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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 B
Ateizm nedir?1.

Tek tanrıcılıkA)
Çok tanrıcılıkB)
Tanrı tanımazlıkC)
Tevhit felsefesiD)

"Din" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

2.

İnsanların kardeşçe barış ve huzur içinde
yaşamalarını öğütler. 

A)

İnsanları huzur, barış ve kardeşliğin hakim
olduğu bir hayat yaşamaya yöneltir.

B)

İnsanların yararına olan iyi ve güzel
davranışları öğütler. 

C)

Kin, nefret ve intikam gibi her türlü kötülüğü
destekler.

D)

“Dindeki ahiret inancı” ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Dindeki ahiret inancı, dünya hayatındaki
zorluk ve sıkıntılara karşı insanın mücadele
gücünü artırır.

A)

Dindeki ahiret inancı, insanı ruhsal
bunalımlara sürükler.

B)

Dindeki ahiret inancı, insan davranışlarını
olumlu yönde etkiler. 

C)

Dindeki ahiret inancı, insanın ölümsüzlük
isteğine cevap verir. 

D)

Muminun Suresi 115. ayette "Sizi boş ve
anlamsız yere yarattığımızı ve bize dönmek
zorunda olmadığınızı mı sanıyorsunuz?"
buyurularak aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmıştır?

4.

Ahiret hayatının nimetleriA)
Ahiret hayatının olmadığıB)
Allah'ın varlığı ve birliğiC)
Dünya hayatının boş ve amaçsız olmadığıD)

Mekan ve çevre temizliği ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Çevre temizliği, beden ve ruh temizliği kadar
önemli değildir. 

A)

Çevre temizliğine dikkat etmeyen insanlar
hem kendilerini hem de başkalarını rahatsız
ederler. 

B)

Ortak kullanılan alanların temiz tutulmasına
özellikle dikkat etmek gerekir. 

C)

Yerlere tükürmemeli, çöpleri sağa sola
atmamalıyız. 

D)

Dünyada ilk inanma kiminle başlamıştır?6.

Hz. İbrahimA)
Hz. MuhammedB)
Hz. MusaC)
Hz. ÂdemD)

Zekat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

7.

Lüks ve savurganlığı artırır.A)
İnsanı cimrilikten kurtarır. B)
İnsana cömertlik alışkanlığı kazandırır.C)
Servet ve kazancı temizler.D)

I.   Eller temiz toprağa sürülerek silkelenir ve yüz 
     mesh edilir.
II.  Eller temiz toprağa tekrar sürülür, silkelenir.    
     Önce sağ, sonra sol kol mesh edilir.
III. Niyet ettim Allah rızası için teyemmüm almaya
     denir.
IV. Eûzü-besmele çekilir.

Yukarıda verilen teyemmümün aşamaları
aşağıdakilerden hangisinde doğru
sıralanmıştır?

8.

I-II-III-IVA)
I-III-II-IVB)
III-I-II-IVC)
IV-III-I-IID)

İbadet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

9.

İnsanların yaptığı ibadet karşılığında
Allah'tan karşılık beklemesi gerekir. 

A)

Allah’ın yasakladığı kötü ve çirkin
davranışlardan uzak durmak bir ibadettir.

B)

Allah’ı memnun etmek için faydalı ve güzel
işler yapmak bir ibadettir. 

C)

Bir ibadet başka bir ibadetin yerine
geçemez. 

D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'e
herkesin "Muhammedü'l-Emin" demesinin
nedenidir?

10.

Hz. Muhammed'in zengin olmasıA)
Hz. Muhammed'in cesur olmasıB)
Hz. Muhammed'in dürüst davranışlarıyla
topluma kendini kabul ettirmesi

C)

Hz. Muhammed'in genç olmasıD)
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B
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
annesinin ve babasının isimleri
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

11.

Ayşe – Ebu BekirA)
Hatice - ÖmerB)
Adeviye – Ebu TalipC)
Âmine - AbdullahD)

Aşağıdakilerden hangisi Medine
Sözleşmesi'nin maddelerinden biri değildir?

12.

Müslümanlarla Yahudiler arasında bir
anlaşmazlık çıkarsa Hz. Muhammed hakem
kabul edilecek.

A)

Şehir dışından bir saldırı olursa Medine
birlikte savunulacak.

B)

Yahudiler Müslüman olacaklar.C)
Müslümanlarla Yahudiler, barış içinde
yaşayacaklar.

D)

Hz. Muhammed (s.a.v.)'e ilk vahiy'i getiren
melek aşağıdakilerden hangisidir?

13.

İsrafilA)
CebrailB)
AzrailC)
MikailD)

Hz. Muhammed (s.a.v.) aşağıdaki şehirlerden
hangisinde dünyaya gelmiştir?

14.

RiyadA)
CiddeB)
MekkeC)
MedineD)

Kur’an-ı Kerim kaç cüzden oluşur?15.

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

Divan-ı Hikmet adlı kitabından alınan;      

“Benim hikmetlerim ferman-ı sübhan,
  Okuyup anlasan manayı Kur’an.” 

beyti aşağıdaki Türk-İslam büyüklerinden
hangisine aittir?

16.

Hacı Bektaş VeliA)
MevlanaB)
Hoca Ahmet YesevîC)
Yunus EmreD)

Zariyat Suresi’ne göre insanın yaratılış
gayesi aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Allah’ı tanıyıp O’na ibadet etmekA)
Gününü gün etmekB)
Nefsine her isteğini vermekC)
Dünya malı biriktirmekD)

Yüce Allah tarafından gönderilen son
peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Hz. MuhammedA)
Hz. ÂdemB)
Hz. İsaC)
Hz. MusaD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı Kerim'in
öğütlediği güzel ahlak ilkelerinden biri
değildir?

19.

Anne babaya iyi davranmakA)
Yalan söylemekB)
Komşu ve akrabalarla iyi ilişkiler kurmakC)
Yoksullara yardım etmekD)

Kur’an-ı Kerim’in, harflerinin çıkış yerlerine
uygun olarak hatasız biçimde okunmasını
öğreten ilime ne ad verilir?

20.

MealA)
TecvitB)
MukabeleC)
HatimD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 B
Allah’ın sonsuz güç ve irade sahibi olup, her
şeye gücünün yetmesi aşağıdakilerden
hangisini tanımlar?

1.

Cüzi iradeA)
Külli iradeB)
TevekkülC)
KazaD)

İslam dininin emir ve yasaklarından yalnızca
kimler sorumlu tutulmuştur?

2.

ZenginlerA)
Akıl ve irade sahibi olanlarB)
Kadere iman edenlerC)
Namaz kılanlarD)

Aşağıdakilerden hangisi ibadetler ile ilgili
temel ilkelerden biri değildir?

3.

KarşılıkA)
İsteklilikB)
Gösterişten uzak olmaC)
KolaylıkD)

Allah’ın önceden takdir edip belirlediği
olayların zamanı geldiğinde Allah’ın takdirine
uygun şekilde gerçekleşmesine ne ad verilir?

4.

İradeA)
KaderB)
EcelC)
KazaD)

İbadetleri yerine getirirken istekli olmanın
yanı sıra samimiyet, içtenlik, maddi çıkar
gözetmeme ve yalnızca Allah’ın rızasını
kazanma adına yapma duygusuna ne ad
verilir?

5.

NiyetA)
HayâB)
İhlâsC)
KasıtD)

"Biz her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık.”
ayetinde aşağıdakilerden hangisinin önemi
vurgulanmıştır?

6.

İnsanın akıl sahibi olmasıA)
Sosyal yardımlaşmanın önemiB)
Kadere imanC)
Ahiret hayatına imanD)

Aşağıdakilerden hangisi cüzi iradeye bir
örnektir?

7.

Namaz kılmakA)
Türk olmakB)
Erkek olmakC)
Nefes almakD)

Hz. Muhammed'in torunu olan Hz. Hasan'ın
soyundan gelenlere ne ad verilir?

8.

ŞerifA)
SeyyidB)
FurkanC)
SemihD)

Aşağıdakilerden hangisi tevekkül anlayışı ile
bağdaşmaz?

9.

Hasta olduğunda tedavi olmakA)
Kader mahkûmuyum diyerek hırsızlık
yapmak

B)

Yolculuk esnasında trafik kurallarına uymakC)
Sınav öncesinde ders çalışmakD)

Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve
olacak olan tüm olayların yerini, zamanını
bilip takdir etmesine ne ad verilir?

10.

KazaA)
KaderB)
İradeC)
YaratılışD)

Hz. Muhammed'in hasta olan insanları bizzat
evlerinde ziyaret edip, onlar için dua etmesi
hangi özelliği ile ilgilidir?

11.

Merhametli olmasıA)
Adaletli olmasıB)
Otoriter olmasıC)
Dürüst olmasıD)

Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere ne ad
verilir?

12.

ŞerifA)
SemihB)
SeyyidC)
HabibullahD)

Ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana ne
ad verilir?

13.

İradeA)
ŞerB)
KaderC)
EcelD)

Aşağıdakilerden hangisi kaderle
ilişkilendirilen kavramlardan biri değildir?

14.

Hayır ve ŞerA)
TesadüfB)
Ecel ve ömürC)
AfetD)
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B
Dini bir terim olarak “Hayır” nedir?15.

İyi, güzel ve faydalı anlamlarına gelen,
Allah'ın emrettiği, sevdiği ve yapılmasından
hoşnut olduğu davranışlardır.

A)

Kötü, fena ve zararlı anlamlarına gelen,
Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı ve
yapılmasını istemediği davranışlardır.

B)

Gerçekleştirilmek istenen herhangi bir iş için
gerekli olan hazırlıklar yapıldıktan sonra
Allah'a güvenip sonucun hayırlı olmasını
Allah'tan istemedir.

C)

İnsan yaşamının ve diğer canlılar için
önceden tespit edilmiş sürenin
sonuçlanmasıdır.

D)

Hz. Ali ile Muaviye arasında yaşanan Sıffin
savaşı sonucunda ortaya çıkmıştır. Hüküm
verme işinin hakemlere bırakılmasının yanlış
olduğuna ve tek hakemin Allah olduğuna
inanırlar.

Yukarıda anlatılan mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

ŞiilikA)
CaferilikB)
HaricilikC)
EşarilikD)

Bir öğrencinin planlı ve düzenli biçimde
dersine çalıştıktan sonra Allah’a güvenip
ondan yardım dilemesi aşağıdakilerden
hangisine bir örnektir?

17.

TesadüfA)
KaderB)
KazaC)
TevekkülD)

Bir insanın bir şeyi yapıp yapamama
gücünün sınırlı olmasına ne ad verilir?

18.

Külli iradeA)
KazaB)
TevekkülC)
Cüzi iradeD)

"Kararını verdiğin zaman artık Allah'a
dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine
dayanıp güvenenleri sever." ayetiyle
aşağıdakilerden hangisinin önemi
vurgulanmıştır?

19.

Ahiret hayatına imanınA)
Kadere imanınB)
Yardımsever olmanınC)
Tevekkül etmeninD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde
ortaya çıkan yorum farklılıklarının
sebeplerinden biri değildir?

20.

Siyasi durumlarA)
Coğrafi farklılıklarB)
Hak din olmasıC)
Dinî metinlerD)
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FELSEFE 1 B
Bilimsel yasa ve kuramları birer alet olarak
gören enstrümantalizm öğretisi aşağıdaki
düşünürlerden hangisine aittir?

1.

John DeweyA)
Auguste ComteB)
SocratesC)
HegelD)

Doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu
savunan görüşe ne ad verilir?

2.

LiberalizmA)
EmpirizmB)
PozitivizmC)
RasyonalizmD)

Sınırları önceden belirlenmiş bir alanda,
bilmek amacıyla genel geçer bilgiye ulaşmak
için sistemli olarak belli bir yöntemle elde
edilen bilgiye ne ad verilir?

3.

Bilimsel bilgiA)
Sanat bilgisiB)
Gündelik bilgiC)
Teknik bilgiD)

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda
felsefenin girdiği "bilgi kuramsal dönemeç"
olarak adlandırılan dönemin özelliklerinden
biri değildir?

4.

Tanrısal bilginin öneminin artmasıA)
Yeni bir bilim anlayışının doğmasıB)
Varlığa dair soruların arka plana atılmasıC)
Bilginin ne olduğu, nasıl ve ne yollardan
elde edildiğine dair araştırmaların başlaması

D)

Bilginin ne olduğunu, nasıl ve ne yollardan
elde edildiğini araştıran felsefe dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

EpistomolojiA)
AntropolojiB)
RasyonalizmC)
OntolojiD)

Varlığı fenomen olarak gören ve bundan yola
çıkarak, fenomenoloji akımını kuran düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

MarxA)
LamarckB)
HusserlC)
HegelD)

Modern bilimi temel alan, bilim dışı her türlü
spekülasyonu reddeden felsefe akımı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

KritisizmA)
PozitivizmB)
PragmatizmC)
RasyonalizmD)

Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisinin
özelliklerinden biri değildir?

8.

Öznel ve özgün bir ürün olmasıA)
Yaratıcı insan aklının ürünü olmasıB)
Amacının “güzel” ve estetik haz olmasıC)
İnanca dayanmasıD)

Felsefenin sözcük anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

ZekâA)
AkılB)
AhlakC)
Bilgelik sevgisiD)

Aşağıdakilerden hangisi Comte’un Üç Hal
Yasası'nın evrelerinden biri değildir?

10.

Pozitif evreA)
Metafizik evreB)
Teolojik evreC)
Estetik evreD)

Aşağıdakilerden hangisi Rönenans Çağı
bilim adamlarından biri değildir?

11.

BatlamyusA)
Newton B)
GalileoC)
KopernikD)

Aşağıdakilerden hangisi XX. yüzyılda Newton
fiziğine güvenin sarsılmasına neden olan
teorilerden biri değildir?

12.

Planck’ın Quantum TeorisiA)
Einstein’in Görelilik KuramıB)
Bacon’un Tümevarımsal KuramıC)
Heisenberg’in Belirsizlik KuramıD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi varlığı akıl yoluyla
açıklamaya ve temellendirmeye çalışan
alanlardan biridir?

13.

DinA)
AhlakB)
FelsefeC)
SanatD)

Aristoteles’e göre, varlıktaki değişme süreci
potansiyel olandan aktüel olana geçiş sürecidir.
Aristoteles, bu değişimi, maddesel neden, formel
neden, faili neden ve amaçsal neden olarak dört
neden teorisi ile açıklamıştır. 

Yukarıdaki bilgiye göre, tahtadan masa yapan
bir marangoz aşağıdaki nedenlerden
hangisine bir örnektir?

14.

