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

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

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

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

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

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, 
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar 
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 A
 I.  Medine Sözleşmesi
II.  Hudeybiye Antlaşması
III. Mekke’nin Fethi sonrası esirlere uygulanan     
     muamele
IV. Bedir Savaşı sonrası esirlere uygulanan         
     muamele

Yukarıdakilerden hangileri İslam Tarihi'nde
Müslümanların barışa verdiği önemi gösteren
örneklerdendir?

1.

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

Barışın hakim olduğu toplumlarda
aşağıdakilerden hangisi egemen olamaz?

2.

HuzurA)
KargaşaB)
GüvenC)
SevgiD)

I.   Din
II.  Dil
III. Irk
IV. Renk
V.  Cinsiyet

İslam, yukarıdakilerden hangilerindeki
farklılıkları zenginlik olarak
değerlendirmiştir?

3.

Yalnız VA)
I, II ve IVB)
I, II, III ve VC)
I, II, III, IV ve VD)

İlk peygamber kimdir?4.

Hz. İsaA)
Hz. MuhammedB)
Hz. AdemC)
Hz. MusaD)

“Gel, ne olursan ol yine gel.” diyerek hiçbir
ayrım yapmadan bütün insanları İslam’ın
barış ve huzur dolu ortamına çağıran İslam
âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

5.

MevlanaA)
Nasreddin HocaB)
Âşık PaşaC)
Yunus EmreD)

“Sakin ol, kimsenin gönlünü yıkma.” diyerek
sevenlerine gönül kırmamalarını tavsiye eden
İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Yunus EmreA)
Ahi EvranB)
MevlanaC)
Hacı Bektaş VeliD)

“Sana kötülük edenlere sen iyilik et.” diyerek
insanlığın temelinde sevgi, bağışlama ve
iyiliğin olduğunu anlatan İslam âlimi
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Seyyid Mahmud HayraniA)
Cabbar KuluB)
Hacı Bektaş VeliC)
MevlanaD)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-A

2 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Din işlerinin daha sağlıklı ve ehil kimseler
tarafından yürütülmesi için Atatürk
tarafından kurdurulan kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Divan-ı HarpA)
İmam Hatip LiseleriB)
Diyanet İşleri BaşkanlığıC)
Maarif VekâletiD)

"Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve
ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise
dinimizin gerçek felsefesini inceleyerek
araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin
kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din
ilim adamlarını yetiştirecek, yüksek öğrenim
kurumlarına sahip olmalıyız." diyen lider
kimdir?

9.

Yavuz Sultan SelimA)
Mustafa Kemal AtatürkB)
II. MuratC)
Kanuni Sultan SüleymanD)

İlk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Rıfat BörekçiA)
Damat Ferit PaşaB)
Mehmet Akif ErsoyC)
Konyalı Mehmet Vehbi EfendiD)

"Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde
bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu
dine uygun olup olmadığını kolayca takdir
edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa
halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o
bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve
mantığa, milletin menfaatine, İslam’ın
menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O
şey dindir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın
uyduğu bir din olmasaydı mükemmel
olmazdı, son din olmazdı." diyerek dinimizi
akıl ve mantığa uygun olduğunu belirten kişi
kimdir?

11.

I. MuratA)
Mustafa Kemal AtatürkB)
Kanuni Sultan SüleymanC)
Yavuz Sultan SelimD)

"Milletimiz, din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete
sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet,
milletimizin kalp ve vicdanından çekip
alamamıştır ve alamaz." sözünü kim
söylemiştir?

12.

Hz. MuhammedA)
Yavuz Sultan SelimB)
Mustafa Kemal AtatürkC)
MevlanaD)

Atatürk’ün toplumun din alanındaki
bilgisizliğini gidermek ve sağlıklı bir din
eğitiminin verilmesi adına çıkardığı Tevhid-i
Tedrisat Kanunu kaç yılında kabul edilmiştir?

13.

3 Mart 1924A)
29 Ekim 1923B)
23 Nisan 1920C)
19 Mayıs 1919D)
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A
I. Baba
II. Oğul
III. Kutsal ruh

Yukarıdakilerden hangileri teslis inancında
yer alır?

14.

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

Recep Ayı'nın 27. gecesi kutlanan kandil
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Berat KandiliA)
Mevlit KandiliB)
Miraç KandiliC)
Regaip KandiliD)

Vardhamana'nın ruh göçü çemberinden
kurtulmaya başardığı için aldığı lakap
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

TienA)
CinaB)
SihC)
Adi GranthD)

Kast sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

17.

Aynı sınıfdaki kişiler birbiriyle evlenemez.A)
Sudralar diğerlerine hizmet etmekle
mükelleftir.

B)

Brahmanlar; rahipler ve aydınlar sınıfıdır.C)
Vaisyalar; tüccar, esnaf ve çiftçi sınıfıdır.D)

Konfüçyüs hangi eyalette doğmuştur?18.

AmritsarA)
ŞivaB)
ŞantungC)
PencapD)

I.   Allah birdir.
II.  Allah tektir.
III. Allah doğmamıştır.
IV. Allah'ın eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

İslam Dini'ndeki Allah inancıyla ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

19.

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

İslam dininin kutsal kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Kur’an-ı KerimA)
İncilB)
TevratC)
ZeburD)
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TARİH 1 A
Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç olarak kabul
eden takvim aşağıdakilerden hangisidir?

1.

HicriA)
MiladiB)
RumiC)
CelaliD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin
faydalandığı bilim dallarından biri değildir?

2.

DiplomatikA)
EpigrafiB)
FizikC)
NümizmatikD)

Güneş takvimini ilk kez kullanan medeniyet
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

AsurlularA)
SümerlerB)
MısırlılarC)
BabillerD)

Eski paraları inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

EtnolojiA)
EpigrafyaB)
PaleografyaC)
NümizmatikD)

Tarih biliminde toplanan verilerin
birleştirilerek sonuca ulaşma aşamasına ne
ad verilir?

5.

TerkipA)
TenkitB)
TasnihC)
TahlilD)

Aşağıdakilerden hangisi birinci elden
kaynaklar arasında yer almaz?

6.

Arkeolojik malzemelerA)
KitabelerB)
Geçmişte yazılmış kitaplarC)
ParalarD)

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu
uygarlıklarından biri değildir?

7.

FenikelilerA)
HattilerB)
LidyalılarC)
İyonyalılarD)

Mezopotamya’ya dışarıdan gelip yerleşen en
eski kavim aşağıdakilerden hangisidir?

8.

AkadlarA)
ElamlarB)
BabillerC)
SümerlerD)

Sümerler’e son veren uygarlık
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

ElamlarA)
AsurlarB)
BabillerC)
AkadlarD)

Yirmi yedi yıl süren Peleponnes Savaşları
kimler arasında yapılmıştır?

10.

Larissa ve Korinrhos DevletleriA)
Korinthos ve Thebai DevletleriB)
Atina ve Larissa DevletleriC)
Atina ve Sparta DevletleriD)

Eşitlik anlayışı sonucunda sınıf ayrımının
yerini vatandaşlık, mutlak krallık rejiminin ise
yerini meşrutiyet ve demokrasiye bırakmaya
başladığı çağ aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Eski ÇağA)
Yakın ÇağB)
Yeni ÇağC)
Orta ÇağD)

Aşağıdakilerden hangisi tarihi çağlardan biri
değildir?

12.

Orta ÇağA)
Maden ÇağıB)
Yakın ÇağC)
Yeni ÇağD)
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A
Olimpiyat oyunları ilk kez ne zaman
düzenlenmiştir?

13.

MÖ 776A)
MÖ 786B)
MÖ 876C)
MÖ 900D)

Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

AvarlarA)
UygurlarB)
KırgızlarC)
GöktürklerD)

552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulan
Köktürk Devleti'nin başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

BuharaA)
HattuşaşB)
AşkabatC)
ÖtükenD)

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hun Devleti
ve Doğu Roma heyeti arasında imzalanan,
Margos Antlaşması’nın maddeleri arasında
yer almaz?

16.

Yapılan antlaşmanın devamlı olması ve her
iki tarafın da antlaşmaya uyması

A)

Bizans'ın, Hunlara bağlı kavimlerle anlaşma
yapmaması

B)

Ticari faaliyetlerin belirli sınır kasabalarında
devam etmesi

C)

Tuna’nın, güneyindeki yerlerin askerden
arındırılması

D)

Türklerin dini inanışı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.

Ahiret, cennet ve cehennem inancı vardır.A)
Tek bir tanrıya inanmışlardır.B)
Asıl dinleri maniheizm olmuştur.C)
Ölülerini gömmüşlerdir.D)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta
Asya’dan göç etmelerinin sonuçlarından biri
değildir?

18.

Gittikleri yerlerde Türk kültürünü yaymalarıA)
Önlerine çıkan kavimleri yerlerinden ederek
büyük bir göç dalgası yaratmaları

B)

Türk boylarının hepsinin gittikleri yerde
üstünlük sağlayıp, milli benliklerini
korumaları

C)

Göç ettikleri bölgelerde yeni devletler
kurmaları

D)

İlk Türk devletlerindeki kurultay ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Kurultaya Hakan, Hatun, asker veya sivil
yöneticilerle boy beyleri katılırdı.

A)

Hükümdar kurultayda alınan kararlara
uymak zorundaydı.

B)

Devlet işlerinin görüşüldüğü bir meclisti.C)
Danışma meclisi niteliğindeydi.D)

Yazılı olmayan hukuk kurallarına ne ad
verilir?

20.

TöreA)
TüzükB)
YasaC)
KanunD)
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TARİH 2 A
Çölde yaşayan Araplara ne ad verilir?1.

BedeviA)
Konar-göçerB)
GöçebeC)
GezginD)

Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap
haline getirilmiştir?

2.

Hz. ÖmerA)
Hz. EbubekirB)
Hz. OsmanC)
Hz. AliD)

Aşağıdakilerden hangisi Emeviler’in yıkılma
nedenleri arasında yer almaz?

3.

Fetihlerin durmasıA)
Arap olmayan Müslümanlara değer
verilmemesi

B)

Emevi ailesi arasındaki anlaşmazlıkların
olması

C)

Devletin önemli makamlarına Musevilerin
getirilmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde
Arapların taptığı büyük putlardan biri
değildir?

4.

LâtA)
SebeB)
MenâtC)
HübelD)

İslamiyet öncesi Doğu Roma’nın genel
durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

5.

Avrupa’nın en güçlü devletiydi.A)
Resmi dinleri Hristiyanlıktı.B)
Uzakdoğu tamamen kontrolleri altındaydı.C)
İktidarda Heraklios sülalesi vardı.D)

Hz. Muhammed kaç yılında doğmuştur?6.

561A)
571B)
582C)
622D)

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyeti ilk kabul
eden kişilerden biri değildir?

7.

Hz. AliA)
Hz. ZeydB)
Hz. ÖmerC)
Hz. HaticeD)

İlk Nizamiye Medresesi nerede açılmıştır?8.

MervA)
İstanbulB)
NişaburC)
BağdatD)

Dandanakan Savaşı'nın kazanılması ile
resmen kuruluşunu tamamlayan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Büyük SelçuklularA)
EyyubilerB)
HarizmşahlarC)
GaznelilerD)

Selçuklularda şehzadeleri eğiten, iyi bir
devlet adamı ve komutan olmalarına yardımcı
olan bilgili kişilere ne ad verilir?

10.

HacipA)
AtabeyB)
KapucubaşıC)
Emir-i alemD)

Büyük Selçuklu ordusunda, doğrudan sultana
bağlı olan askerlere ne ad verilir?

11.

Hassa ordusuA)
Gulaman-ı SarayB)
Melik askeriC)
SipahiD)
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A
Ahlâki öğütlerin yer aldığı Atabetü’l
Hakayık’ın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Yüknekli Edip AhmetA)
Ahmet YeseviB)
Kaşgarlı MahmutC)
Yusuf Has HacipD)

Malazgirt Savaşı'nda, Bizans'ı mağlup eden
Selçuklu sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

MelikşahA)
Çağrı BeyB)
AlparslanC)
Tuğrul BeyD)

Tarihte ilk Müslüman Türk hükümdarı
unvanını alan Karahanlı hükümdarı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Bazir ArslanA)
Bilge Kül Kadir HanB)
Satuk Buğra HanC)
Yusuf Kadir HanD)

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan
ilk Türk devletlerinin genel özelliklerinden
biri değildir?

15.

Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırmalarıA)
Anadolu’da yeni yerleşim alanları kurarak
buralara Türkçe isimler verilmeleri

B)

Anadolu’nun fethine katkıda bulunmalarıC)
Avrupa’da kilise ve din adamlarına duyulan
güveni sarsmaları

D)

Bizans’ın, Anadolu üzerindeki hâkimiyetini
sona erdiren savaş aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Miryakefalon SavaşıA)
Talas SavaşıB)
Malazgirt SavaşıC)
Kösedağ SavaşıD)

Türkiye Selçukluları'nda, yöneticiler ile halk
arasında çıkan anlaşmazlıklara bakan
mahkemeye başkanlık eden kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Emir-i dadA)
MuhtesipB)
YiğitbaşıC)
KethüdaD)

Büyük Selçuklu Devleti’nde önemli devlet
işlerinin görüşüldüğü divan ve görevleri
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

18.

Divan-ı Arz – Ordunun maaşı, yiyecek,
giyecek ve teçhizat işleriyle ilgilenir.

A)

Divan-ı İnşa – İç ve dış yazışmalarla ilgilenir.B)
Divan-ı İstifa – Mali işlere bakar.C)
Niyabet-i Saltanat – Ülke topraklarının kayıt
defterlerini tutar.

D)

Türkiye Selçukluları'nda, ülke topraklarının
kayıt defterlerini tutan, has ve iktalara ait
kararları düzenleyen divan aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Divan-ı israfA)
Divan-ı arzB)
Pervaneci divanıC)
Divan-ı inşaD)

Tarihte bilinen ilk Türk denizcisi
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Alaeddin KeykubatA)
İlgazi BeyB)
Sökmen BeyC)
Çaka BeyD)
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TARİH 4 A
İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim
tarzından, makine gücünün hakim olduğu
üretim tarzına geçişi ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Aydınlanma ÇağıA)
ReformB)
Sanayi İnkılabıC)
RönesansD)

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin
sonuçlarından biri değildir?

2.

Milliyetçilik akımının, çok uluslu
imparatorlukların parçalanmasına neden
olması

A)

Eşitlik, özgürlük ve adalet gibi ilkelerin
yaygınlaşması

B)

İngiltere ve ABD’de görülen demokratik
gelişmelerin Avrupa’da etkili olmaya
başlaması

C)

Avrupa’da, mutlak yönetimlerin güç
kazanması

D)

Sanayi İnkılabı ilk kez hangi ülkede
başlamıştır?

3.

İngiltereA)
FransaB)
İtalyaC)
AlmanyaD)

Amerikalıların 1787 yılında hazırladıkları
anayasaya göre, federal bir Cumhuriyet olan
Amerika Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Theodore RooseveltA)
George WashingtonB)
Abraham LincolnC)
Jhon AdamsD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut
Dönemi'nde yönetim alanında yapılan
ıslahatlardan biri değildir?

5.

Divanıhümayun'un kaldırılmasıA)
Nazırlıkların kurulmasıB)
Kabine sisteminin getirilmesiC)
Meşrutiyetin ilan edilmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirisi'nde yer alan maddelerden
biri değildir?

6.

Devletin, sadece ülkeyi yönetmekle görevli
olması

A)

Özgürlüğün sınırlarının kanunlarla
belirlenmesi

B)

Her insanın doğuştan hür ve eşit olmasıC)
Hâkimiyetin millette toplanmasıD)

Osmanlı Devleti’nde 1718–1730 yılları
arasında yaşanan döneme ne ad verilir?

7.

Yükseliş DönemiA)
Islahat DevriB)
Çöküş DönemiC)
Lale DevriD)

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıl başlarında
takip ettiği siyaset aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Deniz aşırı ülkelerde ticaret yapmakA)
Büyük bir sömürge imparatorluğu kurmakB)
Kaybettiği toprakları geri almakC)
Topraklarını genişletmekD)

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin en çok
savaştığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

9.

AvusturyaA)
İngiltereB)
AlmanyaC)
FransaD)

XVIII. yüzyıl Avrupasında, büyük çoğunluğu
krallar arasındaki akrabalık nedeniyle çıkan
savaşlara ne ad verilir?

10.

Bağımsızlık SavaşlarıA)
Yüzyıl SavaşlarıB)
Veraset SavaşlarıC)
Otuz Yıl SavaşlarıD)
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A
Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslim
halkın, müslümanlar ile eşit haklara sahip
olmasını sağlayan belge aşağıdakilerden
hangisidir? 

11.

KânunuesasiA)
Islahat FermanıB)
Tanzimat FermanıC)
Fatih KanunnamesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük akımının
öncülerinden biri değildir?

12.

Süleyman NazifA)
Ziya GökalpB)
Ömer SeyfettinC)
Mehmet Emin YurdakulD)

Rusya’nın Karadeniz’de güvenliğini
sağladığı, boğazlarla ilgili maddesinin
İngiltere ve Fransa’nın çıkarlarına aykırı
olduğu için tepki gösterdikleri antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Balta LimanıA)
İstanbulB)
EdirneC)
Hünkâr İskelesiD)

Padişah ve ayanlar arasında imzalanan ve
ayanların gücünün padişah tarafından
resmen tanındığını gösteren belge
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Islahat FermanıA)
Tanzimat FermanıB)
Muharrem KararnamesiC)
Sened-i İttifakD)

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada
sağlanan barışı ve düzeni korumak amacıyla
oluşturulan kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Uluslararsı Adalet DivanıA)
Milletler Cemiyeti ÖrgütüB)
Dünya Korunma BirliğiC)
NATOD)

Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

İstiklalA)
İrade-i MilliyeB)
Takvim-i VekayiC)
TaninD)

İngiltere'nin, Irak'ın zengin petrol yataklarını
ele geçirmek ve kuzeye çıkıp Kafkasya
üzerinden Ruslara yardım göndermek
amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Suriye CephesiA)
Irak CephesiB)
Kanal CephesiC)
Yemen CephesiD)

Tanzimat Fermanı hangi yıl ilan edilmiştir?18.

