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1. OTURUM Cumartesi



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4 A
Allah'ın peygamberlerine dilediklerini özel
bir şekilde bildirmesine ne ad verilir?

1.

KelâmA)
VahiyB)
İcmaC)
SuhufD)

"Birbirinizin gizli ve ayıp hallerini
araştırmayınız." ayeti hangi hakla ilgilidir?

2.

EğitimA)
SağlıkB)
Özel yaşamın gizliliğiC)
EkonomikD)

Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Hak ve özgürlükleri kısıtlanan kişi, hakkını
kendi almalıdır, devlete bırakmamalıdır.

A)

Özgürlük sınırlıdır ve sınırlandırılabilir.B)
Hak ve özgürlüklerde kimseye ayrıcalık
tanınmaz.

C)

Hak ve özgürlükler şahsa bağlıdır,
başkasına devredilemez.

D)

Önceleri okuma-yazma öğretiminin verildiği
mektep görevini üstlenirken, sonraları
çocuklara medrese öncesi eğitim veren ilk
mektep olan eğitim kurumu aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

SuffaA)
RasathaneB)
Beytü'l hikmeC)
KüttapD)

Aşağıdakilerden hangisi bireyin bir
başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve
dilediğini yapabilmesidir?

5.

HukukA)
HakB)
ÖzgürlükC)
MücadeleD)

Öğrenme, araştırma gözlem veya deney
yoluyla elde edilen, insan zekasının ve
çalışmasının sonucu ortaya çıkan ürüne ne
ad verilir?

6.

YetenekA)
BilgiB)
KalıtımC)
BeceriD)

Selçuklu veziri Nizamülmülk, Nizamiye
Medresesi'ni nerede kurmuştur?

7.

BağdatA)
KudüsB)
YemenC)
ŞamD)

Tarihte, en çok adaletli yönetimiyle ünlenen
halife kimdir?

8.

Hz. AliA)
Hz. OsmanB)
Hz. ÖmerC)
Hz. Ebu BekirD)

Kişinin kendi inandığı ve gerçek kabul ettiği
fikir ve düşüncelere bağlanmak, kendi
dışındaki görüşlere söz hakkı tanımamak ve
düşmanlık beslemeye ne ad verilir?

9.

GıybetA)
TaassupB)
TecessüsC)
ŞirkD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklardan
biri değildir?

10.

Haberleşmenin gizliliği hakkıA)
Mülkiyet hakkıB)
Sendika kurma hakkıC)
Toplu sözleşme ve grev hakkıD)

Trigonometri’nin kurucularının en büyüğü
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Ali KuşcuA)
Ömer HayyamB)
Uluğ BeyC)
El-BattâniD)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün İslamiyet
ile ilgili sözlerinden biri değildir?

12.

Dinimiz son dindir.A)
Dinimize inananlar, dünyada çoğunluktadır.B)
Din gerekli bir kurumdur.C)
Dinimiz akla ve mantığa tamamen uygundur.D)

Hz. Muhammed'in hicretinden sonra Mescid-i
Nebi'nin yanına açtığı ilk eğitim kurumu
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

SuffeA)
Beytü'l-HikmeB)
Daru'l-KurraC)
Amr CamisiD)
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A
Kişinin bir başkasına zarar vermeden
düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesine ne
ad verilir?

14.

LaiklikA)
AdaletB)
MilliyetçilikC)
ÖzgürlükD)

Sıfırlı ondalık sistemi bulan bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

GazaliA)
Ömer HayyamB)
HarezmiC)
İbni HeysemD)

Atatürk'e göre hiçbir kuvvetin Türk Milleti'nin
kalbinden çıkaramayacağı iki fazilet
aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmiştir?

16.

Dil ve tarihA)
Din ve vicdanB)
Din ve özgürlükC)
Din ve dilD)

Fizikte izafiyet (rölativite) teorisini ilk kez
ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

İbn FirnasA)
El- KindiB)
El- FerganiC)
İbn HavkalD)

Aşağıdakilerden hangisi astronomi alanında
İslam medeniyetine önemli katkıda bulunan
bilim insanıdır?

18.

El-KindiA)
İbn-i HeysemB)
El-FeraziC)
Uluğ BeyD)

Amerika ve keşfinden önce Antartika'yı
gösteren dünya haritasını kim çizmiştir?

19.

Piri ReisA)
Barbaros Hayrettin PaşaB)
BiruniC)
Ömer HayyamD)

Vahiy kaç şekilde gelir?20.

1A)
2B)
3C)
4D)
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FELSEFE 2 A
“Mesnevi” adlı eser aşağıdakilerden
hangisine aittir?

1.

MevlanaA)
Hacı Bektaş VeliB)
Ahmet YeseviC)
İbn-i HaldunD)

Ünlü eseri “Kanunların Ruhu”nda,
cumhuriyet, monarşi ve despotizmin
eksikliklerini ve üstünlüklerini irdeleyen
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

2.

HobbesA)
MontesguieuB)
WeberC)
BakuninD)

İnsanların eylemlerini ve birbirleriyle
ilişkilerini düzenlemek amacıyla
oluşturulmuş normlar ya da değerler
sistemine ne ad verilir?

3.

AhlakA)
HukukB)
FelsefeC)
DinD)

Max Weber’e göre örgütlenmenin en akılcı
örneğini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

4.

BürokrasiA)
Sivil toplum kuruluşlarıB)
Siyasi partilerC)
Vakıf ve derneklerD)

Evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden,
hazzın yaşam içindeki tek gerçeklik ve        
en yüksek iyi olduğunu savunan görüşe ne
ad verilir?

5.

ÜtopyaA)
VaroluşçulukB)
HazcılıkC)
EpistemolojiD)

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin
temel sorularından biri değildir?

6.

En iyi yönetim şekli hangisidir?A)
Meşruiyetin ölçütü nedir?B)
Ahlaki eylemin amacı nedir?C)
Devletin varlık nedeni nedir?D)

“İnsan ahlaki eylemlerinde yalnızca kendi
hazzını, yararını ve mutluluğunu değil, başka
insanların yararını ve mutluluğunu da
düşünmek durumundadır. Çünkü toplumun
mutluluğu sağlandığında birey de mutluluğa
ulaşır.” görüşünü savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

WeberA)
HobbesB)
BaconC)
MillD)

Devletin etki, baskı ve yönlendirmesinin dışında,
toplumun kendi kendisini yönlendirmek,
çıkarlarını savunmak amacıyla kurulan örgütlere
sivil toplum örgütleri denir.

Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdakilerden
hangisi bir sivil toplum örgütüdür?

8.

TÜBİTAKA)
Türkiye Adalet Akademisi BaşkanlığıB)
TEMAC)
Türkiye İstatistik KurumuD)

İdeal bir toplum düzenini tasarlayan ilk
filozof aşağıdakilerden hangisidir?

9.

George OrwelA)
Thomas MoreB)
FarabiC)
PlatonD)

“Erdemli Toplum” adlı eserinde erdemli bir
toplumun erdemli, bilgili yöneticiler
aracılığıyla oluşturulabileceğini savunan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

10.

FuzuliA)
FarabiB)
MevlanaC)
GazaliD)

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin
temel kavramlarından biri değildir?

11.

YüceA)
VahiyB)
KutsalC)
MeşruiyetD)
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A
Grekçe “aisthesis” kavramından gelen ve ilk
defa Alman düşünür Alexander Baumgarten
tarafından geliştirilen estetiğin tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Duyusal bilginin bilimiA)
İncelik ve zarafetin bilimiB)
Matematiksel uygunlukC)
Cerrahi bir alanD)

Din felsefesini teolojiden ayıran temel
etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

13.

YaratmaA)
İnanmaB)
SevmeC)
SorgulamaD)

Din ile felsefeyi birbirinden ayırarak
inceleyen ilk düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

SartreA)
HuxleyB)
KantC)
OrwelD)

Sanat, "insanı gündelik yaşamın
kaygılarından, sıkıntı ve korkulardan
uzaklaştıran, insana zevk veren ve yarar
amacı gütmeyen" şeklinde tanımlandığında
aşağıdakilerden hangisi ile benzerlik
gösterir?

15.

ÖzgürlükA)
DeğerB)
AşkC)
OyunD)

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin
konularından biri değildir?

16.

İyinin tanımıA)
Tanrının varlığıB)
Vahyin olanaklılığıC)
Ruhun ölümsüzlüğüD)

Güzelliği ve güzel sanatların doğasını
inceleyen felsefe dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

AhlakA)
EstetikB)
MantıkC)
EtikD)

İnsanın kendi çevresi ile kurduğu ilişkiyi
estetik bir ifadeyle sunmasına ne ad verilir? 

18.

FenomenA)
SanatB)
ErdemC)
EtikD)

"Sanat eseri" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

19.

Kendine ait özellikleri olan bir insan
yaratısıdır.

A)

Doğayla uyumludur.B)
Özgündür. C)
İçerik ve biçim birlikte bir anlam taşır.D)

“Varolan her şeyin bir yaratıcısı olduğuna, bu
yaratıcının mutlak ve sınırsız bir bilgi ve güce
sahip olduğuna sarsılmaz bir inanç
beslemek” aşağıdakilerden hangisiyle ifade
edilir?

20.

DeizmA)
AteizmB)
TeizmC)
AgnostisizmD)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-A

5 İzleyen sayfaya geçiniz.



COĞRAFYA 4 A
Aşağıdakilerden hangisi erozyonun
engellenmesi için alınması gereken
tedbirlerden biri değildir?

1.

Eğimli yamaçların teraslanmasıA)
Ormanlarda keçi otlatılmamasıB)
Tarım topraklarının nadasa bırakılmamasıC)
Tarım arazilerinin eğime paralel yönde
sürülmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin
başlıca sonuçlarından biri değildir?

2.

Akdeniz limanlarının öneminin azalmasıA)
Atlas okyanusu kıyılarındaki limanların
öneminin azalması

B)

Baharat ve ipek yollarının öneminin
azalması

C)

Avrupa ve Amerika kıtasının öneminin
artması

D)

I. Akış hızlarının yüksek olması
II. Rejimlerinin genellikle düzenli olması
III. Boylarının genellikle kısa olması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de
görülen akarsuların başlıca
özelliklerindendir?

3.

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

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

4.

PanayırA)
HinterlandB)
TomboloC)
FuarD)

Aşağıdakilerden hangisi tsunamiyi meydana
getiren nedenlerden biridir?

5.

Eriyen karların denize veya okyanusa
karışması

A)

Uzun süren sağanak yağışlarB)
Volkanik patlamalarC)
Şiddetli rüzgarD)

Türkiye'de endemik bitki türlerinin en fazla
bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Toros DağlarıA)
Bafra OvasıB)
Haymana PlatosuC)
Kaçkar dağlarıD)

Türkiye'de toplam nüfus içinde 0-25 yaş
grubu nüfusun % kaçını oluşturur?

7.

13A)
27B)
49C)
60D)

Kuzey buz denizi ile Büyük okyanusu
birbirine bağlayan boğaz aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

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

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

9.

İşçi göçüA)
Beyin göçüB)
İç göçC)
Mübadele göçüD)

Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınlardan
korunmak için alınması gereken önlemlerden
biri değildir?

10.

Akarsuyun doğal drenaj sisteminin
korunması

A)

Akarsu yataklarını doldurmaya yönelik
faaliyetlere izin verilmesi

B)

Sel ve taşkın olayları için erken uyarı
sistemlerinin kurulması

C)

Akarsuların taşkın yataklarının yerleşmeye
açılmaması

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi devamlı kır
yerleşmelerinden biridir?

11.

YaylaA)
AğılB)
ObaC)
ÇiftlikD)

Aşağıdakilerden hangisi göç veren yerlerdeki
başlıca itici faktörlerden biridir?

12.

Eğitim hizmetlerinin yetersiz olmasıA)
Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş
olması

B)

İş olanaklarının fazla olmasıC)
Daha kaliteli bir yaşam sunmasıD)

Dünyanın en eski ulaşım sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

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

Cumhuriyet Döneminde ilk kapsamlı nüfus
sayımı hangi tarihte yapılmıştır?

14.

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

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

15.

MezraA)
KomB)
DivanC)
DamD)

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

16.

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

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de görülen
karstik göllerden biri değildir?

17.

Karagöl gölüA)
Timraş gölüB)
Salda gölüC)
Balık gölüD)

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

18.

HayvancılıkA)
Bitki örtüsüB)
İklim koşullarıC)
Su kaynaklarıD)

Aşağıdakilerden hangisi heyelandan en çok
etkilenen ülkelerden biri değildir?

19.

PeruA)
BrezilyaB)
FasC)
NepalD)

Akdeniz ve Ege kıyılarında makilerin tahrip
edildiği ve toprağın inceldiği alanlarda
genelde diz boyu yüksekliğinde dikenli
çalılardan oluşan bitki topluluklarına ne ad
verilir? 

20.

ÇayırA)
GarigB)
PsödomakiC)
StepD)
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COĞRAFYA 6 A
Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir köy iken,
yakınlarında petrol bulunması ile büyüyen ve
bugün il olan şehir aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

BatmanA)
ErzurumB)
UşakC)
ZonguldakD)

Avrupa’nın yükseltisi en az olan ülkesi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

BelçikaA)
HollandaB)
AlmanyaC)
İtalyaD)

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik
gelişmelerin ortaya çıkardığı çevre
sorunlarından biri değildir?

3.

Çarpık kentleşmeA)
Gürültü kirliliğiB)
Su kirliliğiC)
Toprak kirliliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya
neden olan gazlardan değildir?

4.

Egzoz gazıA)
Orman yangınlarında ortaya çıkan gazlarB)
Su buharıC)
Üretim faaliyetlerinde ortaya çıkan gazlarD)

Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın genel
özelliklerinden biri değildir?

5.

Sık sık büyük depremler yaşanır.A)
Volkanik hareketler yoğun yaşanır.B)
Ada ülkesidir.C)
Güçlü bir tarım ülkesidir.D)

Hızlı nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte
içme ve kullanma suyu temin etmek için
akarsulardan, göllerden, yer altı sularından
giderek daha fazla miktarda su kullanılmaya
başlanması aşağıdakilerden hangisinin
sonucudur?

6.

Kentleşme ve nüfus artışınınA)
Sulak alanları kurutmanın B)
Bitki örtüsü tahribininC)
Tarımda su kullanımınınD)

Ulusal park uygulaması ilk olarak hangi
ülkede başlamıştır?

7.

AlmanyaA)
TürkiyeB)
ABDC)
İngiltereD)

Turizmin, uluslararası barış ve dostluğun
temel unsurlarından biri olarak kabul
edilmesi turizmin hangi etkisi ile ilgilidir?

8.

Sosyal kültürel etkilerA)
Ekonomik etkilerB)
Politik etkilerC)
Çevresel ve ekolojik etkilerD)

Dış turizm hareketlerinin bir ülkeye
kazandırdığı gelire ne ad verilir?

9.

Bacasız fabrikaA)
Transfer geliriB)
Turizm yatırımıC)
Görünmeyen ihracatD)

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin
çevreye zararı en azdır?

10.

KömürA)
Nükleer enerjiB)
PetrolC)
RüzgârD)
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A
Aşağıdakilerden hangisinin doğada yok olma
süresi en uzundur?

11.

SakızA)
Plastik şişeB)
Alüminyum kutuC)
KâğıtD)

Aşağıdakilerden hangisi insanları turizm
faaliyetlerine yönelten faktörlerden biri
değildir?

12.

Dinlenme-eğlenceA)
SavaşlarB)
Doğa güzelliklerini görmeC)
Sportif aktivitelerD)

Aşağıdakilerden hangisi dünya çapında
faaliyet gösteren küresel ekonomik
örgütlerden biri değildir?

13.

IMFA)
OECDB)
OPECC)
NATOD)

Selimiye Camisi aşağıdaki şehirlerden
hangisinde bulunmaktadır?

14.

BursaA)
TekirdağB)
EdirneC)
İstanbulD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün
genel özelliklerinden biri değildir?

15.

Bulunduğu bölgenin coğrafi özelliklerinden
dolayı tarım ve hayvancılığın çok önemli
olması

A)

Göçebelikle bir bağının bulunmamasıB)
Çok köklü ve eski olmasıC)
Coğrafi konumu nedeniyle birçok farklı
kültürden etkilenmesi ve onları etkilemesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’ın genel
özelliklerinden biri değildir?

16.

Mercimek üretiminde dünyada önde gelen
ülkelerden biridir.

A)

Nüfus bakımından dünyanın en büyük ikinci
ülkesidir.

B)

Güney yarım kürede yer almaktadır.C)
Genel olarak bir tarım ülkesidir.D)

Aşağıdakilerden hangisi dünya çapında
faaliyet gösteren bölgesel örgütlerden biri
değildir?

17.

GreenpeaceA)
NAFTAB)
Karadeniz Ekonomik İş BirliğiC)
Avrupa BirliğiD)

Sanayileşme sürecinin başladığı ilk ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

AlmanyaA)
ABDB)
FransaC)
İngiltereD)

Atmosferdeki karbon oranının artmasının
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Sanayi devrimiA)
Sulama kanallarıB)
SavaşlarC)
Coğrafi keşiflerD)

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan
maddi unsurlardan biri değildir?

20.

Doğal ortam özellikleriA)
DilB)
Coğrafi konumC)
SimgelerD)
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MATEMATİK 5 A

Genel terimi olan aritmetik dizinin

ortak farkı kaçtır?

1.