Formel nedenA)
Faili nedenB)
Amaçsal nedenC)
Maddi nedenD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür
çevresinde M.S. VIII. ve IX. yüzyıllar arasında
özellikle bilim alanında önemli gelişmeler
kaydedilmesini sağlayan en önemli
faaliyetlerden biridir?

15.

Kilisenin felsefi eserlerin basımına öncelik
vermesi

A)

Bilimsel ve felsefi eserlerin eski
Yunanca'dan Arapça’ya çevrilmesi

B)

Hristiyan din adamlarının felsefi ve bilimsel
faaliyetleri teşvik etmeleri

C)

Doğudan batıya göçün ilerlemesiD)

Aşağıdakilerden hangisi materyalizmi
savunan düşünürlerden biridir?

16.

FarabiA)
AristotelesB)
Karl MarksC)
PlatonD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimi ürün olarak
inceleyen filozoflardan biri değildir?

17.

CarnapA)
ReichenbachB)
HempelC)
ToulminD)

Hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin
bilinemeyeceğini savunan görüşe ne ad
verilir?

18.

SeptisizmA)
NihilizmB)
MateryalizmC)
KritisizmD)

Evrenin ana maddesinin su olduğunu,
herşeyin sudan oluştuğunu ve yine suya
dönüşeceğini savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

HerakleitosA)
DemokritosB)
ThalesC)
PlatonD)

“Kanun” adlı eser aşağıdaki düşünürlerden
hangisine aittir?

20.

Yunus EmreA)
BirûnîB)
GazaliC)
MevlanaD)
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SEÇMELİ FELSEFE 1 B
Bilimin verilerinin insanın ve toplumun
yaşamını tümüyle değiştirip geliştirmesi,
insan yaşamını her geçen gün biraz daha
kolaylaştırması öncelikle aşağıdakilerden
hangisinin sayesinde gerçekleşmektedir?

1.

FelsefeA)
SanatB)
TeknolojiC)
MantıkD)

Aşağıdakilerden hangisi “Bilgi Kuramı”nın
temel kavramlarından biri değildir?

2.

SüjeA)
GerçeklikB)
DoğrulukC)
DogmaD)

Dış dünyadaki varlıkların “öz” ve “form”
olmak üzere iki ögeden oluştuğunu savunan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

3.

AristotelesA)
ComteB)
LockeC)
SokratesD)

Sınırları önceden belirlenmiş bir alanda,
bilmek amacıyla genel geçer bilgiye ulaşmak
için sistemli olarak belli bir yöntemle elde
edilen bilgiye ne ad verilir?

4.

Teknik bilgiA)
Gündelik bilgiB)
Sanat bilgisiC)
Bilimsel bilgiD)

Epistemoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

5.

Bilginin ne olduğunu, nasıl ve ne yollardan
elde edildiğini araştırır.

A)

Evrenin yapısı ve oluşumu ile ilgili sorulara
cevap arar.

B)

Yunanca “doğru bilgi” anlamına gelen
“episteme” ve “akılsal açıklama” anlamına
gelen “logos” kelimelerinden türemiştir.

C)

Başlıca kurucuları Descartes, Locke ve
Kant’tır.

D)

Özü anlamanın yolunun fenomeni bilmekten
geçtiğini, fenomenden hareketle “öz”e
ulaşılabileceğini savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

HobbesA)
AristotelesB)
HusserlC)
DemokritosD)

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve bilimi
dinden ayıran en temel özelliktir?

7.

Evreni ve insanı anlama çabalarıA)
Deney ve gözleme dayanmalarıB)
Dogmatik olmamalarıC)
En temel olanı bulmaya çalışmalarıD)

Comte’un Üç Hal Yasası'na göre
aşağıdakilerden hangisi insan düşüncesinin
geçirdiği evrelerden biri değildir?

8.

Pozitif evreA)
Pragmatik evreB)
Metafizik evreC)
Teolojik evreD)

Aşağıdakilerden hangisi dini bilginin
özelliklerinden biri değildir? 

9.

Dogmatik olmasıA)
Doğaya uygunluk aranmasıB)
İnanca dayanmasıC)
Sistematik olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi 1940’lı yıllara kadar
etkisini sürdüren klasik bilimsel görüşe karşı
yapılan eleştirilerden biri değildir?

10.

Bilimin bilim adamının ürünü olduğuA)
Bilimin bağımsız ve nesnel bir yapısı
olmadığı

B)

Bilimin doğrusal bir biçimde ilerlemediğiC)
Bilimin insanlığın tüm problemlerini
çözemeyeceği

D)

I. İnsan bilim sayesinde, doğayı ve toplumsal   
       gerçekliği anlayabilir.
II. Bilimin verileri sayesinde teknoloji üretebilir.
III. Bilim sayesinde insanlar bilimsel bilinç           
       kazanır ve sosyal, ekonomik ve kültürel         
       anlamda olumlu değişiklikler yapar.

Yukarıdaki ifadeler ile aşağıdakilerden
hangisine vurgu yapılmaktadır?

11.

Bilimin değerineA)
Bilim ve teknoloji ilişkisineB)
Bilimsel bilginin diğer bilimlere olan
ihtiyacına

C)

Bilim felsefesinin ne işe yaradığınaD)

Hem “öz”’ün bilinebileceğini ileri süren hem
de “öz”e ulaşmak için kullanılan bir yöntem
olan çağdaş felsefe akımına ne ad verilir?

12.

MateryalizmA)
DiyalektikB)
FenomenolojiC)
OntolojiD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi etkinlik olarak bilim
yaklaşımını savunan düşünürlerden biridir?

13.

ThalesA)
HempelB)
LockeC)
ToulminD)

Ontoloji terimini ilk kez kullanan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

SchellingA)
FichteB)
HegelC)
WolffD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin
aşamalarından biri değildir?

15.

DeneyA)
HipotezB)
ObjeC)
GözlemD)

Aşağıdakilerden hangisi varlığı sadece
madde olarak kabul eden filozoflardan biri
değildir?

16.

HobbesA)
DemokritosB)
La MettrieC)
DescartesD)

“Bilimin ürünü olan bilgi, onu ortaya koyan
insanın inançlarından, kişisel kanaatlerinden,
dünya görüşünden bağımsız bir bilgidir. Bilimsel
bilgi kişiden kişiye ya da toplumdan topluma
değişmez.”
Yukarıdaki görüşler, bilimsel bilginin hangi
özelliği ile ilgilidir?

17.

Objektif olmaA)
Olgusal olmaB)
Eleştirel olmaC)
Mantıksal olmaD)

Hegel’e göre hem doğa hem de tarih ve kültür
karşıtların çatışması ve senteze ulaşma
biçiminde ilerler. Bu sentez zamanla teze
dönüşür, tez antitezini yaratır. Bunların
çatışmasından yeni bir senteze ulaşılır.

Hegel'in yukarıdaki ilkesini aşağıdakilerden
hangisi doğru bir biçimde tanımlar?

18.

DiyalektikA)
Mutlak Tin(Geist)B)
İdealizmC)
RealizmD)

“Bu evrende (nesneler dünyasında) duyularla
algılanan varlıklar gerçekte var değildir.
Onlar yalnızca görünüşten ibarettir.”
görüşünü savunan Platon’a göre gerçek
varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?

19.

CisimlerA)
İdealarB)
MaddelerC)
CanlılarD)

Bilim insanlarından birisinin teorisini kabul
ettirdiği dönem, Kuhn’un deyimiyle
paradigmaya bağlı olarak çalışılan dönem
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Bilimsel Devrim DönemiA)
Olağan Bilim DönemiB)
Bunalım DönemiC)
Bilim Öncesi DönemD)
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TARİH 6 B
Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk
sefer aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Hotin SeferiA)
Tebük SeferiB)
Ulyanoğlu SeferiC)
Zigetvar SeferiD)

Talas Savaşı’nın dünya kültür tarihi
bakımından en önemli sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Müslüman Arapların, Çinlilerden kâğıt imal
etmesini öğrenmesi

A)

Orta Asya’nın Çinlilerin kontrolüne girmekten
kurtarılması

B)

Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki
ilişkilerin yumuşaması

C)

Abbasi Devlet yönetiminde Türklerin görev
almaya başlaması

D)

Hicri takvim ilk defa hangi halife zamanında
kullanılmaya başlanmıştır?

3.

Hz. AliA)
Hz. ÖmerB)
Hz. OsmanC)
Hz. EbubekirD)

İlk İslam donanması hangi halife zamanında
oluşturulmuştur?

4.

Hz. AliA)
Hz. EbubekirB)
Hz. ÖmerC)
Hz. OsmanD)

Aşağıdakilerden hangisi Medine’de bulunan
Müslümanlarla Mekkeliler arasında
gerçekleşen savaşlardan biri değildir?

5.

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

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların
yıkılış nedenleri arasında yer almaz?

6.

Birçok devletle savaşmak zorunda kalmalarıA)
Atabeylerin bölgelerinde güçlenmeleri ve
bağımsızlıklarını ilan etmeleri

B)

Canberdi Gazali İsyanıC)
Bâtınilerin zararlı çalışmalarıD)

Kaşgarlı Mahmut’un Türkçenin Arapça kadar
zengin olduğunu göstermek için yazdığı eseri
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Divan-ı HikmetA)
Ayn’ül AyanB)
Divanu Lügati’t TürkC)
Atabet’ül HakayıkD)

Türk tarihinde ilk defa sultan unvanını
kullanan hükümdar kimdir?

8.

Gazneli MahmutA)
Tolunoğlu AhmetB)
Satuk Buğra HanC)
Baytaş Arslan HanD)

Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Meydan
Muharebesi’nin sonuçları arasında yer
almaz?

9.

Tuğrul Bey’in sultan ilan edilmesiA)
Büyük Selçuklu Devleti’nin resmen
kurulması

B)

Türklerin batıya doğru ilerlemelerinin
önünün açılması

C)

Horasan topraklarının kesin olarak
Gaznelilere geçmesi

D)

Ahmet Yesevi’nin İslam tasavvufu ile ilgili
bilgiler verdiği eseri aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Ayn’ül AyanA)
Tevarih-i Ali OsmanB)
Divan-ı HikmetC)
TazarrunâmeD)
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B
El-Kânun fı’t-Tıp adlı eser kime aittir?11.

NizamülmülkA)
İbn-i SinaB)
FirdevsiC)
FarabiD)

Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar
getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen
"Muallim-i Sâni" unvanıyla anılan kişi
kimdir?

12.

Ömer HayyamA)
GazaliB)
İbn-i SinaC)
FarabîD)

Büyük Selçuklu Devleti döneminde şehirlerde
ticari hayatı düzenleyen ve bugünkü belediye
işlerini yürüten görevlilere ne ad verilir?

13.

MuidA)
MartolosB)
MuhtesipC)
MuhzırD)

Türk-İslam devletlerinde ülkenin bir bölgesini
idare eden hanedan üyelerine ne ad verilir?

14.

TudunA)
KamB)
MelikC)
AygucıD)

Abbasi halifelerinin hükümdarlara
gönderdikleri elbiselere ne ad verilir?

15.

TırazA)
ÇetrB)
NevbetC)
OtağD)

Moğollarda askerî iktalara ne ad verilir?16.

Çerig yurduA)
KöbegünB)
AymakC)
İnçüD)

Kudüs’teki Haçlı hâkimiyetine 1187’deki
Hıttin Savaşı ile son veren hükümdar kimdir?

17.

Zahîrüddîn Muhammed BabürA)
TimurB)
KalavunC)
Selahaddin EyyubiD)

Aşağıdakilerden hangisi Timur’un, Suriye
Seferi sırasında Yıldırım Bayezid’e
gönderdiği mektuplardaki istekleri arasında
yer almaz?

18.

Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf’un
kendisine teslim edilmesi

A)

Venediklilerle yapılan antlaşmaların
sonlandırılması

B)

Anadolu beylerinden alınan toprakların eski
sahiplerine geri verilmesi

C)

Yıldırım Bayezid’ın kendi hâkimiyetini
tanıması

D)

Moğollarda ordu komutanlarına ne ad verilir?19.

NoyanA)
YargucıB)
İnçüC)
AymakD)

Fâtımîler Devleti en geniş sınırlara kimin
zamanında ulaşmıştır?

20.

El hakimm BiemrillahA)
Müstansır-BillâhB)
Lizazi DinillahC)
UbeydullahD)
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COĞRAFYA 5 B
Türkiye’de çay yetiştiriciliğinin yapıldığı il
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

BayburtA)
SamsunB)
RizeC)
AmasyaD)

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus artış
oranı en düşüktür?

2.

EndonezyaA)
FransaB)
HindistanC)
ÇinD)

Türkiye’de pirinç yetiştiriciliğinin en fazla
olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Batı TrakyaA)
İç EgeB)
Doğu KaradenizC)
Doğu AkdenizD)

Aşağıdakilerden hangisi dünya
ekosisteminin en karmaşık ve en zengin
beslenme damarlarından biridir?

4.

MercanlarA)
DağlarB)
OvalarC)
ÇöllerD)

Çekirdeksiz üzüm üretiminin en fazla olduğu
il aşağıdakilerden hangisidir?

5.

UşakA)
ManisaB)
KütahyaC)
ÇanakkaleD)

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel
etkisi en azdır?

6.

ErivanA)
ParisB)
BerlinC)
LondraD)

Aşağıdakilerden hangisi termik santral
bulunan şehirlerden biri değildir?

7.

ElbistanA)
YatağanB)
SalihliC)
SomaD)

Aşağıdaki biyomlardan hangisinde bitki
örtüsü yoktur?

8.

ÇölA)
KutuplarB)
SavanC)
TundraD)

Yaşamını güneşten gelen enerjiyi kullanarak
devam ettiren canlı türü aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Okyanus canlılarıA)
HayvanlarB)
İnsanlarC)
BitkilerD)

Sümela Manastırı aşağıdaki şehirlerden
hangisindedir?

10.

ErzurumA)
RizeB)
ArtvinC)
TrabzonD)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0104-B

12 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve
tüketimi etkileyen doğal faktörlerden biri
değildir?

11.

İklimA)
Yer şekilleriB)
ŞehirlerC)
Su KaynaklarıD)

Efes antik kentine ait kalıntılar hangi şehrin
sınırları içerisinde yer almaktadır?

12.

DenizliA)
MuğlaB)
İzmirC)
AydınD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de
sanayinin yoğunlaştığı illerden biri değildir?

13.

BursaA)
DenizliB)
KocaeliC)
IğdırD)

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde petrol
çıkarılmaktadır?

14.

AntalyaA)
ÇorumB)
BoluC)
AdıyamanD)

Rüzgar enerjisinden elektrik üretme işlemi
Türkiye’de ilk kez hangi şehirde yapılmaya
başlanmıştır?

15.