1730A)
1789B)
1839C)
1856D)

Osmanlı Devleti’nin, boğazlar üzerindeki
mutlak egemenliğini sona erdiren ve
boğazlara uluslararası bir statü kazandıran
belge aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Londra Boğazlar SözleşmesiA)
Berlin AntlaşmasıB)
Balta Limanı AntlaşmasıC)
Hünkâr İskelesi AntlaşmasıD)

Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına neden
olan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Makedonya CephesiA)
Çanakkale CephesiB)
Suriye CephesiC)
Galiçya CephesiD)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1 A
Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan
Osmanlıcılık, İslamcılık, Turancılık, Türkçülük
ve Batıcılık gibi düşünce akımlarının ortak
amacı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Paris Barış Konferansı'na Osmanlı
Devleti'nin katılımını sağlamak

A)

Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişletmekB)
Devlet yönetimini teokratik yapıya
kavuşturmak

C)

Avrupa Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin iç
işlerine karışmasını önlemek ve devleti
dağılmaktan kurtarmak

D)

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya
Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin taarruz
cephelerindendir?

2.

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

Osmanlı Mebusan Meclisinde onaylanmadığı
için hukuken geçersiz olan ve hiçbir zaman
yürürlüğe girmemiş antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Belgrad AntlaşmasıA)
Küçük Kaynarca AntlaşmasıB)
Pasarofça AntlaşmasıC)
Sevr AntlaşmasıD)

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

4.

İtalyaA)
AvusturyaB)
AlmanyaC)
BulgaristanD)

Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp
Savaşı’nın nedenleri arasında yer almaz?

5.

Navarin’de Osmanlı donanmasının
yakılması

A)

Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olmasıB)
İtalya’nın gelişen sanayisi için ham madde
ve pazar araması

C)

Trablusgarp ve Bingazi’nin Osmanlı Devleti
tarafından savunulmasının güç olması

D)

Paris Barış Konferansı’na sahte belgeler
sunarak Ege Bölgesi’nde yaşayan halkın
çoğunluğunun Rumlardan oluştuğunu ileri
sürerek bütün Ege Adaları’nın, Trakya’nın ve
Batı Anadolu’nun kendilerine verilmesini
isteyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

6.

AvusturyaA)
YunanistanB)
AlmanyaC)
BulgaristanD)

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

7.

Bütün barış antlaşmaları açık olacakA)
Milletlerarası gizli antlaşmalar yapılmayacakB)
Yenilenler savaş tazminatı ve cezai tazminat
ödeyecek

C)

Savaş sonunda, yenenler, yenilenlerden
toprak almayacak

D)

Aşağıdakilerden hangisi Millî Cemiyetlerden
biridir?

8.

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

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

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

9.

Vatan ve Millet SevgisiA)
Mantıklı ve Gerçekçi OluşuB)
İnkılapçılığıC)
İleri GörüşlülüğüD)

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

10.

Şeyh Sait İsyanıA)
31 Mart AyaklanmasıB)
Kalenderoğlu İsyanıC)
Canberdi Gazali AyaklanmasıD)
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A
Mustafa Kemal (Atatürk)in, 1932 yılında
Amerikalı General Mac Arthur ile yaptığı
görüşmede, Avrupa’daki bazı devletlerin
tutumunu değerlendirerek, II. Dünya Savaşı’nın
çıkacağını ve Amerika’nın savaşta tarafsız
kalamayacağını, savaşı kazanacak ve
kaybedecek ülkelerin hangileri olacağını
açıklayarak savaşın sonuçlarını tahmin etmiştir.

Yukarıdaki durum Mustafa Kemal (Atatürk)in,
kişisel özelliklerinden hangisini açıkça
ortaya koymaktadır?

11.

Vatan ve Millet SevgisiA)
Bütünleştirme GücüB)
Birleştirme GücüC)
İleri GörüşlülüğüD)

Çanakkale Savaşı sırasında Arıburnu’nda,
Anafartalar’da ve Conkbayırı’nda yaptığı
savaşlarla askeri yeteneğini kanıtlayarak
rütbesi albaylığa yükseltilen kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

İsmet (İnönü)A)
Mustafa Kemal (Atatürk)B)
Rauf (Orbay)C)
Ali Fuat (Cebesoy)D)

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

13.

PatrikhaneA)
Osmanlı BorçlarıB)
BoğazlarC)
KapitülasyonlarD)

Aşağıdakilerden hangisinde ilk defa millî
irade ve millî hâkimiyetten söz edilmiştir?

14.

Sivas KongresiA)
Erzurum KongresiB)
Son Osmanlı Mebusan MeclisiC)
Amasya GenelgesiD)

“Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü alın
yazısını da yendiniz.” 

Yukarıdaki kutlama telgrafını Mustafa Kemal
(Atatürk) hangi savaştan sonra İsmet
İnönü’ye göndermiştir?

15.

I. İnönü SavaşıA)
II. İnönü SavaşıB)
Sakarya SavaşıC)
Eskişehir-Kütahya SavaşlarıD)

Aşağıdakilerden hangisi Saltanatın
kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

16.

Ülke yönetiminde ve barış görüşmelerinde
iki ayrı hükümetin bulunmasının uygun
olmaması

A)

İstanbul Hükümeti ve padişahın Millî
Mücadeleye karşı olması

B)

Türkiye'nin Briand-Kellog Paktı'na üye
olması

C)

Saltanatın millî egemenlik anlayışına aykırı
olması

D)

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin en önemli
hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasıA)
Misakımillî’nin ilan edilmesiB)
Temsil Heyeti’nin oluşturulmasıC)
Ankara’nın başkent olmasıD)

Temsil Heyeti’nin sesini kamuoyuna daha iyi
duyurabilmek için Sivas’ta çıkarmaya
başladığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

18.

İkdamA)
İstiklalB)
İrade-i MilliyeC)
Tasvir-i EfkarD)

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

19.

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

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

20.

Amasya GenelgesiA)
Havza GenelgesiB)
Alaşehir KongresiC)
Pozantı KongresiD)
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ALMANCA 2 A
Die Schildkröte läuft ……………. die Katze.

Welches passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

fleißiger alsA)
langsamer alsB)
alt wieC)
so klein wieD)

Die Tasche gehört ein...... alt...... Mann.

Welche Endung passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki son
eklerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

-es  / -erA)
-en  / -emB)
-em  / -enC)
-e / -eD)

Der Lehrer sieht den Schüler.

Wie lautet der obige Satz in der Pluralform?

Verilen cümlenin çoğul hali aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Die Lehrer sehen den Schüler.A)
Der Lehrer sieht die Schüler.B)
Der Lehrer sah den Schüler.C)
Die Lehrer sehen die Schüler.D)

Meine Mutter ist so …………… wie mein Vater.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

4.

großA)
altB)
neuC)
freundlichD)

Klaus / Berlin / kommen / aus

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

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

5.

Aus Klaus kommt Berlin.A)
Kommt Klaus Berlin aus.B)
Berlin Klaus aus kommt.C)
Klaus kommt aus Berlin.D)

Viele ………….. lernen Deutsch, weil sie es für
das Studium oder für den Beruf brauchen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

6.

PropagandaA)
KulturenB)
AngeboteC)
ErwachseneD)

Österreich / Spanien / Deutschland / Ankara /
Japan

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

Verilen sözcük grubuna uymayan
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

SpanienA)
ÖsterreichB)
AnkaraC)
DeutschlandD)

Ich bin zweisprachig aufgewachsen, ……………

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

8.

damit ich mit meinen Freuden vieles im
Sommer unternehmen kann.

A)

denn meine Mutter ist eine Türkin und mein
Vater ist ein Deutscher.

B)

als ich noch neu verheiratet war.C)
meine Eltern wohnen in Spanien.D)
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A
Sonntags machen wir Ausflüge, ………… meine
Kinder neue Städte kennenlernen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

umA)
dannB)
inC)
damitD)

Ich stehe an der Ampel und ……………………….

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

10.

soll ich morgens immer früh aufstehen und
mit der Bahn fahren.

A)

als ich in der Stadt war.B)
will bei Grün auf die andere Straßenseite
gehen.

C)

bin ich mit grosser Eile hierher gelaufen.D)

Wo steht der Eifelturm?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Der Eifelturm steht in Paris.A)
Ich gehe in den Sommerferien nach Paris.B)
Frankreich ist eine hübsche Stadt.C)
Die Franzosen können sehr gut singen.D)

Mit welchem Geld willst du das Haus bezahlen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Ich möchte auch ein Ferienhaus am Meer
haben!

A)

Mit einem Kredit, den die Bank uns gibt!B)
Es ist halb abbezahlt!C)
Was für ein hübsches Haus ist das!D)

Das ist eine Geschichte. Die Geschichte ist
interessant.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Verilen cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Das ist eine Geschichte, die interessant ist.A)
Das ist meine Geschichte, die ich dir
erzählen wollte.

B)

Diese Geschichte, die er erzählt, ist nicht
neu.

C)

Die Geschichte, die du kennst, ist intressant.D)

A: Hallo, sind Sie der Mann, ........... ich das Geld
geben soll?

B: Ja, danke.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

14.

derA)
dieB)
desC)
demD)

Wie heißt der Berg, der bei Kayseri liegt?

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Ich war noch nie in Kayseri.A)
Erciyes heißt der Berg, der bei Kayseri liegt.B)
Sie hat den Berg, der bei Kayseri liegt,
schon gesehen.

C)

Wir möchten den Berg in Kayseri
besichtigen.

D)
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A
…………………….., ob ich heute abend spät
kommen werde.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

16.

Meine Mutter fragt michA)
Meine Tochter will mirB)
Unser Lehrer gibt dirC)
Unsere Nachbarn sindD)

Ich werde endlich Zeit für mich haben.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Nihayet kendime vaktim olacak.A)
Umarım benim için vakit ayırdın.B)
Kendi vaktimi sana ayıramam.C)
Kendime hiç zaman ayıramıyorum.D)

Wenn meine Mutter nicht rauchen .............,
............. sie gesünder.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

18.

würde / wäreA)
wäre / würdeB)
hätte / wäreC)
würde / hätteD)

Ich habe mir Bücher ................, die ich abends
lesen ............ .

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Verilen cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

19.

geschenkt / werdenA)
ausgeliehen / werdeB)
gekauft / würdenC)
ausgesucht / wolltestD)

Param çok olsaydı, yeni bir araba alırdım.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Wenn wir viel Geld finden, könnten wir viele
Autos kaufen.

A)

Wenn du viel Geld hast, willst du ein Auto
kaufen.

B)

Wenn ich viel Geld hätte, würde ich ein
neues Auto kaufen.

C)

Wenn ich Geld verdiene, kaufe ich mir ein
Auto.

D)
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İNGİLİZCE 2 A
Jack is a ......... reader. He reads his book …....  .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

quick / quickA)
quickly / quickB)
quick / quicklyC)
quickly / quicklyD)

“İki yıldır onunla karşılaşmadım.”

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

Yukarıdaki cümlenin İngilizce karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

I can’t meet her now.A)
I haven’t met her for two years.B)
I am not going to meet her next year.C)
I don’t meet her for two years.D)

Mum: Clean your room!
Son: I have  ………  cleaned it. It’s clean now.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

alreadyA)
yetB)
latelyC)
everD)

When I met Jim at the mall, he  ………...  .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

can do shoppingA)
is doing shoppingB)
will do shoppingC)
was doing shoppingD)

New York is  ………  city in the world.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

the most crowded A)
more crowdedB)
crowdedC)
less crowdedD)

They played games in the park yesterday,
…………?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

did theyA)
can’t theyB)
didn’t theyC)
won’t theyD)

Our house is  ………  than your house.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

more bigA)
bigB)
more biggerC)
biggerD)

I .............  never  ............  an octopus before.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

were / sawA)
have / seenB)
----- / seenC)
will / seeD)
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A
Tomorrow is Saturday. We ……… go to school.
We can go to the cinema.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

have toA)
mustB)
shouldC)
don’t have toD)

Cem ...............  by a thief last night.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

robbedA)
was robbedB)
will robC)
has robbedD)

If she ……… some time, she ……… me with my
project.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

has / will help A)
is having / will helpB)
has / helpedC)
have / will helpD)

‘Benim Adım Kırmızı’ .......... by Orhan Pamuk.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

has writtenA)
was writtenB)
writtenC)
had writtenD)

Mike: ...........  I borrow your suitcase Brian?
Brian: Yes, of course.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

13.

DoA)
WillB)
DidC)
CanD)

I don’t have enough time for holidays. I wish
…………  .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

I didn’t have enough timeA)
I am having enough timeB)
I don’t have enough timeC)
I had enough timeD)
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A
English is ................. in England.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

speaksA)
spokenB)
speakC)
speakingD)

Julia would rather .............. Franz Kafka than
watch soap opera on television.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

readingA)
be readingB)
readC)
to readD)

My mother asked me what I was doing.

Which of the following is the direct speech
form of the reported speech sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dolaylı
anlatım cümlesinin dolaysız anlatım
biçimidir?

17.

My mother asked, “What did you do?”A)
My mother asks, “What have you done?”B)
My mother asked, “What are you doing?”C)
My mother asks, “What were you doing?”D)

She said, “I’m a teacher.”

Which of the following is the reported speech
form of the direct speech sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dolaysız
anlatım cümlesinin dolaylı anlatım biçimidir?

18.

She said that she was a teacher.A)
She says that she is a teacher.B)
She said that she has been a teacher.C)
She said that she had been a teacher.D)

If he  ………  money, he  ………  a new car.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

saves / will buyA)
is saving / will buyB)
saves / boughtC)
will save / will buyD)

Tom asked me ........... I  knew  Spanish.

Which of the following completes the
sentence  above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

whenA)
whereB)
ifC)
whatD)
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FRANSIZCA 2 A
Elle est ………… Paris.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

auxA)
auB)
en C)
àD)

Atatürk est mort ……… 10 Novembre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

leA)
laB)
enC)
auD)

- Tu veux encore du thé? 
- Non, j’ ………  …....... trop bu.

Choisissez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

y / veuxA)
y / aiB)
en / aiC)
en / veuxD)

Le garçon que tu as ………… est le garçon
………… me plait.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

vu / quiA)
vue / quiB)
vue / dontC)
vu / dontD)

Lundi ………, il a plu.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

prochainA)
dernierB)
demainC)
aprèsD)

Je parle de la ville ……… Leyla est ……… .

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

que / néeA)
où / néeB)
qui / néC)
que / néD)

Pierre a beaucoup de livres et Paul a moins de
livres, donc ………… .

Choisissez l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

Paul a autant de livres que PaulA)
Paul a plus de livres que PierreB)
Pierre a plus de livres que PaulC)
Pierre a moins de livres que PaulD)

Il va à l’école ………… pied.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

àA)
enB)
leC)
parD)
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A
Les gâteaux se vendent à la ……… . 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

boucherieA)
pâtisserieB)
librairieC)
boulangerieD)

Je viens ………… Canada.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

de laA)
deB)
duC)
desD)

I. Pardon Monsieur.
II. Pouvez-vous m’indiquer le chemin pour aller 

à la tour Eiffel?
III. Je vois la pharmacie.
IV. S’il vous plaît?

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

11.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

I. Jean parle très bien anglais.
II. Il habite en Angleterre.
III. Il est professeur d’anglais.
IV.S’il vous plaît ? 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

12.

IA)
IIB)
III C)
IVD)

Elle n’est pas venue à l’école ……… la semaine
dernière.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

depuisA)
dansB)
enC)
il y aD)

Le cinéma est ………… du café. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

dansA)
en faceB)
devantC)
derrièreD)

«Ce groupe fait de la bonne musique.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Bu grup müzik dinliyor.A)
Bu müzik grubu çok ünlüdür.B)
Grubun müziğini dinliyoruz.C)
Bu grup iyi müzik çalıyor.D)

Je peux parler français car je travaille ………  .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

beaucoupA)
peuB)
jamaisC)
pasD)
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A
C’est moi qui ………… fermé la fenêtre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

aA)
asB)
avonsC)
aiD)

Quand je suis venue, vous ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

étaient partisA)
partezB)
partC)
étiez partisD)

Elle ne comprend pas ………… sa mère dit.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

queA)
ce queB)
ce quiC)
quiD)

Si tu veux maigrir, tu dois ………… .

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

rater le busA)
dormir beaucoupB)
faire du sportC)
manger beaucoupD)
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ALMANCA 5 A
Tolga ist 13 Jahre alt. Melda ist 21 Jahre alt.
Selim ist 14 Jahre alt. Melda ist die ……….. .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi  tamamlar?

1.

kleinereA)
ältesteB)
jüngsteC)
längereD)

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

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

jünger / bestenA)
schwieriger / kleinerB)
längster / weiterC)
schneller / gemütlicherD)

Dein Zeugnis ist besser als ………… .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

meinemA)
meinenB)
meinC)
meinsD)

Warum spart er Geld?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Er spart Geld, um ein Auto zu kaufen.A)
Wir haben immer Geld gespart und haben
ein Haus gekauft.

B)

Sie hat viel Geld und kann sich ein Auto
kaufen.

C)

Ich habe nicht viel Geld.D)

Ich kaufe neue Möbel, .........................