1/3A)
2/3B)
3/4C)
4/5D)

  dizisinin 3. terimi kaçtır?
2.

A)

B)

C)

D)

Birinci terimi 3 ve ortak farkı 5 olan bir
aritmetik dizinin ilk dört teriminin toplamı
kaçtır?

3.

37A)
38B)
41C)
42D)

 pozitif terimli bir geometrik dizi ve

ise bu dizinin ortak çarpanı

kaçtır?

4.

1/9A)
1/4B)
1/2C)
1/3D)

Yıllık 5.000 TL'ye kiraya verilen bir evin kirası
her yıl % 10 artmıştır. Buna göre, 3 yılın
sonunda elde edilen toplam kira bedeli kaç
TL'dir?

5.

16.550A)
16.000B)
15.450C)
15.250D)

  dizisinin kaçıncı terimi 1'e

eşittir?

6.

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

Üçüncü terimi ve altıncı terimi olan

geometrik dizinin 9. terimi kaçtır?

7.

A)

B)

C)

D)

5 basamaklı 3x5x6 sayısı 12 ile tam
bölünebildiğine göre x kaçtır?

8.

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

Yıllık %5 bileşik faiz oranıyla bankaya
yatırılan 16.000 TL, 3 yıl sonunda kaç TL’ye
ulaşır?

9.

19.416A)
18.522B)
17.974C)
16.878D)

%10 kârla 165 TL’ye satılan bir maldan elde
edilen kâr miktarı kaç TL’dir?

10.

18A)
16,5B)
15C)
13,5D)
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A

Yukarıdaki, kenar uzunlukları 270 cm ve 375 cm
olan dikdörtgen biçimindeki odanın tabanı, kenar
uzunlukları tam sayı olan eş kare fayanslarla
döşenecektir.

Buna göre kare fayansın bir kenarı en fazla
kaç cm'dir?

11.

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

Boyutları 6 cm, 8 cm ve 20 cm olan
tuğlalardan en az kaç tanesi ile bir küp
oluşturulabilir?

12.

1.800A)
1.200B)
600C)
300D)

24 litre süt, 36 litre ayran ve 60 litre su hiç
artmayacak ve birbirine karışmayacak
şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır.
Buna göre en az kaç şişe kullanılacaktır?

13.

12A)
10B)
8C)
5D)

Arif bilyelerini sırasıyla 7’şer ve 9’ar olarak
saydığında her defasında 4 bilye artmaktadır.
Buna göre Arif’in bilyelerinin sayısı en az
kaçtır?

14.

63A)
67B)
70C)
74D)

114 kilogram elma 1, 2 ve 3 ile doğru orantılı
olacak şekilde paylaşılacaktır. Buna göre en
az elma alan kişi kaç kilogram elma alır?

15.

57A)
38B)
28C)
19D)

14 kişilik bir arkadaş grubu, 2 kişilik oda
fiyatının günlük 80 TL ve 3 kişilik oda
fiyatının günlük 90 TL olduğu bir otelde 7 gün
kalıyor. Buna göre, otele ödenecek para
miktarı en az kaç TL'dir?

16.

2.980A)
3.080B)
3.260C)
3.920D)

Bir öğrenci beş harfli SINAV kelimesini yan yana
yazarak aşağıdaki gibi bir harf dizisi oluşturuyor. 

SINAVSINAVSINAV…
Buna göre bu harf dizisinde baştan 1227. harf
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

AA)
IB)
NC)
SD)

Bir miktar para yıllık %15 basit faizle kaç ay

sonra kendisinin ’i kadar faiz getirir?

18.

6A)
7B)
8C)
10D)

45 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerin ’ü

erkek öğrencilerin ’sına eşit ise erkek

öğrenciler kız öğrencilerden kaç kişi
fazladır?

19.

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

40 kg şekerli su karışımının %30’u şekerdir.
Karışımın şeker oranının %24 olması için
eklenmesi gereken su kaç kg'dır?

20.

10A)
20B)
30C)
50D)
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SOSYOLOJİ 2 A
I. Ekonomik büyüme
II. Orta tabakanın gelişmesi
III. Toplumsal bütünleşme

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal
gelişmenin başlıca göstergelerindendir?

1.

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

Tanzimat dönemi hangi yıllar arasını
kapsamaktadır?

2.

1750-1789A)
1790-1838B)
1839-1876C)
1877-1910D)

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel
işlevlerinden biri değildir?

3.

Kanunlar yapmak, uygulamak ve uygulama
sırasında çıkabilecek sorunları gidermek

A)

Sadece ülke içindeki vatandaşların
çıkarlarını korumak

B)

Vatandaşın ekonomik, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarını gidermek

C)

İç ve dış tehlikelere karşı ülkenin
bağımsızlığını korumak

D)

Aşağıdakilerden hangisi serbest mala
örnektir?

4.

Demir A)
EkmekB)
Güneş C)
Elma D)

Aşağıdakilerden hangisi dikey yapılı partilere
örnektir?

5.

İşçi partileriA)
Liberal partilerB)
İşveren partileriC)
Çiftçi partileriD)

Ulusal para değerinin devlet eliyle
düşürülmesine ne ad verilir?

6.

DevalüasyonA)
EnflasyonB)
DeflasyonC)
Revalüasyon D)

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür
öğelerinden biri değildir?

7.

Okul kurallarıA)
Üretim araçları B)
Medeni kanunC)
Dinsel kurallarD)

İnsanın doğal ve toplumsal çevresini
denetimi altına almasını sağlayan kültürel
öğelerin zaman içerisinde ve uygun
koşullarda dönüşümüne ne ad verilir?

8.

Kültürel değişmeA)
Kültürel yayılma B)
Kültürleşme C)
KültürlemeD)

Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişim
sürecini ortaya çıkaran öğelerden biri
değildir?

9.

Birikim A)
Buluş  B)
Hoşgörü C)
Yayılma D)

Bireyin içinde yaşadığı toplumun kurallarını
ve değerlerini öğrenmesine ne ad verilir?

10.

SosyalleşmeA)
KültürlenmeB)
Norm C)
Olgu D)
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A
Toplumsal değişme ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Belirli bir alanda ortaya çıkan olumlu
değişmeleri ifade eder.

A)

Bütün toplumlar için kaçınılmaz ve evrensel
bir olgudur.

B)

Hızı toplumdan topluma değişiklik gösterir.C)
Doğal bir olgu ve zorunluluktur.D)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’na göre devlet adına yürütme
organını oluşturan kurumlardan biridir?

12.

Anayasa MahkemesiA)
Cumhurbaşkanı B)
YargıtayC)
Danıştay D)

Nüfusun sayısını ve yoğunluğunu, bölgesel
ve sektörel dağılımını, niteliğini, nüfus
hareketlerini ve nüfus ile ilgili diğer olay ve
olguları inceleyen bilime ne ad verilir?

13.

HidrografiA)
Kaligrafi B)
DemografiC)
PaleografiD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
çözülmenin nedenlerinden biri değildir?

14.

Milli birlik bilincinin zayıflamasıA)
Demokratik kurumlaşma yetersizliğiB)
İş bölümü yetersizliğiC)
Teknolojik gelişme yetersizliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanuna göre
boşanma nedenlerinden biri değildir?

15.

Terk A)
Borçlanma B)
Zina C)
Akıl hastalığıD)

I. Büyük boy kuramlar
II. Orta boy kuramlar
III. Küçük boy kuramlar

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal
değişme kuramlarındandır?

16.

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

Doğal afetler, toplumsal değişmeyi etkileyen
aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ilgilidir?

17.

Kitle iletişim araçlarıA)
Demografi B)
Bilim ve teknolojiC)
Fiziki çevreD)

Feodal toplumlarda eğitim aşağıdakilerden
hangisine dayalı olarak yapılmaktadır?

18.

Aile A)
Hukuk kurallarıB)
DinC)
Gelenek  D)

Kargaşa, düzensizlik, karışıklık ve köklü
değişim anlamına gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

DevrimA)
Ayaklanma B)
İsyanC)
İhtilal D)

Erkek ya da kadının aynı anda birden fazla
eşle evlenmesine ne ad verilir?

20.

MonogamiA)
EndogamiB)
Poligami C)
EgzogamiD)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-A

13 İzleyen sayfaya geçiniz.



DİL VE ANLATIM 1 A
Aşağıdakilerden hangisi bağlamı oluşturan
unsurlardan biri değildir?

1.

DilA)
İletiB)
KaynakC)
AlıcıD)

Aşağıdaki dil ve dil ailesi eşleşmelerinden
hangisi yanlıştır?

2.

Farsça: Hint – AvrupaA)
Tibetçe: Hint – AvrupaB)
Moğolca: Ural – AltayC)
İbranice: Hami – SamiD)

“Dil” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

3.

Dilin kendine göre birtakım yasaları vardır.A)
Dil, canlı bir varlıktır.B)
Dil sayesinde toplumdaki bireyler bir araya
gelir.

C)

Dil, canlılar arasında anlaşma sağlayan
sosyal bir kurumdur.

D)

Türk dili gelişme aşamaları göz önüne
alındığında aşağıdaki çağlardan hangisi bu
aşamalar içerisinde yer almaz?

4.

Son Türkçe ÇağıA)
Altay ÇağıB)
Modern Türkçe ÇağıC)
Eski Türkçe ÇağıD)

Aşağıdaki dil ve dil yapısı eşleşmelerinden
hangisi yanlıştır?

5.

Çince: Tek HeceliA)
Türkçe: Eklemeli (Bitişken)B)
Almanca: Eklemeli (Bitişken)C)
Arapça: Çekimli (Bükümlü)D)

Dillerin, ses sistemi, biçim yapısı ve söz
dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve
benzerlikler göstermesine ne ad verilir?

6.

Dil benzerliğiA)
Dil akrabalığıB)
Dil arkadaşlığıC)
Dil kardeşliğiD)

Resmî yazışmalarda, gazete ve dergi
yazılarında kullanılan dile ne ad verilir? 

7.

AğızA)
LehçeB)
Konuşma diliC)
Yazı diliD)

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamı ile
dilin dış yönlerinden biri değildir?

8.

tadılanA)
görülenB)
koklananC)
işitilenD)

Sözcükleri biçim yönünden inceleyerek kök
ve eklerin yapısını belirleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Ses BilgisiA)
Biçim BilgisiB)
Anlam Bilim C)
Köken BilimD)

Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay dillerinin
özelliklerinden biri değildir?

10.

Ses, yapı ve söz dizini bakımından
benzerlikler bulunması

A)

Bazı çekim eklerinin, yapım eki olarak da
kullanılması

B)

Baştan eklemeli bir yapısının olmasıC)
Sözcüklerde dil bilgisi bakımından dişi ve
erkek tür ayrımının olmaması

D)

Edip Ahmet tarafından yazılmış, ahlakî ve
öğretici tarzdaki manzum eser
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Kutatgu BilgA)
Divanü Lügati’t TürkB)
Divanı HikmetC)
Atabetül HakayıkD)
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A
Aşağıdakilerin hangisinde dudak ünsüzleri
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

12.

b, m, tA)
b, m, pB)
p, t, vC)
f, m, vD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların
yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?

13.

İkiyüz kişi sırada bekliyor.A)
Otuz beş yaşına girmiş.B)
12.45’te buluşacaklar.C)
İkişer ikişer sıra olduk.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı
doğrudur?

14.

AğaçdanA)
ÇiçekciB)
SokakdaC)
SınıftaD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "–de/ –da"
eki yanlış yazılmıştır?

15.

Bu da olacak iş mi?A)
Sen de çalış.B)
Oturda yemek ye.C)
Yanımda kimsecikler yoktu.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü
uyumu kuralına uymaz?

16.

Kalori A)
BoncukB)
BarışC)
DefineD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru şareti (?) gelemez?

17.

Acaba bu yol nereye çıkıyorA)
Gerçekten evi bulamadın mıB)
Yeni gelenin adı neymiş bilmiyorumC)
Kaç tane elma alırsam yeterD)

Aşağıdakilerin hangisinde orta hece ünlüsü
değişmiştir?

18.

Bitiriyor.A)
Bekliyor.B)
Yediriyor.C)
Değişiyor.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün
görevi diğerlerinden farklıdır?

19.

Annemi, babamı özledim.A)
Kitabını, defterini, kalemini al.B)
Elma, armut, muz aldık.C)
Kardeşim, bu hafta geliyor.D)

Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi
farklı bir yolla oluşturulmuştur?

20.

Biçerdöver A)
AslanağzıB)
VezirparmağıC)
HanımeliD)
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DİL VE ANLATIM 3 A
Bir yazının temel özelliklerini, anlatmak
istediklerini maddelere bağlanmadan
kısaltarak kişinin kendi sözcükleri ile
yeniden yazmasına ne ad verilir?

1.

ÖzetlemeA)
AlıntılamaB)
Not almaC)
SınıflandırmaD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “deyimin
yapısının bozulmasından” kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?

2.

Kazadan sonra iyice kabuğuna çekilmişti.A)
İnsanlarla matrak geçmeye bayılırdı.B)
Bu son yaşadıkları acısına tuz şeker ekti.C)
Kafa dengi biri oldu mu hiç sorun olmaz iş.D)

Tartışmacı anlatım ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Karmaşık ve anlaşılması güç cümleler
kullanılmaz.

A)

Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda
kullanılır.

B)

Yeteneğe, bilgi ve deneyime göre yöntem
belirlenir.

C)

Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer
verilir.

D)

“Yemekten sonra o işine, ben evime
döndüm.” cümlesindeki anlatım
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Tümleç eksikliğiA)
Gereksiz sözcük kullanımıB)
Çelişen sözcük kullanımıC)
Yüklem eksikliğiD)

“Yaşlı Kızılderili reisi kulübesinin önünde
torunuyla oturmuş, az ötede birbirleriyle boğuşup
duran iki kurt köpeğini izliyorlardı. Biri
köpeklerden siyah biri ise tam tersi beyazdı ve on
iki yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler
sürekli dedesinin kulübesinin önünde boğuşup
duruyordu. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu,
yanından ayırmadığı iki kurt köpeği idi bunlar.
Çocuk, kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli
olabileceğini düşünüyor, dedesinin iki köpeğe
niçin ihtiyacı olduğunu ve renklerinin neden illa
da siyah ve beyaz iki zıtlıkta olduğunu merak
ediyordu.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

5.

BetimlemeA)
Açıklama B)
Öyküleme C)
Tartışma D)

“Odayı ağır bir koku kapsamıştı.”
cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Gereksiz sözcük kullanımıA)
Yanlış anlamda kullanılan sözcüklerB)
Nesne eksikliğiC)
Tümleç eksikliğiD)

“Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için
koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir.
Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve
hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler
oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha
uzun süre dayanır.”

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?

7.

Öznel anlatımA)
Süssüz ve sade ifadelerB)
Öğretici anlatımC)
Açıklayıcı anlatımD)
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A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sözcüğün
yanlış yerde kullanımından” kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?

8.

Sorduklarında aklıma ilk gelen ismi
söyleyiverdim.

A)

Dersten izinsiz çıktığı için ceza alması
gerekiyordu.

B)

Tatil günlerinde evde oturup televizyon
izlerdi.

C)

Bütün gün seyrettiği filmin etkisinden
kurtulamadı.

D)

 “Yaşamları boyunca uzamayı sürdüren odunsu
bitkiler olan ağaçların şekilleri, büyüklükleri ve
yaşam süreleri, çeşitten çeşide değişiklik
gösterir. Yeryüzünde, hassas süs ağaçlarından,
kocaman sekoyalara kadar yirmi bin kadardan
fazla ağaç çeşidi olduğu tahmin edilmektedir.
Kayıtlara göre bilinen en uzun ömürlü yaşayan
ağaç, Kaliforniya'da bulunan dört bin yedi yüz
yaşındaki bir çam ağacıdır. Bilinen en uzun boylu
ağaç ise, Avusturalya'da yer alan yüz elli metre
boyundaki okaliptüs ağacıdır. Ağaç çeşitlerinin
en çok bulunduğu yerler, bol yağmur alan tropikal
ormanlardır. Ülkemizde de birçok ağaç çeşidi
bulunmaktadır.”

Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Ağaçların türleriA)
AğaçlarB)
Ağaçların çeşitliliğiC)
Ağaçların boylarıD)

Aşağıdakilerden hangisi bir tartışmanın
sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için
yapılması gerekenlerden biridir?

10.

Konuşmaya göre sürenin belirlenmesiA)
Tartışılacak konunun önceden belirlenmesiB)
Konuşmacıların topluluğa tanıtılmasıC)
Tartışmada tarafsız olunmasıD)

Emredici anlatım ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Açıklayıcı ve öğretici yönleri vardır.A)
Uyulması beklenen bir üslubu vardır.B)
Olandan çok olması istenen anlatılır.C)
Cümlelerde fiiller hakimdir.D)

“Bir kişi olarak ilk ödevimiz, yalan olduğunu
anladığımız düşüncelerden benzerlerimizi yani
bütün kişileri kurtarmaya çalışmaktır. "Ben bunun
yalan olduğunu biliyorum, ben buna
inanmıyorum, ama kamunun bu bağlar altında
kalması, onun anlamaması daha iyi olur." diyen
kimse, öğrendiği anladığı doğrulara layık
olmayan kimsedir. İnandığı bir şey yoktur onun:
Bir şeyin ne doğru olduğunu düşünür, ne de
yalan olduğunu. Ancak kendisini düşünür, büyük
görmek için bir yol arar.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

12.