KaşA)
FethiyeB)
ÇeşmeC)
KuşadasıD)

Canlıların aldıkları besinleri enerjiye
dönüştürebilmeleri için aşağıdakilerden
hangisi gereklidir?

16.

KarbondioksitA)
OksijenB)
SuC)
AteşD)

Aşağıdakilerden hangisi liman şehridir?17.

MarsilyaA)
EssenB)
ÜsküpC)
ViyanaD)

Aşağıdakilerden hangisi tükenmeyen doğal
kaynaklardan biri değildir?

18.

Doğal gazA)
DalgaB)
GüneşC)
RüzgarD)

Aşağıdakilerden hangisi bakır çıkarılan
illerden biri değildir?

19.

ArtvinA)
ElazığB)
KastamonuC)
EskişehirD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kış
sporlarının yapıldığı yerlerden biri değildir?

20.

UludağA)
KüreB)
PalandökenC)
KartalkayaD)
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PSİKOLOJİ 2 B
Zekâ bölümü 50 – 69 arasında olan bireyler
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

1.

Kendilerine bakamazlar, bakıma
muhtaçtırlar.

A)

Kolay etki altında kalırlar.B)
Suç oranının yüksek olduğu zekâ grubu
olarak kabul edilirler.

C)

Arzularını ve duygularını kontrol edemezler.D)

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

2.

Sözlü testlerA)
Bireysel testleriB)
Performans testleriC)
Grup testleriD)

Jung’a göre ruhsal enerjinin kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Aşağılık duygusuA)
Karşıtların çatışmasıB)
Kaygıdan kurtulma çabasıC)
Cinsel dürtüD)

Hümanistik ve varoluşçu kuramlarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Gesthalt psikolojisinden etkilenmişlerdir.A)
Kişiliği, çeşitli etkenlerin kişiye özgü bir
sentezi olarak ele alırlar.

B)

En önemli temsilcileri H. Murray ve A.
Maslow ve C. Rogers’tır.

C)

İnsanı parçalara (beden – ruh – bilinç)
ayırarak incelemek gerektiğini savunur.

D)

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

5.

Varoluşçu kuramlarA)
Öğrenme kuramlarıB)
Psikodinamik kuramlarC)
Temel eğilim kuramlarıD)

Aşağıdaki kuramlardan hangisi, “Zekânın
yapısı nasıldır?” sorusuna cevap arar?

6.

Zihinsel gelişim kuramıA)
Yapısal kuramlarB)
Psikososyal kuramlarC)
Bilgi işleme kuramlarıD)

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

7.

Adaptif testlerA)
Projektif testlerB)
Performans testleriC)
Çoktan seçmeli teslerD)

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir testin
özellikleri arasında yer almaz?

8.

Geçerliliğinin düşük olmasıA)
Yönergesine göre uygulanmasıB)
Güvenilirliğinin yüksek olmasıC)
Uzman kişilerce değerlendirilmesiD)

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

9.

EvrimA)
PopülasyonB)
ÇevreC)
KalıtımD)

İyi stres ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

10.

Dikkati bir konuda toplamayı sağlar.A)
Bireyi daha canlı ve dinamik hale getirir.B)
Bireyin uyum yeteneğini bozar.C)
Bireye zor işleri başarmak için güç verir.D)
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B
Müzik eğitimi almak isteyen bir gencin,
kendisine engel olmaya çalışan ailesini ikna
etmek için gösterdiği çaba, stres yaratan bir
durumla karşılaşıldığında gösterilen
tepkilerden hangisi ile açıklanır?

11.

UzlaşmaA)
ÇekilmeB)
KaçmaC)
AtılımD)

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

12.

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

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

13.

PsikodramaA)
NarkoanalizB)
İş terapisiC)
Grup terapisiD)

Uzun süreli ve yoğun stresin yarattığı
organik bozukluklar biçiminde ortaya çıkan
hastalıklara ne ad verilir?

14.

Enfeksiyon hastalıklarıA)
Genetik hastalıklarB)
Zihinsel hastalıklarC)
Psikosomatik hastalıkD)

Aşağıdakilerden hangisi stresle başetmede
kullanılan duygusal yöntemlerden biridir?

15.

Solunumun yavaşlatılmasıA)
Bireyin kendisi için zaman ayırmasıB)
Düzenli bedensel egzersiz yapılmasıC)
Metabolizmanın yavaşlatılmasıD)

Uzun süre aynı türden olay ve uyarıların
etkisinde kalan organizmanın durumdan
etkilenme derecesinin azalmasına ne ad
verilir?

16.

BastırmaA)
DuyarsızlaşmaB)
İnkârC)
YansıtmaD)

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

17.

FobiA)
EmpatiB)
HezeyanC)
BastırmaD)

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik stres
nedenlerinden biridir?

18.

Doğa koşullarıA)
Çevre kirliliğiB)
Olaylara verilen anlamlarC)
Mikrop, bakteri ve virüslerD)

Aşağıdakilerden hangisi geçici gruplara
örnektir?

19.

Bir hastane odasında birlikte kalan
refakatçiler

A)

Bir sendikanın temsilcileriB)
Bir spor kulübünü destekleyen taraftarlarC)
Bir siyasi partiye üye kişilerD)

Bilişsel çelişki kuramına göre, bir tutumun
değişmesi için tutum ve davranış arasında bir
çelişki bulunmalıdır.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisini
söyleyen bir kişi için tutum değişikliği
ihtimali söz konusudur?

20.

Tatil için bu şehri çok sevdim ama her
zaman burada yaşamak istemezdim.

A)

Arkadaşlarımı çok seviyorum ve onlarla iyi
geçiniyorum.

B)

Asitli içecekleri zararlı buluyorum ama
içiyorum.

C)

En zor bulmacaları çözebiliyorum ve boş
vakitlerimi onlarla geçiriyorum.

D)
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ALMANCA 4 B
Ferien im Mittelmeer bieten Ihnen ........................
Freundschaften.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

1.

sonnigeA)
neueB)
netteC)
interessanteD)

Erol hätte gern ein Motorrad.

Welches hat die gleiche Bedeutung mit dem
obigen Satz?

Verilen cümle ile aynı anlamı taşıyan
aşağıdakilerin hangisidir?

2.

Erol muß ein Motorrad kaufen.A)
Erol hatte ein Motorrad kaufen können.B)
Erol kann gut Motorrad fahren.C)
Erol würde gern ein Motorrad haben.D)

Televizyonu tamir edebilirim.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Ich darf den Fernseher reparieren.A)
Ich kann den Fernseher reparieren.B)
Ich hätte den Fernseher reparieren können.C)
Ich muß einen neuen Fernseher kaufen.D)

Ich .............. mit dem Rauchen aufhören!

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

4.

mußA)
werdeB)
kannC)
habeD)

Füll den Lottoschein aus!

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Bu loto kuponunu imzala!A)
Loto kuponu kayboldu!B)
Loto kuponunu doldur!C)
Bu loto kuponları aynı!D)

Gehe nicht ohne Erlaubnis …………….!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

niemandA)
keinemB)
irgendwohinC)
jemandD)

Was würden Sie sich gerne kaufen, wenn Sie
sehr reich wären?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun
cevabı değildir?

7.

Ich hätte Lust den ganzen Tag zu schlafen!A)
Ich hätte gern ein grosses Haus!B)
Ich würde ein neues Auto kaufen!C)
Ich würde mir gerne eine teure Uhr kaufen!D)

Ja, ich möchte gerne noch ein Pfund Tomaten.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Möchten Sie eine Tüte für die Tomaten?A)
Wie schmecken die Tomaten?B)
Möchten Sie noch ein Pfund Tomaten?C)
Haben Sie die Tomaten gegessen?D)
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B
Soll ich Ihnen helfen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Nein, sie brauchen nicht zu helfen.A)
Ja, ich muss früh aufstehen.B)
Nein, er macht seine Hausaufgaben.C)
Ja, ich komme mit euch.D)

Ich muss noch meine Hausaufgaben machen.

Wie kann man den obigen Satz mit
“haben-zu” bilden?

Verilen cümlenin “haben-zu” ile oluşturulmuş
şekli aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Ich habe schon meine Hausaufgaben
gemacht.

A)

Ich hatte meine Hausaufgaben vergessen
zu machen.

B)

Ich hätte meine Hausaufgaben machen
sollen.

C)

Ich habe noch meine Hausaufgaben zu
machen.

D)

Yağmur yağarsa piknik yapamayız.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Wenn es regnet, können wir kein Picknick
machen.

A)

Als es regnete machten wir Picknick.B)
Wir wollen Picknick machen, wenn es nicht
regnet.

C)

Als wir Picknick machen wollten, hatte es
geregnet.

D)

Atatürk ……….. im Jahr 1938.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

12.

kamA)
starbB)
hatteC)
gehtD)

A: Schau, diese Schuhe sind schön und billig.
B: Ja, aber gibt es nicht .....................?
B: Nein, ich glaube diese sind die billigsten und 

die schönsten!

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

13.

schönen und billigenA)
am schönsten und am billigstenB)
schönstes und billigstesC)
schönere und billigere D)

A: Gefällt dir diese blaue Jacke?
B: Ja, aber ………………………..
A: Gut, dann kaufen wir die schwarze Jacke!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

14.

die blaue Hose ist zu teuer.A)
die schwarze gefällt mir besser.B)
die muss ich probieren.C)
die rote Jacke ist zu teuer.D)
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B
Unter 18 Jahren ….……………….. 

Welches ergänzt den obigen Satz?

Cümleyi aşağıdakilerden hangisi doğru
olarak tamamlar?

15.

kannst du manchmal Auto fahren.A)
soll man selten Auto fahren.B)
darf man kein Auto fahren.C)
muss er immer Auto fahren.D)

Wir kaufen uns eine Wohnung,
..............................

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

16.

wenn wir diese Fragen beantworten
müssen.

A)

damit wir keine Miete bezahlen müssen.B)
weil es uns gut geht.C)
denn wir müssen immer arbeiten.D)

Seit wann verbringst du deine Zeit im
Einkaufszentrum?

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Zamanını ne zamandan beri alışveriş
merkezinde geçiriyorsun?

A)

Ne zamandır alışveriş merkezine
gidiyorsun?

B)

Zamanını neden alışveriş merkezinde
harcadın?

C)

Ne zamandır seninle alışveriş merkezine
gidemiyoruz?

D)

Ich gehe häufig tanzen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Warum geht er tanzen?A)
Wie oft gehen Sie tanzen?B)
Warum kommst du nicht mit?C)
Wie lange kannst du tanzen?D)

……………………., daß der Fahrer mit 180 km/h
gefahren ist.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

19.

Der Rockstar hatA)
Alle Mütter fragenB)
Jeder Geschäftsmann hatC)
Der Polizist hat festgestelltD)

………. Brasilien in Südamerika liegt, wußte ich
sowieso!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

20.

DennA)
DaB)
DaßC)
DerD)
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İNGİLİZCE 4 B
You ….................…. wait when the traffic light is
red. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

mustn’tA)
can'tB)
mustC)
mayD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

canA)
shouldn’tB)
mustn't C)
can’tD)

Bungee jumping is ............. than table tennis.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

the most dangerousA)
dangerousB)
the more dangerousC)
more dangerousD)

Liz went to the opera yesterday.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
olumsuz biçimidir?

4.

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

My father isn’t a careful driver. He drives
……...............…….. .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

wellA)
carefullyB)
slowlyC)
dangerouslyD)

Blue whale is ….................…. mammal in the
world.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

the biggestA)
the biggerB)
bigC)
biggestD)

Semra ….................…. eat lots of biscuits when
she was a baby.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

canA)
wouldB)
mustn’tC)
shouldD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

heavierA)
heavyB)
the heaviestC)
the heavyD)
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B
Onur and I .......................... each other for two
weeks.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

didn’t seeA)
seeB)
seenC)
haven’t seenD)

The students are waiting for their teacher
….................…. the garden. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

inA)
atB)
betweenC)
onD)

We have already had our dinner.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
Türkçe karşılığıdır?

11.

Akşam yemeğini yedik.A)
Akşam yemeğini henüz yemedik.B)
Akşam yemeğini zaten yedik.C)
Akşam yemeğini yemedik.D)

Carl hasn’t ridden a horse ………. .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

alreadyA)
agoB)
beforeC)
everD)

Our new office is ……............…… second floor of
the building.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

inA)
onB)
betweenC)
nextD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

goodA)
betterB)
the betterC)
the bestD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

will snowA)
snowsB)
has snowedC)
snowedD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

onA)
atB)
underC)
betweenD)
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B
There’s a big toy shop called ‘Hamley’s’ ………
Regent Street.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

inA)
atB)
onC)
(--)D)

I was born….................…. 1988 in İzmir.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

18.

onA)
fromB)
atC)
inD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

fastestA)
fastlyB)
fastC)
fasterD)

Have you ……… sung in front of people?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

neverA)
alreadyB)
everC)
yetD)
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FRANSIZCA 4 B
Ce chien est méchant ………… fidèle.

Choisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

carA)
maisB)
malgréC)
deD)

Le détective ……… un meurtre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

enquêteA)
soigneB)
plaisanteC)
rassureD)

Ce manteau est à moi: c’est ………… . 

Choisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

le mienA)
la mienneB)
les miennesC)
le tienD)

Nous nous sommes promenés longtemps ...........
le froid.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

maisA)
malgréB)
en revancheC)
pourD)

«Bu bir şaka mı?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

C’est rigolo?A)
C’est une plaisanterie?B)
Ça fait rire?C)
C’est une légende?D)

«Pierre pencereden ne görüyor?»

Choisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

6.

Que dit Pierre par la fenêtre?A)
Qui voit Pierre par la fenêtre?B)
Quand Pierre regarde par la fenêtre? C)
Que voit Pierre par la fenêtre?D)

C’est une personne ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

éveilléA)
silencieuxB)
naïve C)
joliD)

Pierre a 5 livres, tu as 5 livres. Il a ………… livres
que toi.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

autantA)
autant queB)
autant deC)
aussiD)
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B
Nous sommes au printemps, mais bientôt .........
sera l'été.

Choisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

celleA)
celuiB)
ceuxC)
ceD)

I. Un tableau a été volé. 
II. L’art est précieux. 
III. La police a attrapé le voleur. 
IV. Mais le tableau n’a pas été retrouvé.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

10.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Elle est ……… habillée.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

étrangementA)
prudenteB)
violenteC)
attentiveD)

Quand je …………, il partait.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

réveilleA)
me réveilleB)
me réveilleraiC)
m’étais réveilléD)

Il parle ………… . 

Choisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

doucementA)
douceB)
douxC)
facileD)

«Je ne réussis pas à résoudre le problème.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Problemi birlikte çözdük.A)
Problemlerim çok fazla.B)
Problemi çözmeyi başaramıyorum.C)
Problemli insanlar çok fazla.D)

Je pense ………… toi.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

deA)
auB)
àC)
enD)

Elle vient d’………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

arriverA)
arriveB)
arrivaitC)
arrivéD)
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B
Ma fille est blonde.  ………… de ma voisine est
brune.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

CellesA)
CelleB)
CeluiC)
CeuxD)

Elle a toujours de bonnes notes. C’est ……… de
la classe.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

meilleureA)
le meilleurB)
meilleurC)
la meilleureD)

Elle ………… dans quelques heures.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

vas partirA)
viens de partirB)
va partirC)
vient de partirD)

La ……… est le plus long des animaux.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

singeA)
lionneB)
chienC)
girafeD)
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DİL VE ANLATIM 7 B
"Aziz Sancar, 1963'te girdiği İstanbul Tıp
Fakültesi'ni 1969'da bitirdikten sonra Savur'da iki
yıl sağlık ocağında hekimlik yaptı. Daha sonra
Dallas'a giderek Dallas Texas Üniversitesi'nde
Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı. Yale
Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik
tezini tamamladı. Daha sonra DNA onarımı,
hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat
üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 415 bilimsel
makale ve 33 kitap yayınladı. DNA'nın onarılması
ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı 2015 Nobel
Kimya Ödülü'nü kazandı."

Yukarıdaki parçada kullanılan dil işlevi
aşağıdakilerden hangisidir? 

1.

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

Batı’da masallar üzerinde ilk sistemli
araştırmayı kim yapmıştır?

2.

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

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım
biçimlerinden  biri değildir?

3.

KoşmaA)
TürküB)
KasideC)
MâniD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk
hikâyelerinden biri değildir?

4.

Emrah ile SelvihanA)
Dede Korkut HikâyeleriB)
Kerem ile AslıC)
Leyla ile MecnunD)

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

5.

Karakter komedyası A)
Entrika komedyasıB)
Töre komedyasıC)
Hayal komedyasıD)

Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün
Batı’daki ilk temsilcilerinden biridir?

6.

EzopA)
PançatantraB)
GülistanC)
BidpayD)

Tiyatroyla ilgili aşağıdaki terimlerden
hangisinin anlamı yanlıştır?

7.

Aksesuar: Dekora yardımcı olan küçük
eşyalar

A)

Piyes: Tiyatro eserlerine verilen genel adB)
Perde: Oyunların gelişmesine göre oluşan
bölümler

C)

Mimik: Oyuncunun sahnede canlandırdığı
kişilik

D)

Aşağıdakilerden hangisi şiirin iç yapı
unsurlarından biridir?

8.

KafiyeA)
Şiirin öz derinliğiB)
VezinC)
Nazım şekliD)

Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün
bölümlerinden biri değildir?

9.

DüğümA)
SerimB)
OlayC)
ÇözümD)

Bir şiirin en güzel dizesine ne ad verilir?10.

Mısra-ı bercesteA)
BentB)
BeyitC)
Terci-i bendD)

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin
özelliklerinden biri değildir?

11.

Üslup kaygısı taşımasıA)
Okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla
yazılması

B)

Sanatsal bir dil kullanılmasıC)
Dilin göndergesel işlevde kullanılmasıD)
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B
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu aşağıdakilerden
hangisinin eseridir?

12.

Reşat NuriA)
Yahya KemalB)
Peyami SafaC)
Memduh ŞevketD)

Masallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır? 

13.

Bir masal içinde halk edebiyatının diğer
türlerinden örnekler bulunmaz.

A)

Masal anonim bir türdür.B)
Masallarda yer ve zaman kavramları
belirsizdir.

C)

Genellikle nesir şeklindedir.D)

Şinasi tarafından yazılmış tek perdelik bir
komedi olan “Şair Evlenmesi” adlı eser,
aşağıdaki hangi tür metinlerin içinde yer
alır?

14.

Coşku ve heyecana bağlı sanat metinleriA)
Göstermeye bağlı sanat metinleriB)
Gazete çevresinde gelişen metinlerC)
Anlatmaya bağlı sanat metinleriD)

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

15.

Memduh ŞevketA)
Halikarnas BalıkçısıB)
Sait Faik AbasıyanıkC)
Ömer SeyfettinD)

Aşağıdakilerden hangisi postmodern
romanın özelliklerinden biridir?

16.

Olay örgüsü üzerine kurulu bir anlatı
tekniğine sahip olması

A)

Aynı metin içerisinde tek anlatım tekniğini
kullanması

B)

Olayların uydurma ve kurmaca değil gözlem
ve deneyime dayanması 

C)

Sanatı bir tür oyun olarak görmesiD)

Birçok yönü ile operayı andıran fakat
sahnedeki bütün hareketleri ahenkli ve
zengin dans figürleri halinde gösteren baştan
sona besteli tiyatro çeşidine ne ad verilir?

17.

OperetA)
BaleB)
SkeçC)
RevüD)

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre
masal gruplarından biri değildir?

18.

Asıl masallarA)
Hayvan masallarıB)
Zincirlemeli masallarC)
Düşündürücü masallarD)

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

19.

ŞiirA)
MasalB)
RomanC)
MakaleD)

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı
türlerden biri değildir? 

20.

ŞiirA)
FıkraB)
EleştiriC)
BiyografiD)
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DİL VE ANLATIM 8 B
Forumun yapılma amacı nedir?1.

Bir sorunun çözümü için devlet
büyüklerinden yardım istemek

A)

Bir konu hakkında tam bir kamuoyu
yoklaması yapmak

B)

Bir sorun üzerinde bütün ilgililerin görüşlerini
öğrenmek 

C)

Bir sorun karşısında kesin bir karar almak D)

Aşağıdakilerden hangisi sempozyumlarda
oturum başkanının görevlerinden biri
değildir?

2.

Konuşmacıların sunu ve tartışma sürelerini
belirtmek

A)

Konu hakkında dinleyicilere kısa bir bilgi
vermek

B)

Konuşmacılardan sonra konuyu
dinleyicilerin tartışmasına açmak

C)

Konuşmacıların sunu içeriklerini belirlemekD)

Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce
veya bilgi ile ilgili sayfa altına konulan
açıklamaya ne ad verilir?

3.

DipnotA)
İndeksB)
DökümantasyonC)
KaynakçaD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılar
içerisinde yer almaz?

4.

Değerlendirme yazılarıA)
Bilimsel makalelerB)
Tiyatro metinleriC)
Konferans raporlarıD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazının
bölümlerinden biri değildir?

5.

ÖzetA)
Soru – CevapB)
SonuçC)
Asıl MetinD)

Yazar, düşünür ve sanatçıların veya kendi
alanında uzman kişilerin bir konuyu
açıklamak, tanıtmak, bilgi vermek, öğretmek
amacıyla yaptıkları konuşmalara ne ad
verilir?

6.

KonferansA)
ToplantıB)
Açık OturumC)
SempozyumD)

Münazaranın temeli aşağıdakilerden
hangisine dayanır?

7.

TezA)
Tez – MetatezB)
Antitez – MetatezC)
Tez – AntitezD)

Bir konunun dinleyiciler önünde, söyleşi
havası içerisinde birkaç kişi tarafından
tartışılmasına ne ad verilir?

8.

Açık oturumA)
RöportajB)
KonferansC)
SöylevD)

Aşağıdakilerden hangisi konferans planında
yer almaz?

9.

Konferansın amacıA)
Hitap cümlesiB)
Konuşmacı sayısıC)
Konunun sunuluşuD)

Açık oturumun temel ögesi aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

KonuşmacılarA)
BaşkanB)
KonuC)
İzleyicilerD)

Açık oturumun temel amacı nedir?11.

Grubun düşüncesine karşı çıkanları sert bir
şekilde eleştirmek

A)

Alınan kararları uygulamaya koymakB)
Ele alınan konuyu karara bağlamakC)
Problemlere yeni bakış açıları getirmekD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla
ilgili bir terim değildir?

12.

DipnotA)
BibliyografyaB)
Oturum başkanıC)
İndeksD)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım
türlerinden biridir?

13.

ŞiirA)
KonferansB)
DeğerlendirmeC)
MakaleD)

Açık oturumda izleyicilerin sorularının
alınması ve cevaplanması söz konusu
olduğunda açık oturum aşağıdakilerden
hangisine dönüşür?

14.

ForumA)
MülakatB)
RöportajC)
SempozyumD)

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum
bildirisinin bölümlerinden biridir?

15.

TaslakA)
SonuçB)
GelişmeC)
GirişD)

Aşağıdakilerden hangisi konferansçının
konferans sırasında dikkat etmesi gereken
unsurlardan biridir?

16.

Elindeki notları dinleyiciye okumalıdır.A)
Konferansçının, dinleyicilerin kültür ve zevk
düzeylerini dikkate alma zorunluluğu yoktur.

B)

Argo ve bayağı sözlerden kaçınmalıdır.C)
Konferansçı heyecanıyla hareket etmelidir.D)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım
türlerinden biri değildir?

17.

SempozyumA)
MakaleB)
Açık OturumC)
KonferansD)

Makaleyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

18.

Gazetede ilk sayfa ve birinci sütunda yer
alan ve günlük olaylar, ülke sorunları
hakkında görüşleri yansıtan yazılara
başmakale adı verilir.

A)

Bilimsel bir anlatım ağır basar.B)
Üslup yönünden üçüncü tekil anlatım tercih
edilir.

C)

Makalede temel öge duygudur.D)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların
giriş bölümlerinin taşıması gereken
özelliklerden biri değildir?

19.

Ana bulguların dile getirilmesi ve
sonuçlarının belirtilmesi

A)

Her türlü terim ve kısaltmanın anlamlarının
açıklanması

B)

Kullanılan yöntemin ve bu yöntemin seçiliş
sebebinin gizli tutulması

C)

Çalışmanın gerekliliğinin ortaya konulmasıD)

Bilimsel yazı hazırlanırken başkasının
görüşlerini alıp, gönderme yapılarak nereden
alıntılandığı belirtilmediği takdirde ortaya
çıkan bilimsel hırsızlığa ne ad verilir?

20.

İntihalA)
Göndergesel işlevB)
AlıntıC)
DipnotD)
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TÜRK EDEBİYATI 3 B
Aşağıdaki destanlardan hangisinde, Oğuz
Kağan'ın doğumu, üstün nitelikleri, askeri
başarıları ve ölümünden önce devletini
oğulları arasında nasıl paylaştırdığı
anlatılmaktadır?

1.

GöçA)
Oğuz KağanB)
TüreyişC)
GılgamışD)

En eski Türk destanlarının tarihsel
sınıflandırması içinde ilk sırada yer alır. V.
Radlov tarafından yazıya geçirilmiştir. Altay
Türkleri arasında günümüzde de söylenmektedir.

Yukarıda tanıtılan destan aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Timur DestanıA)
Göktürk DestanıB)
Manas DestanıC)
Yaratılış DestanıD)

Aşağıdakilerden hangisi Destan Dönemi Türk
Edebiyatında Türklerin kullandıkları
alfabelerden biridir?

3.

ArapA)
LatinB)
KirilC)
GöktürkD)

Eski Türklerde, gözlem ve uzun
deneyimlerden süzülen duygu ve
düşüncelerin özlü bir anlatımı olarak kabul
edilen, dilden dile aktarılan atasözlerine ne
ad verilir?

4.

SaguA)
DestanB)
SavC)
KoşukD)

Halk şiirinin unutulmaz ustasıdır. 17. yüzyılda
Toroslar’ da Türkmen aşiretleri arasında
yaşamıştır. Şiirlerini dörtlük nazım birimiyle, hece
ölçüsüyle saz eşliğinde söylemiştir.

Yukarıda tanıtılan ünlü halk ozanı,
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Pir Sultan AbdalA)
KaracaoğlanB)
Âşık VeyselC)
DadaloğluD)

Mehmet Fuad Köprülü ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

6.

Türkiye’de ilk defa tarih ve edebiyat tarihi
incelemelerinde bilimsel yöntemleri ortaya
koymuş bir bilim adamıdır.

A)

İstanbul doğumlu önemli bir divan şairidir.B)
Tanzimat dönemi şair ve yazarlarındandır.C)
Romantizm akımının öncüsüdür.D)

Divan-ı Lügat'it Türk'ün yazarı kimdir?7.

Kaşgarlı MahmutA)
Ahmet YesevîB)
Edip AhmetC)
Nailî KadimD)

Aşağıdakilerden hangisi, destan dönemi Türk
edebiyatında Türklerin kullandıkları
alfabelerden biridir?

8.

KirilA)
LatinB)
GöktürkC)
ArapD)

Aşağıdaki Çağdaş Türk Edebiyatı destanları
ve yazarları ile ilgili eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?

9.

Sakarya Meydan Savaşı- Ceyhun Atuf
Kansu

A)

Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda- Cahit KülebiB)
Kurtuluş Savaşı Destanı- Nazım HikmetC)
Berlin Üçlemesi- Fazıl Hüsnü DağlarcaD)

"Tanrılar ve İnsanlar" adlı oyunu kaleme alan
yazar aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Orhan AsenaA)
Orhan KemalB)
Cahit AtayC)
Melih Cevdet AndayD)

Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mı
Emdi yürek yırtılur

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden
hangisine örnektir?

11.

GazelA)
SavB)
KoşukC)
SaguD)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0104-B

29 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Balasagun yakınlarında bir şehir kuran
hükümdar Şu'nun ilginç özelliklerinin, Büyük
İskender'le yaptığı savaşların anlatıldığı Şu
Destanı aşağıdakilerden hangisine aittir?

12.

GöktürklereA)
SakalaraB)
KırgızlaraC)
UygurlaraD)

Destanın özellikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Konusu kahramanların yaptıkları üzerine
kurulur.

A)

Halkı ilgilendiren büyük olaylardan
doğmuştur.

B)

Olaylar sınırlı bir coğrafyada geçer.C)
Önce sözlü tür olarak doğmuştur.D)

Türk Edebiyatının en önemli eserlerindendir.
Eser adını iyi ve kötü düşünceli iki prensten
almaktadır. Eserin aslı Sanskritçe'dir. Dinsel
masal niteliği taşımaktadır.

Yukarıda tanıtılan eser aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Kutadgu BiligA)
Kalyanamkara ve PapamkaraB)
Atabetü’l HakâyıkC)
İlyada ve OdysseiaD)

1720 yıllarında yurtdışına elçi olarak
gönderilen, gördüğü yerlerle ilgili gözlem ve
izlenimlerini "Fransa Sefaretnamesi" adlı
eseriyle tarihi bir belge niteliğinde sunan
devlet adamı kimdir?

15.