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

5.

weil ich mich ausruhen möchte.A)
damit ich besser lernen kann.B)
um meine Wohnung schöner zu gestalten.C)
weil es sehr lustig ist.D)

Die Frauen arbeiten. Die Frauen wollen ihre
Familien unterstützen.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Verilen cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Die Frauen haben gearbeitet, um andere
Familien zu unterstützen.

A)

Die Frauen arbeiten, weil sie Ihre Familien
unterstützen wollen.

B)

Die Frauen wollen ihre Familie unterstützen,
um arbeiten zu können.

C)

Die Frauen hätten ihre Familie unterstützen
können, wenn sie arbeiten könnten.

D)

Was macht ihr im Sommerurlaub?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Der Feierabend erleichtert alle Angestellten.A)
Im Urlaub, also im Juli gehen wir ans Meer.B)
Im Dezember wollen wir ins Ausland fahren.C)
Um die Jahreswende rechnet man mit
Überstunden.

D)

Was bedeutet “her bakımdan” auf Deutsch?

“her bakımdan” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

In jeder Hinsicht.A)
Auf dessen hinsichtlich.B)
Für sicherheitshalber.C)
Alles unsichtig.D)
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A
Man sollte ........... rauchen und ............ Alkohol
trinken.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

9.

manchmal / nurA)
immer / nachtsB)
selten / häufigC)
nie / seltenD)

Man sagte, du ......... einen Roman!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

schriebestA)
schreibeB)
schriebC)
schreibenD)

A: Hatte Hülya in der Pizzeria gearbeitet?
B: Ich dachte, sie ...............................

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

11.

könntest im Schwimmbad sein.A)
hätte im Restaurant gearbeitet.B)
wären ins Kino gegangen.C)
war zu Hause geblieben.D)

Die Kinder müssen abends ................ ins Bett
gehen und schlafen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

behauptenA)
rechtzeitig B)
angeblichC)
seitdemD)

Das Mädchen sagt ihrer Mutter, ………………..

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

13.

daß die Prüfungen nächste Woche beendet
sein werden.

A)

damit sie die Prüfungen bestehen kann.B)
wenn er heute Abend kommen.C)
weil die Prüfung bestanden worden ist.D)

………………….., bei dem glücklicherweise
keiner verletzt wurde.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

14.

Heute gehe ich in die StadtA)
Heute hatten wir eine PrüfungB)
Gestern hat es einen Verkehrsunfall
gegeben

C)

Gestern waren die Geschäfte geschlossenD)

Er / die / bestehen / Prüfung / wird

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

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

15.

Bestehen er wird die Prüfung.A)
Die bestehen er wird  Prüfung.B)
Die Prüfung er wird bestehen.C)
Er wird die Prüfung bestehen.D)

Was hat dir Michaela gesagt?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Er war krank und liegt im Bett.A)
Man sagte, wir hätten viel Hausaufgaben!B)
Sie sagte mir, das Kleid habe sie neu
gekauft!

C)

Als wir ins Kino gingen.D)
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A
A: Was ißt ihr denn?
B: Das ist ein Döner!
A: Ich habe auch Hunger!
B: Dann komm und iß mit uns!
A: ……………………….

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

17.

Das ist eine gute Idee!A)
Ich habe keinen Hunger!B)
Das ist doch kein Döner!C)
Ich mag keine Pizza!D)

A: Kennst du Spezialitäten aus …………
Ländern?

B: Ja, zum Beispiel kommen ............ aus Italien!

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

18.

alle / FischA)
jemanden / WeinB)
anderen / NudelnC)
wenige / PizzaD)

Der Mann, der nebenan wohnt, ist
Mathematiklehrer.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Yanındaki adam galiba matematik
öğretmeni.

A)

Yanında oturan beyin matematik öğretmeni
olduğunu söylüyorlar.

B)

Yukarıda gördüğün adam matematik
öğretmeni olabilir.

C)

Yan tarafta oturan bey matematik öğretmeni.D)

Die Pizza, die aus Italien kommt,
..........................

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlamaz?

20.

ist sehr berühmt.A)
ist eine Spezialität.B)
haben wir gelesen.C)
sieht lecker aus.D)
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İNGİLİZCE 5 A
Lucy is a careful driver. I think she drives ………
than me.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

more carefullyA)
carefullyB)
careful C)
carelessD)

Ege hasn’t done any homework …..........………
the beginning of the term.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

forA)
sinceB)
atC)
toD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

takenA)
tookB)
will takeC)
takeD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

had livedA)
has livedB)
livingC)
liveD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

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

Robots ……… the world in the future.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

will controlA)
have controlledB)
controlledC)
are controllingD)

He ……… in the park when it started to rain.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

ranA)
runsB)
is runningC)
was running D)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

8.

callsA)
calledB)
was calledC)
is callingD)
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A
They never helped us, …..........……… ?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

didn’t theyA)
do theyB)
did theyC)
will theyD)

Can I borrow your dictionary? I …..........……… it
back tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

gaveA)
giveB)
will giveC)
am givingD)

Mary used to .................. basketball when she
was fifteen.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

has playedA)
is playingB)
playC)
playedD)

Mary: Let’s watch a movie, …………?

Ernest: That’s a good idea. 

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

12.

shall theyA)
shall weB)
will weC)
do theyD)

My grandparents …..........……… married since
1945.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

will beA)
wereB)
areC)
have beenD)

These books are ……………….. than those
books.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

cheapA)
more cheapB)
cheaperC)
the cheapD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

more easilyA)
most easilyB)
easilyC)
easyD)

Help me with my shopping bags, …..........……?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

do youA)
will youB)
shall weC)
did youD)
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A
Mrs. Cottony was writing an essay …..........……
somebody knocked the door.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

whenA)
whileB)
whoC)
whichD)

Selin has had her I-phone …..........……… two
years.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

thenA)
agoB)
sinceC)
forD)

Zeynep studies regularly, ...........?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

does sheA)
did sheB)
is sheC)
doesn’t sheD)

................... I was going to theatre, I saw an
accident.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

WhileA)
WhoB)
WhereC)
WhichD)
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FRANSIZCA 5 A
- ……… personnes il y a dans le dialogue?
- Il y a 6 personnes.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

Combien deA)
QuandB)
QuiC)
Dans quoiD)

Les informations que ……… la journaliste ………
importantes.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

donnent / sontA)
donne / sontB)
donnent / ontC)
donne / ontD)

Il fait chaud, il ……… .

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

fait du soleilA)
pleutB)
neigeC)
y a du ventD)

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

Mettez dans le bon ordre.

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

4.

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

Vous regardez ……… télévision.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

deA)
à laB)
auC)
laD)

Nous ………… un livre. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

lisonsA)
jouonsB)
allonsC)
allons àD)

C’est toi qui ……… beaucoup.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

mangeaisA)
mangeaitB)
mangéC)
mangerD)

Je veux acheter la voiture ………… tu parles.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

oùA)
queB)
quiC)
dontD)
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A
Elles pratiquent ………… un sport.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

façon régulièreA)
régulierB)
régulièreC)
régulièrementD)

«Gitme vakti.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Il faut partir.A)
Le temps est arrivé.B)
Tu dois venir maintenant.C)
Il est temps de partir.D)

courant  /  à l’école  /  les enfants  /  ne  /  en  / 
      I               II                   III            IV      V     

pas  /  vont
 VI       VII

Mettez dans le bon ordre.

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

11.

I, VII, III, IV, VI, II, VA)
II, V, VII, VI, III, I, IVB)
III, IV, VII, VI, II, V, IC)
V, I, VII, III, IV, VI, IID)

Nous ……… du ski la semaine prochaine.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

allonsA)
apprendronsB)
feronsC)
avons faitD)

Des enfants obéissants ........... venus.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

étantA)
estB)
sontC)
ayantD)

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

Choisissez la réplique qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

En avionA)
Je voyage B)
Il part à l’étrangerC)
A l’étranger D)

«L’enfant qui joue dans le jardin est mon frère.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Bahçedeki çocuk benim kız kardeşim.A)
Bahçede oynayan çocuk benim kız
kardeşim.

B)

Bahçede oynayan çocuk benim erkek
kardeşim.

C)

Bahçedeki çocuk benim erkek kardeşim.D)

«Ma sœur parle beaucoup en cuisinant.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Kardeşim çok yemek yapar ama çok
konuşur.

A)

Kız kardeşim yemek yaparken çok konuşur.B)
Erkek kardeşim yemek yapmayı çok sever. C)
Kız kardeşim yemek yapar ve konuşur.D)
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A
Je veux aller ………… pays ………… elle est
………… . 

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

à / que / néeA)
au / où / néeB)
dans / où / néC)
au / que / néD)

C’est ton bagage ………… main.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

laA)
deB)
àC)
auD)

Nous allons en vacances en ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

Paris A)
familleB)
seulC)
printempsD)

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

Trouvez la phrase qui ne convient pas.
Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

20.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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DİL VE ANLATIM 2 A
Aşağıdakilerin hangisinde tüm sözcükler
soyut anlamlıdır?

1.

özlem-sevgi-bulutA)
hayal-ses-kulakB)
rüya-ruh-düşünceC)
rüzgar-ışık-yıldızD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü özne
kullanılmıştır?

2.

Oyuncu, oyun süresince beş kostüm
değiştirdi.

A)

Annem ödül aldığımı duyunca çok
sevinecek.

B)

Kardeşimi mutlu edince ben de mutlu
oluyorum.

C)

Araçların kapının oradan çekilmesi anons
edildi.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edatla
kurulmuş bir sözcük öbeği vardır?

3.

Senin gibisini hiç görmedim.A)
Ali ve Ahmet geldi.B)
Geç olunca eve döndük.C)
Salona gidip oturdular.D)

Aşağıdakilerden hangisi takısız isim
tamlamasıdır?

4.

Bohça BöreğiA)
Sırma SaçB)
Arabanın CamıC)
Su BorusuD)

“Anne ve babası ona istediklerini aldı.”
cümlesindeki altı çizili öge aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Zarf tümleciA)
ÖzneB)
Dolaylı tümleçC)
YüklemD)

Aşağıdaki eylemlerden hangisi farklı bir kiple
çekimlenmiştir?

6.

bitirdilerA)
gelmemişB)
okuyorlarC)
oturD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyimsel
bir ifade yoktur?

7.

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

B)

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

Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümledir?8.

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

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin
bulunduğu yere göre diğerlerinden farklıdır?

9.

Sevdiğini bilseydim sana da bunlardan
alırdım.

A)

Hazırlıklar tamamlandı erkenden.B)
Bu aralar hep sıkkın gibi canı.C)
Görmedim onu günlerdir.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz
grubu vardır?

10.

Ahmet Almanya’dan dün geldi.A)
Ha o ha bu ne fark eder?B)
Bu işten sen zararlı çıkacaksın.C)
Bu çocuk neden bağırıyor?D)
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A
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım
hem çekim eki almıştır?

11.

PenceredenA)
KilimcilikB)
YazıcılarC)
SözcükD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi fiilden isim
yapan yapım eki almamıştır?

12.

İşçiA)
DalgınB)
ÖlümC)
AlışverişD)

Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir sözcük
değildir?

13.

ÇayA)
YüzB)
BağC)
KitapD)

Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından
sözcük türlerinden biri değildir?

14.

BasitA)
KarmaşıkB)
TüremişC)
BirleşikD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
zincirleme isim tamlaması vardır?

15.

Ahmet beş gün önce kayboldu.A)
Çocuklar büyüklerine saygı göstermelidir.B)
Bahçenin onarılması gereken duvarı
tamamen çöktü.

C)

Sınıftaki öğrenciler koşarak dışarı çıktı.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir isim
cümlesidir?

16.

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

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti konmalıdır?

17.

Kim olduğunu bana söylemediA)
Nereden geldiklerini bilmiyorumB)
Bunu neden beğenmediğini anlamadımC)
Anahtarın yanında mıD)

Paragrafta iletilmek istenen iletinin en kısa
ve açık ifadesine ne ad verilir?

18.

Yardımcı düşünceA)
Ana düşünceB)
Asıl metinC)
Ana metinD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat
tamlaması yoktur?

19.

Artık berber görmeyen bu güzel saçlar
solmuş.

A)

Yeşil gözleri, iki solgun boncuk gibiydi.B)
Bahçe duvarının önünde boynuna sarıldım.C)
Kızıl saçlarını savura savura koşuyordu.D)

Yeryüzündeki dillerde ses, yapı ve söz dizimi
bakımlarından bazı benzerlik ve yakınlıklar
görülür. Bunlara dil akrabalığı denir.

Yukarıdaki cümleler aşağıdaki paragraf
çeşitlerinin hangisinden alınmış olabilir?

20.

Çözümleme paragrafıA)
Düşsel paragrafB)
Olay paragrafıC)
Açıklama paragrafıD)
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DİL VE ANLATIM 4 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bu”
sözcüğü işaret sıfatı olarak kullanılmıştır?

1.

Çocuklar da işte bundan istiyorlar.A)
Onu bunu bilmem, yarın erkenden
gideceksin.

B)

Bunu bana evlendiğimizde vermişti.C)
Deli eder insanı bu dünya.D)

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

Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

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

D)

Aşağıdakilerin hangisinde "ama" bağlacı
cümleye koşul anlamı katmıştır?

3.

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

“Geldi sokuldu yanıma. Kazağımın kaçmış ipiyle
oynamaya koyuldu. Çocuk gözlerini bir sis
bürümüştü. Saçlarını okşadım. Kazağın
kaçmışlığı, ceketimin düğmeleri-ve artık büyümüş
sayılırdı, mendil cebine el sokmuyor, “Bunda ne
var?..” demiyordu- ve kol saatimin kayışı ve
sonra bıyıklarım onu uzun süre oyalamaya
yetmedi. “Dayı babam ne zaman gelecek?” dedi.
Yüreğimde bir kan tortusu..”

Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisi
ağır basmaktadır?

4.

ÖykülemeA)
TartışmaB)
TanımlamaC)
AçıklamaD)

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

5.

Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.A)
Soran dağları aşmış, sormayan düz yolda
şaşmış.

B)

Kaçan balık, büyük olur.C)
Adamın ahmağı malını över.D)

Düşsel metinle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

Kişiler, çoğu zaman gerçekten uzak
kişilerdir.

A)

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

C)

Konu, olağanüstü ve fantastik özelliklere
sahiptir.

D)

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

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım
türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

7.

Gelecekten söz eden anlatımA)
Mizahi anlatımB)
Düşsel anlatımC)
Söyleşmeye bağlı anlatımD)
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A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tür adı,
özel ad olarak kullanılmıştır?

8.

Mert, güneşin altında beklemekten sıkılıp
eve girdi.

A)

Gül, evimizin bahçesindeki en değerli
çiçeklerindendi.

B)

Barış biter bitmez mahallemize düşman
askerleri geldi.

C)

Yağmur, bütün şehrin sular altında
kalmasına sebep olmuştu.

D)

"Yerlerini tuttukları isimleri belli belirsiz bildiren
sözcükler belgisiz zamirlerdir."

Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde
yukarıdaki açıklamaya uygun zamir
kullanılmıştır?

9.

Bizim evimiz şehrin en sakin
mahallesindeydi. 

A)

Dün akşam biri sizin evi sordu karşı
komşuya.

B)

Üç gün sonran gelirsen sohbet de edebiliriz.C)
Bu gördüğün binalarda babam yıllarca
çalıştı.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca
kaynaşmış(deyimleşmiş) birleşik fiil vardır?

10.

Sen gelmeyince ben çok üzülmüştüm.A)
Bu hikâye yıllardır anlatılır bizim evde.B)
Neden bu akşam sen de bizimle birlikte
eğlenmiyorsun?

C)

Kendini naza çekmeyi ne çok severdi.D)

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

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisi ağır basmaktadır?

11.

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

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

Yukarıdaki parçada kaç tane eylemsi
kullanılmıştır?

12.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız"
sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır?

13.

Yalnız yaşayanlar bu ağırlığı iyi bilirler.A)
Yalnız kalacaksın günün birinde.B)
Yalnız bizim için söyle bu şarkıyı.C)
Bu koskoca evde yalnız yaşıyordu.D)

Epik anlatım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Belli bir ulusun özelliklerini yansıtır.A)
Gerçekle masalsı ögeler iç içedir.B)
Olaylar tarihi ve sosyal olaylardan beslenir.C)
Anlatım, kahramanın eylemleri üzerine
kurulmaz.

D)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-A

34 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdakilerden hangisi öykünün
ögelerinden biri değildir?

15.

ZamanA)
DüğümB)
OlayC)
Yer D)

Aşağıdakilerin hangisi düşsel anlatımın
dünya edebiyatındaki en bilinen
örneklerinden biridir?

16.

Şair EvlenmesiA)
İki Şehrin HikayesiB)
Gulliver’in GezileriC)
Babalar ve OğullarD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlem
“şaşırma” anlamı katmıştır?

17.

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

Hangi kitap, insanı küçük dünyasından çıkarıp,
büyülü bir dünyaya sokmaz ki?

Yukarıdaki cümlede altı çizili sıfatların türleri,
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru
olarak verilmiştir?

18.

Belgisiz sıfat – niteleme sıfatı – sayı sıfatıA)
Soru sıfatı – niteleme sıfatı – belgisiz sıfatB)
İşaret sıfatı – belgisiz sıfar – asıl sayı sıfatıC)
Soru sıfatı – üleştirme sıfatı – kesir sayı
sıfatı

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının
öğretici eserlerinden biridir?

19.

Dede Korkut HikayeleriA)
Kelile ve DimneB)
Divan-ı TürkC)
MesneviD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf–fiil
yoktur?

20.

Bilinçli insan sanat gerçeğini kavrıyor.A)
Aklına geleni söyleyince dürüst insan
olunmuyor.

B)

Kimsesiz ve sessizce buralardan göçüp gitti.C)
Parayı aldığımda hemen borcumu
ödeyeceğim.