Tartışma A)
Açıklama B)
BetimlemeC)
Öyküleme D)

“Bir gün, balıkçı kahvesinin önündeki; yarısı
kırmızı, yarısı beyaz çiçek açan akasyanın dalına
asılmış bir dülger balığı gördüm. Rengi denizden
çıktığı zamandı. Yalnız aletlerinin etrafını çeviren
incecik, ipekten bile yumuşak zarları titreyip
duruyordu. Böyle bir oynama hiç görmemiştim.
Evet, bu bir oyundu. Bir görünmez iç rüzgârının
oyunuydu. Vücutta, görünüşte hiçbir titreme
yoktu. Yalnız bu zarlar zevkli bir ürperişle tatlı
tatlı titriyorlardı. İlk bakışta insana zevkli,
eğlenceli bir şeymiş gibi gelen bu titreme,
hakikatte bir ölüm dansıydı. Sanki dülger
balığının ruhu, rüzgâr rüzgâr, bu incecik
zarlardan çıkıp gidiyordu; bir dirhem
kalmamışçasına.”

Yukarıdaki parçanın anlatımında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

13.

Öyküleyici anlatımA)
Bir olay örgüsüB)
Birinci ağızdan anlatımC)
Nesnel anlatımD)

Bütün iyi kitapların sonunda
bütün gündüzlerin,
bütün gecelerin sonunda
meltemi senden esen
soluğu sende olan,
yeni bir başlangıç vardır…
(Edip Cansever)

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

HüzünA)
UmutB)
KorkuC)
DostlukD)
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A
“Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde
oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış
gösterilerdir. Farklı bir şekilde duyguların ve
olayların hareket (jest)ve konuşmalarla
anlatılmasıdır. Genel olarak temsil edilen eser
anlamında da kullanılır. Tiyatro, bir sahne
sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş yoluyla
gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme
dayanan bir gösteri sanatı olarak da
tanımlanabilir. Yaygın bir deyişle tiyatro; insanı,
insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak
ifade edilir.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

15.

BetimlemeA)
Tartışma B)
Açıklama C)
Öyküleme D)

“Yanında çalışanları korur ve her zaman
yardımcı olur.” cümlesindeki anlatım
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Çelişen sözcük kullanımıA)
Yüklem yanlışlığıB)
Gereksiz sözcük kullanımıC)
Tümleç eksikliğiD)

“Ev sahibi eski çetecilerdendi. Misafirler
arasında, bizden başka jandarma mülâzimi
(subay, teğmen), gümrük müdürü, ziraat
memuru, bir de "Dişçi" diye çağrılan posbıyık bir
adam vardı. Gözlerinde aklı tam olmayanlarda
rastladığım kâh alevlenen, kâh pelteleşen bir
kararsız ışık gördüğüm için onun yarı meczup
olduğuna hükmetmiştim. Bir aralık, kendisine
kayıtsız kalmadığımı göstermek için sordum:
“Buralarda mı dişçilik ediyorsunuz?” Ev sahibi,
mülâzim (subay, teğmen), müdür, memur, hepsi
gülmeye başladılar. O susuyor, önüne
bakıyordu.”

Yukarıdaki parçada  aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

17.

Öyküleyici anlatımA)
Gelecekten söz eden anlatımB)
Öğretici anlatımC)
Kanıtlayıcı anlatımD)

 Amaç, bir konuda karara varmaktan ziyade 
sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı 
görüşleri ortaya koymaktır. Karar değil 
açıklama amaçlanır.

 Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir.
 Konuşmacılar uzmanı oldukları konunun farklı

bir yönünü ele alırlar.

Yukarıda temel özellikleri belirtilen sözlü
anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Açık oturumA)
SempozyumB)
ForumC)
PanelD)

Aşağıdakilerden hangisi görsel malzemenin
kullanım amaçlarından biridir?

19.

Zamanı uzatmakA)
Yanlış anlamalardan kaçınmakB)
Görsel üzerinde espri yapmakC)
Soru sorulmasını azaltmakD)

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş
cümlesi olmaya en uygundur?

20.

Ölümünün ardından Burgaz Adası'ndaki evi
müzeye dönüştürülen yazar adına her sene
öykü ödülü de verilmektedir.

A)

Toplumun problemlerine değil bireyin toplum
içindeki sorunlarına yönelen yazar,
öykülerinde çoğunlukla kendisinden yola
çıkıp bireyler hakkında yazarak insan
gerçeğini anlamaya çalıştı.

B)

Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden
olan Sait Faik, Türk hikâyeciliğinin önde
gelen yazarlarından biridir. 

C)

Çünkü, insanların yaşama biçimlerini,
isteklerini, tasalarını, korkularını ve
sevinçlerini irdeleyerek, toplum
meselelerinden çok "insanı ele alan
sanatçılar" sınıfında yer aldı.

D)
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TÜRK EDEBİYATI 1 A
Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat
ürünlerinden biri değildir?

1.

SavA)
DestanB)
SağuC)
KasideD)

“Boş Beşik” adlı eser aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

2.

Sait FaikA)
Necati CumalıB)
Cevat Şakir KabaağaçlıC)
Tarık BuğraD)

“Kibarlık Budalası” adlı oyun aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

3.

Gustave FlaubertA)
Victor HugoB)
MoliéreC)
Franz KafkaD)

Aşağıdakilerden hangisi güzel bir cümlenin
niteliklerinden biri değildir?

4.

YalınlıkA)
AkıcılıkB)
DurulukC)
KapalılıkD)

Yazılı anlatımda düşüncelerin açıklanıp
örneklendiği, karşılaştırmaların yapıldığı
bölüme ne ad verilir?

5.

SerimA)
GirişB)
GelişmeC)
SonuçD)

"Atabetü’l-Hakayık" adlı eserin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Ahmet FakihA)
Edip AhmetB)
Yusuf Has HacipC)
Yunus EmreD)

“İlahi Komedya” adlı eser aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

7.

Dante AlighieriA)
James JoyesB)
Heinrich BöllC)
Tomas ManuD)

Klasik edebiyatta nesire ne ad verilir?8.

DestanA)
KasideB)
HikâyeC)
İnşaD)

Aşağıdakilerden hangisi hem göze hem de
kulağa hitap eden sanat dalları arasında yer
almaz?

9.

OperaA)
FotoğrafB)
BaleC)
TiyatroD)

“Saydım altı güzel indi pınara” dizesinin
durakları aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

10.

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

“Göktürk Yazıtları”yla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Bilinen en eski yazılı edebiyat ürünü olmasıA)
Bilinen Göktürk Yazıtları: Tonyukuk, Kül
Tiğin ve Bilge Kağan Anıtları'dır.

B)

Uygurlar döneminden kalan bazı metinlerde
kullanılması

C)

Altıncı yüzyıla tarihlenmesiD)

“Karadut” şiiri aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

12.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Bedri Rahmi EyüboğluB)
Cahit Sıtkı TarancıC)
Ahmet HaşimD)
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A
“Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor”
dizesinde aşağıdaki edebi sanatlardan
hangisi vardır?

13.

Kapalı istiareA)
Açık istiareB)
TenasüpC)
TevriyeD)

Her şey yerli yerinde havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki uyaklardan
hangisi kullanılmıştır?

14.

Düz uyakA)
Çapraz uyakB)
Sarma uyakC)
Tunç uyakD)

Bülbül ne yatarsın bahar erişti
Ulu sular bulandığı zamandır
Kat kat oldu, gül yaprağa karıştı
Gene bülbül kul olduğu zamandır

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden
hangisine örnektir?

15.

AğıtA)
TaşlamaB)
KoçaklamaC)
KoşmaD)

“Yüce dağ başında siyah tül vardır”
dizesinde aşağıdaki edebi sanatlardan
hangisi vardır?

16.

Açık istiareA)
Kapalı istiareB)
KinayeC)
TevriyeD)

“Divan-ı Hikmet” adlı eser aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

17.

Edip AhmetA)
Hoca Ahmet YesevîB)
Şeyyat HamzaC)
Yunus EmreD)

Bir şiiri aruz ölçüsüne göre okumaya ne ad
verilir?

18.

RitmA)
TahsisB)
TaktiC)
AhenkD)

“Koç yiğitler deli oldu derdinden” dizesinin
durakları aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

19.

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

Klasik edebiyatta dizeleri kendi arasında
uyaklı olan müfretlere ne ad verilir?

20.

ŞarkıA)
MüstezarB)
MurabbaC)
MusarraD)
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TÜRK EDEBİYATI 2 A
La Fonten’in “Toprak Tencere ile Bakır
Tencere” adlı hikâyesini aşağıdaki şairlerden
hangisi manzum hale getirmiştir?

1.

Orhan Veli KanıkA)
Behçet NecatigilB)
Oktay RifatC)
Yusuf Ziya OrtaçD)

Opera ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

2.

Lirik dram olarak bilinir.A)
Eserde şiir, müzik, ışık, kostüm, raks ve
estetik zenginlik tam bir uyum içerisinde
bulunur.

B)

Tamamen nazım şeklinde yazılır ve
bestelenir.

C)

Müzikli komedidir.D)

“Kuvâ-yı Milliye Destanı” adlı destan
aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

3.

Nazım HikmetA)
Fazıl Hüsnü DağlarcaB)
Ceyhun Atuf KansuC)
Behçet NecatigilD)

“Şair Dostlarım” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

4.

Ece AyhanA)
İlhan BerkB)
Oktay AkbalC)
Edip CanseverD)

“Ziya’ya Mektuplar” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

5.

Ahmet Muhip DıranasA)
Cahit Sıtkı TarancıB)
Ahmet Hamdi TanpınarC)
Necip Fazıl KısakürekD)

Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri
Karaosmanoğlu’nun romanlarından biridir?

6.

Kurt KanunuA)
Esir Şehrin İnsanlarıB)
OrtadirekC)
YabanD)

“Nalınlar” adlı eser aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

7.

Talip ApaydınA)
Necati CumalıB)
İlhan TarusC)
Mahmut MakalD)

“Durum öyküsü” aşağıdaki yazarlardan
hangisi tarafından başlatılmıştır?

8.

Andreas MoruwaA)
ScholohovB)
James JoyesC)
Anton ÇehovD)

“Vesiletü’n-Necat” adlı mesnevi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

9.

Süleyman ÇelebiA)
MevlanaB)
FuzuliC)
Şeyyad HamzaD)

Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün
özelliklerinden biri değildir?

10.

Samimi, sohbet tarzında yazılmasıA)
Ortaya konan düşüncelerin kısa ve öz olarak
incelenmesi

B)

Gazete ve dergilerin belirli bir köşesinde
yazılması

C)

Ele alınan düşüncenin kesin olarak
kanıtlanması

D)

Türk Tiyatrosunda “Kahvede Şenlik Var” adlı
oyun tür olarak aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

11.

KomediyeA)
OperayaB)
TrajediyeC)
DramaD)
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A
“Yaprak Dökümü” romanının yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Cahit Sıtkı TarancıA)
Yakup Kadri KaraosmanoğluB)
Melih Cevdet AndayC)
Reşat Nuri GüntekinD)

Aşağıdakilerden hangisi Ruşen Eşref
Ünaydın’ın eserlerinden biridir?

13.

Atatürk’ü ÖzleyişA)
ŞafakB)
Esenlik BildirisiC)
GünübirlikD)

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu
alan türlerden biri değildir?

14.

AnıA)
BiyografiB)
MakaleC)
MektupD)

Öykü türünün kaynağı aşağıdakilerden
hangisine dayandırılır?

15.

DestanaA)
Binbir Gece MasallarınaB)
FabllaraC)
RomanaD)

Aşağıdakilerden hangisi denemeleriyle
tanınan yazarlardan biri değildir?

16.

Suut Kemal YetkinA)
Cevdet KudretB)
Sait Faik AbasıyanıkC)
Nurullah AtaçD)

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin
türlerinden biri değildir?

17.

EleştiriA)
HikâyeB)
MakaleC)
DenemeD)

“İzlenimci Eleştiri” ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

Bu eleştiriye göre insanın huyu, beğenisi
zamanla değişir.

A)

Sanat eseri sadece dış nedenlere göre
değerlendirilemez.

B)

Sanat eserini incelemede birtakım
değişmeyen kural ve ilkeler uygulanır.

C)

Eleştirmenin öznel tutumunu belirtme
anlayışıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı
sanat eserlerinden biri değildir?

19.

MasalA)
Orta oyunuB)
RomanC)
HikâyeD)

“Ayrılıklar” adlı şiir aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

20.

Ali Canip YöntemA)
Faik Ali OzansoyB)
Behçet NecatigilC)
Celal SahirD)
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TÜRK EDEBİYATI 5 A
Ölen bir kişinin ardından onun
kahramanlıklarını, yiğitliklerini anlatmak için
yazılan eserlere ne ad verilir?

1.

RubaiA)
MersiyeB)
TerkibibentC)
MurabbaD)

Tanzimat Fermanı'nı 3 Kasım 1839 tarihinde
Gülhane Parkı'nda halka okuyan devlet adamı
kimdir?

2.

Damat İbrahim PaşaA)
Ahmet Vefik PaşaB)
I. AbdülmecitC)
Mustafa Reşit Paşa D)

Tanzimat Edebiyatı'nın genel özellikleri ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

3.

Gerçek üstü konular işlenmiştir.A)
Beyitlerin tek başına güzelliğine önem
verilmiştir.

B)

Hikaye, roman, tiyatro gibi yeni türler
edebiyatımıza girmiştir.

C)

Uzun cümleler ve sanatlı anlatım biçimleri
benimsenmiştir.

D)

Tanzimat Fermanı'nın hazırlanış amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Devrin gereksinimlerine uygun Batı esasları
doğrultusunda yeniden yapılanmak 

A)

Osmanlı Devleti'ndeki değişimlere engel
olmak 

B)

Ordudaki değişen disiplin anlayışına el
atmak

C)

Savaşlardaki yenilgiye son vermekD)

Namık Kemal şiirlerinde aşağıdakilerden
hangisine ağırlık vermemiştir?

5.

AdaletA)
UlusB)
ÖzgürlükC)
AşkD)

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

6.

MakberA)
SahraB)
NesterenC)
ÖlüD)

"Türkçenin roman türünde eser yazmaya
uygun olup olmadığını" denemek amacıyla
İntibah adlı romanı kaleme alan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Hüseyin Rahmi GürpınarA)
Muallim NaciB)
Abdülhak Hâmit TarhanC)
Namık KemalD)

18. yüzyılın sonundan 19. yüzyılın ortalarına
kadar etkisini sürdüren, akıl ve sağduyu
yerine hayallere, duygulara ve coşkulara
önem veren edebiyat akımı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

RealizmA)
KlasisizmB)
NatüralizmC)
RomantizmD)

Edebiyat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

9.

Toplumların siyasal ve sosyal yapısından
etkilenir.

A)

Toplumların gelişimine katkıda bulunur.B)
Sadece tanık olduğu çağı anlatır.C)
Tarih biliminden yararlanır.D)

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında tutsaklık
ve insan ticareti üzerine yazılmış eserlerin en
ünlüsü aşağıdakilerden hangisidir?

10.

ŞıpsevdiA)
İbretB)
ZemzemeC)
SergüzeştD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
Döneminde Batı'dan dilimize tercüme edilen
eserlerden biridir?

11.

SefillerA)
Savaş ve BarışB)
İntibahC)
Anna KareninaD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
Döneminde yayınlanan ilk resmi gazetedir?

12.

DiyojenA)
Takvim-i VekayiB)
Tercüman-ı HakikatC)
Ceride-i HavadisD)

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

13.

Şair EvlenmesiA)
Macera-yı AşkB)
KarabelâC)
Zavallı ÇocukD)

Kaside-i Bürde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

14.

Mustafa Reşit Paşa’nın ilan ettiği fermandır.A)
Bir konuda görüş ve düşünce bildiren yazı
anlamına gelir.

B)

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

C)

Çalgı aleti çalan kimsedir.D)

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

15.

MuhbirA)
HürriyetB)
VatanC)
CumhuriyetD)

Romantizm akımının öncüsü Fransız yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

J.J. RousseauA)
Victor HugoB)
Gustave FlaubertC)
VoltaireD)

İlk çeviri roman olan Tercemei Telemak kim
tarafından çevrilmiştir?

17.

Ziya PaşaA)
Yusuf Kamil PaşaB)
Şemsettin SamiC)
Abdülhak Hamid TarhanD)

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

18.

Tercüman-ı HakikatA)
Ceride-i HavadisB)
Tercüman-ı AhvâlC)
İbretD)

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

19.

HalkA)
PadişahB)
AskerlerC)
ZanaatçılarD)

Tanzimat dönemi Türk edebiyatında kaleme
alınan ilk yerli roman ve yazarı,
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

20.

Celalettin Harzemşah – Namık KemalA)
Afife Anjelik – Recaizâde Mahmut EkremB)
Taaşsuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin SamiC)
Sabr u Sebat – Abdülhak Hâmit TarhanD)
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TÜRK EDEBİYATI 8 A
Halk şiirinde kişiye, topluma, feleğe, tabiata
aşık tarafından yöneltilen yergi, alay, eleştiri
içeren şiirlere ne ad verilir?

1.

AğıtA)
GüzellemeB)
ÖğütC)
TaşlamaD)

"Fırtına Kuşu" adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

2.

Hamdullah Suphi TanrıöverA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Yaşar KemalC)
Latife TekinD)

Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas
alan romanlardan biridir?