Sinan PaşaA)
Mercimek AhmetB)
Kâtip ÇelebiC)
Yirmisekiz Mehmet ÇelebiD)

Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşı üzerine
yazılan ilk roman olan Ateşten Gömlek’in
yazarı kimdir?

16.

Peyami SafaA)
Halit Ziya UşaklıgilB)
Halide Edip AdıvarC)
Reşat Nuri GüntekinD)

Türkiye'de ilk defa özellikle tarih ve edebiyat
tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemleri
ortaya koyan bilimadamı aşağıdakilerden
hangisidir? 

17.

Mehmet Fuad KöprülüA)
Agâh Sırrı LeventB)
Ahmet Hamdi TanpınarC)
Nihat Sami BanarlıD)

Yunan Edebiyatının ünlü doğal destanları
"İlyada ve Odysseia"yı kaleme alan millî
destan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

18.

MiltonA)
AriostoB)
HomerosC)
SophoklesD)

Aşağıdaki edebî dönemlerden hangisi Batı
Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı içinde yer
almaz?

19.

Türk Halk EdebiyatıA)
Edebiyat-ı CedideB)
Milli Mücadele Dönemi EdebiyatıC)
Tanzimat Dönemi Türk EdebiyatıD)

Edebiyat tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

20.

Pozitif bilimler gibi gözleme ve deneye
dayanır.

A)

Bir toplumun edebiyatının işlediği yolu ve
geçirdiği dönemleri anlatır; edebiyat hayatını
bütün olarak değerlendirir.

B)

Öğretici nitelikte birer sanat eseridir.C)
Edebiyatın konusu içine giren eserleri ve
sanatçılarını alfabetik sırayla değerlendirir.

D)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0104-B

30 İzleyen sayfaya geçiniz.



FİZİK 4 B
Işığın dalga teorisini ortaya atan, ışık
kaynaklarının titreşimler meydana getirdiğini
ve bu titreşimlerin saydam ortamlarda
dalgalar halinde ilerlediğini öne süren bilim
insanı kimdir?

1.

Newton A)
YoungB)
HuygensC)
HertzD)

I. Ses dalgaları boyuna dalgalardır.
II. Ses dalgalarının yayılması için bir
      ortam  gerekmez.
III. Ses mekanik bir dalgadır.

Ses dalgaları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangisi veya hangileri doğrudur?

2.

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

Merkezinde bulunan bir eksen etrafında
dönebilen ve üzerinde eşit aralıklarla açılmış
yarıklar bulunan daire şeklindeki araca ne ad
verilir?

3.

BarometreA)
StroboskopB)
ManometreC)
KronometreD)

Yanardağlardan volkanların fışkırması
sırasında meydana gelen patlamalardan
kaynaklanan depremlere ne ad verilir?

4.

Tektonik depremA)
Deprem dalgalarıB)
Çöküntü depremleri C)
Volkanik depremD)

Noktasal ışık kaynağı ve 10 cm boyundaki bir
kalem, bir perdenin önüne şekildeki gibi
yerleştirilmiştir. 

Buna göre kalemin perde üzerindeki boyu
kaç cm 'dir?

5.

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

Dalga boyu 30 m olan bir radyo dalgasının
frekansı kaç MHz (MegaHertz) dir? 
(c = 3.108 m/s, 1 MHz=106 Hz)

6.

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

I. Bir merceğin odak uzaklığı eğrilik yarıçapına  
      bağlıdır.
II.   Bazı mercekler paralel ışınları bir                    
      noktada toplarken bazıları dağıtır.
III. Bir mercekte asal eksenin merceği kestiği       
      noktaya optik merkez denir.

Merceklerle ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

7.

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

Esnek bir yayda oluşturulan periyodik
dalgaların 4 ardışık dalga tepesi arasındaki
uzaklık 12 cm'dir. Dalgaların yayılma hızı 10
cm/s olduğuna göre dalganın frekansı kaç  
Hz 'dir?

8.

2,5A)
3B)
3,5C)
4D)
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B
Işık şiddetinin Uluslararası Birim
Sistemi(SI)’ndeki birimine ne ad verilir?

9.

JouleA)
CandelaB)
LüksC)
Watt D)

Yukarıdaki şekilde odak uzaklığı f olan ince
kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen
ışınlar mercekten ne kadar uzakta odaklanır? 

10.

fA)
f/2 B)
2 fC)
3 fD)

I. Dalgalar enerji taşır.
II. Dalgalar titreşim ve ilerleme doğrultusuna       
      göre iki gruba ayrılır.
III. Ses elektromanyetik bir dalgadır.

Dalgalarla ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangisi veya hangileri doğrudur?

11.

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

Yarım küre şeklindeki camın merkezine
yukarıdaki şekildeki gibi gelen tek renkli I
ışını 1, 2, 3 ve 4 ile numaralandırılmış kesikli
çizgilerle gösterilen  yollardan hangisini
izler?

12.

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

Sarsıntı ve titreşimlerin esnek ortamda
yayılmasına ne ad verilir?

13.

PeriyotA)
DalgaB)
FrekansC)
Dalga boyuD)

Yakını iyi göremeyen kişilerde oluşan göz
kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

14.

HipermetropA)
MiyopB)
AstigmatC)
PresbitlikD)

Esnek bir yayda meydana getirilen periyodik
dalgalardan 1. ile 5. dalga tepesi arasındaki
uzaklık 24 cm ise  periyodik dalgaların dalga
boyu kaç cm’dir?

15.

3A)
4B)
5C)
6D)
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B
Derinliği her yerde aynı olan bir dalga
leğeninde, 8 yarıklı bir stroboskop saniyede 4
devir yaptığında duruyormuş gibi görünen su
dalgalarının frekansı kaç s-1'dir?

16.

8A)
4 B)
16C)
32D)

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi yarıçapları r, 2r
ve 3r olan A, B ve C kürelerinin merkezlerinde
özdeş ve şiddetleri I olan ışık kaynakları
bulunmaktadır. 

Buna göre kürelerin iç yüzeylerindeki
aydınlanma şiddetleri EA, EB ve EC
arasındaki  büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

EB ˃ EC = EAA)

EB = EC ˃ EAB)

EB ˃ EC ˃ EAC)
EB = EC = EAD)

Yukarıdaki gergin bir yayda oluşturulan ve
ok yönünde ilerleyen dalganın K, L ve M
noktalarının hareket yönünde oluşturduğu
değişimler aşağıdakilerden hangisidir?

18.

K, M ve L aşağıA)
K aşağı, M ve L yukarıB)
K ve L aşağı, M yukarıC)
K, M ve L yukarıD)

Bir tümsek aynanın önüne yukarıdaki
şekildeki gibi konulan ABCD cisminin tümsek
aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

A)

B)

C)

D)

Düzlem aynaya yukarıdaki şekildeki gibi
gelen I ışınının düzlem aynadan yansıma açısı
kaç derecedir? 

20.

20A)
30B)
45C)
60D)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0104-B

33 İzleyen sayfaya geçiniz.



FİZİK 8 B
Herhangi bir radyoaktif izotopun miktarının
başlangıç miktarının yarısına inmesine ne ad
verilir?

1.

Yarı miktarA)
Yarı izotopB)
FisyonC)
Yarı ömürD)

I. Elektronlar ışıma yapmadan kararlı 
yörüngelerde dolanırlar.

II. Elektronlar açısal momentumu h/2’nin tam 
katları olan yörüngededir.

III. Elektronlar ivmeli hareket yaparak spiral 
yörünge çizerek çekirdeğe çakılır.

Bohr atom modeline göre yukarıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

2.

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

Aşağıdakilerden hangisi evrenin
genişlediğini kanıtlamak için kullanılabilir?

3.

de-Broglie hipoteziA)
Fotoelektrik olayB)
Bohr atom teorisiC)
Doppler olayıD)

Bohr atom modeline göre, 4. yörüngedeki bir
elektronun açısal momentumu L ise, bu
elektronun 1. yörüngeye inmesi ile açısal
momentumdaki değişim ne olur?

4.

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

I. Nötronlar ve protonlar kuarklardan meydana 
gelmiştir.

II. Elektronlar lepton ailesine aittir.
III. Bozonlar fermiyon sınıfına aittir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri
doğrudur?

5.

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

Aşağıdaki atom altı parçacıklardan hangisi
bozonlar sınıfına dahildir?

6.

GluonA)
ElektronB)
KuarkC)
LeptonD)

Aşağıdakilerden hangisinin anti-parçacığı
yoktur?

7.

FotonA)
ElektronB)
MüonC)
ProtonD)

Aşağıdakilerden hangisi Michelson-Morley
deneyinin sonucu olarak değerlendirilemez?

8.

Işık hızı tüm referans sistemleri için aynıdır.A)
Işığın uzayda yayılması için bir ortama
ihtiyaç vardır.

B)

Tüm uzayı kaplayan ether fikri ortadan
kalkmıştır.

C)

Deney düzeneğinin farklı açılarda
döndürülmesi ile girişim deseni
değişmemiştir.

D)

Dalgaboyu 12000 Å olan bir ışığın
momentumu  kaç  kg m/s’dir?                         
(h = 6,62.10–34 Js)

9.

0,55.10–27A)
1,8.10–27B)
0,55.10–24C)
1,8.10–24D)

Elektronlarının eşik enerjisi 1,2 . 10–19 joule
olan bir metal yüzeyine 993 nm dalgaboylu
bir ışık gönderiliyor. Metal yüzeyinden
sökülen elektronların kinetik enerjisi kaç
joule’dür?
(h = 6,62 . 10–34 Js ; c = 3 . 108 m/s)

10.

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

Sıcaklığı 127 °C olan bir metalden yayılan
ışımanın en yüksek değerindeki dalgaboyu
kaç Å’dür? (Wien katsayısı = 2,898.10–3 mK)

11.

724,5A)
1200B)
7245C)
72450D)

Comton olayında gelen foton ile saçılan
fotonun hangi nicelikleri eşit olur?

12.

Dalga boylarıA)
FrekanslarıB)
HızlarıC)
EnerjileriD)
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B
m kütleli bir parçacık v hızı ile hareket
ederken bu parçacığa eşlik eden de Broglie
dalgaboyu λ olmaktadır. Bu parçacığın kütlesi
3 katına ve hızı 2 katına çıkarsa, parçacığa
eşlik eden de Broglie dalgasının dalgaboyu
kaç λ olur?

13.

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

I. İzafiyet teorisine göre, ışık hızına yakın 
hızlarda hareket eden bir gözlemci, durgun 
bir gözlemciye göre zamanı daha uzun 
ölçer.

II. İzafiyet teorisine göre, ışık hızına yakın 
hızlarda hareket eden bir gözlemci, bir 
cismin boyunu durgun haline göre daha 
uzun ölçer.

III. Siyah cisim ışımasına göre; siyah cisim, 
üzerine düşen bütün ışımaları 
yutan  ideal  bir sistemdir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

14.

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

I. LED’ler elektrik enerjisini ışığa dönüştüren 
yarıiletken devre elemanlarıdır.

II. LED’ler farklı dalgaboylarında ışıma 
yapabilirler.

III. LED’ler sağlık sektöründe fototerapi 
cihazlarında kullanılmaktadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

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

I. Cooper çifti, bir elektron ve bir protonun bir 
araya gelmesiyle oluşur.

II. İyi bir süper iletken her sıcaklık değerinde 
sıfır direnç gösterebilir.

III. Süper iletken, yakınında bulunan bir 
manyetik alanı dışlama özelliğine sahiptir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

16.

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

10 nm kaç Å’dür?17.

0,1A)
1B)
10C)
100D)

I. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren 
sistemlere fotovoltaik piller adı verilir.

II. Güneş pilleri p ve n-tipi yarıiletkenlerin 
birleştirilmesi ile oluşturulur.

III. Güneş pilleri farklı dalgaboyunda ışık 
yayabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

18.

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

Aşağıdakilerinden hangisi X-ışınlarının
özelliklerinden birisi değildir?

19.

Kısa dalgaboyuna sahiptirlerA)
Dalgaboyları 400-700 nm arasında değişen
elektromanyetik dalgalardır

B)

Hem dalga hem de tanecik özelliği
gösterirler

C)

Yüksek enerjilidirlerD)

Aşağıdakilerden hangisi protonların spin
hareketlerini referans alarak çalışan bir tanı
ve görüntüleme cihazıdır?

20.

UltrasonA)
TomografiB)
SonarC)
MRD)
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BİYOLOJİ 1 B
“DNA parmak izi yöntemi”nde aşağıdaki
alanların hangisinden yararlanılır?

1.

Resterorasyon ekolojisiA)
Biyoyakıt üretimiB)
Kök hücre teknolojisiC)
Adli uygulamalarD)

Bir kontrollü deney düzeneğinde
değiştirilerek etkisi araştırılan koşula ne ad
verilir?

2.

Bağımlı değişkenA)
Bağımsız değişkenB)
Kontrollü değişkenC)
Sayısal veriD)

İnsan bir canlı olarak aşağıdaki beslenme
şekillerinin hangisinin içinde yer alır?

3.

KarnivorA)
HerbivorB)
OmnivorC)
ÇürükcülD)

Kemosentez yapan canlılar aşağıdaki
gruplardan hangisinin içinde yer alır?

4.

Tohumsuz bitkilerA)
Su yosunlarıB)
Eukaryot bir hücrelilerC)
BakterilerD)

Suyun pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?5.

1A)
7B)
14C)
20D)

RNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

6.

Yapısında urasil bazı bulunur.A)
Çekirdekte ve sitoplazmada bulunur.B)
Yapısında riboz şekeri vardır.C)
Çift zincirden oluşur.D)

Bilimsel bilgide olanı olmayandan ayırt
etmede kullanılan önemli ölçüt
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

SınanabilirlikA)
EleştirilebilirlikB)
Herkes tarafından kabul edilebilirlikC)
Bilim insanı tarafından üretilebilirlikD)

Sayısal sonuçların elde edildiği gözlemlere
ne ad verilir?

8.

TeoriA)
KuramB)
Nicel gözlemC)
Nitel gözlemD)

Besinlerini ölü ya da canlı diğer
organizmaların biyokütlelerinden sağlayan
canlılara ne ad verilir?

9.

HeterotrofA)
KemotrofB)
SimbiyotikC)
OtotrofD)

Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen
vitaminlerden biridir?

10.

A A)
BB)
DC)
K D)
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B
Yağların bir organizmada ikinci derecede
enerji verici olarak kullanılmalarının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Hücre zarı yapısına katılmalarıA)
Koruma yapmalarıB)
Yağ asitlerinden oluşmalarıC)
Zor parçalanmalarıD)

Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılar için
ortak yapı elementlerinden biri değildir?

12.

SelenyumA)
AzotB)
HidrojenC)
FosforD)

Aşağıdakilerden hangisi tek zarlı
organellerden biri değildir?