D)
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FİZİK 1 A
Doğada kendiliğinden gerçekleşen olayları
anlamak ve açıklayabilmek için doğrudan
duyu organları ile veya farklı araç gereçlerle
toplanan verilerden sonuç çıkarmaya ne ad
verilir?

1.

DelilA)
Çıkarım B)
DeneyC)
GözlemD)

Fiziksel bir sistemin yada sürecin yapısını
açıklayan veya anlatan gösterime ne ad
verilir? 

2.

ModelA)
VeriB)
DelilC)
Çıkarım D)

Radar, radyo, telsiz gibi cihazların çalışması
fiziğin aşağıdaki dallarından hangisinde
yapılan çalışmalar neticesinde
geliştirilmiştir?

3.

DalgaA)
MekanikB)
AtomC)
Isı D)

Fizik biliminin bir diğer bilim dalı ile
etkileşmesi sonucu ortaya çıkan bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

BiyolojiA)
Jeoloji B)
BiyofizikC)
AstronomiD)

Aşağıdakilerden hangisi vektörel büyüklük
olarak tanımlanır?

5.

Hacim A)
ZamanB)
KuvvetC)
KütleD)

Ağaçlar köklerinden aldıkları litrelerce suyu
aşağıdaki ilkelerden hangisine bağlı olarak
yapraklarına taşırlar?

6.

KılcallıkA)
Yüzey GerilimiB)
Yapışma(adezyon)C)
Tutma(kohezyon) D)

I. Özkütle
II. Hacim
III. Kütle

Bir bisikletin lastiğini pompa ile şişirirken
lastikteki gazın yukarıdaki niceliklerinden
hangilerini değiştirir?

7.

Yalnız IA)
I ve IIB)
II ve III C)
I, II ve III D)

Aşağıdakilerden hangisi plazmaya örnek
olarak gösterilemez?

8.

Güneş A)
Tungsten ampulB)
Floresan lambalarC)
Kuzey ve güney kutup ışıklarıD)

Aşağıdakilerden hangisi gazların günlük
hayatta kullanım alanlarından biri değildir?

9.

BuzdolabıA)
Yemek tüpüB)
TelefonC)
BalonD)

Eşit kollu terazi aşağıdakilerden hangisini
ölçer? 

10.

HacimA)
KütleB)
Uzunluk C)
Eylemsizlik D)

Kitap okurken parmağımızı ıslatarak kitap
sayfalarını çevirmemizi sağlayan etkileşime
ne ad verilir?

11.

Yapışma(adezyon)A)
Tutma(kohezyon) B)
Kılcallık C)
Yüzey GerilimiD)

Öz kütlenin birimi aşağıdakilerden
hangisidir? 

12.

kg/mA)

kg/m3B)

kg/m2C)

kg/s2D)
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A
Düz bir yolda aynı noktadan hareket eden iki
bisikletlinin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir:

Buna göre,
I. Araçlar zıt yönde hareket etmiştir.
II. Bisikletler birbirine yaklaşmıştır.
III. Bisikletler birbirinden uzaklaşmıştır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

13.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
I ve III D)

I. Sürtünme kuvveti, sürtünen yüzeye uygulanan
toplam dik kuvvetle doğru orantılıdır. 

II. Sürtünme kuvveti, cisimlerin temas yüzeyinin 
alanına bağlıdır.

III. Sürtünme kuvveti, sürtünen yüzeylerin cinsine
bağlıdır.

Sürtünme kuvveti ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden  hangileri doğrudur?

14.

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

I. Vektörel bir büyüklüktür.
II. Hızlanan bir otomobil ivmeli hareket yapar.
III. Birimi m/s2 dir.

İvme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

15.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
II ve III C)
I, II ve III D)

Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketine
verilebilecek örneklerden biridir?

16.

Düz bir yoldaki otomobilin hareketi A)
Gitar telinin hareketiB)
Rüzgar türbini kanatlarının hareketiC)
Yaya bağlı kütlenin hareketiD)

Kavşağa 50 m/s sabit hızla gelmekte olan bir
otomobildeki sürücü kırmızı ışığın yandığını
görünce frene basarak hızını 10 s de 30 m/s
ye düşürüyor. Otomobilin ivmesi kaç
m/s2'dir?

17.

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

Bir otomobil Eskişehir’den Ankara’ya 250 km
yol alarak 2,5 saatte ulaşıyor. Otomobilin
sürati kaç km/s'dir?

18.

75A)
100B)
125C)
135D)

Hızın birim zamandaki değişimine ne ad
verilir? 

19.

Yer değiştirmeA)
Anlık sürat B)
Anlık durmaC)
İvmeD)

Doğrusal bir yolda 10m/s ve 20m/s sabit hızla
aynı noktadan ve aynı yönde harekete
başlayan iki araç arasındaki uzaklık 10 saniye
sonra kaç metre olur?

20.

100A)
200B)
250C)
300D)
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FİZİK 2 A
Yerden 10 m yüksekte uçan 0,5 kg kütleli bir
maket uçağın hızı 2 m/s ise maket uçağın
toplam mekanik enerjisi kaç joule (J)'dur? 
(g =10m/s2)

1.

51A)
101B)
152C)
202 D)

Elektrik jeneratöründe, enerji dönüşümünün
sıralaması aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

2.

Elektrik enerjisi- Kimyasal enerji- Kinetik
enerji

A)

Kimyasal enerji- Elektrik enerjisi- Kinetik
enerji

B)

Kimyasal enerji- Kinetik enerji- Elektrik
enerjisi

C)

Kinetik enerji -  Elektrik enerjisi -  Kimyasal
enerji

D)

Bir ampul verilen 100 J’luk elektrik
enerjisinin ancak 10 J'ünü ışık enerjisine,  90 
J'ünü ısıya dönüştürmektedir. Bu ampulün
verimi yüzde kaçtır?

3.

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

Elektrik enerjisini ses enerjisine dönüştüren
araç aşağıdakilerden hangisidir?

4.

MikrofonA)
PilB)
HoparlörC)
Jeneratör D)

I.      Fazla iş yapan kişi daha güçlüdür.
II.     Bir işi daha kısa zamanda yapmak için 
        daha çok güç harcanır.
III.    kWh (kilowatt-saat) bir güç birimidir.

Güç ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

5.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
I,II ve III D)

Yenilenemez enerji kaynaklarının dezavantajı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Ucuzdurlar. A)
Kolay taşınabilirler.B)
Çevre kirliliğine neden olurlar.C)
Yüksek enerji yoğunluğuna sahiptirler.D)

I.    Hareket eden tüm cisimlerin kinetik enerjisi 
      vardır.
II.   Kinetik enerji cisimlerin hızıyla doğru 
      orantılıdır.
III.  Kinetik enerji cisimlerin kütlesiyle ters 
      orantılıdır.

Kinetik enerjiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

7.

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

Bir işçi 50N ağırlığındaki bir çantayı 3m
yükseklikteki duvarın üstüne 10 saniye(s)’de
taşımaktadır. İşçinin sadece çantayı taşıması
için gerekli olan gücü kaç watt(W)'dır?

8.

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

Sürtünmesiz yatay bir zeminde durmakta olan bir
cisme:

I. Aşağı yönde uygulanan kuvvet
II. Yatay doğrultuda uygulanan kuvvet
III. Yatay doğrultuda birbirine zıt yönde
uygulanan farklı büyüklükte iki kuvvet
uygulanıyor.

Yukarıdakilerden hangileri bu cisme kinetik
enerji kazandırır?

9.

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

Türkiye’de yenilenebilir kaynaklarının
elektrik üretimine katkısı yüzde kaçtır?

10.

15A)
10B)
7C)
1 D)

Bir kovada bulunan 10 ºC sıcaklığındaki
2000g suyun sıcaklığını 30 ºC ye çıkarmak
için gerekli enerji kaç kcal'dir?
(csu= 1 cal/g ºC)

11.

50A)
40B)
30C)
20D)
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A
I. Ses
II. Işık
III. Sıcaklık

Yukarıdakilerden hangileri bir enerji
türüdür?

12.

I ve IIA)
I ve IIIB)
II ve IIIC)
I, II ve III D)

I.   Kılcal borunun cinsi
II.  Kılcal boru içindeki sıvının cinsi
III. Sıvının konulduğu haznenin hacmi

Sıvılı termometrelerin hassasiyeti  yukarıdaki
değişkenlerden hangilerine bağlıdır?

13.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
I,II ve III D)

Bir metal çubuğa ısı verilerek çubuğun
genleşmesi sağlanmaktadır. Genleşen
çubuğun aşağıdaki değerlerinden hangisi
azalır? 

14.

SıcaklıkA)
HacimB)
ÖzkütleC)
KütleD)

I.    Katının uçları arasındaki sıcaklık farkı
II.   Katının kesit alanı
III.  Metalin türü

Katı haldeki metallerde ısı iletim hızını
yukarıdakilerden hangileri etkiler?

15.

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

I. Maddenin cinsi
II. Maddenin iki ucu(yüzeyi) arasındaki
           sıcaklık farkı.
III. Maddenin kalınlığı
IV. Enerji iletiminin gerçekleştiği yüzey
           alanı

Enerji iletim hızını yukarıdakilerden hangisi
etkiler?

16.

I, II, III ve IVA)
I, II ve IIIB)
II ve IIIC)
II ve IVD)

30ºC deki 50 g suya 10 ºC de 50 g soğuk su
ilave ediliyor. Bu karışım son sıcaklığı kaç
ºC'dir? (csu =1 cal/g ºC)

17.

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

I.    Aydınlatmalarda tasarruflu ampul
      kullanmak
II.   Evsel atıkları geri dönüştürmek
III.  Yenilenebilir enerji kaynaklarını
      kullanmayı tercih etmek

Yukarıdakilerden hangileri küresel ısınmaya
karşı alınan önlemlerdendir?

18.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
I,II ve III D)

Su kaç ºC sıcaklıkta en küçük hacim ve en
büyük öz kütleye sahiptir?

19.

8A)
4B)
0C)
-4D)

Aşağıdakilerden hangisi bir enerji türü
değildir?

20.

IşıkA)
SıcaklıkB)
IsıC)
SesD)
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FİZİK 5 A

Yukarıdaki eğik düzlemin A noktasında
bulunan 1 kg kütleli cisim durgun halden
harekete başlıyor. Cismin 2 saniye sonra hızı
kaç m/s olur? (g=10m/s2, sin37º=0,6,
sürtünmeyi ihmal ediniz.)

1.

8A)
12B)
16C)
18D)

Şekilde ağırlığı 2F olan homojen çubuk O
noktası etrafında dönebilmektedir. Bileşke
tork sıfır olduğuna göre Fx kuvveti kaç F dir?

2.

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

Yukarıdaki şekildeki noktasal cisme 10 N
büyüklüğünde iki kuvvet etki etmektedir.
Kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton(N)'dur?
(cos60º=0,5)

3.

A)

B)

10C)

D)

Şekildeki  vektörünün iki boyutlu
koordinat sisteminde Ax ve Ay bileşenleri
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

4.

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

İlk hızı 10 m/s olan bir araba düzgün olarak
4m/s2 lik ivme   ile   hızlanmaktadır. Arabanın
2 saniye(s) sonundaki hızı kaç m/s olur?

5.

12A)
18B)
20C)
22D)

Yukarıdaki m1=4 kg kütleli ve hızı 5 m/s olan   
bir   cisim durmakta  olan m2=1 kg kütleli
cisme çarparak yapışıyor. İki cisim beraber
ortak hızla gidiyorlar. Cisimlerin
çarpışmadan sonraki ortak hızları kaç m/s
dir? 

6.

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

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi  
sürtünmesiz bir yüzeyde durmakta olan 5 kg
kütleli cisme üç kuvvet aynı anda etki
etmektedir. Cismin ivmesi kaç m/s2 dir? 

7.

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

Bir araç 40 m/s  hızla  düz   bir  yolda
gitmektedir. Aracın   şoförü   frene   basarak
2 saniye(s) içinde arabanın hızını 20m/s'ye
düşürmüştür. Bu sırada araba kaç metre(m)
yol alır?

8.

20A)
30B)
60C)
80D)

Bir uçak 500 m yükseklikte, 200 m/s hızla
yatay doğrultuda uçarken bir bomba
bırakıyor. Bomba bırakıldığı noktadan kaç
metre yatay uzaklıkta yere çarpar? (g=10m/s2)

9.

2.000 A)
2.500B)
3.000C)
3.500D)

Şekildeki çubuk eşit bölmeli olup her bölmesi
10 cm dir. Çubuk O noktası etrafında
dönebilmektedir. Kuvvetlerin O noktasında
oluşturduğu torkun büyüklüğü ve yönü
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
(sin53º=cos37º=0,8 , cos53º=sin37º = 0,6)

10.

0A)
1 N.m (saat yönünün tersi)B)
10 N.m (saat yönünde)C)
15 N.m (saat yönünün tersi)D)

Yukarıdaki şekilde kütlesi ihmal edilebilir bir
makaraya kütleleri 2 kg ve 4 kg olan iki cisim
asılmıştır. Sistemin ivmesi kaç m/s2 dir? 
(g=10m/s2 ve sürtünmeler ihmal
edilmektedir.)

11.

1/3 A)
1B)
3/10C)
10/3D)

Suya göre hızı 1 m/s olan bir yüzücü akıntı
hızı 2 m/s olan    bir     nehirde    akıntı   ile 
aynı    yönde 10 saniye   yüzüyor.  Yüzücünün
10 saniye sonra yüzmeye başladığı noktaya
uzaklığı kaç metre olur?

12.

20A)
25B)
30C)
35D)

Yukarıdaki şekilde  durmakta olan 1 kg kütleli
bir cisme etki eden kuvvetin zamana bağlı
olarak değişimi görülmektedir. 3.saniye
sonunda cismin hızı kaç m/s dir?

13.

4A)
6B)
8C)
10D)
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A

Boyu 20 cm olan homojen telin 10 cm’si
kendi üstüne katlanıyor. Telin ağırlık merkezi
(G) kaç cm yer değiştirir?

14.

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

Vida adımı 0,2 cm ve kuvvetin uygulandığı
çemberin yarıçapı 0,6 cm olan vidanın tahta
içinde ilerlemesine karşı koyan kuvvet
direngen kuvvete uygulanan kuvvetin kaç
katıdır? ( alınız.)

15.

12A)
15B)
18C)
20D)

I. Hız-zaman grafiğinin eğimi, ivmeyi verir.
II. Hız-zaman grafiğinin altındaki alan, yer 

değiştirmeyi verir.
III. İvme-zaman grafiğinin altında kalan alan, hız 

değişimini verir.

Hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

16.

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

Yukarıdaki şekilde cisimle zemin arasındaki
sürtünme katsayısı 0,2 olan bir zeminde 1 kg
kütleli  bir cisim 10 N’luk bir kuvvetle
çekiliyor. Cismin ivmesi kaç m/s2 dir?

17.

8A)
10B)
12C)
16D)

Yukarıdaki sistem dengede olduğuna göre, F
kuvveti kaç newton(N)'dur? (Sin30o=0,5,
g=10m/s2, sürtünmeleri ve hareketli
makaranın ağırlığını önemsemeyiniz.)

18.

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

Bahçede oynayan bir çocuk elindeki topu
düşey doğrultuda yukarı doğru 20m/s hızla
fırlatıyor. Top 2 saniye sonra yerden kaç
metre (m) yüksekte olur? (g=10m/s2)

19.

8A)
12B)
20C)
25D)

20 m   yükseklikteki   bir   apartmanın
balkonundan bir çocuk 0,5 kg kütleli bir top
düşürmüştür. Top serbest düşme hareketi
yaptığına göre, yerden 10 m yüksekte hızı kaç
m/s olur? (g=10m/s2)

20.

A)

B)

C)

D)
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FİZİK 6 A

Yukarıdaki şekildeki kondansatörün taşıdığı
enerji kaç joule (J) dur?

1.

90.10-6A)

108.10-6B)

116.10-6C)

216.10-6D)

Sabit yükü +5Q olan 2r yarıçaplı bir küre
yukarıdaki gibi yerleştiriliyor. L ve M
noktalarındaki elektrik alanlarının oranı
kaçtır?

2.

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

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi
aralarındaki uzaklık 0,4 m olan paralel düz
tellerden i1= 3A ve i2= 4A büyüklüğünde akım
geçmektedir. Tellerin 1 metre uzunluğundaki
parçalarına uyguladıkları manyetik kuvvet
kaç newton (N) dur? (K= 10-7 N/A2)

3.

3.10-6A)

6.10-6B)

9.10-6C)

12.10-6D)

Aralarındaki uzaklık 2a olan paralel plakalara
2V potansiyel farkı uygulanmıştır. C
noktasındaki elektrik alan kaç (V/a) dır?

4.

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

Bir alternatif akım devresinde gerilim
 denklemi ile verildiğine

göre devrenin frekansı kaç Hz’dir?

5.

40A)
50B)
60C)
70D)
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A

Şekildeki gibi sayfa düzleminden içeri doğru
büyüklüğü 2.10-2 Wb/m2 olan bir manyetik
alanda, alana dik olarak, O noktasından
sabitlenen OA çubuğu 3m/s hızla
döndürülüyor. Çubukta oluşan indüksiyon
emk kaç volttur?

6.

2.10-2A)
3.10-2B)

4.10-2C)

5.10-2D)

I. Elektrik alan birim yüke etki eden elektriksel 
kuvvettir.

II. Yüklü iletken kürenin içerisindeki elektrik alan 
sıfırdır.

III. Elektrik alanın yüklü parçacık üzerine yaptığı 
işe elektriksel potansiyel enerji denir.

Elektrik alanla ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

7.

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

Yukarıdaki O noktasındaki elektrik alan
vektörü aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A)

B)

C)

D)

I. Mikrodalga fırınlarda kullanılır.
II. Fotoğraf makinalarının flaşlarında kullanılır.
III. Bilgisayarların klavye tuşlarında kullanılır.

