniş
yer verilmesi

D)
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

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

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

3. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN/Öğrenci no, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, ilgili
alanları eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, 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.