13.

KofulA)
MitokondriB)
GolgiC)
LizozomD)

Glikozun bitki hücrelerindeki depo şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Selüloz A)
Glikojen B)
KitinC)
Nişasta D)

Aşağıdakilerden hangisi plastid çeşitlerinden
biri değildir?

15.

KondroblastA)
KloroplastB)
KromoplastC)
LökoplastD)

Aşağıdakilerden hangisi inorganik
bileşiklerden biridir?

16.

KarbonhidratA)
Yağ B)
MineralC)
ProteinD)

Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan
hücresi arasındaki yapısal farklardan biri
değildir?

17.

Bitki hücrelerinde çeper bulunmasıA)
Hayvan hücrelerinde sentrozom bulunmasıB)
Mitokondrinin hayvan hücrelerinde
bulunması

C)

Bitki hücrelerinde kloroplast bulunmasıD)

Aşağıdaki yapılardan hangisi hücre
bölünmesinde aktif olarak görev alır?

18.

SentrozomA)
KofulB)
Golgi aygıtıC)
LizozomD)

İnsan vücudunda en fazla bulunan mineral
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

DemirA)
KalsiyumB)
SodyumC)
FosforD)

Aşağıdakilerden hangisi aktif taşıma olayına
örnektir?

20.

Kolaylaştırılmış difüzyonA)
DifüzyonB)
EndositozC)
OzmozD)
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BİYOLOJİ 4 B
Bir genin ayırt edilebilir fenotipik özellikler
meydana getirebilen alternatif çeşitlerine ne
ad verilir?

1.

AlelA)
BaskınB)
ÇekinikC)
FaktörD)

Genetik maddede nadiren de olsa meydana
gelen kalıtılabilir kararlı değişikliklere ne ad
verilir?

2.

AmniyosentezA)
MorulaB)
SegmentasyonC)
MutasyonD)

Kan şekerinin düzenlenmesinde işlev gören
hormon aşağıdakilerden hangisidir?

3.

İnsülinA)
MelatoninB)
SerotoninC)
KortizolD)

İki farklı arı dölün çaprazlanmasıyla elde
edilen döllere ne ad verilir?

4.

HomozigotA)
HeterozigotB)
PleiotropiC)
EkivelentlikD)

Bireyler arasında çeşitlilik gösteren
kalıtılabilir özelliklere ne ad verilir?

5.

İşaretA)
MizaçB)
İzC)
KarakterD)

Kendileri çaprazlandığında birçok kuşak
boyunca hep aynı fenotipe sahip yavrular
üreten organizmalara ne ad verilir?

6.

Arı dölA)
EkivalentlikB)
MelezC)
BaskınlıkD)

Aşağıdakilerden hangisi canlıları etkileyen
abiyotik faktörlerden biri değildir?

7.

SıcaklıkA)
AyrıştırıcılarB)
IşıkC)
ToprakD)

Eğer iki tür birbiriyle yakın temas kurmuş ve
birlikte yaşam sürüyorsa, bu şekildeki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

KonakçıA)
ParazitlikB)
SimbiyozC)
HolozoikD)

Aşağıdakilerden hangisi en fazla ağaç ve
bitki türünün bulunduğu karasal biyomdur?

9.

Tropikal ormanlarA)
TundraB)
TaygaC)
Yaprak döken ormanlarD)

Karasal biyomlarda keskin sınırlarla
ayrılmamış olsa da kominiteler arasında
oluşan geçiş bölgelerine ne ad verilir?

10.

TaygaA)
MakiB)
EkotonC)
TundraD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi sucul biyomlardan
biri değildir?

11.

NehirlerA)
KutuplarB)
GöllerC)
OkyanuslarD)

Küçük ağaçlar ve kısa boylu çalı formunda
olan ve ılıman bölgelerde yaşayan bitki türü
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

MakiA)
İğne yapraklıB)
Yaprak dökenC)
TropikalD)

Biyosferin diğer adı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

PopülasyonA)
HabitatB)
Küresel ekosistemC)
KominüteD)

Azot gazı atmosferin yüzde kaçını oluşturur?14.

85A)
78B)
64C)
52D)

Beraber yaşayan canlı türlerinden biri yarar
görürken diğer tür ne zarar ne de yarar
görüyorsa, bu şekildeki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

SimbiyontA)
MutualizmB)
KonakçıC)
KommensalizmD)

Aşağıdakilerden hangisi biyomların
dağılımına etki eden faktörlerden biri
değildir?

16.

EnlemA)
Yükseklik farklılıklarıB)
BasınçC)
Yağış miktarıD)

Aşağıdakilerden hangisi canlıları etkileyen
biyotik faktörlerden biridir?

17.

SuA)
MinerallerB)
İklimC)
ÜreticilerD)

Etçiller üzerinden beslenen tüketiciler
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

İkincil tüketicilerA)
Birincil tüketicilerB)
Üçüncül tüketicilerC)
Karışık beslenenlerD)

Aynı bölgede yaşayan ve birbirleriyle
etkileşim içerisinde olan popülasyonların
oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

19.

EkolojiA)
KomüniteB)
HabitatC)
BiyosferD)

Kışın ortalama sıcaklığın -30°C; yazın ise
10°C’nin altında olan karasal biyom türü
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

TaygaA)
Yaprak döken ormanB)
OtlaklarC)
TundraD)
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BİYOLOJİ 6 B
Kan miktarının veya kandaki alyuvar
sayısının normalin altına düşmesi durumuna
ne ad verilir?

1.

Lösemi A)
Anemi B)
LenfomaC)
KangrenD)

Aşının özellikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

2.

Sağlıklı kişiye uygulanır.A)
Kısa süreli bağışıklık sağlar.B)
Pasif bağışıklık sağlar.C)
Tedavi edici özelliktedir.D)

Aşağıdaki hücrelerden hangisi üretildikten
sonra çekirdeklerini ve diğer organellerini
kaybeder?

3.

LenfositlerA)
EritrositlerB)
PlateletlerC)
LökositlerD)

Dişin ağızda görünen kısmına ne ad verilir?4.

KökA)
BoyunB)
TaçC)
MineD)

Soluk verirken gevşeyerek yukarı doğru
çıkan kas aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Kaburgalar arası kaslarA)
Boyun kaslarıB)
Kalp kasıC)
Diyafram kasıD)

Böbreğin idrar oluşumunu gerçekleştiren
fonksiyonel yapı biriminin adı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Nefron A)
Nöron B)
Glomerulus C)
Üreter D)

Aşağıdakilerden hangisi tükürüğün
içeriğinde bulunmaz?

7.

AmilazA)
MukusB)
SerözC)
ReninD)

Aşağıdaki hareketlerden hangisi istemli
olarak başlayıp refleks olarak devam eder?

8.

GerinmeA)
EsnemeB)
ÇiğnemeC)
HapşırmaD)

Dize gelen darbeden sonra bölgede yırtılan
kan damarlarından kanın ve zarar gören
sinovial zardan sinovial sıvının sızmasıyla
ortaya çıkan hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

RaşitizmA)
MenisküsB)
OsteoporozC)
OsteomalaziD)

Alyuvarlarında A antijenine sahipken
plazmasında B antikoru bulunan kan grubu
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

ABA)
AB)
BC)
0D)
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B
Birbiriyle zıt çalışan kaslara ne ad verilir?11.

TonusA)
Antagonist B)
Sinerjist C)
TendonD)

Aşağıdakilerden hangisi insan kalbinin
odacıklarını doğru ifade eder?

12.

1 kulakçık 2 karıncıkA)
2 kulakçık 1 karıncıkB)
2 kulakçık 2 karıncıkC)
1 kulakçık 1 karıncıkD)

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi
rahatsızlıklarından biri değildir?

13.

Astım A)
Pnömoni B)
Osteomalazi C)
Amfizem D)

Çöp yığınlarında yiyecek arayan martıların
sergilediği davranış şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Öğrenilmiş davranış A)
İçgüdüsel davranış B)
Refleks C)
Motivasyon D)

Canlıların bir uyarıya doğru gitme ya da
ondan kaçma davranışına ne ad verilir?

15.

TropizmaA)
KinesisB)
Taksis C)
AltruizmD)

Arıların kovandan uzakta olan bir besin
kaynağının yerini tarif etmek için
sergiledikleri davranış aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Sallanma dansıA)
Halka dansıB)
Alturizm C)
Ritüel kavga D)

Skinner kutusu denen düzenek ile, nasıl
kazanıldığı gösterilen davranış şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

AlışmaA)
Klasik koşullanmaB)
Sosyal öğrenmeC)
İşlevsel koşullanmaD)

Bir canlıda tepki oluşturma potansiyeli olan
değişikliklere ne ad verilir?

18.

Uyarı A)
Davranış B)
ÖğrenmeC)
Dürtü D)

Davranışları inceleyen bilim dalına ne ad
verilir?

19.

EkolojiA)
OrnitolojiB)
BiyolojiC)
EtolojiD)

Belirli bir uyarıya verilen hızlı, otomatik ve
kalıplaşmış tepkilere ne ad verilir?

20.

AlışmaA)
TepkiB)
Dürtü C)
Refleks D)
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TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 B
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen
peygamberler arasında yer almaz?

1.

Hz. YahyaA)
Hz. ŞuaypB)
Hz. İlyasC)
Hz. ŞitD)

Aşağıdakilerden hangisi vahiy kelimesinin
anlamlarından biri değildir?

2.

DelilA)
TelkinB)
FısıldamaC)
İmaD)

Hendek Savaşı hangi yıl yapılmıştır?3.

624A)
625B)
627C)
629D)

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim’i
tecvit kurallarına uygun bir biçimde anlamını
düşünerek okumayı ifade eder?

4.

AşirA)
TertilB)
HatimC)
MukabeleD)

Sıdk ne anlama gelir?5.

Üstün zekâya sahip olmakA)
Empati kurmakB)
Sosyal olmakC)
Doğru olmakD)

Kuran-ı Kerim’in bir veya birkaç cümleden
oluşan kısımlarına ne ad verilir?

6.

SureA)
HizbB)
AyetC)
CüzD)

Kur’an-ı Kerim’i toplamakla görevli
komisyonun başkanı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Zeyd b. SabitA)
Abdullah b.ÖmerB)
Sa’d b. Ebi VakkasC)
Hz. AliD)

Resul ve nebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

8.

Yeni bir şeriat ve kitapla gönderilmiş
peygamberlere resul denir.

A)

Resul, kendinden önce gelen nebinin
getirdiği ibadet kurallarına uymakla
görevlidir.

B)

Nebilere, kitap veya suhuf verilmemiştir.C)
Nebi, kendinden önce gelen resulün
şeriatını ugulamakla görevli
peygamberlerdir.

D)

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil’leri
hangi konsülde kutsal kabul edilmiştir?

9.

KadıköyA)
İstanbulB)
EfesC)
İznikD)

İslam ahlâkının kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Kültürel mirasA)
Örf ve adetB)
Kur’an ve sünnetC)
Akıl ve tecrübeD)

Hz. Muhammed’in Taif’te kendisini
taşlayanlara karşı tutumu, Hudeybiye
antlaşmasındaki tavrı ve Mekke’nin fethinde
verdiği mesajlar O’nun hangi özelliğini öne
çıkarmaktadır?

11.

Tevhidi esas almasınıA)
Barış ve hoşgörüsünüB)
Doğruluk ve sabrınıC)
Cömertlik ve cesaretiniD)
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B
Medine’ye hicret etmiş olan Hz. Muhammed
ve arkadaşlarının, hicretin 6. yılında Umre
yapmak üzere Mekke yakınlarına
geldiklerinde gerçekleşen olay
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Akabe GörüşmesiA)
Orucun farz kılınmasıB)
İsra-Miraç HadisesiC)
Hudeybiye AntlaşmasıD)

Kur’an’da, inançsızların en belirgin özelliği
olarak geçen sıfat aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

KibirA)
KıskançlıkB)
YalancılıkC)
DedikoduculukD)

Kişinin hak, yetki ve sorumluluklarının
bilincinde olmasına ne ad verilir?

14.

TefsirA)
FıkıhB)
FarzC)
HadisD)

Sağlıklı bir toplumu oluşturan bireylerde
aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunması
beklenemez?

15.

Hayatı bilinçli yaşayan kişiler olmasıA)
Kişilik özelliklerinin farkında olmasıB)
Toplumun etkilendiği temel değerlerden
uzak kalması

C)

İnsan sevgisini temel ahlâk kuralı olarak
benimsemiş olması

D)

Kur’an’da yer alan en uzun sure
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

BakaraA)
FatihaB)
KevserC)
NasD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih alanında
eserleri olan Müslüman bilim adamlarından
biri değildir?

17.

İbn HişamA)
İbn İshakB)
KindîC)
VakidîD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam Tarihi’nin
konularından biri değildir?

18.

İslamiyetin doğuşuA)
İslam medeniyetinin gelişim süreciB)
Hz. Muhammed döneminin olaylarıC)
Mezheplerin ortaya çıkış nedenleriD)

Tıp ilmine katkılarından dolayı Paris
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde büstü bulunan
Müslüman alim aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Cabir b. HayyamA)
İbn-i SinaB)
İbn-i RüştC)
FarabiD)

Aşağıdakilerden hangisi Tefsir ilminin
amaçlarından biridir?

20.

Kur’an’ı indiği tarihî zemin içinde tanıtmakA)
Hz. Muhammed’in sünnetinin yerel ve
evrensel boyutunu kavratmak

B)

Kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi
huylarla donatmak

C)

İnsanlara, özgür ve sorumlu bir varlık
olduğunu öğretmek

D)
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MATEMATİK 8 B

Yukarıdaki KLM ve PRS üçgenlerinde

 |LM|=8 cm, |RS|=10 cm ve

 olduğuna göre,

 kaç cm2 dir?

1.

40A)
45B)
50C)
55D)

Yukarıdaki şekilde 

|LH|=4 cm ve |NH|=2 cm

olduğuna göre |MH|=x kaç cm’dir?

2.

2A)
4B)
8C)
16D)

Yukarıdaki KLM üçgeninde |KM|=25 cm,
|LH|=1 cm, |HM|=24 cm ve 

olduğuna göre, |KL|=x kaç cm’dir?

3.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki şekilde |KN|=6 cm, |NL|=9 cm,
|LR|=8 cm, |RM|=4 cm ve |KP|=10 cm
olduğuna göre, |PR|=x kaç cm’dir?

4.

4A)
5B)
6C)
8D)

Yukarıdaki PRS dik üçgeninde 

 |PS|=6 cm ve |HS|=4 cm

olduğuna göre, |RH|=x kaç cm’dir?

5.