Sığaçların kullanımı ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

9.

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

Yukarıdaki şekilde A ve B noktalarında
bulunan yükler arasındaki elektriksel itme
kuvveti F dir. B noktasında bulunan yüke
etkiyen elektriksel kuvvet kaç F dir?

10.

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

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-A

44 İzleyen sayfaya geçiniz.



A

Yukarıdaki şekilde m=0,2g kütleli kürecik,
elektrik alan içinde düşey doğrultu ile 45º'lik
açı yapmaktadır? Küreciğin yükü kaç µC'dur?
(g=10 m/s2, tan45º= 1, µ=10-6)

11.

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

İletken ve yüklü bir kürenin özellikleri ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Dışa doğru elektrik alan eğrisel olarak azalır.A)
Kürenin içinde elektrik alan sıfırdır.B)
Yükler kürenin dışında toplanır. C)
Elektrik alan kürenin yüzeyinde en küçüktür.D)

Elektrik alan içerisindeki A ve B noktaları
arasındaki potansiyel farkı 300 volt(V)'tur. Bir
proton A dan B ye hareket ettiğinde protonda
ne kadar joule(J)'luk kinetik enerji değişimi
olur? (qp=1,6.10-19 C)

13.

2,8.10-15A)

3,6.10-15B)

4,8.10-17C)

5,6.10-17D)

Şekildeki gibi yüklü A ve B iletken kürelerini
birbirlerine bağlayan iletken tel üzerindeki K
anahtarı kapatılırsa kürelerin ortak
potansiyeli  kaç kq/r  olur? (k=sabit)

14.

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

40 Ω'luk bir direncin uçları arasındaki
alternatif gerilimin maksimum değeri 
volt (V) dur. Direnç üzerinden geçen akımın
etkin değeri kaç amper (A) dir?

15.

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

Yukarıdaki şekildeki sistemin elektriksel
potansiyel enerjisi kaç joule(J) dur? 
(k=9.109 Nm2/C2)

16.

2,0A)
3,0B)
6,0C)
9,0D)
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A

Şekildeki yük sisteminde q1=q2=10µC ise O
noktasındaki toplam potansiyel kaç
kV(kilovolt) dur? (k=9.109 Nm2/C2)

17.

120A)
180B)
360C)
380D)

Yukarıdaki şekildeki devre parçasının
eşdeğer sığası kaç µF dır?

18.

3A)
6B)
9C)
12D)

I. Üzerinden akım geçen telin etrafındaki 
manyetik alan sağ el kuralı ile bulunur.

II. Birim yüzeyden dik olarak geçen manyetik 
alan çizgileri sayısına manyetik akı denir.

III. Akım makarasının içerisinde oluşan manyetik
alan, sarım sayısı ile doğru orantılıdır.

Manyetik alanla ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

19.

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

O noktasına yerleştirilmiş 9q yükünün A
noktasında oluşturduğu potansiyel kaç
kq/a'dır? (k=sabit)

20.

7A)
8B)
9C)
10D)
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KİMYA 5 A
Aşağıdakilerden hangisi bir geçiş
elementidir?

1.

26FeA)

9FB)

17ClC)

4BeD)

CH4 molekülünde C atomunun yükseltgenme
basamağı kaçtır?

2.

–2A)
–4B)
+4C)
+6D)

atomunun elektron dizilimi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

1s22s22p5A)
1s22s22p4B)
1s22s12p33s23p1C)
1s22s12p23s23p2D)

2 mol NO gazından kaç gram NO2 gazı
oluşur? (N=14 g/mol; O=16 g/mol)

4.

23A)
32B)
46C)
92D)

Kükürt hekzaflorür bileşiğinin bileşik
formülü aşağıdakilerden hangisidir?

5.

P2S3A)
SF6B)
SH2C)
SF2D)

 Bir atomda pozitif yük ve kütle, atomun
merkezinde çekirdek denilen küçük hacimde
toplanmıştır.
 Pozitif yüklerin toplam kütlesi, atom kütlesinin
yaklaşık yarısına sahiptir.
 Atomda, negatif yüklü elektronlara eşit sayıda
pozitif yüklü tanecik bulunduğu için atom nötrdür.

Yukarıdaki görüşler aşağıdaki atom
modellerinden hangisi ile ilgilidir?

6.

Rutherford Atom ModeliA)
Dalton Atom ModeliB)
Bohr Atom ModeliC)
Kuantum Atom ModeliD)

Bir radyo istasyonundan kaç MHz frekansta
yayılan sinyalin dalga boyu 3,03 m’dir?
(C=2,998x108 m/s; 1 MHz=106 Hz)

7.

36,6A)
49,4B)
98,9C)
125,6D)

Bir atomdan ikinci elektronu koparmak için
gereken enerjiye ne ad verilir?

8.

İkinci elektron ilgisiA)
Birinci elektron ilgisiB)
Birinci iyonlaşma enerjisiC)
İkinci iyonlaşma enerjisiD)

Aşağıdakilerden hangisi 2A Grubu
elementlerinden biri değildir?

9.

12MgA)

20CaB)

37RbC)

4BeD)

Aşağıdakilerden hangisi bir taneciğin aynı
anda konumunu ve momentumunun büyük
bir duyarlılıkla ölçülemeyeceğini ifade eder?

10.

Fotoelektrik olayA)
Hund KuralıB)
Le Chatelier İlkesiC)
Heisenberg Belirsizlik İlkesiD)

Enerjisi 17,23x10–20 J olan fotonun frekansı
kaç Hz’dir? (h=6,63x10–34 J.s)

11.

1,30.1014A)
2,60.1014B)
5,20.1014C)
1,04.1015D)
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A
H2SO4 bileşiğinin 4,9 gramı kaç moldür?
(H:1; S:32; O:16 g/mol)

12.

0,05A)
0,10B)
0,15C)
0,5D)

C3H8(g) + 5O2(g)  3CO2(g) + 4H2O(s)

2 mol C3H8 ve 3 mol O2 tepkimeye girerse kaç
mol CO2 gazı oluşur?

13.

2/5A)
3/5B)
9/5C)
9/2D)

CH3COOH bileşiğinin basit formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

C2H4O2A)
CH4O2B)
CH3O2C)
CH2OD)

C2H5OH + xO2 yCO2 + zH2O

Yukarıdaki yanma tepkimesine göre x, y ve z
değerleri ne olmalıdır?

15.

x=2; y=3; z=2A)
x=3; y=3; z=3B)
x=3; y=2; z=3C)
x=2; y=2; z=2D)

50 cm’lik cam boru yere paralel şekilde
sabitlenip aynı anda borunun bir ucuna NH3,
diğer ucuna da HCl çözeltisi damlatılmış
pamuk kapatılıyor. Gaz moleküllerinin
karşılaştığı noktada oluşan beyaz halka ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur? (N:14; H:1; Cl:35,5 g/mol)

16.

Beyaz halka; NH3 gazı damlatılan taraftan
20 cm uzakta oluşur.

A)

NH3 ve HCl'nin difüzyon hızları  oranı 3:2’dir.B)
Beyaz halka NH3 damlatılan tarafa daha
yakın yerde oluşur.

C)

NH3 gazının difüzyon hızı; HCl'nin difüzyon
hızının 2/3'ü kadardır.

D)

48,8 L’lik tüpte bulunan 2 mol CO2 gazı 289
K’de kaç atm’lik basınç uygulayabilir?
(R=0,082 L atm/mol K)

17.

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

Genleşen gazın sıcaklığında oluşan değişim
aşağıdaki durumlardan hangisi ile ifade
edilir?

18.

Aktifleşme enerjisiA)
Fotoelektrik olayB)
Joule – Thomson olayıC)
Heisenberg belirsizlik ilkesiD)

380 torr’luk basınç kaç atm’lik basınca
eşdeğerdir?

19.

1/8A)
1/6B)
1/4C)
1/2D)

Sabit hacimli bir kapta 0,2 mol Argon, 0,4 mol
Neon ve 0,4 mol Kripton gazları
bulunmaktadır. Argon gazının mol kesri
kaçtır?

20.

0,1A)
0,2B)
0,3C)
0,4D)
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BİYOLOJİ 8 A
İkincil süksesyonda ilk evre aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Ağaç evresiA)
Yosun evresiB)
Ot evresiC)
Liken evresiD)

Dengeli komüniteyi tanımlayan terim
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

SüksesyonA)
EkotonB)
KlimaksC)
PopulasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyon
yoğunluğu örneği değildir?

3.

1mm3 sudaki vibrio cholerae bakteri sayısıA)
Bir bölgede m2'ye düşen papatya sayısıB)
Bir bölgede 1 km2'ye düşen meşe ağacı
sayısı

C)

Bir çayırda 1 km2'ye düşen yeşillik sayısıD)

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

4.

Maclyn McCartyA)
Oscar HertwigB)
James WatsonC)
Hardy-Weinberg D)

Bir popülasyondaki bireylerin yaş dağılımını
tanımlayan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Popülasyon taşıma kapasitesiA)
Popülasyon dengesiB)
Popülasyon yoğunluğuC)
Popülasyon bileşimiD)

Aşağıdaki evrelerden hangisinde çevre
direncinin artmasından dolayı büyüme
yavaşlamıştır?

6.

Negatif artış evresiA)
Denge evresiB)
Logaritmik artış evresiC)
Kuruluş evresiD)

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

7.

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

Bir canlının beslenmek, korunmak,
saklanmak, üremek ve diğer canlılarla ilişki
içerisinde olmak için gösterdiği faaliyetlerin
tümünü tanımlayan terim aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Ekolojik nişA)
Av-avcı ilişkisiB)
Tür içi rekabetC)
MütüalizmD)

Aşağıdakilerden hangisi Hardy-Weinberg'e
göre bir popülasyonda dengenin korunması
için gerekli olan koşullardan biri değildir?

9.

Rastgele çiftleşme olmalıA)
Doğal seçilim olmalıB)
Mutasyonlar olmamalıC)
Kalabalık popülasyon olmalıD)

Proterozoik dönemde oluşan dev kıtaya ne ad
verilir?

10.

DevoniyenA)
RodiniaB)
EdikaraC)
JuraD)
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A
Görevleri aynı, yapıları farklı organlar için
kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

11.

AnalogA)
HomologB)
HeterotrofC)
OtotrofD)

Aşağıdakilerden hangisi canlı çeşitliliğindeki
değişimlerin nedenlerinden, gen değişimini
ifade eder?

12.

AdaptasyonA)
İzolasyonB)
Krossing-overC)
MutasyonD)

Geçmişte yaşamış canlıların kalıntılarına ne
ad verilir?

13.

KoaservatA)
StomaB)
KaliptraC)
FosilD)

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

14.

BiyogenezA)
PanspermiaB)
OtotrofC)
AbiyogenezD)

Mezozoik zamandaki yok oluştan en çok
etkilenen canlılar aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

SürüngenlerA)
KuşlarB)
BalıklarC)
MemelilerD)

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

16.

AdaptasyonA)
ModifikasyonB)
İzolasyonC)
MutasyonD)

Omurgalıların ilk ortaya çıktığı dönem
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

KambriyenA)
HadeyanB)
ProterozoikC)
ArkeyanD)

Gen ve kromozomların yapısında meydana
gelen ani değişiklikleri tanımlayan terim
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

EvrimA)
MutasyonB)
KoaservatC)
EkotonD)

Canlılığın başka gezegenlerden Dünya’ya
spor ve tohumların gelmesiyle başladığını
savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

19.

OtotrofA)
AbiyogenezB)
PanspermiaC)
HeterotrofD)

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

20.

FareA)
ÇamurB)
EtC)
BakteriD)
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ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 A
I. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası
barışın korunması ve işbirliğinin sağlanması
için galip devletler tarafından 1920 yılında
aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

1.

Varşova PaktıA)
Birleşmiş MilletlerB)
Briand- Kellog PaktıC)
Milletler CemiyetiD)

Türkiye’nin 10 Nisan 1936 tarihinde Boğazlar
Sözleşmesi’nin değiştirilmesi isteğine tepki
gösteren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

2.

RomanyaA)
İtalyaB)
YugoslavyaC)
YunanistanD)

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya
Ekonomik Krizi’nin Türkiye’ye etkilerinden
biri değildir?

3.

Türkiye’nin döviz gelirlerinin hızla artmasıA)
Gümrük vergilerinin yükseltilmesiB)
Tarımsal ürünlerin üreticilerinin büyük bir
yoksullaşma süreciyle karşı karşıya kalması

C)

Halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Hitler Almanya’sının
talep ettiği dış politikanın esaslarından biri
değildir?

4.

Irkçı söylemlerin son bulmasıA)
Almanya için yeni hayat sahaları bulunmasıB)
Almanya dışında yaşayan bütün Almanların
birleştirilmesi

C)

Almanya’nın Versay Barış Antlaşması’nın
kısıtlamalarından kurtulması

D)

1924-1929 yılları arasında gerçekleştirdiği
ihracat fazlası ile dünyanın kredi veren ülkesi
konumuna gelen aşağıdaki devletlerden
hangisidir?

5.

İspanyaA)
AvusturyaB)
PortekizC)
ABDD)

İki Dünya Savaşı arası dönemin “altın yılları”
olarak kabul edilen “Locarno Dönemi”
aşağıdaki yıllardan hangisini kapsamaktadır?

6.

1925 – 1930A)
1932 – 1937B)
1938 – 1940C)
1941 – 1944D)

I. Dünya Savaşı sonunda Bulgaristan ile itilaf
devletleri arasında imzalanan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Versailles (Versay)A)
Trianon (Triyanon)B)
Neuilly (Nöyyi)C)
St. Germain (Sen Jermen)D)

Basmacı Hareketi’nin tek gayesi
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Veraset sistemini değiştirerek tahta geçmek
için bazı kurallar koymak

A)

Türkistan’ı Ruslardan kurtararak istiklaline
kavuşturmak

B)

İstanbul (Tersane) Konferansı’nı engellemekC)
Müsadere Usulü’nü kaldırmakD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın
Türkiye’ye etkilerinden biri değildir?

9.

13 Ocak 1942’de büyük kentlerde ekmeğin
karne ile dağıtılmasının kararlaştırılması

A)

Savaşın etkilerini azaltmak ve ekonomik
yönden gerekli koruyucu önlemleri almak
amacıyla Millî Korunma Kanunu’nun
çıkarılması

B)

1940 ve 1945 yılları arasında Türkiye’de
nüfus artışının gerçekleşmesi

C)

Savaş ihtimaline karşılık ülke gelirinin
önemli bir kısmının savunma alanına
ayrılması

D)

1931 yılında Japonya’nın Mançurya’ya
saldırısı karşısında Milletler Cemiyeti’nin bir
şey yapmaması, Almanya’nın Versay
Antlaşması’nın kayıtlarından kurtulma
çabalarının, İngiltere ve Fransa tarafından
gereken tepkiyle karşılaşmaması üzerine 5
Ekim 1935’te Habeşistan’ı işgale başlayan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

10.

BulgaristanA)
PortekizB)
RusyaC)
İtalyaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi 4-11 Şubat 1945’te
düzenlenen Yalta Konferansı sonucunda
kabul edilen kararlardan biridir?

11.

Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve
Yunanistan arasında Balkan Antantı’nın
imzalanması

A)

Sedan Savaşı'nın sonlandırılmasıB)
Birleşmiş Milletlerde Güvenlik Konseyi’nin
devamlı üyeleri için veto ilkesinin kabul
edilmesi

C)

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasıD)

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

12.

Avarız Vergisi ve Ağnam VergisiA)
Aşar Vergisi ve Ağnam VergisiB)
Cizye Vergisi ve Bac VergisiC)
Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri VergisiD)

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa
devletlerinin birbirleriyle mücadelesinden
yararlanarak 1930’lu yıllarda Uzak Doğu’nun
en güçlü devleti olan aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

HollandaA)
PortekizB)
JaponyaC)
HindistanD)

22 Haziran 1941 tarihinde “Barbarossa”
harekatını başlatarak Baltık’tan Romanya’ya
kadar uzanan geniş bir cephe üzerinden üç
koldan Sovyet sınırını geçen devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

AlmanyaA)
İtalyaB)
FransaC)
İngiltereD)

1959 yılında Küba’da Batista diktatörlüğünü
yıkarak kendi hükümetini kuran kişi kimdir?

15.

Harry S. TrumanA)
Fidel CastroB)
Mahatma GandhiC)
Mao ZedongD)

II. Dünya Savaşı’ndan sonra, savaştan galip
çıkmış iki büyük devlet ve bu devletlerin
çevresinde kümelenmiş küçük devletler
arasındaki anlaşmazlık ve çatışmanın,
doğrudan birbirlerine karşı silah
kullanmadan sürdürüldüğü belirli bir tarihsel
döneme ne ad verilir?

16.

Arkaik ÇağA)
Soğuk SavaşB)
Karanfil DevrimiC)
Geometrik DevirD)

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

17.

YugoslavyaA)
AlmanyaB)
FransaC)
İtalyaD)

Füze teknolojisinde sağlanan ilerleme
sonucunda ilk uydu "Sputnik" aşağıdaki
ülkelerden hangisi tarafından gönderilmiştir?

18.

JaponyaA)
FransaB)
ÇinC)
SSCBD)

Marshall Planı ve Truman Doktrini ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

19.

I. Dünya Savaşı sırasındaki çatışmaları
durdurmuştur.

A)

Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkmasına
neden olmuştur.

B)

SSCB’nin Orta Doğu ve Avrupa’daki yayılma
faaliyetlerine karşı ABD’nin almış olduğu ilk
tedbirlerdir.