3.

TutunamayanlarA)
Kuyucaklı YusufB)
YüzakıC)
HandanD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şairlerin
şiirlerinde işlenen konular arasında yer
almaz?

4.

YalnızlıkA)
Hayatın zorluklarına direnme isteğiB)
ÜmitC)
Geleceğe inançD)

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Asena'nın
tiyatro oyunlarından biridir?

5.

Kerem ile AslıA)
Yunus EmreB)
Karanlıkta Bir IşıkC)
KocaoğlanD)

Orhan Pamuk’un Doğu edebiyatına özgü
motiflerin kullanıldığı; Şeyh Galip’in Hüsn ü
Aşk’ından Binbir Gece Masallarına kadar
birçok geleneksel metnin anlatım
biçimlerinden yararlandığı romanı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Yeni HayatA)
Cevdet Bey ve OğullarıB)
Kara KitapC)
Benim Adım KırmızıD)

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal
Beyatlı'nın sanat anlayışının özelliklerinden
biri değildir?

7.

Klasik divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük
anlayışıyla ele alması

A)

Osmanlı medeniyet ve kültüründen
uzaklaşması

B)

Şiir konularını aşk, tabiat, deniz, ölüm ve
sonsuzluktan alması

C)

İç ahengi her şeyden üstün tutmasıD)

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar Türk
toplumunun geçirdiği tarihsel aşamaları
konu edinen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Yakup KadriA)
Halide EdipB)
Peyami SafaC)
Reşat NuriD)

Aşağıdakilerden hangisinin “1980 Sonrası
Şiiri” üzerinde yönlendirici etkisi yoktur?

9.

Enis BaturA)
Hilmi YavuzB)
Turgut UyarC)
Ahmet Haşim D)

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların
anlatıldığı kısa eserlere ne ad verilir?

10.

MasalA)
ŞiirB)
DenemeC)
HikâyeD)

Daha çok aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmet
temalarında şiirler söylemiştir. En yakın arkadaşı,
sırdaşı sazıdır. Şiirlerinde çok sevdiği sazından
bir dost gibi bahseder: “Ben gidersem sazım sen
kal dünyada.”

Yukarıda söz edilen halk şairi
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Ali İzzetA)
KaracaoğlanB)
Âşık VeyselC)
Şeref TaşlıovaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi "Garip" şiirinin
özelliklerinden biri değildir?

12.

Sahte değerlerle, samimiyetsizlik ve
felsefeyle, aşırı duyarlılıkla alay etmesi

A)

Açık ve yalın bir dil kullanılmasıB)
Hece ölçüsü ve uyak kullanılmasıC)
Günlük hayatın işlenmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi
deneme yazarları arasında yer almaz?

13.

Yusuf AtılganA)
Sabahattin EyuboğluB)
Suat Kemal YetkinC)
Cemil MeriçD)

"Bir İlkbahar Hikâyesi" adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

14.

Kemal ÖzerA)
Tevfik FikretB)
İlhan BerkC)
Sait Faik AbasıyanıkD)

Aşağıdakilerden hangisi 1940’larda gelişen
yeni şiir anlayışına rağmen geleneksel
çizgide ölçülü, uyaklı şiir anlayışını sürdüren
şairlerden değildir?

15.

Yahya KemalA)
Cahit KülebiB)
Ahmet Muhip DıranasC)
Ahmet Hamdi TanpınarD)

Anlatılamadan kalan şeyleri bulup çıkarmaya
çalıştı şiirinde. Divan şiirinden etkiler taşıyan
şiirini resim sanatıyla özdeşleştirerek
zenginleştirdi. İnsanın sıkıntılarını, bunalımlarını
en çok da yalnızlığını anlattı şiirlerinde.
Şiirlerinde mitolojiye de yer verdi.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Can YücelA)
Cemal SüreyaB)
Edip CanseverC)
Turgut UyarD)

Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde
zamanın Batı'da moda olan fütürist, kübik ve
gerçek üstücü şiir akımlarını denemiştir?

17.

Bedri Rahmi EyuboğluA)
Ercüment Behzat LavB)
Attila İlhanC)
Ahmet Muhip DıranasD)

Orhan Pamuk tarafından yazılan ve alışılmış
roman anlayışının biçim ve pratiklerinden ilk
kopuşu ifade eden eser aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Cevdet Bey ve OğullarıA)
Yeni HayatB)
Kara KitapC)
Benim Adım KırmızıD)

Babası, anası eşkıya baskınında öldürülen
çocuğun çevresinde kasaba ortamının gözler
önüne serildiği, Edremit ve yöresinin
ayrıntılarıyla betimlendiği Sabahattin Âli
romanı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Dokuzuncu Hariciye KoğuşuA)
Kuyucaklı YusufB)
TutunamayanlarC)
Anayurt OteliD)

“Ben Ölürsem Akşamüstü Ölürüm” adlı şiir
aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

20.

Ülkü TamerA)
Refik DurbaşB)
İsmet ÖzelC)
Ataol BehramoğluD)
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FİZİK 7 A
Gezegenleri Güneş'e doğru çeken kuvvetin
varlığını bulan bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

M. CurieA)
J. KeplerB)
W. WilsonC)
I. NewtonD)

Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket
yapan şekildeki 3kg kütleli cisim A
noktasından geçerken ipteki gerilme
kuvvetinin büyüklüğü 70 N’dur. Cisim B
noktasından geçerken ipteki gerilme
kuvvetinin büyüklüğü kaç N olur?

2.

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

I. Yörüngeler Kanunu
II. Alanlar Kanunu
III. Periyotlar Yasası

Yukarıdakilerden hangisi Johannes Keplerin
gezegenlerin hareketlerini açıkladığı
yasalardandır?

3.

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

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

4.

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

Bir gezegenden r ve 3r uzaklıkta bulunan mA
ve mB kütleli iki uyduya etki eden çekim
kuvveti eşit büyüklükte ise mA/mB oranı
nedir?

5.

1A)
3B)
1/3C)
1/9D)
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A
Bir yay sarkacında kütlesi düzgün şekilde
arttırılarak hareketin periyodu ölçülmektedir.
Ölçülen periyodun cismin kütlesine göre
grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

6.

A)

B)

C)

D)

0,5 m yarıçaplı ve 15 kg kütleli düzgün bir katı
küre, merkezinden geçen düşey bir eksen
etrafında saatin tersi yönünde dönmektedir.
Açısal hızı 3 rad/s olduğunda, açısal
momentumunun büyüklüğü kaç kg.m/s2 olur?
(IKM = (2/5) MR2)

7.

1,5A)
4,5B)
22,5C)
30,5D)

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

8.

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

Basit harmonik hareket yapan bir cismin
uzanım denklemi ( x = 4 sin18 t ) bağıntısı ile
veriliyor. Bu hareketin frekansı kaç Hz’dir? 
( = 3)

9.

1A)
2B)
3C)
6D)

Bir sarkacın boyu dört katına çıkarsa
periyodu kaç kat artar?

10.

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

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

11.

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

Yay sabiti 18 N/m olan bir yaya bağlı 500 g
kütleli bir cisim denge konumundan 20 cm
çekilip bırakılıyor. Bu cismin maksimum hızı
kaç m/s’dir?

12.

1,2A)
1B)
0,6C)
0,4D)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-A

28 İzleyen sayfaya geçiniz.



A

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

13.

Dört katına çıkarA)
İki katına çıkarB)
DeğişmezC)
Yarıya inerD)

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

14.

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

Aşağıdakilerden hangisi ışığın sadece
tanecikli yapıda olduğunu gösteren
olaylardan biridir?

15.

KırınımA)
Fotoelektrik etkiB)
PolarizasyonC)
GirişimD)

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

16.

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

6 Hz frekanslı bir dalga 3,9 m’lik bir yolu 2,6
s’de alıyor. Bu dalganın dalgaboyu kaç
cm’dir?

17.

2,5A)
5B)
25C)
40D)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?18.

Dalgaboyu ile hızın çarpımı frekansa eşittir.A)
Bir dalganın yayılma hızı ortama ve frekansa
bağlıdır.

B)

Bir saniyedeki titreşim sayısına periyot
denir.

C)

Işığın enerjisi frekansı ile ters orantılıdır.D)

I. Bir dalganın birbirini takip eden iki 
maksimum noktası arasındaki mesafe dalga 
boyudur.

II. Işığın enerjisi frekansı ile ters orantılıdır.
III. Elektron volt, bir elektronun 1V’luk 

potansiyel farkı altında kazandığı enerjidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

19.

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

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?20.

Ambulans bizden uzaklaşırken dalgaboyu
büyür, frekans küçülür.

A)

Doppler olayı ses dalgaları için geçerli
değildir.

B)

Bir ışık kaynağı bize doğru hareket ediyorsa,
dalgaboyu artmış olarak görülür.

C)

Işığın tüm renkleri birleştirildiğinde siyah
renk elde edilir. 

D)
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KİMYA 1 A
Aşağıdakilerden hangisi modern kimyanın
başlıca öncülerinden biri değildir? 

1.

LavoisierA)
AristoB)
BoyleC)
DaltonD)

Sporcuların doping yapıp yapmadıklarını kan
ve idrar analizleri yardımıyla kontrol etme
işleminin yapıldığı kimya alanı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

FizikokimyaA)
Organik kimyaB)
Anorganik kimyaC)
Adli kimyaD)

Milattan sonraki yıllarda altın, bakır gibi
metaller, kurumuş göl yataklarında hazır
buldukları soda gibi tuzların su çekme
özelliğini kim keşfetmiştir?

3.

İbni SinaA)
Eski MısırlılarB)
Cabir Bin HayyanC)
Avrupalı SimyacılarD)

Dünyadaki her şeyin sudan meydana
geldiğini iddia eden Antik Çağ Simyacısı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

LehnA)
AristoB)
ThalesC)
DemocritusD)

Antik çağda değirmen taşı olarak kullanılan
cevher aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Altın suyuA)
Göz taşıB)
Tuz pastasıC)
AlunitD)

Aşağıdaki bileşik formülü - bileşik adı
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Bileşik formülü – Bileşik adı

6.

CH4    Etan A)
C4H10              Bütan B)
CH3OH                 EtanolC)
C3H5(OH)3         Asetik asitD)

Bilinen basit ayırma yöntemleri ile başka
maddelere ayrılamayan maddelere ne ad
verilir?

7.

KarışımA)
ReaksiyonB)
Saf maddeC)
ElemeD)

Canlıların yapısında yer alan kimyasal
maddeleri ve yaşamları boyunca sürüp giden
kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

BiyokimyaA)
Anorganik kimyaB)
BiyolojiC)
FizikokimyaD)

Elektron sayısı 18, nötron sayısı 22 olan Ar
atomu için atom numarası ve kütle
numarasını içeren gösterim aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

A)

B)

C)

D)

Demir ve oksijen iki farklı bileşik (FeO ve
Fe2O3) oluşturuyorsa bu bileşiklerde aynı
miktar demir ile birleşen oksijen kütleleri
arasındaki oran aşağıdakilerden hangisidir?

10.

1/6A)
1/3B)
1/2C)
2/3D)
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A
1 g C atomu 2,666 g O atomu ile CO2
bileşiğini oluşturuyorsa 1 g C atomu ile kaç
gram O atomunu CO bileşiğini oluşturabilir?

11.

0,667A)
1,333B)
2,666C)
5,332D)

Bir molekül veya bileşiği oluşturan atomun
diğer atomdan elektronları kendine doğru
çekme gücü aşağıdaki terimlerden hangisi ile
ifade edilir?

12.

ElektronegatiflikA)
Elektron ilgisiB)
Atom yarıçapıC)
İyonlaşma enerjisiD)

Elektron ilgisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

13.

Gaz halindeki bir atom elektron alığında
açığa çıkan enerjidir.

A)

Genellikle bir grupta yukarıdan aşağıya
gidildikçe artar.

B)

Genellikle periyotta soldan sağa gidildikçe
artar.

C)

Değerleri genellikle pozitifdir.D)

Elektronların çekirdek etrafında çember
çizerek dolandığı (yörünge) düşünülen atom
modeli aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Üzümlü kek modeliA)
Dalton atom modeliB)
Bohr modeliC)
Çekirdekli atom modeliD)

Karanlıkta yünlü kazağınızı çıkarırken kıvılcım
oluşması aşağıdaki hangi durumla ilgilidir?

15.

Isı aktarımıA)
ElektrolizB)
Elektrik boşalmasıC)
Sürtünme ile elektriklenmeD)

elementinin elektron dizilimi
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

2-8-2A)
2-6-4B)
2-3-5-2C)
2-2-3-5D)

Aşağıdakilerden hangisi elementin tek bir
atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısını
ifade eder?

17.

İzotop sayısıA)
Atom yarıçapıB)
Atom numarasıC)
Kütle numarasıD)

Aşağıdakilerden hangisi metallere ait
özelliklerden biri değildir?

18.

Erime sıcaklıklarının çok düşük olmasıA)
Isıyı ve elektriği iletmeleriB)
Kimyasal bileşiklerinde pozitif yüklü iyonlar
oluşturmaları

C)

Tel ve levha haline getirilebilmeleriD)

Aşağıdakilerden hangisi yarı metal
elementlerden biri değildir?

19.

BorA)
SilisyumB)
HelyumC)
GermanyumD)

Sudan, 0 oC ve normal hava basıncı altında
0,113 ml H2 gazı açığa çıkaran elektrik yükü
miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

1 CA)
1 akbB)
2,4 gC)
147,5 kjD)
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KİMYA 4 A
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi doymamış
yağdır?

1.

TereyağıA)
MargarinB)
İçyağıC)
ZeytinyağıD)

İnsanların ve hayvanların glikozu depo etmek
şekli aşağıdakilerden hangisidir?

2.

GlikojenA)
SakkarozB)
GlikozC)
NişastaD)

Aşağıdakilerden hangisi kömürün yanma
tepkimesidir?

3.

3NO2(g) + H2O(s) → 2HNO3(suda)+ NO(g)A)
SO2(g) + H2O(s) → H2SO3(suda)B)
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + Enerji (kcal/kg)C)
C(k) + O2(g) → CO2(g) + Enerji (kcal/kg)D)

Toz taneciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz
bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kayaya
ne ad verilir?

4.

Kurşun KalemA)
TebeşirB)
MürekkepC)
YapıştırıcıD)

Fiziksel veya kimyasal metotlar uygulanarak
gıdanın yapısında bulunan
mikroorganizmaların etkin bir şekilde
öldürülmesi ya da tamamen ortadan
kaldırılması işlemine ne ad verilir?

5.

PastorizasyonA)
EmulsiyonB)
KlorlamaC)
SterilizasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir enerji
kaynağıdır?

6.

Fosil yakıtA)
BiyoetanolB)
Jeotermal EnerjiC)
BiyodizelD)

Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat
bileşiğidir?

7.

Asetik asitA)
NişastaB)
EtinC)
BütanolD)

Aşağıdakilerden hangisi cam ve
bileşenlerinden biri değildir?

8.

CaCO3A)
PbOB)
B2O3C)

Na2SO4D)

Petrol oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

9.

Petrol, denizde yaşayan bitkilerin ve
hayvanların çürümesiyle oluşan bir mineral
yağdır.

A)

Petrolün oluşması için bitki ve hayvan
kalıntılarının muhakkak oksijensiz bir
ortamda bulunması gerekmektedir.

B)

Petrol, önceleri turba olarak adlandırılan ve
kömürlerin atası olarak bilinen bu organik
maddeler zamanla daha koyu renge ve daha
sert yapıya sahip olmasıyla oluşur.

C)

Petrol oluşumu bundan yüz milyonlarca yıl
öncesine dayanmaktadır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi başlıca toprak
kirleticilerden bir değildir?

10.

Endüstriyel atıklarA)
Atmosferde ozon azalımıB)
PillerC)
PlastiklerD)
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A
Bitkilerin çeşitli şekillerde yakıt olarak
kullanılmasına ne ad verilir?

11.

HidrokarbonA)
BiyoyakıtB)
KömürC)
PetrolD)

Su arıtımında mikrop öldürmek için
uygulanan klorlamada, 1 litre suda kullanılan
klor miktarı kaçtır?

12.

100-300 mgA)
10-30 mgB)
1-3 mgC)
0,1-0,3 mgD)

Sera etkisine neden olan gaz aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

CO2A)
SO3B)
O2C)
N2D)

Lezzet ve kokuları hoşa gitmeyen toz
şeklindeki ilaçların pirinç unu ya da
nişastadan yapılan yassı silindirik şekilli
koruyucular içinde sunulan şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

TabletA)
KapsülB)
KaşeC)
PilülD)

Aşağıdaki olaylardan hangisi metabolizmaya
aitir?

15.

Organik moleküllerin vücuttaki döngüsüA)
Etil Alkol FermantasyonuB)
Laktik Asit FermantasyonuC)
FotosentezD)

Suyun kirlenmesinin en belirgin sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Sudaki çözünmüş karbondioksit miktarının
azalmasıdır.

A)

Sudaki çözünmüş oksijen miktarının
azalmasıdır.

B)

Sudaki çözünmüş tuz miktarının
azalmasıdır.

C)

Sudaki çözünmüş oksijen miktarının
artmasıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi  makro besleyiciler
olarak tanımlanan bitki besin maddeleri
bileşenlerinden biridir?

17.

Klor (Cl)A)
Demir (Fe)B)
Azot (N)C)
Bor (B)D)

Canlılarda enerji üretimi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

18.