2A)
5B)
7C)
9D)
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B

Yukarıdaki PRS üçgeninde |PV|=8 cm, |VR|=1
cm, |PT|=|TS|=6 cm ve |VT|=12 cm olduğuna
göre, |RS|=x kaç cm’dir?

6.

18A)
17B)
16C)
15D)

Yukarıdaki  KLM  üçgeninde   [PS] // [LM],
[NR] // [KM], |NS|=|SR|, |KN|=4 cm, |PL|=3 cm
ve |LR|=15 cm olduğuna göre, |MR|=x kaç
cm’dir?

7.

10A)
12B)
14C)
15D)

 ifadesinin
değeri kaçtır?

8.

–1A)
0B)
1C)
2D)

ve olduğuna göre,
değeri aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A)

B)

C)

D)

ifadesinin değeri kaçtır?
10.

1A)
0B)
–1C)
–3D)

 fonksiyonunun esas

periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

11.

A)

B)

C)

D)

 ifadesinin eşiti

aşağıdakilerden hangisidir?

12.

A)

B)

C)

D)

150°’lik açının esas ölçüsü kaç radyandır?13.

A)

B)

C)

D)

 olmak üzere,
ifadesinin eşiti

aşağıdakilerden hangisidir?

14.

0A)
1B)
2cosxC)
cos(y+z)D)
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B

 radyanlık açının esas ölçüsü kaç

radyandır?

15.

A)

B)

C)

D)

 fonksiyonunun esas

periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

16.

A)

B)

C)

D)

 ifadesinin değeri

aşağıdakilerden hangisidir?

17.

–1A)
0B)
1C)
2D)

 olduğuna göre, P’nin
alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

18.

–7A)
–3B)
1C)
4D)

 olduğuna göre,

 ifadesinin değeri kaçtır?

19.

A)

B)

C)

D)

ve 
olduğuna göre; x, y ve z’nin büyükten küçüğe
sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

20.

y > x > zA)
x > y > zB)
z > x > yC)
z > y > xD)
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ALMANCA 6 B
Stellt euch vor eure Eltern .......... aus Honolulu!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

1.

kämenA)
kommetB)
kämstC)
kamD)

Das Bild .............. angeblich hier an der
Wand.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

2.

konnteA)
hingB)
hängstC)
wirdD)

Ich dachte, ihr wärt im Kino!

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Niyetiniz sinemaya gitmek değildi aslında!A)
Sinemada olmanız gerekiyordu!B)
Sinemada olduğunuzu düşündüm!C)
Zaten hep sinemaya gidersiniz!D)

Die Versammlung ................. heute im Saal statt.

Welches Wort paßt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

4.

hatA)
fand B)
ladetC)
egalD)

Nach der Schule …………………………….

Welches ergänzt nicht den obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

5.

gehe ich immer einkaufen.A)
schlafen wir auf einer Insel.B)
machen wir unsere Hausaufgaben.C)
bin ich manchmal sehr müde.D)

Unsere Freunde haben uns zum ……………..
eingeladen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

6.

KinderA)
BaumB)
SchuleC)
GeburtstagD)

Wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel wäre,
........................................

Welches ergänzt nicht den obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

7.

würde ich jeden Tag schwimmen gehen.A)
würde ich eine Pizza bestellen.B)
würde ich surfen so oft ich will.C)
würde ich nur schlafen.D)

Maria ......... vorher in einer Schule ………… .

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

8.

ist / versorgenA)
hat / gemachtB)
habe / gearbeitetC)
wäre / gefälltD)
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B
Der junge Mann .......... nicht mehr laufen, denn
er .............. vor einem Monat einen großen Unfall
gehabt.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

9.

war / habeA)
ist / hätteB)
könne / habeC)
kann / hattestD)

Habt ihr das gehört? Sie ............ Hausfrau und
............. zwei Kinder.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

10.

war / habtA)
sei / habe B)
sind / habeC)
wäre / würdeD)

Ich habe aus der Zeitung gelesen, es .............
heute keinen Verkehrsunfall gegeben.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

11.

habestA)
habenB)
hattestC)
habeD)

sei / sie / krank / mir / gesagt / wurde

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

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

12.

Mir wurde gesagt, sie sei krank.A)
Wurde mir gesagt, krank sie sei.B)
Krank wurde gesagt, sie sei mir.C)
Sei sie, mir wurde gesagt, krank.D)

Mein Vater sagte mir, ...............................

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlamaz?

13.

gestern habe es einen Unfall gegeben.A)
der Roman sei von Adalet Ağaoğlu
geschrieben worden.

B)

weil die Fußballmannschaft kein Erfolg
haben wird.

C)

der Film sei sehr gut gedreht worden.D)

Die Kinder, ............ Haare zu lang sind, mag ich
nicht.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

14.

dieA)
denenB)
derC)
derenD)

Die Touristen, ………… die Türkei sehr gefallen
hat, kommen nächstes Jahr wieder.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

denenA)
derB)
dieC)
dessenD)

Die Häuser, dessen Fenster zu hoch sind, mag
ich nicht.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Welche Häuser magst du nicht?A)
Wer hat ein Haus gekauft?B)
Wo wohnst du?C)
Wo willst du ein Haus haben?D)
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B
Der Döner ist eine ………….., die aus der Türkei
kommt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

SpezialitätA)
GeschmackB)
GeschenkC)
RückkehrD)

……….., den du mir geschenkt hast, gefällt
mir sehr gut.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

18.

Das HeftA)
Das FensterB)
Die SpielzeugeC)
Der FüllerD)

Die Frau, die sich ein Auto kaufen will,
arbeitet in der Bank. 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Wo wohnt die Frau?A)
Wie heißt die Frau?B)
Welche Frau arbeitet in der Bank?C)
Wessen Mutter ist diese Frau?D)

Was bedeutet "das Auto" auf Türkisch?

"das Auto" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

kalemA)
motorB)
bisikletC)
araba  D)
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İNGİLİZCE 6 B
If you …..........……… the president, what would
you do?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

wereA)
wasB)
will beC)
areD)

We ….......……… football for an hour that’s why I
am out of breath.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

have been playing A)
playedB)
are playingC)
will playD)

My friends always ……………….. their homework
on time.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

is doingA)
doesB)
doC)
are doingD)

Those are the boys ….......……… mother has
won an award in literature.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

whoA)
whereB)
whoseC)
whichD)

If you study harder, you …..........……… the
class.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

passingA)
passedB)
has passedC)
will pass D)

If I ….......……… the answer to your question, I
would tell you.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

will knowA)
knewB)
knowC)
knownD)

I .........……… dinner with my old friends this time
tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

haveA)
will be havingB)
am having C)
hadD)

Dad, ….......……… you help me with the
shopping bags?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

areA)
wereB)
canC)
mustD)
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B
My sister went ….......……… to work two years
ago.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

inA)
whereB)
goC)
abroadD)

….......……. they got to the cinema, the film
started.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

So thatA)
SuchB)
WhereC)
As soon asD)

A: ….......……… you open the door?
B: Of course.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

11.

AreA)
HaveB)
DoesC)
Could D)

Michael ….......……… waiting for you all day.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

willA)
has beenB)
hadC)
wasD)

He didn’t come to our party …..........……… he
was ill.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

ifA)
whereB)
althoughC)
because D)

A musician is someone ................ plays music.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

14.

whoA)
whichB)
whereC)
whoseD)

If you heat snow, it …..........……… .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

meltsA)
is meltingB)
meltedC)
meltD)

He was ……........…. a successful person that he
won two awards in the last competition.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

everyA)
suchB)
veryC)
soD)
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Marlin is a careful driver. She drives very
…..................... .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

the carefulA)
carefulB)
carefullyC)
more carefulD)

Lucy made …..........….... a wonderful cake that I
ate it yesterday.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

suchA)
everyB)
veryC)
soD)

I brush my teeth ….......……… a day.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

sometimesA)
two times B)
neverC)
muchD)

Carl ….......……… in the same city for 15 years.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

20.

livesA)
is livingB)
has been livingC)
liveD)
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FRANSIZCA 6 B
- Tu peux me donner le livre.
- Oui, ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

donnonsA)
tenonsB)
donneC)
tiensD)

La semaine dernière, le match ……… annulé.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

a étéA)
seraB)
estC)
va êtreD)

C’est la mère et le père de Pierre. Ce sont ses
…………  .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

parentsA)
enfantsB)
frèresC)
sœursD)

I. Travaille bien.
II. Aie fini tes devoirs.
III. Aie préparé tes livres.
IV. Il lit donc beaucoup de livres.

Choisissez la phrase qui ne convient pas à
l’ensemble.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

4.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

«Jean réalisera ce programme.» 

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Ce programme est réalisé par Jean.A)
Ce programme a été réalisé par Jean.B)
Ce programme sera réalisé par Jean.C)
Ce programme avait été réalisé par Jean.D)

Le BAC est ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

une écoleA)
une universitéB)
un examenC)
un métierD)

Allez Jean, lève- ………… s’il te plaît. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

tuA)
toiB)
teC)
vousD)

Pauvre Claudine, elle ……… encore échoué.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

aA)
seraB)
allaitC)
vaD)
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B
«Enlève tes coudes de la table.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Masadan kalk, ellerini yıka.A)
Masaya tabakları koy.B)
Ellerini masaya koy. C)
Dirseklerini masadan kaldır.D)

 ………… tes devoirs et ………… une douche.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

Fais / prendsA)
Fait / prendB)
Ecris / corrigeC)
Ecrit / corrigesD)

Elle a un enfant bien élevé.

Choisissez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

meilleurA)
bonB)
malC)
belleD)

Il étudie ………… médecine.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

àA)
auB)
enC)
à laD)

Mon fils a 4 ans. Il va à …………  .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

l’école primaireA)
l’école maternelleB)
l’universitéC)
la facultéD)

Ma sœur a un fils. C’est mon ………… .    

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

neveuA)
gendreB)
nièceC)
cousine D)

Vous vous amusez? Alors ………… à danser. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

vaA)
continuezB)
continueC)
allezD)

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?

16.

I, II, VI, III, IV, VA)
III, I, II, IV, VI, VB)
V, I, VI, III, II, IVC)
VI, I, II, IV, V, IIID)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0104-B

54 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
………-y seul.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

VaA)
VasB)
AllonsC)
AllezD)

Je vais à la Faculté de ………… . 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

Beaux-ArtsA)
DroitB)
Sciences C)
LettresD)

J’ai fait mon devoir en 5 minutes: il était ……… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

infaisableA)
impossibleB)
difficileC)
facileD)

………… fait votre choix avant demain.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

SoisA)
AieB)
SoyezC)
AyezD)
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SEÇMELİ ALMANCA 4 B
Das ist eine ………….. Arbeit. Ich muss viel
arbeiten!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

schwerA)
schwerenB)
schwierigeC)
schweresD)

Der Tisch ist neu. .................. Tisch kostet viel.

Welches passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

Das neueA)
Die neusteB)
Der neueC)
Der neuerD)

Ich mag die Arbeit als Dolmetscherin nicht sehr
gern.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Çevirmenlik yapmayı çok isterdim.A)
Çevirmen olarak çalışanları hiç sevmem.B)
Çevirmen olarak çalışmayı pek sevmiyorum.C)
Çevirmen olmak istemiyordum.D)

Ich habe morgen Schule. Ich ……….. früh
schlafen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

könntetA)
solltestB)
habenC)
muß D)

Den Müttern vertrauen.

Wie lautet der obige Satz in der
Imperativ-Form?

Verilen cümlenin emir cümle şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Vertraut den Müttern!A)
Vertrauten unsere Mutter!B)
Vertraust deine Mutter!C)
Vertraust den Müttern!D)

Meine Mutter sagt jeden Tag, daß ich früh
aufstehen soll! Sie sagt: "............................."

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

6.

Stehen früh auf!A)
Steh früh auf!B)
Stehst früh auf!C)
Steht früh auf!D)

Was hättest du gern?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Wir können diesen Sommer keinen Urlaub
machen.

A)

Er hätte das nicht machen wollen.B)
Ich hätte gern ein neues Auto.C)
Das ist mir zu viel.D)

Was möchtest du essen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Ich würde mir ein Auto kaufen.A)
Ich werde immer neue Bleistifte kaufen.B)
Ich hätte neue Kleider kaufen wollen.C)
Ich möchte gern einen Kartoffelsalat essen.D)
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B
Sie ................. noch schneller zu rennen,
wenn sie den Bus erreichen will.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

9.

müßtA)
habestB)
solltC)
hatD)

Als Schüler muß man immer fleißig sein.

Welcher Satz drückt das gleiche wie der
obige aus?

Verilen cümle ile aynı anlamı taşıyan cümle
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Die Schüler haben fleißig gearbeitet.A)
Schüler haben es sehr schwer.B)
Die Schüler sind so fleißig wie früher.C)
Schüler haben immer fleißig zu sein.D)

............. du Ingeneur werden willst, mußt du
studieren.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

WennA)
DannB)
WarumC)
DennD)

Als das Mädchen klein war, stellte sie ihrer
Mutter …………… Fragen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

peinlicheA)
überB)
breiteC)
ausserD)

Nein, die kältesten Monate des Jahres sind
Januar und Februar. 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Sind Oktober und November die kältesten
Monate des Jahres?

A)

Warum sind Juni und August die kältesten
Monate des Jahres?

B)

Ist dir in den Monaten Juli und August auch
immer kalt?

C)

Was machst du im Juni und April?D)

Die .................. Mädchen leben in Eskişehir.
(schön)

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

14.

schöneremA)
schönB)
schönerestC)
schönstenD)

Wir kaufen uns ein Haus, damit wir keine Miete
bezahlen müssen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Wann habt ihr dieses Haus gebaut?A)
Warum kauft ihr euch ein Haus?B)
Wohin wollt ihr umziehen?C)
Was für ein Haus ist das?D)

Zeynep lernt Englisch, um mit ihren englischen
Freunden besser zu ……………….. .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

16.

kaufenA)
korrespondierenB)
fahrenC)
exportierenD)
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B
Ich gehe .............. am Wochenende zum
Tanzen.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlamaz?

17.

tagelang A)
nurB)
immerC)
manchmalD)

A: ………………………………..
B: Ich lebe seit vier Jahren in Berlin.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

18.

Wie gefällt es dir hier in Berlin?A)
Seit wann lebst du in Berlin? B)
Wo hast du vorher gelebt?C)
Hast du einen Beruf ausgeübt?D)

A: Sind Sie Deutsche?
B: Nein, ich komme aus der Türkei!
A: Ehrlich?
B: ………………………….. Ich lebe schon seit 

Jahren hier!
A: Ich bin aber bestimmt nicht der Erste, der sich

über Ihre Deutschkenntnisse gewundert hat!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

19.

Das ist wohl von grossem Vorteil für die
Geschäftsmänner?