C)

I. Dünya Savaşı’nda Kanal Cephesi’nin
açılmasına neden olmuştur.

D)

1949’da kurulan NATO’nun askeri
etkinliklerini artırması üzerine Doğu Bloku
ülkeleri arasında kolektif savunma ve iş
birliği amacıyla 14 Mayıs 1955’te
aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

20.

Sadabat PaktıA)
Varşova PaktıB)
Balkan PaktıC)
Briand-Kellog PaktıD)
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İŞLETME 2 A
Bilgi edinmeye dayalı, bilgi temelli ve
bilimsel birikimin kaynağı olan araştırmalara
ne ad verilir?

1.

Planın denetimiA)
Uygulamalı araştırmalarB)
Temel araştırmalarC)
Kalite kontrolD)

İşletmenin ihtiyacı olan insan kaynağının
sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile
ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme,
yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini
içeren disipline ne ad verilir?

2.

Üretim yönetimiA)
İnsan kaynakları yönetimiB)
Finansman yönetimiC)
Pazarlama yönetimiD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
personel seçimi yaparken kullandığı
yöntemlerden biridir?

3.

OryantasyonA)
AhilikB)
MülâkatC)
Ar-GeD)

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

4.

Ham maddeA)
Stok fazlalığıB)
İşletmenin fon artışıC)
Örgütsel yönetim D)

İşletme çalışanlarının bireysel başarılarını ve
belirli bir zaman süresindeki davranışlarını
değerlendiren ve ölçen sürece ne ad verilir?

5.

Ekonomik güvenlikA)
Performans değerlendirmeB)
Araştırma-geliştirmeC)
Kalite kontrolüD)

İşin gerektirdiği tutum ve bilgilerin
edinilmesi düşünsel ve bedensel becerilerin
kazandırılması yeni çalışanın işe ve işletmeye
uyumunun kısa zamanda sağlanması
amacıyla uygulanan eğitim aşağıdakilerden
hangidir?

6.

StandardizasyonA)
Performans değerlendirmeB)
OryantasyonC)
Kariyer planlamaD)

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın
işletmeye sağladığı faydalardan biri değildir?

7.

İşletmenin bölümleri arasında
koordinasyonu sağlaması

A)

İşletme kaynaklarını etkin ve verimli
kullanılmasını sağlaması

B)

Etkin bir denetime olanak sağlamasıC)
Lider yetişmesini sağlamasıD)

Yeni bilgiler elde etmek ya da mevcut
bilgileri ortaya çıkarmak amacıyla yapılan ve
bilginin sistematik olarak toplanmasını,
analizini ve yorumunu gerektiren çalışmaya
ne ad verilir?

8.

YöneltmeA)
Araştırma-GeliştirmeB)
PlanlamaC)
Performans değerlemeD)

Belirli bir amaca ulaşmak için konu ya da
düşünce çerçevesinde oluşturulan
planlanmış ve düzenlenmiş satış çabasına ne
ad verilir?

9.

Halkla ilişkilerA)
KampanyaB)
PrimC)
LogoD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin personel
bulmada kullandığı işletme dışı kaynaklardan
biri değildir?

10.

Danışmanlık firmalarıA)
İş ve işçi bulma kurumuB)
Mesleki kuruluşlarC)
İşletmede çalışan başarılı personelD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi standartlaşmanın
tüketiciye sağladığı yaralardan biri değildir?

11.

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

D)

Belirli bir faaliyetin, o faaliyetle ilgili
bulunanların ve özellikle ekonominin yararına
olarak yapılabilmesi için tüm tarafların katkı
ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu
kuralları uygulama işlemine ne ad verilir?

12.

StandardizasyonA)
MotivasyonB)
OryantasyonC)
OrganizasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi Çevre Kanunu
çerçevesinde hazırlanan yönetmeliklerden
biri değildir?

13.

Su kirliliği kontrolüA)
Nüfus kontrolüB)
Gürültü kontrolüC)
Hava kalitesinin korunmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir doğal
kaynaklardan biridir?

14.

BakırA)
DemirB)
CivaC)
Rüzgar enerjisiD)

Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya
üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile
ödenen tutara ne ad verilir?

15.

İskontoA)
KomisyonB)
KârC)
ÜcretD)

Toplumun istediği ve ihtiyaç duyduğu mal ve
hizmetleri kaliteli bir şekilde üreterek
işletmenin sürekliliğini sağlayacak ve
yatırımcılara karşı sorumluluklarını yerine
getirecek bir fiyattan sunması işletmenin
hangi sorumluluğunu ifade eder?

16.

Ekonomik sorumluluğuA)
Çalışanlarına karşı sorumluluğuB)
Hukuksal sorumluluğuC)
Gönüllü sorumluluğuD)

Ekonominin gereklerine ve kamu yararına
uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği
ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı,
eğitici, zararı tazmin edici, çevresel
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri
alan ve tüketicilerin kendilerini koruyucu
girişimlerini özendiren ve bu konudaki
politikaların oluşturulmasında gönüllü
örgütleri teşvik etmeye ilişkin hususları
düzenlemeyi amaçlayan kanun
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Türk Borçlar KanunuA)
Bilgi Edinme KanunuB)
Bankacılık KanunuC)
Tüketicinin Korunması KanunuD)

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

18.

İşçiA)
BayiB)
TacirC)
GirişimciD)

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

19.

Kıdem tazminatıA)
Kâr payıB)
İhbar ücretiC)
Asıl ücretD)

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde çevre
ile ilgili yaşanan sorunlardan biri değildir?

20.

İklim değişikliğiA)
Bitki ve hayvan türlerinin yok olmasıB)
Geri dönüşümün artmasıC)
Manyetik kirlilik D)
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MANTIK 2 A
Aşağıdakilerden hangisi eksik tümevarımın
en önemli özelliğidir?

1.

ÇelişmezlikA)
KesinlikB)
OlasılıkC)
ÖzdeşlikD)

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

2.

Ya doğru ya yanlışA)
DoğruB)
YanlışC)
BelirsizD)

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

3.

Çok Değerli MantıkA)
Tikel ÖzellemeB)
Tümel ÖzellemeC)
Varlık MantığıD)

p:Y, q:D olduğunda (pq)(pq)
önermesinin alacağı değer aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

YanlışA)
OlumsuzB)
NötrC)
DoğruD)

Aşağıdakilerden hangisi mantıklı insanın
özelliklerinden biri değildir?

5.

KuşkucuA)
BencilB)
Tutarlı C)
Eleştirel D)

“İnsanlar paylaşmayı severlerse rahat
diyalog kurarlar hem de dürüst ilişkiler
yaşarlar.” önermesinde kaç tane önerme
eklemi ve bileşen kullanılmıştır?

6.

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

Doğadaki bir varlık sistemi ile ilgili ortaya
konan önermelere ne ad verilir?

7.

TümevarımA)
TopiklerB)
KanıtC)
Bilimsel TeoriD)

Aşağıdaki önermelerden hangisi ikili
yüklemli bir önermedir?

8.

Ayşe çalışkandır.A)
Hüseyin keman çalar.B)
Ezgi, Ezel ve Zeynep’ten şişmandır.C)
Gözde ve Yusuf evlidir.D)

Doğruluğu açıkça belli olan önermelere ne ad
verilir?

9.

TanımA)
TutarlılıkB)
EşitlikC)
AksiyomD)

Mantığın ilke ve kurallarının her türlü bilgi
etkinliğine uygulanmasına uygulamalı mantık
denir. 

Yukarıdaki tanımda mantığın hangi yönü
vurgulanmıştır?

10.

Sembolik olduğuA)
Sadece teoride kalmadığıB)
İlke ve kurallarının olduğuC)
Yöntemsel olduğuD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi (xFx) önermesine
eşdeğer bir ifadedir?

11.

Bazı insanlar kötüdür.A)
Bazı çiçekler güzel koktuğu doğru değildir.B)
Her çiçeğin güzel koktuğu doğru değildir. C)
Bütün insanlar iyidir.D)

Aşağıdakilerden hangisi mantık türlerinden
biri değildir?

12.

Evetleme mantığıA)
İki değerli mantıkB)
Çok değerli mantıkC)
Kipli mantıkD)

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

13.

Klasik mantıkA)
Tartışma mantığıB)
Sembolik mantıkC)
Kıyas mantığıD)

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve deneye
dayanan bilimsel bir yöntemdir?

14.

Uygulamalı MantıkA)
TümdengelimB)
TümevarımC)
AksiyomD)

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

15.

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

Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesinin
varlık alanına uygulanmasının ifadesidir?

16.

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

A)

Bir şey ya vardır ya yoktur.B)
Her var olan, kendisine özdeştir. C)
Bir şeyin aynı anda hem var olup hem de
var olmaması mümkün değildir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi doğruluk değeri ve
varlık kavramıyla ilgili sorunlardan biri
değildir?

17.

Bilgi ile nesnesi arasında bir uyum olabilir
mi?

A)

Bir önermenin doğru olması ne anlama
gelir?

B)

p önermesinin değillemesi nasıl gösterilir?C)
Bilgi önermesinin doğru olması ne anlama
gelir?

D)

Aşağıdaki sorulardan hangisi mantık
felsefesinin mantık ilkeleriyle ilgili
sorularından biri değildir?

18.

Mantık ilkeleri kaç tanedir?A)
Mantık ilkeleri her yer ve zaman için geçerli
midir?

B)

Mantık ilkeleri birbirleriyle ilişkili midir?C)
Mantık ilkeleri varlığın temel ilkeleri de
sayılabilir mi?

D)

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
incelediği sorunlardan biri değildir?

19.

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

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
amaçlarından biri değildir?

20.

Mantığı gözlem ve deneye dayandırmanın
yollarını araştırmak

A)

Mantığın ilkelerini sorgulamakB)
Mantık değişmezleri ile ilgili sorunları
araştırmak

C)

Mantığın kavramlarını sorgulamakD)
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SANAT TARİHİ 1 A
Hitit İmparatorluğu’nun başkenti
aşağıdakilerden hangisidir? 

1.

Zincirli A)
KaratepeB)
HattuþaþC)
TuþbaD)

İmparator Hadrianus döneminde M.S. 2.
yüzyılda yaptırılan yuvarlak planlı Panteon
tapınağı aşağıdaki şehirlerden hangisinde
yer alır? 

2.

NapoliA)
MilanoB)
Venedik C)
RomaD)

Tapınak ve saraylarda görülen, "apadana" adı
verilen çok sütunlu kabul salonları, aşağıdaki
uygarlıklardan hangisinin ilk çağ Anadolu
mimarlığına getirdiği yeniliklerden biridir? 

3.

FrigyalılarA)
Lidyalılar B)
HititlerC)
UrartularD)

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da Dor
düzenindeki tapınaklara örnektir? 

4.

Assos AthenaA)
Mausolleion B)
Didyma ApollonC)
Efes, ArtemisD)

İnsan topluluklarının avcı, toplayıcı, tüketici
yaşam düzeyinden yerleşik üretici düzene
geçtikleri dönem aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Mezolitik ÇağA)
Neolitik Çağ B)
Kalkolitik ÇağC)
Paleolitik Çağ D)

Anadolu'da kurulan devletlerden biri olan
Urartu Uygarlığının başkenti aşağıdakilerden
hangisidir? 

6.

GordionA)
SardB)
AlacahöyükC)
Tuşpa D)

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

7.

BabilA)
SümerB)
AsurC)
Mısır D)

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

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

8.

KybeleA)
Şeyhülbeled B)
NofreteteC)
LugaldaluD)

I.   Dans
II.  Tiyatro
III. Müzik

Yukarıdakilerden hangileri ritmik sanatlar
içinde yer alır? 

9.

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

"Sığınak ve Deniz Feneri", "Gravelines'de
Kanal", "Pudralanan Genç Kadın" gibi
tabloları ile tanınan Fransız ressam kimdir?

10.

Poul GauguinA)
George SeuratB)
Poul CezanneC)
Vincent van GoghD)

Roma konut mimarisinde evin avlusuna
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

11.

CaveaA)
ForumB)
SellaC)
AtriumD)
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A
Avrupa ve Amerika'da 1960'lı yıllarda yayılan,
öncü sanatçıları, Roy Lichtenstein, Andy
Warhol, Claes Oldenburg ve Peter Blake olan
soyut sanat akımı aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

SürrealizmA)
Non-Figüratif ResimB)
Pop ArtC)
Doğa Ötesi ResimD)

Birbirinden farklı uygarlıklara ait
yerleşimlerin üst üste zaman içinde
yığılmasıyla topraktan meydana gelen yassı
büyük tepelere ne ad verilir?

13.

AnıtA)
HöyükB)
DolmenC)
MenhirD)

20. yüzyılın ilk çeyreğinde Kuzey Avrupa'da
ortaya çıkan, dışa vurumculuk olarak da
bilinen ve en önemli temsilcilerinden biri de
Egon Schiele olan sanat akımı
aşağıdakilerden hangisidir? 

14.

FütürizmA)
Metafizik ResimB)
EkspresyonizmC)
SürrealizmD)

Zevk ve lüks içindeki yaşam sahnelerini
canlandıran, parlak renklerden oluşan
resimleriyle tanınan fovizmin
yaygınlaşmasında rol oynayan, "Boulogne
Ormanı", "Şato ve Atlar" tabloları ile tanınan
ressam kimdir?

15.

Raoul DufyA)
Fernand LegerB)
Edward MunchC)
Pablo PicassoD)

Manet gibi figüre bağlı, hareket halindeki
insanı betimlemede büyük ustalığı olan,
"Mavi Balerin", "Concorde Meydanı", "Ütü
Yapan Kadınlar", gibi tablolarıyla tanınan
ressam kimdir?

16.

Edgar DegasA)
Toulouse LautrecB)
Henry MatisseC)
Maurice de VlaminckD)

M.Ö. 4000'li yıllarda Orta Asya'dan göçlerle
gelen ve yerleştikleri bölgede Ur, Uruk, Eridu
ve Kiş gibi şehirler kuran uygarlığın adı
nedir?

17.

BabilA)
AkadB)
SümerC)
AsurD)

Hazar Denizi, Malatya, Erzurum, Musul ve
Halep arasındaki bölgede oturan Asya
kökenli Huri kabileleri tarafından MÖ 9.
yüzyılda Van Gölü ve çevresinde kurulan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

18.

UrartuA)
AsurB)
AkadC)
ElamD)

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemi
ressamlarından biri değildir?

19.

Paolo UccelloA)
Vincent VangoghB)
Sandro BotticelliC)
Leonardo da VinciD)

Roman Sanatı hangi yüzyıllar arasında etkili
olmuştur?

20.

15-17. yüzyıllar arasındaA)
17-19. yüzyıllar arasındaB)
13-15. yüzyıllar arasındaC)
10-13. yüzyıllar arasındaD)
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SAĞLIK BİLGİSİ 2 A
Üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

1.

Zigot, yavrunun ilk 7 haftalık halidir. A)
Plasenta, embriyonun anne ile bağlantısını,
beslenmesini ve korunmasını sağlayan
kesedir.

B)

Yumurta, dişi üreme hücresidir.C)
Sperm, erkek üreme hücresidir.D)

Çocuklara uygulanan aşı takvimine göre; ilki
doğumda, üçüncüsü 6. ayın sonunda yapılan
aşı aşağıdakilerden hangisidir?

2.

VeremA)
TetanosB)
Hepatit BC)
BoğmacaD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de aile
planlaması hizmetlerini veren kuruluşlardan
biri değildir?

3.

Üniversite hastaneleriA)
Onkoloji hastaneleriB)
Sağlık ocaklarıC)
Ana-çocuk sağlığı merkezleriD)

Anne ve baba tarafından istenmeyen
gebeliklerin, hekimler tarafından
sonlandırılması yasal olarak kaçıncı haftaya
kadar mümkündür?

4.

10. haftaA)
12. haftaB)
14. haftaC)
16. haftaD)

Aşağıdaki gebeliği önleyici genel koruma
yöntemlerinden hangisinde, kişi evli ise
kendisinin ve eşinin yazılı onayı gerekir?

5.

VazektomiA)
SpermisitlerB)
DiyaframC)
Deri altı kapsülleriD)

Halk arasında “al basması” olarak bilinen
mikrobik hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

MenenjitA)
Lohusa hummasıB)
ToksoplazmozisC)
KızamıkçıkD)

Normal gebelik süresi ortalama kaç gündür?7.

200A)
220B)
250C)
280D)

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında
bakılamayan çocukların, kısa veya uzun
süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da
kişilerin yanında, devlet denetiminde
yetiştirilmelerine ne ad verilir?

8.

Koruyucu aile hizmetiA)
Evlat edinmeB)
Evde bakım hizmetleriC)
Aile yardım hizmetleriD)

Aşağıdakilerden hangisi sık ve çok doğum
yapan annelerin yaşadığı olumsuzluklardan
biridir?

9.

Annenin ruhsal açıdan güçlü olmasıA)
Kansızlık ve beslenme bozukluklarının
ortaya çıkması

B)

Doğum sırasında ölüm oranının azalmasıC)
Düşük ve kürtaj oranının azalmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi demirin vücutta
emilimini azaltır?

10.

Her öğünde C vitamini kaynağı besinlerin
tüketilmesi

A)

Demir ilaçlarının aç karnına alınmasıB)
Çay ve kahvenin yemeklerle birlikte alınmasıC)
Demir ilaçlarının taze meyve suları ile
alınması

D)

Akdeniz ateşi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

11.

Tedavisi ameliyatla mümkündür.A)
Kalıtsal bir hastalıktır.B)
Ateş atakları yapar.C)
Sıklıkla Akdeniz Bölgesi ve civarında
(Karadeniz Bölgesi de dahil) görülür.

D)

İki kere veya daha fazla yapılan ölçümlerde,
kan basıncı değeri kaç mmHg’nin üstünde
çıkarsa yüksek tansiyona işaret eder?

12.