Doymamış yağlar doymuş yağlardan daha
sağlıklıdır.

A)

Dengeli beslenme için gıda piramidinin en
üstünde karbonhidratlar yer almaktadır.

B)

Sebze ve meyve gibi lifli gıdalar bağırsak
hareketlerini zorlaştırarak kolesterolün
yükselmesine neden olur.

C)

Vücut enerji ihtiyacını ilk önce proteini
kullanarak gerçekleştirir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi aromatik
hidrokarbondur?

19.

MetanA)
PropinB)
BenzenC)
EtenD)

Aşağıdaki hangisi deterjanların temel
bileşenlerinden biri değildir?

20.

Yüzey aktif maddeA)
Sertlik gidericilerB)
AğartıcılarC)
KoruyucularD)
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KİMYA 7 A
Yarı hücrelerden oluşan, istemli veya
istemsiz redoks tepkimelerinin oluştuğu
sistemlere ne ad verilir?

1.

ElektrolitA)
ElektrotB)
Galvanik hücreC)
Elektrokimyasal hücreD)

Elektrik akımı bir elektrolit içinden
geçirildiğinde serbest hâle geçen veya
çözünen madde miktarının, elektrolitten
geçen elektrik yükü miktarı ile doğru orantılı
olduğunu belirten kimya kanunu
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Faraday’ın I. elektroliz kanunuA)
Faraday’ın II. elektroliz kanunuB)
Proust kanunuC)
Dalton kanunuD)

Bazik ortamda gerçekleşen yukarıdaki
tepkimenin denkleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel
elektroliz işlemlerinden biri değildir?

4.

Elektrolitik bakır eldesiA)
Sudan hidrojen eldesiB)
Bakır II sülfattan (CuSO4), SO2 eldesiC)
Sodyum hidroksit (NaOH) eldesiD)

Cd2+(suda) + Zn(k) → Cd(k) + Zn2+(suda)
tepkimesinin değeri kaç V’dir? 

(Cd2+(suda) + 2e→ Cd(k),   E0 = 0,403 V;
Zn2+(suda) + 2e→ Zn(k),   E0 = 0,763 V)

5.

– 0,763 A)
– 0,403 B)
– 0,360 C)
+ 0,360 D)

Fe(k) + Cl2 (g) → Fe2+(suda) + 2Cl– (suda)
tepkimesindeki her bir bileşenin
yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

      Fe(k)        Cl2 (g)       Fe2+(suda)     Cl–

6.

  0              0 +2 1A)
+1 1   +1 1B)
+2 2  +1 1C)
+2 1  0 0D)

Demirin korozyonu (paslanması) için
ortamda aşağıdakilerden hangisinin
bulunması gerekir?

7.

Krom sapı çözeltisiA)
Krom metaliB)
Oksijen gazı (O2) ve suC)
CO2 gazı ve H2CO3D)

Yukarıdaki Cu/Ag pilinin hücre diyagramı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Cu(k) | Ag+(suda)(0,5M) || Cu2+(suda)(0,5M)
| Ag(k) 

A)

Cu(k) | Cu2+(suda)(0,5M) | Ag+(suda)(0,5M)
|| Ag(k) 

B)

Ag+(suda)(0,5M) | Ag(k) || Cu(k) |
Cu2+(suda)(0,5M) 

C)

Cu(k) | Cu2+(suda)(0,5M) || Ag+(suda)(0,5M)
| Ag(k) 

D)

Aynı miktar elektrik yükü ile elektroliz edilen
farklı elektrolitlerin her birinin hücre
elektrotlarındaki indirgenerek veya
yükseltgenerek değişen madde miktarlarının,
bu maddelerin eşdeğer kütleleri ile doğru
orantılı olduğunu belirten kimya kanunu
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Faraday’ın I. Elektroliz KanunuA)
Faraday’ın II. Elektroliz KanunuB)
Proust kanunuC)
Lavoisier kanunuD)
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A
Elektronların bir türden başka bir türe
aktarılmasına ne ad verilir?

10.

YükseltgenmeA)
AsitB)
BazC)
İndirgenmeD)

Yukarıdaki bileşik çiftinin sahip olduğu
izomeri türü aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Zincir–halka izomerisiA)
Fonksiyonel grup izomerisiB)
Tautomer izomerisiC)
Konum izomerisiD)

Anorganik ve organik maddeler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

Organik bileşiklerin ana kaynakları doğadaki
mineraller ve cevherlerdir.

A)

Organik bileşikler su, bazı tuzlar, oksitler,
asit ve bazlardır.

B)

Yapısında karbon atomu bulunduran
karbonmonoksit (CO), karbondioksit (CO2),
sodyum karbonat (Na2CO3) ve kalsiyum
karbonat (CaCO3) gibi karbonatlı bileşikler
ve potasyum siyanür (KCN) maddeleri
organik bileşiklerdir.

C)

Organik madde, yapısında karbon ve
çoğunlukla hidrojen elementleri içeren
maddedir.

D)

Karbon atomunun sp2 hibrit orbitallerinin
şekli aşağıdakilerden hangisidir?

13.

A)

B)

C)

D)

AX3E VSEPR gösterimine ait molekül
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

NH3 (amonyak)A)
CH4 (metan)B)
H2O (su)C)
BF3 (bor triflorür)D)
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A

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bileşiğin
zincirdallanma izomerisidir?

15.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki bileşik çiftinin sahip olduğu
izomeri türü aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Fonksiyonel grup izomerisiA)
Zincir–halka izomerisiB)
Konum izomerisiC)
Tautomer izomerisiD)

Aşağıdakilerden hangisi bir organik bileşiğin
yapı formülüdür?

17.

A)

B)

C)

D)

Bileşikteki fonksiyonel grubu –O– olan
bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

FenolA)
EterB)
AldehitC)
EsterD)

Aşağıdakilerden hangisi karbon atomunun 4
değerlik elektronunu kullanarak yapabileceği
bağlardan biri değildir?

19.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki molekülde numaralandırılmış
karbon atomlarının hibrit türleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
          1 2 3 4

20.

sp3 sp2 sp2 spA)
sp2 sp3 sp2 spB)
sp2 sp2 sp3 spC)
sp sp2 sp2 sp3D)
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BİYOLOJİ 3 A
İnsanda sekiz haftalıktan sonra embriyoya ne
ad verilir?

1.

FetüsA)
PlasentaB)
MorulaC)
KoriyonD)

Aşağıdakilerden hangisi insanda cinsel yolla
bulaşan hastalıklardan biridir?

2.

DifteriA)
HPVB)
TüberkülozC)
SıtmaD)

Bazı canlı türlerine ait bireylerin, iki
cinsiyete de ait üreme organlarına sahip olup
hem sperm hem de yumurta üretebilmelerine
ne ad verilir?

3.

İnterfazA)
KromatitB)
HermafroditlikC)
RejenerasyonD)

İnsanda erkek üreme sisteminden salgılanan
ana hormon aşağıdakilerden hangisidir?

4.

TestosteronA)
ProlaktinB)
ProgesteronC)
ÖstrojenD)

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde
tozlaşmayı sağlayan doğal unsurlardan biri
değildir?

5.

RüzgârA)
İnsanB)
SuC)
BöceklerD)

Bakterilere virüsler aracılığıyla gerçekleşen
gen aktarımına ne ad verilir?

6.

TransdüksiyonA)
HermafroditlikB)
KombinasyonC)
GametogenezD)

Aşağıdakilerden hangisi insanda erkek
üreme sisteminde yer almaz?

7.

Vas deferensA)
SkrotumB)
EndometriyumC)
EpididimisD)

Sperm hücresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

8.

Baş kısmında akrozom denilen bölge yer
alır.

A)

Kuyruk kısmı hareketi sağlayan kamçıdır.B)
Boyun kısmında mitokondiriler bulunur.C)
Döllenme sırasında spermin tümü yumurta
içerisine girer.

D)

Mitozda genetik maddenin iki hücreye
bölüştürüldüğü aşama aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

TelofazA)
AnafazB)
MetafazC)
ProfazD)

Kapalı tohumlu çiçekli bitkilerde görülen
döllenme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Çifte döllenmeA)
GametogenezB)
TransformasyonC)
KiyazmaD)
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A
Embriyoyu koruyan en dış tabaka
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Amniyon zarıA)
Vitellus kesesiB)
AllantoyisC)
KoriyonD)

Blastosistin rahim duvarına tutunmasına ne
ad verilir?

12.

PlasentaA)
Döl tutmaB)
FarklılaşmaC)
OrganogenezD)

Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme
çeşitlerinden biri değildir?

13.

Sporla üremeA)
Vejetatif çoğalmaB)
TomurcuklanmaC)
Döllenmeyle üremeD)

Bazı hayvanların meydana getirdiği yumurta
hücrelerinden döllenme olmadan da yeni
bireylerin gelişebilmesine ne ad verilir?

14.

RejenerasyonA)
Vejetatif üremeB)
PartenogenezC)
TomurcuklanmaD)

Aşağıdakilerden hangisi insanda dişi üreme
sisteminde yer almaz? 

15.

ÜretraA)
Fallop tüpüB)
RahimC)
YumurtalıklarD)

Patetes gibi yumru gövdeye sahip bitkilerde
gerçekleşebilen üreme şekli aşağıdakilerden
hangisidir? 

16.

Rejenerasyonla üremeA)
Sporla üremeB)
Vejetatif üremeC)
Bölünerek üremeD)

İnsanda süt bezlerinin gelişimini, süt
salgılanmasını ve analık duygusunun
oluşmasını sağlayan hormon aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Folikül uyarıcı hormonA)
Progesteron hormonuB)
Lüteinleştirici hormonC)
Prolaktin hormonuD)

İnsanda döllenmeden sonra oluşan 2n
kromozomlu hücreye ne ad verilir?

18.

MorulaA)
FetüsB)
ZigotC)
PasentaD)

Mayozda, kiyazma bölgelerinde homolog
kromozomlar arasında parça alışverişi
gerçekleşmesine ne ad verilir?

19.

TetratA)
OogenezB)
KonjugasyonC)
Cross-overD)

Zigot oluştuktan sonra gerçekleşen mitoz
aşamalarına ne ad verilir?

20.

KonjugasyonA)
SegmentasyonB)
TransformasyonC)
OogenezD)
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EKONOMİ 2 A
Zihinsel olarak yapılan çalışmalar hangi emek
sınıflaması içinde yer alır?

1.

Objektif emekA)
Sübjektif emekB)
Uygulayıcı emekC)
Yönetici emekD)

Aşağıdakilerden hangisi, verimliliğe etki
eden objektif etkenlerden biridir?

2.

İşçilerin, işyerine rahat bir şekilde götürülüp
getirilmesi

A)

İşletme organizasyonunun yapılmasıB)
İşletmede kullanılan tekniğin yenilenmesiC)
İşletmenin kullanılan hammadde
kaynaklarına yakın olması

D)

Maden kömürü ocağında çalışan bir işçinin,
bir çalışma günü sonunda ürettiği 3 ton
kömür aşağıdaki verimlilik türlerinden
hangisine bir örnektir?

3.

Pozitif verimlilikA)
Objektif verimlilikB)
Fiziksel verimlilikC)
Ekonomik verimlilikD)

Aşağıdakilerden hangisi, hızlı nüfus artışının
olumsuz yönlerinden biri değildir?

4.

İç ve dış göçlerin artmasıA)
Ücretlerin artmasına neden olmasıB)
Çevre kirliliğine neden olmasıC)
Bireylerin eğitim ve konut sorunlarının
olması

D)

İnsanların mal ve hizmet elde etmek için
yaptıkları faaliyetlere ne ad verilir?

5.

EmekA)
GirişimcilikB)
ÜretimC)
RantD)

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

6.

Miras bırakma isteğiA)
Daha geniş tüketim imkânına sahip olma
isteği

B)

İktidar sahibi olma isteğiC)
Vergi oranlarının artmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi sermayenin başlıca
kaynaklarından biri değildir?

7.

TasarrufA)
Öz finansmanB)
YatırımC)
Zorunlu tasarrufD)

Aşağıdakilerden hangisi zirai sermayeye bir
örnektir?

8.

KömürA)
MakineB)
HammaddeC)
TohumD)

Aşağıdakilerden hangisi duran varlıklardan
biri değildir?

9.

StoklarA)
BinalarB)
MakinelerC)
AletlerD)

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi sermayeyi
verir?

10.

(Mevcutlar+Dolaylı Vergiler)+KârA)
(Mevcutlar-Borçlar)+KârB)
(Mevcutlar-Ücretler)-BorçlarC)
(Mevcutlar+Alacaklar)-BorçlarD)

Kooperatiflerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

11.

Serbest ve istemli kuruluşlardır.A)
Üyelerine üretim, tüketim ve kredi
konularında yardım eder.

B)

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

C)

Sadece ortaklarına yardım etmek amacıyla
kurulmuşlardır.

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi, girişimin sosyal
rollerinden biri değildir?

12.

Çalışanlara iş yaşamlarında gelişme fırsatı
vermesi

A)

Girişimin bulunduğu bölgenin ekonomik
gelişmesine katkıda bulunması

B)

Yeni üretim teknikleri yaratarak ekonominin
gelişmesini sağlaması

C)

Küçük tasarruf sahiplerinin tasarruflarını
değerlendirerek ek gelir elde etmelerini
sağlaması

D)

Aþaðýdakilerden hangisi giriþimcinin
ekonomik iþlevlerinden biridir?

13.

Üretim faktörlerini nasýl saðlayacaðýný
belirlemek

A)

Üretim faktörleri için gerekli olan sermayenin
nereden saðlanacaðýný planlamak

B)

Üretime katýlan faktörlerin payýný daðýtmakC)
Kuruluþ yerini seçmekD)

Aşağıdakilerden hangisi, İktisadi Devlet
kuruluşlarından biri değildir?

14.

Makine ve Kimya Endüstrisi KurumuA)
Türkiye Denizcilik KurumuB)
Türkiye Kömür İşletmeleri KurumuC)
TelekomD)

Sermayesinin %50'sinden fazlası iktisadi
devlet teşekküllerine veya kamu iktisadi
kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler
topluluğundan oluşan anonim şirketlere ne
ad verilir?

15.

Kamu tekeliA)
Bağlı ortaklıkB)
Kollektif şirketC)
İştirakD)

Ücretin, üretim miktarına göre belirlendiği
ücret türü aşağıdakilerden hangisidir?

16.

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

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

17.

Üretim İmkânları EğrisiA)
Toplumsal Kayıtsızlık EğrisiB)
Dönüşüm EğrisiC)
Lorenz EğrisiD)

İnsanın emeği sonucunda elde ettiği gelire ne
ad verilir?

18.

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

Servet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

19.

Dinamiktir.A)
Belirli bir anda kişinin hukuken tasarruf
edebildiği değerlerin bütününü gösterir.

B)

Statiktir.C)
Kişinin aktifi ile pasifi arasındaki farkı
gösterir.

D)

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi, Safi Milli
Hasılayı verir?

20.

GSMH + VergilerA)
GSMH - AmortismanlarB)
GSMH - SübvansiyonlarC)
GSMH + Net dış gelirD)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-A

40 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ ALMANCA 8 A
A: Was machen die Schüler, die eine 

Realschule besucht haben?
B: ……………………………
A: Können sie auch aufs Gymnasium gehen?
B: Ja, wenn sie wollen, können sie auch aufs 

Gymnasium gehen!

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

1.

Das war auch im Film zu sehen!A)
Sie können einen Beruf erlernen!B)
Ja, sie gehen auf die Gesamtschule!C)
Naja, dann müssen sie an zwei Tagen zur
Berufsschule!

D)

Was möchtest du werden?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Er ist Architekt.A)
Du kannst ein guter Informatiker werden.B)
Mädchen im Alter von 15 wollen meistens
Lehrerin werden.

C)

Ich möchte Pferdezüchterin werden.D)

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?

3.

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

Was bedeutet "göreceli" auf Deutsch?

"göreceli" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

richtigA)
genialB)
leerC)
relativD)

………………., würde ich ein Auto erfinden, daß
ohne Benzin läuft.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

5.

Als ich noch klein warA)
Als meine Mutter einkaufen gingB)
Wenn ich in die Schule geheC)
Wenn ich eine Erfinderin wäreD)

Ich arbeite am Forschungsinstitut in Berlin.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Berlin’de birçok araştırma enstitüsü var.A)
Berlin’de bilimsel araştırma enstitüsünde
çalışıyorum.

B)

Berlin’de yeni açılan araştırma enstitüsünde
çalışıyorum.

C)

Berlin’de ki araştırma enstitüsünde çalışmak
isterim.

D)

Was sind unsere wichtigsten menschlichen
Qualitäten?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

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

…………. braucht kein Benzin, es braucht nur
menschliche Energie.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

Ein LastwagenA)
Ein FlugzeugB)
Ein VelotaxiC)
Ein ZugD)
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A
Das Internet …….… ein riesiger Müllhaufen,
…….. Perlen enthält.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

9.

ist / dasA)
wird / dieB)
war / habeC)
kann / hattestD)

In der Stadt gibt es viel Lärm und Abgas.

Wie lautet der obige Satz in der Pluralform?

Verilen cümlenin çoğul hali aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

In der Städten hat es viele Lärme und
Abgases gegeben.

A)

In den Stadts gab es viele Lärme und
Abgasen.

B)

In den Städten gibt es viel Lärm und
Abgase.