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

Aşağıdakilerden hangisi şeker hastalarının
yılda en az bir kez muayene yaptırmaları
gereken organlarından biridir?

13.

KaraciğerA)
BöbrekB)
Safra kesesiC)
PankreasD)
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A
Hepatit B aşağıdaki hastalıklardan hangisine
neden olabilir?

14.

SıtmaA)
Karaciğer kanseriB)
KuşpalazıC)
TrahomD)

Aşağıdakilerden hangisi şeker hastalarının
yılda en az bir kez muayene yaptırmaları
gereken organlarından biridir?

15.

KulakA)
BurunB)
GözC)
BeyinD)

Aşağıdakilerden hangisi kalp ve damar
hastalıklarının oluşmasında en büyük
etkenlerden biridir?

16.

Kan şeker düzeyinin düşüklüğüA)
C vitamini eksikliğiB)
Kolestrol yüksekliğiC)
Albümin yüksekliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyonun
vücuda verdiği zararlardan biri değildir?

17.

Damar sertliğiA)
Böbrek hasarıB)
Gözlerde görme kaybıC)
Karaciğer yetmezliğiD)

Kanda alyuvarların yapısındaki hemoglobin
maddesinin yapımındaki kusur
aşağıdakilerden hangisine neden olur?

18.

SıtmaA)
ÇölyakB)
Yüksek ateşC)
KansızlıkD)

Aşağıdakilerden hangisi su ve besinler ile
bulaşan hastalıklara bir örnektir?

19.

VeremA)
SuçiçeğiB)
HepatitC)
MenejitD)

Yiyecekleri hazırlarken, kanserden korunma
açısından aşağıdaki pişirme yöntemlerinden
hangisi kullanılmalıdır?

20.

KızartmaA)
TütsülemeB)
KavurmaC)
IzgaraD)
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TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 1 A
Yaya, hayvan ve motorsuz araçların
girmesinin yasak olduğu kara yolu
aşağıdakilerden hangisidir ?

1.

OtoyolA)
Geçiş yoluB)
İki yönlü kara yoluC)
Bölünmüş kara yoluD)

Aşağıdakilerden hangisi sürücü adaylarında
aranan şartlardan biri değildir?

2.

Sağlık şartlarıA)
Yaş şartıB)
Öğrenim şartıC)
Kendine ait aracının bulunması şartıD)

I. Kriko
II. Buz kazıyıcı
III. Bijon anahtarı
IV. Çekme halatı

Yukarıdakilerden hangileri araçlarda
bulundurulması gerekli olan yedek malzeme
ve takımlardandır?

3.

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

Belirli araçların, can ve mal güvenliğini
tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında
trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı
olmamaları durumuna ne ad verilir?

4.

Geçiş üstünlüğüA)
Geçiş kolaylığıB)
Geçiş hakkıC)
Geçiş muafiyetiD)

I. Sol şeritte
II. Sağ şeritte
III. Yaya ve okul geçitlerinde

Yukarıdakilerin hangilerinde duraklama
yapılması yasaktır?

5.

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

Emniyet Genel Müdürlüğü kaza verilerine
göre yayalara ait en fazla kaza sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Yayanın görünürlüğünü arttırıcı tedbirler
almaması

A)

Yayanın kırmızı ışıkta geçmesiB)
Yayanın otoyola çıkmasıC)
Yayanın yola birden çıkmasıD)

Kamyon kullanabilmek için aşağıdaki sürücü
belgelerinden hangisine sahip olmak
gerekir?

7.

A1 SınıfıA)
B SınıfıB)
C SınıfıC)
D sınıfıD)

Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme
sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

8.

Yol çizgileriA)
Işıklı işaret cihazlarıB)
Trafik polisinin sayısıC)
Kara yolundaki taşıt sayısıD)

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi
demiryolları için kullanılan uyarı
işaretlerinden biri değildir?

9.

A)

B)

C)

D)

Dur işareti levhası anlamında olup gidilecek
yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden
hareket edilmesini bildiren trafik ışığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışıkA)
Sürekli yanan ışıklı oklarB)
Sesli veya sürekli yanan yazılı ışıklarC)
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkD)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-A

61 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Saatte 90 km hızla giden bir otomobilin,
önündeki araçla arasında en az kaç metre
takip mesafesi olmalıdır?

11.

35A)
40B)
45C)
50D)

Aşağıdakilerden hangisi öndeki aracı
geçmenin yasak olduğu yerlerden biri
değildir?

12.

Yaya ve okul geçitlerine yaklaşılan yerlerA)
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve
dönemeçler

B)

Kesikli yol çizgisinin bulunduğu yollarC)
Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile
yasaklandığı yerler

D)

Yapılan denetimlerde, aracın tescili
yapılmadan trafiğe çıktığı tespit edildiğinde
uygulanacak ceza aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Para cezasıA)
Aracı trafikten men cezasıB)
Ağır hapis cezasıC)
Hafif hapis ve para cezasıD)

Trafik kazaları genellikle insan kusurlarına bağlı
olarak meydana gelir.

Buna göre, trafik kazalarının azaltılmasında
en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Yol kalitesinin yükseltilmesiA)
Trafik akışının denetlenmesiB)
Eğitim yoluyla bireylerde trafik bilincinin
oluşturulması

C)

Taşıtların güvenlik donanımlarının artırılmasıD)

Yukarıdaki trafik tanzim işaretinin anlamı
nedir?

15.

Öndeki taşıtı geçmek yasaktır.A)
Karşıdan gelene yol ver!B)
Girişi olmayan yolC)
İleri mecburi yönD)

I. Sol dönüş lambası ile işaret vermeye
II. Geçilecek araca takip mesafesi kadar 

önceden sol şeride yerleşmeye
III.Geçilen araç, arkayı görme aynasından

görülünceye kadar geçiş şeridinde ilerlemeye

Sollama yapan aracın sürücüsü
yukarıdakilerden hangilerini yapmaya
mecburdur?

16.

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

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan
ve çocuk bağlama sistemlerinin zorunlu
olduğu çocuk grubu aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

150 cm’den kısa ve 36 Kg’ın altındaki
çocuklar

A)

160 cm’den kısa ve 38 Kg’ üzerindeki
çocuklar

B)

170 cm’den kısa ve 40 Kg’ın altındaki
çocuklar

C)

Çocuk grubunda sınırlama yoktur.D)

Motorlu araç tescil belgesi aşağıdaki
durumlardan hangisinde geçerliliğini korur?

18.

Aracın kullanım amacının değişmesiA)
Aracın başkasına satılmasıB)
Aracın hurdaya çıkarılmasıC)
Aracın trafik sigortasının yapılmasıD)

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu
kenarı ile hendek iç üst kenarı arasında
kalan, genellikle yayaların ve hayvanların
kullanacağı, zorunlu hallerde taşıtların da
faydalanabileceği yol kısmına ne ad verilir?

19.

Yaya yoluA)
BanketB)
Yaya geçidiC)
KavşakD)

Gece banketli bir yolu kullanmak zorunda
kalan yayanın aşağıdakilerden hangisini
yapması yanlıştır?

20.

El feneri kullanmasıA)
Elbisesinde yansıtıcı olmamasına özen
göstermesi

B)

Açık renkte elbise giymesiC)
Gidiş yönüne göre sol banketten yürümesiD)
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TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 2 A
Kısa sürede çok kan kaybına neden olan
kanama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

1.

BurunA)
AtardamarB)
Kılcal damarC)
ToplardamarD)

I. Yaşam bulguları değerlendirilir.
II. Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır.
III. 15-20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanır.
IV. Derinin zehirli madde ile teması kesilmez.

Yukarıdakilerden hangileri cilt yoluyla
zehirlenmelerde yapılması gereken ilk yardım
uygulamalarındandır?

2.

Yalnız IVA)
I ve IVB)
I, II ve IIIC)
I, II ve IVD)

Yukarıdaki resimde görülen ilk yardım
uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Koma pozisyonuA)
Kaşık tekniğiB)
Köprü tekniğiC)
Şok pozisyonuD)

Aşağıdakilerden hangisi donma durumunda
yapılacak ilk yardım uygulamalarından
biridir?

4.

Kuru giysiler giydirilir ve sıcak içecekler
verilir.

A)

Donuk bölge ovulur.B)
El ve ayak askı pozisyonda tutulur.C)
Ayaklar büzülmüş ise açılmaya çalışılılır.D)

Aşağıdakilerden hangisi kısa mesafede
süratli taşıma tekniklerinden biridir?

5.

Ambulans ile taşımaA)
Araba ile taşımaB)
Kucakta taşıma yöntemiC)
Çekme yöntemiD)

Aşağıdakilerden hangisi elektrik yanıklarında
yapılması gereken ilk yardım
uygulamalarından biri değildir?

6.

Kazazedeye su ile müdahale edilmelidir.A)
Kazazede hareket ettirilmemelidir.B)
Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır.C)
Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle
örtülmelidir. 

D)

Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken
vücudunun hangi bölümüne yavaşça
vurulur?

7.

OmuzunaA)
Karın boşluğunaB)
OmurgasınaC)
Ayak tabanınaD)

Deri bütünlüğünün bozulmadığı, ancak iç
kanama ve şişmenin görüldüğü kırık türü
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Kapalı kırıkA)
Açık kırıkB)
Hafif kırıkC)
İleri derecede kırıkD)

Aşağıdakilerden hangisi burkulma
durumunda yapılan ilk yardım
uygulamalarından biri değildir?

9.

Bandaj uygulanır.A)
Sıcak uygulanır.B)
Hareket ettirilmez.C)
Burkulan bölge yüksekte tutulur.D)

I. Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
II. Çıkık eklem yerine oturtulmalı
III. 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım 

istenmeli

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak
yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

10.

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

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-A

63 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdakilerden hangisi solunum durması
nedenlerinden biri değildir?

11.

Elektrik veya yıldırım çarpmasıA)
ZehirlenmelerB)
Kırık veya çıkık olmasıC)
Hava yolu tıkanmalarıD)

Yaralıya sağlık görevlilerinin yardımı
sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya
da durumun daha kötüye gitmesini
önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi
araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve
gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ne ad
verilir?

12.

TeşhisA)
TedaviB)
RehabilitasyonC)
İlk yardımD)

Deri üzerinde kızarıklıkların görüldüğü
yüzeysel yanıklara ne ad verilir?

13.

1. Derece yanıklarA)
2. Derece yanıklarB)
3. Derece yanıklarC)
4. Derece yanıklarD)

Aşağıdakilerden hangisi “Arı” sokmasında
yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri
değildir? 

14.

Derinin üzerinden görülüyorsa arının iğnesi
çıkarılır.

A)

Yaralı bölge yıkanır.B)
Soğuk uygulama yapılır.C)
Yaralı bölgenin kendi kendine iyileşmesi
beklenir.

D)

Kalp ve beyin gibi hayati organların
oksijensizliğe tahammülü yaklaşık kaç dakika
arasındadır?

15.

4-6A)
8-10B)
10-12C)
12-15D)

Aşağıdakilerden hangisi burun kanamasında
yapılması gereken ilk yardım
uygulamalarından biri değildir? 

16.

Hastanın uzman bir doktora gitmesi
sağlanır.

A)

Hastanın başı hafifçe öne eğilir.B)
Hasta yürütülür.C)
Hastanın burun kanatları 5 dk. süre ile
sıkılır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi sedye üzerine
yerleştirme tekniklerinden biri değildir?

17.

Köprü tekniğiA)
Altın beşik yöntemiB)
Karşılıklı durarak kaldırma tekniğiC)
Kaşık tekniğiD)

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik
dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu
sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün
ve devamlılığının bozulmasına ne ad verilir?

18.

ÇıkıkA)
KopmaB)
BurkulmaC)
KırıkD)

Şok durumunda uygulanacak ilk yardım ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Kazazede düz olarak sırt üstü yatırılmalıdır.A)
Kazazede hareket ettirilmeye çalışılmalıdır.B)
Kazazede aşırı sıcak ve soğuktan
korunmalıdır.

C)

Kazazedenin mümkün olduğunca temiz
hava soluması sağlanmalıdır.

D)

Vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi
sonucu dokularda bozulma meydana
gelmesine ne ad verilir?

20.

TravmaA)
BoğulmaB)
NöbetC)
BayılmaD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 3 A
Akarsuların taşıyıp biriktirdikleri
malzemelerden oluşan topraklara ne ad
verilir?

1.

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

Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren
ülkelerden biri değildir?

2.

AlmanyaA)
HindistanB)
İranC)
CezayirD)

Günümüzde en fazla gelişme gösteren
ekonomik sektör aşağıdakilerden hangisidir?

3.

SanayiA)
TarımB)
HayvancılıkC)
HizmetD)

Aşağıdakilerden hangisi buzul göllerinin
yaygın olduğu ülkelerden biridir?

4.

FinlandiyaA)
YunanistanB)
MısırC)
BrezilyaD)

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki
başlıca levhalardan biri değildir?

5.

Antarktika LevhasıA)
Afrika LevhasıB)
Kokos LevhasıC)
Rusya LevhasıD)

Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük
kayaçlardan biridir?

6.

GranitA)
BazaltB)
DiyoritC)
TurbaD)

Osmanlı Devleti’nde ilk kapsamlı nüfus
sayımı hangi tarihte yapılmıştır?

7.

1831A)
1845B)
1887C)
1890D)

İnsanların barınak, mağara ve kaya
sığınaklarında yaşadığı; geçimlerini avcılık
yaparak sağladığı çağa ne ad verilir?

8.

Mezolitik ÇağA)
Paleolitik ÇağB)
Neolitik ÇağC)
Kalkolitik ÇağD)

Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik
nedenlerinden biridir?

9.

İhtilalA)
EğitimB)
TurizmC)
DepremD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de etkili
olan yerel rüzgarlardan biri değildir?

10.

KarayelA)
BoraB)
YıldızC)
KıbleD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi dünyada nüfus
yoğunluğunun az olduğu yerlerden biridir?

11.

Orta AsyaA)
JaponyaB)
Nil HavzasıC)
Batı AvrupaD)

Aşağıdakilerden hangisi göçün mekânsal
etkilerinden biri değildir?

12.

Göç alan yerlerde trafik sorunlarının artmasıA)
Göç veren yerlerde üretimin azalmasıB)
Göç alan yerlerde konut sıkıntısının artmasıC)
Göç veren yerlerde kamu ve özel
yatırımların artması

D)

Aşağıdakilerden hangisi organik tortul
kayaçlardan biri değildir?

13.

JipsA)
LinyitB)
KömürC)
TebeşirD)

Aşağıdakilerden hangisi jeotermal bölgelerin
bulunduğu ülkelerden biri değildir?

14.

İzlandaA)
EndonezyaB)
JaponyaC)
İsviçreD)

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin
özelliklerinden biri değildir?

15.

Nüfus artış hızının düşük olmasıA)
Okuma-yazma oranının yüksek olmasıB)
İhraç mallarının daha çok tarım ürünleri
olması

C)

Ortalama yaşam süresinin uzun olmasıD)

Volkan tüfleriyle kaplı arazilerin sel suları
tarafından aşındırılmasıyla oluşan şekle ne ad
verilir?

16.

MorenA)
PeribacasıB)
PolyeC)
Mantar kayaD)

Orta kuşak karasal ikliminin yarı nemli
sahalarında ve yüksek dağlarda görülen ve
yaz boyu yeşil kalan, bozkırlardan daha gür
ot topluluklarına ne ad verilir?

17.

TundraA)
MakiB)
SavanC)
ÇayırD)

Karstik aşınım şekillerinin en küçük ve en
yaygın olanı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

DolinA)
SarkıtB)
LapyaC)
PolyeD)

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının
olumlu sonuçlarından biri değildir?

19.

İş gücünün artmasıA)
Tüketimin artmasıB)
Yeni iş alanlarının açılmasıC)
Savunma gücünün artmasıD)

Kıtaların kayma teorisini ortaya atan bilim
insanı kimdir?

20.

Friedrich RatzelA)
Alexander von HumboltB)
Alfred WegenerC)
Carl RitterD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 4 A
Güney Amerika'nın güneyinde yer alan boğaz
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Babülmendep BoğazıA)
Macellan BoğazıB)
Hürmüz BoğazıC)
Cebelitarık BoğazıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfus
artışı ve azalışı üzerinde etkili olan olaylardan
biri değildir?

2.

İç göçlerin artmasıA)
Hatay'ın Türkiye'ye  katılmasıB)
Siyasi ve sosyal baskılar nedeniyle
insanların Türkiye'ye gelmesi

C)

İnsanların çalışmak için Türkiye'den başka
ülkelere gitmesi

D)

Üniversite ile yüksek okulların bulunduğu,
çeşitli bilim, sanat ve kongre etkinliklerinin
düzenlendiği, tarihi zenginliklerin bulunduğu
şehirler fonksiyonlarına göre hangi şehir
statüsünde yer alır?

3.

TicariA)
KültürelB)
İdariC)
SanayiD)

Türkiye'de 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı
Köy kanunu'na göre; cami, okul, yaylak,
baltalık, orman gibi malları bulunan, toplu
veya dağınık oturan insanların bağ, bahçe ve
tarlaları ile birlikte oluşturdukları
yerleşmelere ne ad verilir? 

4.

ÇiftlikA)
KasabaB)
ŞehirC)
KöyD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de
hinterlandı geniş olan limanlardan biri
değildir?

5.

Sinop limanıA)
Samsun limanıB)
Mersin limanıC)
İzmit limanıD)

Aşağıdakilerden hangisi yan orman
ürünlerinden biridir?

6.

SuntaA)
ParkeB)
Çam kozalağıC)
Telefon direğiD)

Ümit Burnu'na ilk kez ulaşmayı başaran
denizci kimdir?

7.