C)

In dieser Stadt gibt es vieler Lärmer und
Abgasens.

D)

Was bedeutet das Gegenteil von
“beruhigend“?

“beruhigend“ sözcüğünün zıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

fröhlichA)
zufriedenB)
vermutlichC)
aufregendD)

Warum fahren manche Leute immer noch mit
einem Hochrad?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi verilen sorunun
cevabı olamaz?

12.

Um die Hausaufgaben zu machen.A)
Um sich zu entspannen.B)
Weil es aufregend ist.C)
Weil es ihnen Spaß macht.D)

Das ……….. Hochrad findet in einigen
europäischen Ländern immer ………… grosse
Freude.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

13.

folgende / bietetA)
alte / nochB)
andere / denktC)
kleine / sonstD)

………………………… die Sage von der schönen
Loreley.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

14.

Dieser Fall hat viele Antworten gebrachtA)
Ein Bericht über Katastrophen schildertB)
Das Lied Loreley erzähltC)
Das ist ein kleines SchlafliedD)

In diesem Hotel ……………. viele Gäste aus aller
Welt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

15.

übernachtenA)
nehmenB)
liegenC)
verstehenD)

Burada kalenin tarihi hakkında bilgi alınabilir.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Hier bekommt man jede Information.A)
Die Information über die Burg findest du dort
drüben.

B)

Dort kannst du auf die Burg klettern.C)
Hier kann man Informationen über die Burg
erhalten.

D)
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A
Was bedeutet "akarsu ağzı" auf Deutsch?

"akarsu ağzı" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Die MündungA)
Die BurgB)
Die QuelleC)
Die SageD)

Heinrich Heine, der viele Gedichte, Balladen und
Lieder geschrieben hat, ………………………

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

18.

kann sehr gut fliegen.A)
ist ein berühmter deutscher Dichter.B)
kannst dich auf dein neues Auto freuen.C)
kommen sie bitte mit.D)

Der Rhein fließt durch …………… .

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

19.

FrankreichA)
AfrikaB)
DeutschlandC)
SchweizD)

Was bedeutet "die Erzählung" auf Türkisch?

"die Erzählung" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

alıntıA)
haritaB)
anlatıC)
heykelD)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-A

43 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ İNGİLİZCE 8 A
Jasmine will have ……… by this time next year.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

retiringA)
retiredB)
retireC)
retiresD)

If I ………… you, I ………… a doctor.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

have been/will seeA)
were/will seeB)
am/ will seeC)
were / would seeD)

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?

3.

visitsA)
visitingB)
would visitC)
will visitD)

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?

4.

studiedA)
will be studyingB)
will have studiedC)
studyD)

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?

5.

will watchA)
watchesB)
will be watching C)
is watchingD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

will have leftA)
will leaveB)
leavesC)
is leavingD)
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A
If Kerem had told me the way correctly, I
………… so late.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

wouldn’t have arrivedA)
would have arrivedB)
didn’t arriveC)
wouldn’t arriveD)

Don’t wait for us if we …………  late.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

wereA)
beB)
will beC)
areD)

Jane ………  the work by tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

finishA)
has finishedB)
is finishingC)
will have finishedD)

They …………  swimming if the sun shines.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

goesA)
will goB)
goC)
are goingD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

whereA)
untilB)
as long asC)
in order toD)

He cannot go ………  he wants.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

forA)
sinceB)
byC)
whereverD)

……… that water has lots of benefits, Kathy
drinks two litres a day.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

BecauseA)
ForB)
Due to the factC)
SinceD)
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A
The whole story ………… us by the students
yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

were toldA)
will be toldB)
was toldC)
is toldD)

The windows  ………  by Semih yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

brokeA)
are brokenB)
were brokenC)
will be brokenD)

‘Kürk Mantolu Madonna’ ………… by Sabahattin
Ali.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

was writtenA)
had writtenB)
has writtenC)
writtenD)

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?

17.

BecauseA)
AfterB)
UntilC)
WhereverD)

The walls  ………  by the painters now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

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

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

sinceA)
untilB)
inC)
whileD)

The letters ……… by the secretary tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

will be postedA)
are postedB)
were postedC)
postedD)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-A

46 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ FRANSIZCA 8 A
Ce restaurant est très bien. Il faut ………… aller.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

leA)
enB)
yC)
l’D)

Eva avait toujours de mauvaises notes en
mathématique mais elle a ………… ses notes.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

conseilléA)
encouragé B)
remontéC)
avertiD)

I. Pourquoi?
II. Je voudrais vous faire part de mes opinions.
III. La campagne est meilleure que la ville.
IV. Eh bien, parce que il y a moins de pollution. 
V. Mais aussi parce qu’il y a beaucoup de
verdures. 

Mettez dans le bon ordre.

Yukarıdaki cümleleri düzgün bir paragraf
oluşturacak şekilde sıraya koyunuz.

3.

I, II, IV, III, V  A)
II, III, I, IV, V  B)
IV, III, II, I, V  C)
V, IV, III, II, I  D)

Romain veut ………… à conduire.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

apprendreA)
arrêterB)
faireC)
prendreD)

Je n’ai rien oublié. Je m’en rappelle ………… .

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

comme si c’était hierA)
avec un seul motB)
tant mieuxC)
en deux motsD)

C’est le livre ………… je préfère. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

deA)
enB)
quiC)
queD)

«Je pense prendre un café.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Kahve almayı düşünüyorum.A)
Kahve içmek istiyorum.B)
Kahve alacağım.C)
Bir fincan kahve lütfen.D)

Il est tombé ………… son ami. 

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

à cause A)
à cause duB)
à cause de C)
à cause desD)
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A
«Je me suis rappelé de cet homme.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Bu adamı çağırdım.A)
Bu adamı hatırlıyorum.B)
Bu adamı çağırıyorum.C)
Bu adamı hatırladım.D)

Isabelle : Tu as un examen demain?
Alain : Oui, un examen de français.
Isabelle : Tu travailles?
Alain : …………

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

Réussis ton examen.A)
Oui, je révise mes notes.B)
Je te souhaite du courage.C)
Bonne chance alors!D)

Vous proposez un programme …………
directeur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

deA)
auB)
àC)
enD)

Paris est une ……… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

villeA)
paysB)
villageC)
campagneD)

Nous allons faire un pique-nique; nous allons
………… le barbecue.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

couperA)
mettre le feuB)
faire du feuC)
allumerD)

Il n’y a pas de bruit à la campagne: c’est ……… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

calmeA)
sensibleB)
bruyantC)
patientD)

Léa est l’………… des cousines ………… Paul.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

un / duA)
un / de B)
une / duC)
une / deD)

I. Je vais trier mes vêtements. 
II. J’apprécie la vie. 
III. Ils débordent du placard. 
IV. Je donnerai ceux que je ne mets plus. 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

16.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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A
Il a perdu ses clés ………… sa sœur.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

parA)
quandB)
maisC)
à cause deD)

Martin dort. Je lui dis: «…………!».

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

Bonne fêteA)
Bonne nuitB)
Bon anniversaireC)
Bon voyageD)

- Tu veux de l’eau?  
- Non, je ne/n’………… veux pas.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

laA)
yB)
enC)
leD)

Il est en section scientifique ........ il donne plus
d'importance aux maths.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

tropA)
ouB)
doncC)
bonD)
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HZ. MUHAMMED'İN HAYATI 4 A
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) oğlu İbrahim’in
doğum haberini müjdeleyen kimdir?

1.

Ebu RafiA)
Ebu BekirB)
Ebu SuudC)
Ebu SüfyanD)

Medine Antlaşmasına ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

İnanç ve ibadet özgürlüğü teminat altına
alınmıştır.

A)

Dini grupların hakları belirlenmiştir.B)
Medine’de barışın sağlanmasına katkıda
bulunmuştur.

C)

Müslümanlara özgürlükler konusunda
diğerlerine göre imtiyaz sağlanmıştır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) yönettiği kimselere karşı üstlendiği
rollerden biri değildir?

3.

KardeşA)
BabaB)
ÖğretmenC)
ArkadaşD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) babasının adı
nedir?

4.

AbdülmuttalipA)
AbdulrahmanB)
AbdülrahimC)
AbdullahD)

Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunda
İslam’dan önce kadına gösterilen
davranışlardan biri değildir?

5.

Hor görülmesiA)
EzilmesiB)
Anlayışlı olunmasıC)
SömürülmesiD)

Peygamberimiz (s.a.v) yönetim konularında
çevresindeki kişilere danışarak karar verirdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri
değildir?

6.

Hz. AyşeA)
Hz. EbubekirB)
Hz. AliC)
Hz. İbrahimD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) halasının kızı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Ervâ bint KüreyzA)
Birr KuveynB)
Şevv el-FencurîC)
Tirmiz-i RufeydeD)

Aşağıdakilerden hangisi Medine
Sözleşmesi’nin maddelerinden biri değildir?

8.

Müslüman ve Yahudiler barış içerisinde
yaşayacaklar.

A)

Yahudiler Müslüman olacaklar.B)
Dışarıdan bir saldırı olursa Medine birlikte
savunulacak.

C)

Müslümanlar ve Yahudiler arasında bir
anlaşmazlık çıkarsa Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) hakem kabul edilecek.

D)

Yöneticilerin hukuku hiçe sayarak halkı
yönetmesine ne ad verilir?

9.

AdaletA)
ZulümB)
BiatC)
İstişareD)

İnsanlar arasında gönül köprüleri inşa eden
ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Zekât vermekA)
Hacca gitmekB)
Namaz kılmakC)
Oruç tutmakD)
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A
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Haccı için
yola çıktığında develerin yürüyüş düzenini
sağlayan Enceşe adındaki gence; “Enceşe!
Sakin ol. Kristalleri dikkatli taşı!” sözünde
kristaller olarak ifade ettiği aşağıdakilerden
hangisidir? 

11.

AltınlarA)
KadınlarB)
Değerli taşlarC)
ÇocuklarD)

“……. İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi
ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye
ederim. Siz kadınları, Allah’ın bir emaneti olarak
aldınız, onların namuslarını ve iffetlerini Allah
adına söz vererek helâl edindiniz. ……”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadisten
çıkan sonuç değildir?

12.

Kadın haklarına riayet edilmelidir.A)
Kadınlar Allah’ın emanetidir.B)
Kadınlar ve erkekler nikâhla birbirlerine helâl
olurlar.

C)

Erkekler kadınlara göre daha fazla hakka
sahip olmalıdırlar.

D)

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde
heyecanını ilk paylaştığı kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Hz. HalimeA)
Hz. HaticeB)
Hz. AliC)
Hz. FatımaD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) eşi değildir?

14.

Hz. FatımaA)
Hz. HaticeB)
Hz. AişeC)
Hz. Ümmü SelemeD)

Hudeybiye Antlaşması kimlerle
imzalanmıştır?

15.

Medineli müşriklerA)
Taifli müşriklerB)
Mekkeli müşriklerC)
Kudüslü müşriklerD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) tavsiyelerinden biri değildir?

16.

Din kardeşinizin pazarlığı üzerine pazarlık
yapmayın.

A)

Bulaşıcı hastalık gördüğünüz yere girmeyin.B)
İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyin.C)
Seyahat etmeyin.D)

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin
yönetim ilkelerinden biri değildir?

17.

İstişareA)
EğitimB)
Azınlığın çoğunluğa tahakküm etmesiC)
Sosyal adaletD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre bir
yöneticinin görevleri arasında sayılmaz?

18.

Kararları tek başına almakA)
Ehliyet ve liyakate önem vermekB)
İstişare yapmakC)
Adaletli davranmakD)

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

19.

ÖlçülüA)
SamimiB)
ZalimC)
UzlaşmacıD)

İnsanın hür iradesiyle herhangi bir dini
benimsemesi aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?

20.

Hakikat özgürlüğüA)
İbadet etmeB)
Yaşama özgürlüğüC)
İnanç özgürlüğüD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcükte 2. çoğul kişi iyelik eki
kullanılmıştır?

1.

Kararınızı verirseniz beni ararsınız.A)
Çantasını dikkatli bir şekilde aradı.B)
Babasının paltosunu tuttu.C)
Ayakkabısı güzelce sildi, parlattı.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşitlik hâli
eki kullanılmıştır?

2.

Bizimkiler bu oyuna yarın akşam gideceklerA)
Ailesinden gezi için izin kopardı.B)
Bence babanı aramalıydın.C)
İstersen telefonda görüşürüz.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da/de”nin
yazımı yanlıştır?

3.

Filiz Hanım’dan da hiç haber alamıyoruz.A)
Yazar kişisel görüşlerinede yer vermiştir.B)
Galata Köprüsü’nü de görmek istedi.C)
Kedi, yerde hareketsiz yatıyordu.D)

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında
olay hikâyesinin temsilcilerinden biri
değildir? 

4.

Sait Faik AbasıyanıkA)
Sabahattin ÂliB)
Orhan KemalC)
Reşat Nuri GüntekinD)

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili
sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi
vardır?

5.

Emekli oluncaya kadar gece gündüz çalıştı.A)
Onun için her şey anlamsızdı.B)
Ayağında eski bir ayakkabı varmış.C)
Torunu için kesenin ağzını açtı.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kökü
isimdir?

6.

Dünkü sınavda çok heyecanlandım.A)
Söz verdiği her yere geç kalıyor.B)
Bir çocuk yanlışlıkla bizim kapıyı çaldı.C)
Her gün parka gidiyor.D)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde küçük ünlü
uyumu yoktur?

7.

kedicikA)
kapısıB)
çiçekliC)
avuçD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe bir
sözcüktür?

8.

saatA)
kubbeB)
kardeşC)
trenD)

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili
sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi
meydana gelmiştir?

9.

Kapının önünde durup düşündüm.A)
İş yaparken seni dinleyemem.B)
İnan ki bilerek yapmadım.C)
Göl kenarında ağaçtan yapılmış bir kulübe
gördük.

D)

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk
edebiyatı örneklerinden olan bilmecelerde en
çok başvurulan edebi sanatlardan biri
değildir?

10.

TeşhisA)
MecazımürselB)
İstiareC)
TeşbihD)

Okuyucuyu bilgilendirmek, ona nasihat
vermek için yazılan şiirlere ne ad verilir?

11.

Pastoral A)
DidaktikB)
SatirikC)
EpikD)
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A
Aşağıdakilerin hangisinde mecazımürsel (ad
aktarması) sanatı yapılmıştır?

12.

Geldim işte mevsim gibi kapına.A)
Senin için dallarda süzülen ıtır.B)
Bu yaz toprak berekete doydu.C)
Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen
geç.

D)

Sunu hazırlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

13.

Sunu akış sayfalarında zemin koyu renk
seçilmelidir.

A)

İşitsel unsurlar konuşmacının sesini
bastırmamalıdır.

B)

Dikkati dağıtmayacak nitelikte sade ve
okunaklı yazı karakterleri tercih edilmelidir.

C)

Sunu akış sayfasında sununun temel
aşamalarına yer verilmelidir.

D)

Yürüyordum: Ağlıyordu ırmaklar
Yürüyordum: Düşüyordu yapraklar
Yürüyordum: Sararmıştı yaylalar
Yürüyordum: Ekilmişti tarlalar

Yukarıdaki dörtlüğün birinci dizesinde
aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?

14.

İstiareA)
MecazımürselB)
TeşbihC)
TeşhisD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

15.

Yaşlı adam kendi kendine söyleniyordu.A)
Çanakkale Boğazı her zaman çok
rüzgârlıdır.

B)

Gemiyle gitmeyi siz istemiştiniz.C)
Hayvanların çoğu kış uykusuna yatar.D)

Orhan zamanında kalma bir duvar
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

Yukarıdaki dizelerde kullanılan kafiye türü
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

16.

Tunç kafiyeA)
Yarım kafiyeB)
Tam kafiyeC)
Zengin kafiyeD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış
sıfat vardır?

17.

Yaşlılar sağlıklarına dikkat etmeli.A)
Bugün akşama kadar evdeydik.B)
Pencereden dışarı baktı.C)
Bu işi benim için yapmalısın.D)

“Devlet Ana” adlı roman aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

18.

Halide Edip AdıvarA)
Tarık BuğraB)
Kemal TahirC)
Yaşar KemalD)

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili
sözcüklerden hangisi soyut bir isimdir?

19.

Evden şemsiye ile çıktım.A)
İnsan giderken bir telefon eder.B)
Çiçeklerin içinde en çok karanfili severim.C)
Eşi ve çocuğu ile mesut bir hayat sürüyordu.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı
vardır?

20.

Onları alıyorum, kaça vereceksiniz?A)
Bu bisikleti almak istiyorum.B)
O, okula bizden önce gidebilir.C)
Bundan bir tane daha alabilir miyim?D)
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MATEMATİK 6 A

Bir ayrıt uzunluğu 40 cm olan küp şeklindeki
koliye, bir ayrıt uzunluğu 10 cm olan küp
şeklindeki kutulardan en fazla kaç tane
yerleştirilebilir?

1.

12A)
16B)
20C)
64D)

Ayçiçek yağının 1 litresi 8 TL'dir. Buna göre,
yukarıda kenar uzunlukları verilen ve ayçiçek
yağı dolu olan tenekedeki ayçiçek yağı kaç
TL'dir?

2.

36A)
38B)
42C)
45D)

Gerçek yüksekliği 300 m olan bir kulenin bir
fotoğraftaki yüksekliği 2 cm’dir. Buna göre
fotoğraf gerçek uzunluğu hangi oranda
küçültmüştür?

3.

A)

B)

C)

D)

Ölçeği 1/150.000 olan bir haritada 5 cm’lik bir
uzunluk gerçekte kaç km’dir?

4.

7,5A)
15B)
75C)
750D)

Hacmi 80π br3 ve yüksekliği 5 br olan bir dik
dairesel  silindirin  yanal  yüzey  alanı  kaç
br2 dir?

5.

30πA)
40πB)
50πC)
60πD)

1/1.000 ölçekli bir krokide alanı 5 cm2 olan bir
binanın gerçek alanı kaç m2 dir?

6.

5.000.000A)
5.000B)
500C)
50D)

Çevresi 3π metre olan daire şeklindeki bir
havuzun alanı kaç m2 dir?

7.

A)

B)

C)

D)

Dersler Notlar
Matematik 76
Türkçe 88
Yabancı Dil 90
Geometri 95
Fizik 83
Kimya 70
Biyoloji 72

Yukarıdaki tabloda bir öğrencinin dersleri ve bu
derslerden aldığı notlar verilmiştir.

Buna göre öğrencinin bu derslerden aldığı
notların aritmetik ortalaması kaçtır?

8.

75A)
78B)
81C)
82D)
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9. ve 10. soruları aşağıdaki tabloya göre
cevaplayınız.

Ürün İsmi 2012 yılı üretimi 2013 yılı üretimi
Elma 3 ton 4 ton
Şeftali 3 ton 4 ton
Portakal 8 ton 9 ton
Kiraz 1 ton 2 ton
Limon 5 ton 10 ton
Mandalina 5 ton 7 ton

Yukarıdaki tabloda 2012 ve 2013 yıllarında bir
çiftlikte üretilen ürünler ve miktarları verilmiştir. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin
üretim miktarı 2013 yılında 2012 yılına göre
daha çok artmıştır? 

9.

LimonA)
MandalinaB)
KirazC)
PortakalD)

Yukarıdaki bilgilere göre 2013 yılında üretilen
ürünler dairesel grafikle gösterildiğinde;
limon miktarını gösteren daire diliminin
merkez açısı kaç derece olur? 

10.

45A)
60B)
90C)
100D)

Bir torbada aynı büyüklükte 3 kırmızı ve 4
beyaz top vardır. Bu torbadan, çekilen top
torbaya tekrar bırakılmamak koşulu ile,
rastgele iki top çekildiğinde iki topun da
kırmızı olma olasılığı kaçtır?

11.

A)

B)

C)

D)

Bir ailenin aylık harcamalarına ait dağılımlar
yukarıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.
Buna göre, kira harcamasının toplam
harcama içindeki payının merkez açısı kaç
derecedir?

12.

72A)
96B)
108C)
144D)

3 kırmızı, 5 mavi ve 7 yeşil kalemden rastgele
3 tanesi seçiliyor. Kalemlerden üçünün de
farklı renk olma olasılığı kaçtır?

13.

A)

B)

C)

D)
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A

Yukarıdaki grafikte bir üreticinin bir yılda ürettiği
meyve miktarları verilmiştir.

Bu grafiğe göre; 1 yılda üretilen erik miktarı
üretilen toplam meyve miktarının yüzde
kaçıdır? 

14.

15A)
20 B)
25C)
30D)

Bir torbada bulunan sarı ve yeşil bilyelerin
sayısı 22'dir. Torbadan rastgele seçilen bir

bilyenin yeşil olma olasılığı olduğuna

göre, torbada kaç tane sarı bilye vardır?

15.

8A)
12B)
14C)
16D)

Bir sınıfta 6’sı sarışın 10 kız ve 3’ü sarışın 15
erkek öğrenci vardır. Buna göre, seçilen bir
öğrencinin kız veya sarışın olma olasılığı
kaçtır?

16.

A)

B)

C)

D)

Bir zar atıldığında zarın 3 gelmeme olasılığı
kaçtır?

17.

A)

B)

C)

D)

Bir torba içinde 4 mavi 3 sarı; diğer bir torba
içinde ise 3 mavi 2 sarı bilye vardır. 

Buna göre torbalardan birer bilye
çekildiğinde, çekilen bilyelerden birinin
mavi, diğerinin sarı olma olasılığı kaçtır? 

18.

1/7A)
8/35B)
9/35C)
17/35D)

5 kız ve 4 erkek öğrenci arasından 2 öğrenci
seçildiğinde, seçilen öğrencilerin ikisinin de
kız ya da ikisinin de erkek olma olasılığı
kaçtır? 

19.

1/15A)
4/9B)
3/5C)
7/9D)

Bir madeni para 4 kez havaya atıldığında 1
kez yazı, 3 kez tura gelme olasılığı kaçtır?

20.

1/16A)
1/8B)
1/4C)
3/8D)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 3 A
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde dilin
işlevlerinden biri değildir?

1.

Göndergesel işlevA)
Alıcıyı harekete geçirme işleviB)
Konuşmaya zorlayıcı işlevC)
Kanalı kontrol işleviD)

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunum için
dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

2.

Sunumdan önce konuşmacının kendini
kısaca tanıtması

A)

Sunuma doğrudan konunun söylenerek
başlanması

B)

Sunumdan önce prova yapılmasıC)
Aşırı sayfa animasyonlarından kaçınılmasıD)

Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin
gönderilme şekline ne ad verilir?

3.

DönütA)
OrtamB)
HedefC)
KanalD)

Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin
değerlendirme aşaması ile ilgilidir?

4.

Konunun katılımcıların ilgisine göre
belirlenmesi

A)

Fiziksel ortamın daire ya da yarım ay
biçiminde düzenlenmesi

B)

Tartışmayı yönlendirecek anahtar soruların
hazırlanması

C)

Sonucun başkan tarafından özetlenmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi gelecekten söz eden
anlatımın özelliklerinden biri değildir?

5.

Gerçekleşmesi mümkün olmayan tasarı ve
düşünceler anlatılır.

A)

Konuşmacı ya da yazar konuyu aydınlatmak
için farklı kişilerin düşüncelerine müracaat
eder.

B)

Verilerden yola çıkılarak ileriye dönük
tahminler yapılabilir.

C)

Olandan çok olması istenen anlatılır.D)

"Denizin sakladığı bir şey var
Sevmek der kimi,
Kimi unutulmak.
Peki neden üşütür hep
Bu ağustos gecesinde
Karanlığın büyüklüğü?
Beni düşünme, dedindi ayrılırken
Düşünmüyorum ki
Düşüncem sende kalmış"
(Fazıl Hüsnü Dağlarca)

Yukarıdaki şiirin ana düşüncesi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

MutlulukA)
SevgiB)
AyrılıkC)
ÖlümD)

“Benim işim gücüm kendimi incelemek: Yapacak
başka işim de yok zaten. Bakıyorum da öyle
çürük taraflarım var ki söylemeye zor varıyor
dilim. Sağlam oturaklı neyim var? Her an
sendeleyip düşebilirim. Gözlerim bir şöyle
görüyor, bir böyle. Açken başka adamım sanki,
yemekten sonra başka. Keyfim yerindeyse, hava
da güzelse kötü kişi değilim: Ama bir nasır
canımı yakmaya görsün, asık suratlı, aksi, yanına
yaklaşılmaz bir adam olurum. Aynı atın yürüyüşü
bir rahat gelir bana, bir rahatsız; aynı yolu bir
uzun bulurum, bir kısa; aynı biçim bir hoşuma
gider, bir zıddıma. Bir gün her işe yatkınım, bir
başka gün hiçbir şey gelmez elimden.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

7.

Tartışma A)
Açıklama B)
BetimlemeC)
Öyküleme D)

“Düşsel anlatımda hayal, varsayım, abartma,
kişileştirme gibi unsurlar çok kullanılır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi düşsel
anlatıma örnektir?

8.

Öykünün romana göre kuralları daha
fazladır.

A)

Yunus Emre, "Bu dünyadan göçer olduk,
kalanlara selam olsun!" der.

B)

Gençlerin çoğunda edebiyat metinlerine bir
ilgisizlik görülmektedir. 

C)

Senden milyon kez özür diledim, artık affet
beni.

D)
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“(.......) Şair bu dünyanın gerçeklerini anlatacaktır;
ama o her şeyi açıkça anlatmayı değil,
sezdirmeyi ister. Ayrıca dilin olanakları sınırlı,
buna karşın şairin hayalleri, duyguları,
düşünceleri sınırsızdır. Böylece şair özgün
imgeler yaratarak, çağrışıma açık ifadeler
kullanarak, sözcüklere gerçek anlam dışında yeni
anlamlar yükleyerek oluşturur şiirini. Şairin ele
aldığı konu dilde ve hayatın içinde mutlaka
vardır; ancak gerçek dünya şairin öznel
tasarımıyla ortaya konmuştur şiirlerinde.”

Yukarıdaki parça için en uygun  giriş cümlesi
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Şiirde sezdirme olmazsa şiir diyemeyiz
yazılanlara.

A)

Şair bu dünyanın gerçeklerini anlatmalı
mıdır?

B)

Şiirin gerçekliği kendine özgüdür. C)
Şiirde gerçeklik kişiden kişiye
değişmemelidir.

D)

Öyküleyici anlatım ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

10.

Üzerinde durulan konunun aydınlatılması
için örneklere başvurulur.

A)

Kişi, mekan ve zaman; olay ve olay
örgüsünü oluşturmak için kullanılan
ögelerdir.

B)

Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve
pürüssüzdür.

C)

İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü
kabul ettirme amaç edinilir.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamca
çelişen sözcüklerin kullanımından”
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

11.

Kesinlikle söyleyebilirim ki bu hastalığı
yenebilirsiniz.

A)

İstanbul sokaklarını dolduran çöpler,
vatandaşları bezdirdi.

B)

Yeni aldığı elbisenin aynısını daha ucuza
bulmuştu.

C)

Acı, günden güne büyüyerek bütün bedenini
sarıyordu.

D)

“Uykum çok hafiftir. Sabaha yakındı. Dışarıdan
bir gürültü geliyordu. Adeta dut ağacında birisi
vardı. Korkmuşum ki, kalkamadım, bağıramadım.
Tam bu sırada da pencerede bir hayal belirdi.
Oydu, yavaşça pencereden sıyrıldı. Benim
önümden geçerken, gözlerimi kapadım, dolapları
karıştırdı. İstifleri uzun müddet alan taran etti.
Sesimi çıkarmadım. Doğrusu bu cesarete karşı
bütün malı alıp gitseydi, sesimi
çıkarmayacaktım.”

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?

12.

Birinci ağızdan anlatımA)
Öyküleyici anlatımB)
Kurmaca anlatımC)
Öğretici anlatımD)

“Baş nereye giderse gövde de oraya gider.”
cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Gereksiz sözcük kullanımıA)
Çelişen sözcük kullanımıB)
Atasözünün yapısının bozuk olmasıC)
Deyimin yanlış anlamda kullanımıD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “deyimin
yanlış anlamda kullanılmasından”
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

14.

Durmadan atıştırmaktan bir deri bir kemik
kaldı çocukcağız.

A)

Bakan bu kişilerin hakkından gelineceğini
söyledi.

B)

Kazayı bire bin katarak anlattığı için herkes
çok korktu.

C)

Olayın ciddiyetini anlayınca yüreğine bir
ateş düştü.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“atasözünün yapısının bozulmasından”
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

15.

Mart kapıdan baktırır, kazma-kürek yaktırır.A)
Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.B)
Darı unundan baklava, incir ağacından
oklava olmaz.

C)

Akıllı düşman, akılsız arkadaştan hayırlıdır.D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi kişinin anlatışını
zenginleştirmede etkili yollardan biridir?

16.

Sorular hazırlamakA)
Not almakB)
Maddeler çıkarmakC)
Konuşma dersine katılmakD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın
sonuç cümlesi olamaz?

17.

Demek ki edebiyat, insana insanı anlatan bir
aynadır.

A)

Kısacası resim yapmak biraz da yetenek
işidir.

B)

Bu konuya Yahya Kemal’in şiirinden bir
örnek verelim.

C)

Özetle, öğretmen olmak sadece fakülteyi
bitirmekle olmuyor. 

D)

“Cehennem Nişanı”nda beş sandaldık. Güzel bir
Ocak akşamı. Hava lodos. Denize kırmızı rengin
türlüsü yayılmış. Çok kaynamış ıhlamur
rengindeki yayvan, geniş, ölü dalgalar. Sandallar
ağır ağır sallanıyor, oltalar bekliyor, insanlar
susuyor.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

18.

Tartışma A)
Açıklama B)
Öyküleme C)
BetimlemeD)

“Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Cahit
Sıtkı’nın Fransız okullarında okumuş olmasının
etkisiyle ilk şiirlerinde Fransız şairlerin
üsluplarıyla benzerlikler görüldü... İlk şiirlerini
1933 yılında yayımlanan Ömrümde Sükut adlı
kitapta topladı. Otuz Beş Yaş şiirinin, 1946’da,
Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği,
yarışmada birincilik kazanmasıyla ününü
pekiştirdi ve Cumhuriyet Dönemi’nin önemli
şairleri arasına girdi. Ona göre şiir, kelimelerle
güzel şekiller kurma sanatıdır. Vezin ve
kafiyeden kopmamış; ama ölçülü veya serbest,
her türlü şiirin güzel olabileceği inancını
taşımıştır. Açık ve sade bir üslubu vardır.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

19.

Açıklama A)
Tartışma B)
BetimlemeC)
Öyküleme D)

Aşağıdakilerden hangisi söyleşmeye bağlı
oluşturulmuş metinlerin özelliklerinden biri
değildir?

20.

Karşılıklı konuşmalar bağlama ve kişiye
göre değişebilir.

A)

Görme ve işitmeyle kurulan iletişim bu
anlatım biçiminde önemlidir.

B)

İki farklı bakış açısının olduğu konuların
işlenmesine elverişlidir.

C)

Jest ve mimikler anlatımın gücünü arttırır.D)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 4 A
Tasarlanan, gözlemlenen ya da yaşanan bir
olay, yer, zaman ve kişi kavramlarına
bağlayarak anlatan anlatım biçimine ne ad
verilir?

1.

TartışmaA)
BetimlemeB)
Karşılaştırma C)
ÖykülemeD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman
belirteci kullanılmıştır?

2.

Ben herkesten daha çok yemek yedim.A)
Akşam yemeğini erken hazırlamıştı.B)
Sınava ne kadar kaldı?C)
Kapıdan her girene dikkatle bakıyordu.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen bir
fiil vardır?

3.

Sokak köpekleri için bir barınak yapıldı.A)
Oturduğum yerden onu görebiliyordum.B)
Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi
olmamış.

C)

Kazadan sonra uzun süre görüşmediler.D)

Aşağıdakilerin hangisinde "de da" bağlacı
cümleye "eşitlik, gibilik" anlamı katmaktadır?

4.

Bekle de beraber gidelim okula.A)
Kardeşini çağır da yemek yiyelim.B)
Kardeşim de benim kadar sevindi.C)
İstanbul’a gittim de çok zor döndüm.D)

Hangi mahkum çekmiş böyle işkence?
Asmalı mı dersin bu kalbi sence,
Ne gündüzüm gündüz ne gecem gece,
Sensizlik kanıma girdi girecek.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?

5.

Türemiş adA)
BağlaçB)
Soru sıfatıC)
İşaret zamiriD)

Bu vatan, toprağın kara bağrında 
Sıradağlar gibi duranlarındır; 
Bir tarih boyunca, onun uğrunda 
Kendini tarihe verenlerindir... 

Tutuşup: kül olan ocaklarından, 
Şahlanıp: köpüren ırmaklarından, 
Hudutlarda gaza bayraklarından, 
Alnına ışıklar vuranlarındır...
(Orhan Şaik Gökyay)

Yukarıdaki dörtlüklerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Öğüt verici niteliktedir.A)
Coşkulu bir anlatımı vardır.B)
Dil sanatsal işleviyle kullanılmıştır.C)
Epik kavramlara yer verilmiştir.D)

“Bu” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
zamir görevinde kullanılmıştır?

7.

Bu mektubu sana ben yazmıştım.A)
Senin arkadaşın sana bunları da söyledi mi?B)
Bu adamlar her gün bize yardıma gelirlerdi.C)
Bu yaz, tatile birlikte gitmeyi düşünüyoruz.D)

Aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı anlatımda
yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarından
biri değildir?

8.

SınıflandırmaA)
Sayısal verilerden yararlanmaB)
ÖykülemeC)
Tanık göstermeD)

Aşağıdakilerin hangisi düşsel anlatıma örnek
eserlerden biri değildir?

9.

Yüzüklerin EfendisiA)
Yıldız SavaşlarıB)
Harry PotterC)
Bir Genç Kızın Gizli DefteriD)

Aşağıdakilerden hangisi en eski destan
olarak kabul edilmektedir?

10.

Gılgamış DestanıA)
ŞehnameB)
Kalevela DestanıC)
İlyada ve OdysseiaD)
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A
"Dünya sahtekârlarla, bizden gizlenen
güzelliklerle, ruhlarını değil iktidarlarını
düşünen insanlarla doludur, İşte bu yüzden
bir Rus klasiğini alıp okuruz." cümlesinde
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

11.

Basit fiilA)
Sıfat-fiilB)
İsim-fiilC)
Zarf-fiilD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat
yoktur?

12.

Sana karşı dürüst davranacağımı
biliyorsundur.

A)

Yalnızlığın ve çaresizliğin üstesinden
gelmeye çalışmalısın.