Barthelemy DiazA)
Vasco de GamaB)
MacellanC)
Christof ColombD)

Günümüzde Atlas ve Büyük  Okyanusu
birbirine bağlayan en kısa ticaret yolu
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Korint KanalıA)
Süveyş KanalıB)
Kiel KanalıC)
Panama KanalıD)

Osmanlı Devleti'nde 1831 yılında II. Mahmut
döneminde yapılan nüfus sayımının amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Okuma yazma oranını belirlemekA)
Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemekB)
Asker ve vergi yükümlülerini belirlemekC)
Gayrimüslim sayısını belirlemekD)

Türkiye'de kasırga görülmemesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Aşınım düzlüklerinin yer almasıA)
Dağların kıyıya dik uzanmasıB)
İzlanda alçak basıncının etkili olmasıC)
Orta kuşakta yer alması ve okyanuslara
kıyısının olmaması

D)
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A
Hızı saatte 63 – 120 km aralığında olan
rüzgarlara ne ad verilir?

11.

TayfunA)
FırtınaB)
HurricaneC)
SiklonD)

Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkın
olaylarının başlıca nedenlerinden biri
değildir?

12.

Doğal bitki örtüsünün yok edilmesiA)
Ani ve şiddetli yağışların yaşanmasıB)
Karların hızlı erimesiC)
Toprağın suyu fazla geçirmesiD)

Türkiye'de III ve IV. jeolojik zamanlarda
oluşmuş, günümüzdeki iklim şartlarında
yetişmesi mümkün olmayan bitki türlerine ne
ad verilir?

13.

TomrukA)
ReçineB)
ReliktC)
EndemikD)

Aşağıdakilerden hangisi göçü önlemek için
alınabilecek tedbirlerden biri değildir?

14.

Tarıma dayalı sanayi kollarını kırsal alanlara
kaydırmak

A)

Mera hayvancılığına önem vermek B)
Modern tarım yöntemlerini yaygınlaştırmakC)
Kırsal alanlarda eğitim, sağlık, yol, su,
elektrik gibi hizmetleri yaygınlaştırmak

D)

Aşağıdakilerden hangisi vertisollerin
özelliklerinden biri değildir?

15.

Kil oranının az olmasıA)
İşlenmesinin zor olmasıB)
Karakepir ve taşdoğuran gibi isimlerinin
olması

C)

Yüksek tarımsal potansiyelinin olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi en çok göç alan
illerden biri değildir?

16.

MersinA)
İstanbulB)
AdanaC)
ErzurumD)

Türkiye'de toplu yerleşmelerin yaygın olduğu
bölgeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve
doğru verilmiştir?

17.

İç Anadolu – Güneydoğu AnadoluA)
Akdeniz – İç AnadoluB)
Karadeniz – MarmaraC)
Karadeniz – EgeD)

Karadeniz kıyılarında, ormanların tahrip
edildiği yerlerde bulunan çalılara ne ad
verilir?

18.

MakiA)
GarigB)
PsödomakiC)
TundraD)

Aşağıdakilerden hangisi depremden önce
yapılması gerekenlerden biri değildir?

19.

Evin içerisinde güvenli yerler belirlemekA)
Elektrik sigortası, gaz ve su vanalarını
kapatmak

B)

Acil ihtiyaçları karşılayacak deprem çantası
hazırlamak

C)

Yapıları depreme dayanıklı inşa etmekD)

İlk kişisel bilgisayar hangi yıl üretilmiştir?20.

1950A)
1964B)
1977C)
1991D)
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SEÇMELİ ALMANCA 6 A
Was bedeutet “yelkenle gitmek” auf Deutsch?

“yelkenle gitmek” ifadesinin Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

angelnA)
segelnB)
schwimmenC)
wandernD)

Wenn wir viel Geld .........., ............. wir ein
neues grosses Haus kaufen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

2.

hätten / würdenA)
haben / wirdB)
hattest / wirstC)
hättet / würdestD)

Wir ........... jetzt sehr gerne in Barcelona!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

3.

wärstA)
wäreB)
wärenC)
warenD)

Sie hätte sehr gern ein ............... Kleid.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

neuenA)
neuB)
neuesC)
neuemD)

A: ………………………………..
B: Man sagt, sie wäre aus Deutschland. 
A: Ach so, ich dachte, sie wäre aus Frankreich.

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

5.

Woher kommt sie?A)
Was machst du heute?B)
Wer kommt mit?C)
Wann kommst du?D)

Ihr seid noch hier? Ich dachte, .......................

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

6.

du sollst deine Hausaufgaben machen.A)
sie kann im Kino arbeiten.B)
er wohnt nicht hier.C)
ihr wärt schon in der Versammlung.D)

Man sagt, .............................

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlamaz?

7.

der Lehrer sei verheiratet.A)
wir hätten morgen keine Schule.B)
wird den Zug verpassen.C)
der Arzt arbeite privat.D)

Was bedeutet “Yaşasın!” auf Deutsch?

“Yaşasın!” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Er möge kommen!A)
Er lebe hoch!B)
Er sei krank!C)
Er möge Erfolg haben!D)
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A
Was bedeutet "die Schlucht" auf Türkisch?

"die Schlucht" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

KayaA)
YazarB)
İzC)
UçurumD)

Walter sagt, .................................,
Deutsch zu lernen.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

10.

immer könnten wir ins Theater gehenA)
selten spiele ich mit den KindernB)
er habe bis jetzt keine Gelegenheit gehabtC)
sie würden gerne in Deutschland lebenD)

Ich habe gehört, sie habe wieder geheiratet. 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Haben Sie Kinder?A)
Warum hast du keine Zeit für mich?B)
Bist du krank?C)
Was hast du über deine Freundin gehört?D)

Der Bus fährt um halb neun ......... Ankara ab.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

12.

bei A)
zu B)
von C)
an D)

Sie muss sich beeilen, wenn sie ………… den
Bus erreichen will.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

13.

rechzeitig A)
glücklicherweiseB)
durchgehendC)
privatD)

Meine Freundin, ................................, geht in die
8. Klasse.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

14.

deren Haare blond sind A)
das ich einen Roman kaufen willB)
den du kennstC)
denen Geburtstag wir gefeiert habenD)

Der Vater, dessen Sohn heute heiratet, ist sehr
glücklich. 

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Oğlu evlenen baba çok telaşlı.A)
Bugün oğlu evlenen baba çok mutlu.B)
Babanın oğlu evlendiği için çok gergin.C)
Oğlunun düğününe çok heyecanlanan baba
yorgun düştü.

D)
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A
Ja, ich kenne den Käse, der aus Holland
kommt.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Hast du auch Hunger?A)
Kann ich ein Kilo holländische Käse haben
bitte?

B)

Haben Sie hier Käse aus Holland?C)
Kennst du den Käse, der aus Holland
kommt?

D)

Bana hediye ettiğin dolmakalemi çok beğendim.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Die Geschenke hätten für dich sein können.A)
Das Geschenk, das für mich sein soll, kann
ein Füller sein.

B)

Der Füller, den ich in der Schule gefunden
habe, ist teuer.

C)

Der Füller, den du mir geschenkt hast, hat
mir sehr gut gefallen.

D)

…………, dessen Arbeiter sehr viel arbeiten, ist
immer nervös.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

Die SchülerA)
Der ChefB)
Die MutterC)
Das KindD)

Der Mann, ………………, arbeitet an unserer
Schule.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

19.

die gehört die TascheA)
der ein Sportlehrer istB)
das wurde 10 Jahre altC)
die hatte viel ArbeitD)

Das Kind, dessen Geburtstag wir gefeiert haben,
………………

Welches ergänzt den obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

20.

wurde acht Jahre alt.A)
arbeiten bei Siemens.B)
studierten in Deutschland.C)
bin bald achtzig.D)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 6 A
They will send me some money ………… they
receive the bill.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

whileA)
whereB)
as soon asC)
althoughD)

Nil is a good musician………… likes her job.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

whoseA)
whenB)
whoC)
whichD)

If you heat snow, it ……… .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

is meltingA)
meltsB)
meltedC)
meltD)

A mechanic is someone …………… repairs cars.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

whichA)
whoB)
whoseC)
whereD)

Peter …………....... in the same house for 20
years.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

will liveA)
is livingB)
livesC)
has been livingD)

If I feel good, I ……………….. to the party.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

will goA)
have goneB)
am goingC)
wentD)

We can’t visit you tonight ………… I don't feel
well.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

beforeA)
becauseB)
afterC)
toD)

If I ………. you, I ………. that jacket.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

were / will boughtA)
was / hasn’t boughtB)
am / wouldn’t buyC)
were / wouldn’t buyD)
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A
I go to the library ……….............. .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

at the momentA)
last yearB)
three times a weekC)
yesterdayD)

Ladies drive ……… .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

carefullyA)
veryB)
soC)
quickD)

We saw a girl ……… was sitting in the garden.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

whoseA)
whichB)
whereC)
whoD)

Kate will call me .................. she arrives there.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

as soon asA)
althoughB)
becauseC)
toD)

If we ………… to the airport earlier, we wouldn’t
have missed the plane.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

wentA)
had goneB)
goC)
would goD)

Our favourite team played ………… well and won
the match last night.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

veryA)
noB)
toC)
tooD)

My daughters are doing a project about animals
………… .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

inA)
upstairsB)
ofC)
toD)

Don't call me at 8.00. I ............................ on my
project.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

workA)
am workingB)
will be workingC)
workedD)
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A
I met a woman ……… son is an astronaut.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

whichA)
whenB)
whoC)
whoseD)

Serap, ……… you help me with the shopping,
please?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

mustA)
wereB)
canC)
amD)

Ann drew ……… an excellent picture that
everybody liked it very much.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

suchA)
atB)
everyC)
tooD)

I want to see the car ……… won the F1 race.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

whatA)
whoseB)
whoC)
whichD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 6 A
le  /  comme  /  pas  /  ça  /  ne  /  regardez
 I           II           III       IV      V           VI  

Mettez dans le bon ordre.

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

1.

I, II, VI, III, IV, VA)
III, I, II, IV, VI, VB)
V, I, VI, III, II, IVC)
VI, I, II, IV, V, IIID)

«Ce livre a été envoyé par une amie.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Bu kitap bir arkadaş tarafından gönderildi.A)
Bu kitabı bir arkadaşıma göndereceğim.B)
Bu kitabı arkadaşıma hediye edeceğim.C)
Bu kitabı arkadaşımdan alacağım.D)

- Je peux prendre l’adresse?
- Non, ………… .

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

prends-laA)
ne la prends pasB)
ne le prends surtout pasC)
ne prends pasD)

«Le loyer a été payé.» 

Choisissez la forme active de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin etken hali
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Il va payer le loyer.A)
Il a payé le loyer.B)
Il payera le loyer.C)
Il paie le loyer. D)

.............. plus fort, je n'entends rien.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

MangesA)
ParlezB)
TiensC)
TravaillezD)

«Pierre demandera la permission au
professeur.»

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

La permission sera demandée au
professeur par Paul.

A)

La permission a été demandée au
professeur par Paul.

B)

La permission est demandée au professeur
par Paul.

C)

La permission était demandée au professeur
par Paul.

D)

Je gagne 10.000 euros par mois: je gagne bien
ma ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

argentA)
salaireB)
examenC)
vieD)

Une famille française ………… en général de 4
ou 5 personnes.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

se composeA)
se faitB)
aC)
se passeD)
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A
Mon fils a 8 ans. Il va à ………… . 

Choisissez l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

la facultéA)
l’universitéB)
l’école primaireC)
l’école maternelleD)

- …………?
- Je suis instituteur.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Quel est votre métierA)
Comment s'appelle cet examenB)
Que peut-on faire, après cet examenC)
Qu'est-ce que tu as fait l'été dernierD)

I. En 1930, nous avions 20 ans.
II. Nous dansions beaucoup.
III. Nous aimions faire la fête.
IV. Il faut compter les jours.

Choisissez la phrase qui ne convient pas à
l’ensemble.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

11.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Je suis avocat, j’ai fait des études de ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

sciencesA)
lettresB)
droitC)
médecineD)

Marie n’a pas réussi le Baccalauréat. Elle va
………… au lycée. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

autantA)
partB)
gagnerC)
encoreD)

Allez Jean, lève- ………… s’il te plaît. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

tuA)
teB)
toiC)
vousD)

Elle  ………… avec un médecin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

a épouséA)
s’est mariéeB)
marieC)
a divorcéD)

En général, je me ............ à 23 heures.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

coucheA)
suisB)
promenéC)
rencontréD)
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A
«Je voulais regarder les informations.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Haberlerini televizyondan aldım.A)
Bilgi almak istiyordum.B)
Yeni bilgiler aldım.C)
Haberleri izlemek istiyordum.D)

Hier, la police ………… le voleur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

a parléA)
a poursuiviB)
est tombéC)
a terminéD)

Ne ………… promène pas dans la rue. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

toiA)
vousB)
tuC)
teD)

Le fils de mon frère est …………  .

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

ma nièceA)
mon filsB)
mon neveuC)
ma filleD)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 7 A
Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisinde
gelişen Türk edebiyatı nazım biçimlerinden
biridir?

1.

TürküA)
MüztezatB)
ŞarkıC)
TerzarimaD)

Halk hikâyelerinde dinleyiciyi hikâyeye
hazırlamak için söylenen birinci bölüme ne
ad verilir?

2.

TekerlemeA)
DöşemeB)
Asıl olayC)
DuaD)

Mehmet Rauf tarafından yazılan ve Türk
edebiyatının en başarılı psikolojik romanı
olarak nitelendirilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

EylülA)
CimriB)
Mai ve SiyahC)
ÇalıkuşuD)

Seyircide acıma ve korku duyguları
uyandırarak ruhu tutkulardan temizlemek
amacıyla yazılan ve kendine özgü kuralları
bulunan drama çeşidine ne ad verilir?

4.

TiyatroA)
KomedyaB)
TragedyaC)
DramD)

İonesco’nun Gergedan adlı oyunu aşağıdaki
türlerden hangisine örnektir?

5.

Absürd tiyatroA)
Epik tiyatroB)
KomedyaC)
SkeçD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait
başlıca halk tiyatrosu türlerinden biri
değildir?

6.

MeddahA)
Orta oyunuB)
Köy seyirlik oyunlarıC)
ManiD)

Aşağıdakilerden hangisi tragedyadaki üç
birlik kuralının ögelerinden biri değildir?

7.

Zaman birliğiA)
Karakter birliğiB)
Yer birliğiC)
Olay birliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi operanın
özelliklerinden biri değildir?

8.

Çok gösterişli dekor ve kıyafetler içinde
sunulması

A)

Baştan sona bestelenmiş bir oyun çeşidi
olması

B)

Müzikli oyunların halka seslenen çeşidi
olması

C)

Ana karakterlerinin lirizm, aşk ve mistisizm
olması

D)

Aşağıdakilerden hangisi "köy seyirlik
oyunlarının" özelliklerinden biridir?

9.

Ana öğesinin taklit olmasıA)
Yazılı bir metninin bulunmasıB)
Profesyonel oyuncular tarafından
oynanması

C)

Seçilen oyuna önceden hazırlık yapılmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Maupassant tarzı
hikâyenin özelliklerinden biri değildir?

10.

Anlatımının ayrıntılı olmasıA)
Raslantılara sık sık yer verilmesiB)
Beklenmedik bir sonla bitmesiC)
Seçilmiş olay ve kişiler üzerine kurulmasıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Türk halk
tiyatrosunun başlıca güldürü ögelerinden biri
değildir?

11.

Kalıplaşmış davranışlar A)
Söz oyunları ve yanlış anlamalarB)
Değişik yörelere özgü şive taklidiC)
Hayvanların insan gibi konuşmalarıD)

"Fabl" türünün en önemli özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Anlatımın yalın olmasıA)
Olay planıyla yazılmasıB)
Sonunda her zaman bir ahlak dersi vermesiC)
Anonim olmasıD)

Moliere’in "Gülünç Kibarlar" adlı eseri
aşağıdaki komedya türlerinden hangisine
örnektir?

13.

Töre komedyasıA)
Karakter komedyasıB)
Yergi komedyasıC)
Entrika komedyasıD)

16.yüzyıldan bu yana sözlü halk geleneğinde
süren, âşıkların kahvelerde, köy odalarında,
düğünlerde söylediği ve toplum içi ilişkilerin
işlendiği anlatılara ne ad verilir?

14.

Halk romanıA)
Halk hikâyesiB)
Halk şiiriC)
Halk oyunuD)

Tiyatroda rol gereği yapılan yüz ifadelerine
ne ad verilir?

15.

TuluatA)
TiradB)
JestC)
MimikD)

Aşağıdakilerden hangisi batı etkisinde
gelişen nazım biçimlerinden biridir?

16.

KoşmaA)
ŞarkıB)
Serbest nazımC)
TürküD)

Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun tarih
boyunca aldığı isimlerden biri değildir?

17.

Hayal oyunuA)
Kol oyunuB)
Meydan oyunuC)
ZuhurîD)

Aşağıdakilerden hangisi müzikli oyun
türlerinden biridir?

18.

Absürd tiyatroA)
RevüB)
FıkraC)
DramD)

Dış alemdeki olaylardan çok kahramanların iç
dünyasını, ruh hallerini ele alarak kişilerin
toplumla ilişkilerini, bunların birbirlerinden
nasıl etkilendiklerini anlatan roman türü
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Tarihi roman A)
Sosyal roman B)
Tahlil romanıC)
Macera romanıD)

Öğretici metinlerden biridir. Amaç bilgi vermek
olduğundan gerçeği hiç değiştirmeden aktarır.
Yaşamlarıyla okurların ilgisini çekebilecek kişiler
hakkında yazılan bu eserler aynı zamanda tarihe,
edebiyat tarihine ve eleştiriye de kaynaklık eder.

Yukarıda açıklanan metin türü
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

BiyografiA)
RaporB)
DenemeC)
MakaleD)
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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.