B)

Karşı evin ışıkları gündüz gibi aydınlatıyordu
her yeri.

C)

Belki ben de senin kadar korkuyorumdur
karanlıktan.

D)

Söyleşmeye bağlı anlatım ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Görme ve işitmeyle kurulan iletişim
önemlidir.

A)

Tekrarlar ifadeyi kuvvetlendirir.B)
Jest ve mimikler anlatımın gücünü arttırır.C)
Olandan çok olması istenen anlatılır.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -lar, -ler eki
eklendiği sözcüğe çoğul anlamı katmamıştır?

14.

Ayşelere giderken bir demet de çiçek almayı
unutma.

A)

Soruların hepsini çözmek için zamana
ihtiyacım vardı.

B)

Bütün gün kardeşimden gelen haberlerle
halden hale girmiştik.

C)

Yol boyunca sıralanan evlere bakmaktan
başım dönmüştü.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm
eylemler basit yapılıdır?

15.

Gözündeki ışık kaybolmuş, yaşama hevesi
sönmüştü.

A)

İşini ciddiyetle yapar, hiç geçiştirmezdi.B)
Gidersen çabuk dön, beni de hemen ara.C)
Gökyüzü sarardı, bulutlar kirlendi.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük soyut bir addır?

16.

Sadece bu güzel bahçede oturup geçmişi
anmak istiyordu.

A)

Dinleyicilere olan saygısı susmasını
gerektiriyordu.

B)

Oturduğu sandalyeden kalkarken onu
görmüştü.

C)

Kütüphanedeki kitaplara bakıp eski günlere
daldı.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde seslenme
anlamı vardır?

17.

Ah, bu ev benim olacaktı ki!A)
E, ne çare kader !B)
Eh, senin ödevin de fena değil!C)
Hey, sen buraya baksana!D)

“Artık” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır?

18.

Artık bu şehirde kalmak istemiyorum.A)
Bizi de okula bırakırsın artık.B)
Artık yemekleri toplayıp kedilere götürürdü.C)
Çok geç oldu, biz gidelim artık.D)

“Çoğunlukla gerçek anlamları dışında kendilerine
özgü anlamlara gelen deyimler, karşılık gelen
sözcükler ve aynı dil bilgisi biçimleriyle başka
dillere çevrilemezler. Gerçek anlamındaki
deyimler ise çevrilebilir. İki durumda da genellikle
çeviri diğer dilde bir anlam ifade etmez. Çünkü
dillerdeki her deyim bir kültür birikiminin
sonucunda oluşmuştur. Aynı anlamı verilebilse
bile, diğer dilde deyimin hoşa gitme, çekicilik
özellikleri sağlanamaz.”

Yukarıdaki parçanın anlatımı ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Sözcüklere yeni anlamlar kazandırılmıştır.A)
Öğretici metin örneğidir.B)
Anlatım açık ve tutarlıdır.C)
Yansız bir anlatım vardır.D)

“Bir başına arşınlıyor bir adam mavi treni.”
cümlesindeki altı çizili fiilin türü
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Edilgen fiilA)
Dönüşlü fiilB)
Etken fiilC)
İşteş fiilD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 3 A
13. yüzyıl Moğol tarihçisi Reşidüddin
tarafından yazıya geçirilen destan
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Manas DestanıA)
Göç DestanıB)
Şu DestanıC)
Ergenekon DestanıD)

Uygur ülkesine bereket veren Kutlu Dağ’ın
Çinliler tarafından sökülüp taşınmasıyla ülkede
başlayan kıtlık ve bunun üzerine başlayan göç
anlatılmaktadır. Destan’da vatandan bir parça taş
vermeye kalkmanın zamanla bütün yurdu yok
edebilecek bir başlangıç olabileceği
vurgulanmaktadır.

Yukarıdaki parça hangi destanı anlatır?

2.

Göç DestanıA)
Ergenekon DestanıB)
Oğuz Kağan DestanıC)
Şu DestanıD)

Kalyanamkara ve Papamkara masalı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Dinsel masal niteliği taşımaktadır.A)
Türk Edebiyatının en önemli eserlerindendir.B)
Eser adını iyi ve kötü düşünceli iki prensten
almaktadır. 

C)

Eserin aslı Türkçedir.D)

17. yüzyılda Toroslarda Türkmen aşiretleri
arasında yaşamış ünlü halk şairimiz
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

KaracaoğlanA)
Nailî KadimB)
Pir Sultan AbdalC)
Âşık VeyselD)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyatın
özelliklerinden biri değildir?

5.

Dilinin sade olmasıA)
İslamiyet’in etkisinde kalmasıB)
Hece ölçüsü kullanılmasıC)
Şiirlerin kopuz eşliğinde söylenmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi, tarihte bilinen en
eski destandır?

6.

Cengiz Han DestanıA)
Timur DestanıB)
Gılgamış DestanıC)
Atillâ DestanıD)

Türk edebiyatı dönemlerinden sözlü edebiyat
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

7.

Destan, ağıt, koşuk vb. sözlü edebiyatın
ürünleri arasındadır.

A)

Edebi değer taşıyan ilk ürünler 8. yüzyılda
ortaya çıkmıştır.

B)

Ürünlerinde İslam dininin etkisi görülür.C)
İslami dönem Türk edebiyatının alt
dallarından biridir.

D)

Aşağıdaki yazarlardan hangisi, 17. yüzyılda
yazdığı "Şecere-i Türk" adlı eserinde
Ergenekon Destanı'na da yer vermiştir?

8.

Ali Şîr NevaîA)
Melih Cevdet AndayB)
Ebü'l-Gazi Bahadır HanC)
Fazıl Hüsnü DağlarcaD)

Nasıl güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede…
Sen zambaklar kadar beyaz
Ve ürkek bir düşüncede

Yukarıdaki dizelerin yer aldığı “Bütün Yaz”
adlı şiir aşağıdaki şairlerimizden hangisine
aittir?

9.

Ahmet Hamdi TanpınarA)
Ahmet HaşimB)
Ahmet TelliC)
Ahmet Kutsi TecerD)

Aşağıdakilerden hangisi, sözlü edebiyatın
ürünlerinden biri değildir?

10.

KoşukA)
GazelB)
SaguC)
SavD)
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A
Tarihte Türk sözcüğünün geçtiği ilk metin
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Danişment Gazi DestanıA)
Yenisey YazıtlarıB)
Battal Gazi DestanıC)
Orhun YazıtlarıD)

Aşağıdakilerden hangisi, Uygur
destanlarından biri değildir?

12.

Göç DestanıA)
Türeyiş DestanıB)
Köroğlu DestanıC)
Mani Dininin Kabulü DestanıD)

Sagu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

13.

İslamiyet öncesi döneme aittir.A)
Kopuz çalınarak söylenir.B)
Tabiat güzelliklerini anlatan şiirlerdir.C)
Her dörtlüğün ilk 2-3 dizesi kendi arasında
uyaklıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Destan dönemi Türk
edebiyatında Türklerin kullandığı yazılardan
biridir?

14.

HarezmA)
GöktürkB)
KıpçakC)
Eski OğuzcaD)

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Yukarıdaki dizelerin yer aldığı “Akıncı” adlı
şiir aşağıdaki şairlerimizden hangisine
aittir?

15.

Ahmet Kutsi TecerA)
Ahmet Muhip DıranasB)
Afşar TimuçinC)
Yahya Kemal BeyatlıD)

İlyada ve Odysseia Destanı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Zengin bilgi, görgü ve hayal öğeleriyle
bütünleşen güzel bir dili vardır.

A)

Sophokles tarafından derlenip manzum
olarak yazıya geçirilmiştir.

B)

Soylu duyguları, yüksek düşünceleri yansıtır.C)
Ritmik vezinle söylenen dizelerde
sözcüklerle musiki yaratılır.

D)

Divan-ı Lügat'it Türk'ün yazarı kimdir?17.

Edip AhmetA)
Nailî KadimB)
Ahmet YesevîC)
Kaşgarlı MahmutD)

Yazının henüz bulunmadığı ya da
yaygınlaşmadığı bir kültürde doğan, ancak
kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldıktan
sonra yazıya geçirilen destan türü
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Edebi destanA)
Anonim destanB)
Halk hikâyesiC)
MasalD)

Ala gözlerini sevdiğim dilber
Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
Kadir Mevlam seni öğmüş yaratmış
Kısmeti olduğun kullar öğünsün

Yukarıdaki dizelerin sahibi ünlü halk şairi
kimdir?

19.

Pir Sultan AbdalA)
Âşık VeyselB)
KaracaoğlanC)
DadaloğluD)

Eski Türklerde, ölen kişinin ardından yapılan,
ozanlar ve sıgıtçı adı verilen ağıtçıların ölen
kişinin niteliklerini dile getiren ağıtlar
yaktıkları büyük yas törenlerine ne ad verilir?

20.

YuğA)
BişB)
UrukC)
SavD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 5 A
Tanzimat Fermanı aşağıdaki padişahlardan
hangisi döneminde ilan edilmiştir?

1.

I. MahmutA)
VahdettinB)
II. MahmutC)
I. AbdülmecitD)

Aşağıdakilerden hangisi Muallim Naci’nin
eserlerinden biridir?

2.

Ateş-pare A)
İntibahB)
GülnihâlC)
Zavallı ÇocukD)

Aşağıdaki romanlardan hangisi Tanzimat
Edebiyatının ikinci döneminde romantizmden
realizme geçişin göstergesidir?

3.

Şair EvlenmesiA)
SergüzeştB)
TelemakC)
Vatan Yahut SilistreD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı
yazılı türlerinden biri değildir?

4.

TiyatroA)
RomanB)
OperaC)
HikâyeD)

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

5.

Araba SevdasıA)
Taaşsuk-ı Talat ve FitnatB)
Küçük ŞeylerC)
Son PişmanlıkD)

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sosyal ve
siyasi yapısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

Yapılması gereken yenilikler Tanzimat
Fermanı ile halka duyurulmuştur.

A)

Devlet kurumları yeniden yapılandırılmıştır.B)
Batı'da gerçekleşen bilimsel gelişmeler
örnek alınmıştır.

C)

Orduda yapılan düzenlemeler ile savaşlarda
büyük başarılar kazanılmıştır.

D)

Ziya Paşa aşağıdaki türlerden hangisinde
eser vermemiştir?

7.

TiyatroA)
ŞiirB)
MakaleC)
Edebiyat tarihiD)

Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Dönemi
aydınları arasında yer almaz?

8.

Nazım HikmetA)
Namık KemalB)
Ziya PaşaC)
Samipaşazade SezaiD)

Gerçeğin hayal dünyasında yeniden
şekillendiği metinlere ne ad verilir?

9.

Öğretici metinA)
Edebî metinB)
Yazılı metinC)
Kurmaca metinD)

Tanzimat dönemi Türk Edebiyatında
yayımlanan ilk mizahi gazete aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

DiyojenA)
Takvim-i VekayiB)
Ceride-i HavadisC)
Tercüman-ı AhvalD)
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A
Aşağıdaki şair ve yazarlardan hangisi
toplumsal konular yerine bireysel konularda
yazmayı yeğlemiştir?

11.

Ziya PaşaA)
Namık KemalB)
ŞinasiC)
Sami Paşazâde SezaîD)

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

12.

Orhan AsenaA)
Ahmet Vefik PaşaB)
Ahmet Cevdet PaşaC)
Şemsettin SamiD)

Yusuf Kamil Paşa'nın 1859 yılında Fransız
yazar Fenelon'dan yaptığı ilk çeviri roman
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

SefillerA)
Terceme-i TelemakB)
MartıC)
Monte KristoD)

Terkibi bend ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Bentlerin her birine terkiphane adı verilir.A)
Dini, felsefi ve sosyal yaşamla ilgili konular
işlenir.

B)

Çağdaş Türk Edebiyatının nazım
biçimlerindendir.

C)

Her biri gazel tarzında uyaklanmış 510
bentten meydana gelir.

D)

Noktalama işaretleri ilk kez aşağıdakilerden
hangisinde kullanılmıştır?

15.

Telemak’taA)
Eşber’deB)
Cezmi’deC)
Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’ndeD)

Recaizâde Mahmut Ekrem ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Galatasaray Lisesi’nde edebiyat
öğretmenliği yapmıştır.

A)

Toplumsal konular hakkında eserler
vermiştir.

B)

Tasviri Efkâr gazetesinde yazılar yazmıştır.C)
Tanzimat edebiyatı şair ve yazarlarındandır.D)

Aşağıdakilerden hangisi, ikinci dönem
Tanzimat Edebiyatının önemli
temsilcilerinden biridir?

17.

Ziya PaşaA)
Ahmet Mithat EfendiB)
Abdülhak HamitC)
ŞinasiD)

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

18.

Terci-i bendA)
RubaiB)
MersiyeC)
Terkib-i bendD)

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

19.

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

Türk Edebiyatının ilk realist romanı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Şair EvlenmesiA)
Araba SevdasıB)
SergüzeştC)
İntibahD)
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GİRİŞİMCİLİK 1 A
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yöneticide
bulunması gereken özelliklerden biri
değildir?

1.

Zamanında ve doğru kararlar alabilmesiA)
Mesleğini tam olarak bilmesiB)
Grup çalışmasına kapalı olmasıC)
Yerel ve evrensel koşulları iyi analiz
edebilmesi

D)

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

2.

YöneticiA)
TüketiciB)
GirişimciC)
ProfosyonelD)

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcinin iş
kurduktan sonra karşılaşacağı zorluklardan
biri değildir?

3.

Kendinin,şirketinin ve personelin
menfaatlerini ön planda tutmak

A)

Tahsilatların her koşulda zamanında
yapılması

B)

Başarının sadece kendisine değil
çalışanlara da bağlı olması

C)

Sürekli kendisini geliştirme ve öğrenme
gereğinin olması

D)

Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi
düşüncenin faydalarından biri değildir?

4.

Girişimcilerin tüketici yönlü olmasını
sağlaması

A)

Verimliliği düşürmesiB)
Girişimcilerin kaliteli ürün üretmesini
sağlaması

C)

Diğer işletmeleri iyileştirme ve yeniliklere
zorlaması

D)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik
faaliyetinin yararlarından biridir?

5.

Kaynak dağılımında eşitsizlik sağlamasıA)
Rekabeti azaltmasıB)
Çalışanları motive etmesiC)
Ülke ekonomisine yeni bir dinamizm
kazandırması

D)

Aşağıdakilerden hangisi  kendi işini
kurmanın girişimciye sağladığı avantajlardan
biridir?

6.

Sabit gelir sağlama fırsatı vermesiA)
Risksiz ortam sağlamasıB)
Fikirlerini uygulama olanağı sağlamasıC)
Başkalarının emri altında çalışmayı
sağlaması

D)

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin
finansal alt yapısını oluşturan sermayenin
sağlanması için devletin sağladığı
olanaklardan biri değildir?

7.

Vergi oranlarını artırmakA)
Faizsiz iş kurma ve geliştirme kredileri
sağlamak

B)

Teşvik kredilerini artırmakC)
Siyasal ve ekonomik istikrarı sağlamakD)

Üreticilerin satmaya hazır oldukları mal
miktarına ekonomide ne  ad verilir?

8.

PiyasaA)
ArzB)
TalepC)
VerimlilikD)

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

9.

PrimA)
ArzB)
SermayeC)
Reel değişim oranıD)

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

10.

EmekA)
VizyonB)
SermayeC)
DoğaD)

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

11.

RiskA)
VizyonB)
MisyonC)
OdaklanmaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Swot analizinin
kullanıldığı durumlardan biri değildir?

12.

Kültürel etkilerin araştırılmasındaA)
Yeni bir pazara girerken pazar yapısının
çözümlenmesinde

B)

İş süreçlerinin geliştirilmesindeC)
Performans yönetimindeD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin
kişisel özelliklerinden değildir?

13.

Değişime kapalı olmasıA)
Yenilikçi ve yaratıcı olmasıB)
Riske katlanmasıC)
Problem çözme yeteneğine sahip olmasıD)

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

14.

Richard CantillonA)
Robert PlutchikB)
Adam SmithC)
Joseph SchumpeterD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin
başarısızlığına neden olan en önemli
hatalardan biri değildir?

15.

Yanlış işe girmekA)
Taklit etmekB)
Yüksek maliyetC)
Çok çalışmakD)

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcinin   işe
başlayacakları zaman sergiledikleri
davranışsal özelliklerden biridir?

16.

Sürekli değişim fırsatları kollamasıA)
Değişime kapalı hedefler belirlemesiB)
Aynı işi aynı şekilde yapmasıC)
Değişimi sadece tasarlaması
sonlandırmaması

D)

Girişimcilerin örgütlenerek çeşitli işletme
birlikleri kurmalarının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

İş başı eğitim vermekA)
Çevre kirlenmesini önlemekB)
Piyasaya hakim olmak C)
Stok devir hızını azaltmakD)

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

18.

GüdülemeA)
BölümlemeB)
PlanlamaC)
MevzuatD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin vizyon
oluşturabilmek için gereken özelliklerinden
biri değildir?

19.

Yardım sever olmasıA)
Yöntem oluşturmasıB)
Başarıyı paylaşamamasıC)
Yaratıcı olmasıD)

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

20.

Yeni pazarlara ulaşmakA)
Yeni mal ve hizmet üretmekB)
Endüstride yeni organizasyonlar kurmakC)
Geleneksel üretim yöntemlerine bağlı
kalmak

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.