A)

Warum sind Sie so überrascht? B)
Habe ich mich Ihnen bekanntgemacht?C)
Studieren Sie auch in Deutschland?D)

Stimmt es, daß Ankara die Hauptstadt der Türkei
ist? 

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Nein, die größte Stadt der Türkei ist
Eskişehir.

A)

Ja, aber ich wohne eigentlich in Ankara.B)
Ja, Ankara ist die Hauptstadt der Türkei.C)
Nein, ich wohne in Eskişehir.D)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0104-B

58 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ İNGİLİZCE 4 B
Blue whale is ………… mammal in the world.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

biggestA)
the biggerB)
the biggestC)
bigD)

Your aunt ….......……… stop smoking. It’s bad
for her health.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

shouldA)
mustn’tB)
shouldn’tC)
canD)

The twins’ birthday is .............. 11th April 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

inA)
atB)
onC)
fromD)

Last weekend we ………... shopping at the new
mall.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

doA)
are doingB)
will doC)
didD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

mayA)
can’tB)
canC)
shouldn’tD)

He brought some food for the party.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
olumsuz biçimidir?

6.

He wasn’t bring any food for the party.A)
He didn’t brought any food for the party.B)
He won’t bring any food for the party.C)
He didn’t bring any food for the party.D)

I ………… study hard, because I’m going to have
an exam next week.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

areA)
mustB)
mustn’tC)
amD)

Robert: ….......……. you speak French?
Sandra: Yes, of course. I stayed in Paris for two
years.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

8.

CanA)
ShouldB)
Shouldn’tC)
Can’tD)
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B
Valerie is a carefull driver. She drives ……......... .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

dangerouslyA)
carefullyB)
carefulC)
dangerousD)

I don’t like getting up early ….......……… the
mornings.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

atA)
onB)
underC)
inD)

The telephone box is in ….......……… of the
school.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

nextA)
frontB)
oppositeC)
behindD)

Who ….......……… the window in the corridor?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

brokeA)
breakingB)
brokenC)
breakD)

She has never seen such a big snake
…………………… . 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

justA)
beforeB)
everC)
alreadyD)

Buses are ……… than planes. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

slowerA)
more slowB)
the slowerC)
slowD)

….......……… winter, I like playing snowball.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

AtA)
InB)
(…)C)
OnD)

My mum is one of the best cooks. She cooks
very ............. .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

betterA)
badlyB)
wellC)
bestD)
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B
Ayşe .........…….. two glasses of milk so far.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

drinkA)
drinkingB)
drankC)
has drunkD)

Everybody is speaking .................., because the
baby is sleeping.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

loudA)
quietB)
quietlyC)
calmD)

They ….......……… in France last year.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

wereA)
wasB)
areC)
haveD)

Have you ….......……… stayed in a hotel?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

justA)
neverB)
yetC)
everD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 4 B
Si tu n’étais pas parti, tu ………… du gâteau.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

mangesA)
avais mangéB)
mangerasC)
aurais mangéD)

Elles ont deux livres. C’est ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

le leurA)
les leurB)
les leursC)
les siennesD)

Pierre a 5 livres, tu as 5 livres. Il a ………… livres
que toi.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

autant queA)
autant deB)
aussiC)
autantD)

Pierre : Qu’annonceras-tu?
Paul : J’annoncerai aux invités que ……… .

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

je me fiançaisA)
je me suis fiancéB)
j'avais fiancéC)
je fiançaisD)

Le chauffeur conduit ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

prudemmentA)
suffisammentB)
honnêteC)
violentD)

«La mère de Paul vient d’arriver.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Paul’ün annesi az sonra gelecek.A)
Paul’ün babası şimdi geldi.B)
Paul’ün annesi şimdi geldi.C)
Paul’ün babası az sonra gelecek.D)

Je pense ………… toi.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

deA)
enB)
auC)
àD)

Marie chante bien et Laure chante mal, donc
………… .

Choisissez l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

Laure est meilleure A)
Laure chante mieuxB)
Marie chante pire que Laure  C)
Marie chante mieuxD)
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B
Les escaliers sont ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

grandeA)
hautesB)
efficaceC)
dangereuxD)

Le ………… a volé de l’argent.

Choisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

avocatA)
femmeB)
voleurC)
servanteD)

Le détective ……… un meurtre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

enquêteA)
soigneB)
plaisanteC)
rassureD)

Cet avis n’est pas ………… de tout le monde.  

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

celleA)
ceuxB)
cellesC)
celuiD)

Bientôt, Monique ………… des cours.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

donnaitA)
donnesB)
va donnerC)
a donnéD)

………… chance!

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

QuelleA)
QuelsB)
QuellesC)
QuelD)

J’aime la chaleur. Pour moi l’été est ………… des
saisons.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

la meilleureA)
mieuxB)
le meilleurC)
le plusD)

Quand la porte s’est ouverte, il ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

tombeA)
était tomberaB)
est tombéC)
tombaitD)
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B
C’est un …………… homme.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

vieuxA)
vieilB)
vieillesC)
vieilleD)

«Nous viendrons demain.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Yarın geleceğiz.A)
Dün geldik.B)
Bugün geldik.C)
Şimdi geliriz.D)

«Etkileyici!» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

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

I Un tableau a été volé. 
II L’art est précieux. 
III La police a attrapé le voleur. 
IV Mais le tableau n’a pas été retrouvé.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

20.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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HZ. MUHAMMED'İN HAYATI 1 B
Peygamberimizin 632 yılında yüz binin
üzerinde insana yaptığı konuşmaya ne ad
verilir?

1.

Veda HutbesiA)
Belagat HutbesiB)
Toplantı HutbesiC)
Kurtuluş HutbesiD)

624 yılındaki gazveye Sevik Savaşı
denilmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Savaşta kullanılan silahların adının Sevik
olması

A)

Savaşın yapıldığı düzlüğün adının Sevik
olması

B)

Savaşta Sevik isimli bir çiftçinin şehit olmasıC)
Mekkelilerin erzak olarak getirip ağırlık
olmasın diye bıraktıkları kavrulmuş unun
Müslümanların eline geçmesi

D)

II. Akabe Biatı'nın yapıldığı yıl
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

615A)
621B)
629C)
634D)

Doğu Roma İmparatorluğuna gözdağı verilen
sefer aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Medine SeferiA)
Tebük SeferiB)
Taif SeferiC)
Şam D)

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye
Antlaşması’nın şartlarından biri değildir?

5.

Müslümanların Mekke’de bulunduğu
günlerde, Kureyşlilerin Mekke dışına
çıkması

A)

Anlaşmanın on beş yıl geçerli olmasıB)
Müslümanların Kâbe’yi bir yıl sonra ziyaret
etmesi

C)

Müslümanların Mekke’yi ziyarete
geldiklerinde üç günden fazla kalmaması

D)

Hz. Ali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

6.

Hz. Muhammed tarafından yetiştirilmiştir.A)
Hz. Muhammed'e kan bağı ile bağlıdır.B)
Hz. Muhammed'in halasının oğludur.C)
İlk müslümanlardan biridir.D)

Peygamberimize ilk vahiy kaç yılında ve
nerde gelmiştir?

7.

610 – Hira MağarasıA)
610 - Sevr MağarasıB)
615 – Hira MağarasıC)
615 – Sevr MağarasıD)

Aşağıdakilerin hangisi Erdemliler
Sözleşmesinde yer almaz?

8.

ArapoğullarıA)
MuttalipB)
EsetC)
TeymoğullarıD)

Hz. Muhammed'in kızı Zeynep'in doğduğu yıl
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

598A)
600B)
602C)
604D)

Peygamberimizi Taif dönüşü himaye eden
kimdir?

10.

AbdulmuttalipA)
Ebu TalipB)
Ebu BekirC)
Mut’im bin AdiyD)

Peygamberimiz 622 yılında Mekke’den
Medine’ye hicret ederken yanında kim vardı?

11.

Hz. AliA)
Hz. ÖmerB)
Hz. OsmanC)
Hz. Ebu BekirD)
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B
Hz. Peygamber’in “Müslüman, başka
Müslümanlara eliyle ve diliyle zarar
vermeyen kişidir.” sözüyle tanımladığı
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

12.

AshapA)
KelamB)
MüminC)
İmanD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
yemek yemeyle ilgili emirlerinden biri
değildir?

13.

Yemeği sağ elle yenilmesiA)
Yemeğe besmeleyle başlanılmasıB)
Yemekte tatlının en son yenilmeye
başlanması

C)

Yemek yenirken kişilerin önünden yemesiD)

Hz. Muhammed’le ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Peygamberimiz müminlerin sert tavırlı
olmaktan sakınmaya çağırmıştır.

A)

Sohbet ortamlarında konuşulan iyi şeylerin,
başkalarına aktarılmasını yasaklamıştır.

B)

Peygamberimiz boş ve anlamsız sözler
söylemekten insanları sakındırmıştır.

C)

Peygamberimiz insanlarla ilişkilerde güler
yüzlü olmayı tavsiye etmiştir.

D)

İslam’da güzellik anlayışının temeli
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Allah güzeldir, güzel olanı sever.A)
Güzellik görecelidir.B)
Dış güzellik iç güzellikten güzeldir.C)
İnsan güzelliğin merkezidir.D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
hediyeleşmekle ilgili söylediklerinden biri
değildir?

16.

Kalpleri birbirine yakınlaştırır.A)
İnsanların vefa duygularıyla birbirlerini
hatırlamalarına yardımcı olur.

B)

İnsanlar arasında sevgi ve muhabbet
duygularının gelişmesini sağlar.

C)

Gücü yetmeyenlerin gücenmesine neden
olur.

D)

Her an Allah’ın huzurunda olmanın bilinciyle
yaşamaya ne ad verilir?

17.

İhsanA)
EdepB)
HayâC)
İffetD)

Kişi, Allah’a karşı hissettiği sorumluluk
duygusu sebebiyle aşağıdaki söz ve
davranışların hangisinden uzaklaşır?

18.

Toplumun beğenmediği söz ve
davranışlardan

A)

Kişinin kötü olarak nitelendirdiği söz ve
davranışlardan

B)

Kur’an’ın çirkin olarak nitelendirdiği söz ve
davranışlardan

C)

Toplumun anlamadığı söz ve davranışlardanD)

Hz. Peygamber’in iman ile birbirine bağlı
ayrılmaz bir bütün olduğunu buyurduğu
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

19.

TemizlikA)
SadakatB)
Hayâ C)
İbadetD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de,
Allah’ın büyük bir mükâfat hazırladığı
belirtilen kişilerden biri değildir?

20.

Sabreden kadınlarA)
Mütevazi erkeklerB)
Sadaka veren kadınlarC)
Kadınların itaat ettiği erkeklerD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 8 B
İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

1.

Aşık VeyselA)
KaracaoğlanB)
DadaloğluC)
Yunus EmreD)

Halk şiirinde kişiye, topluma, feleğe, tabiata
aşık tarafından yöneltilen yergi, alay, eleştiri
içeren şiirlere ne ad verilir?

2.

ÖğütA)
AğıtB)
GüzellemeC)
TaşlamaD)

Köy notlarını toplayarak “Bizim Köy” adlı
eseri yazan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Samim KocagözA)
Reşat EnisB)
Kemal BilbaşarC)
Mahmut MakalD)

Aşağıdakilerden hangisi Millî edebiyat
akımının en tipik sürdürücüleri arasında yer
almaz?

4.

Turgut UyarA)
Faruk Nafiz ÇamlıbelB)
Yusuf Ziya OrtaçC)
Halit Fahri OzansoyD)

“Büyüyen Giden Hüzüne Gazel” adlı şiir
aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

5.

Atilla İlhanA)
İlhan BerkB)
Turgut UyarC)
Cemal SüreyaD)

Emeğiyle yaşayan küçük insanları konu
edinen ve ilk eserlerini Meşrutiyet
Dönemi’nde veren yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Memduh Şefket EsendalA)
Ömer SeyfettinB)
Sabahattin AliC)
Yusuf AtılganD)

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Asena'nın
tiyatro oyunlarından biridir?

7.

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

Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Atılgan'ın
romanlarından biridir?

8.

Bay VirgülA)
MurtazaB)
Anayurt OteliC)
Çıkrıklar DuruncaD)

“Şiirin özünü düşle gerçek, geçmişle şimdi,
alın yazısıyla istem, yaşamla ölüm arasındaki
çatışma belirler.” diyen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Nusret ZorlutunaA)
Ahmet Muhip DıranasB)
Ahmet Kutsi TecerC)
Arif Nihat AsyaD)

Aşağıdakilerden hangisi “Modernizmi Esas
Alan Eserler”den biri değildir?

10.

Kuyucaklı YusufA)
Anayurt OteliB)
Yeni HayatC)
TutunamayanlarD)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Tek başına
dilimizin ortasında bir rönesanstır.” dediği
şair aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Bedri Rahmi EyuboğluA)
Yahya Kemal BeyatlıB)
Nazım HikmetC)
Ahmet HaşimD)

Mekân olarak Edremit ve yöresinin
ayrıntılarıyla anlatıldığı "Kuyucaklı Yusuf" adlı
roman aşağıdaki yazarlardan hangisine
aittir?

12.

Refik Halit KarayA)
Sabahattin ÂliB)
Sait Faik AbasıyanıkC)
Yusuf AtılganD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi 1940’larda gelişen
yeni şiir anlayışına rağmen; ölçülü, uyaklı şiir
anlayışını devam ettiren şairlerden biri
değildir?

13.

Ahmet Muhip DıranasA)
Ahmet Hamdi TanpınarB)
Asaf Halet ÇelebiC)
Necip Fazıl KısakürekD)

İlk şiirinden son şiirine kadar çocuksu
duyarlılığını, dünyaya hayranlıkla, şaşkınlıkla
bakışını ve şakacı çocuk yaklaşımını
yitirmeyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Ülkü TamerA)
Arif Nihat  AsyalıB)
Edip CanseverC)
Refik DurbaşD)

Aşağıdakilerden hangisi “Anadolucu” ya da
“Memleketçi” edebiyata karşı çıkan
şairlerden biri değildir?

15.

Yaşar Nabi NayırA)
Enis Behiç KoryürekB)
Cevdet KudretC)
Muammer LütfiD)

Mehmet Emin Yurdakul’un memleket
romantizminden ve Mehmet Âkif’in millî
acılar dolusu kurtuluş şiirlerinden sonra
Anadolu’ya var gücüyle açılan ilk şair
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Necati CumalıA)
Yavuz Bülent BakilerB)
Cahit KülebiC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

Toplum hayatını anlatmak, mahalli bir edebiyat
yapmak sanatının en önemli özelliğidir. Kuvvetli
gözlemleriyle; hayat sahnelerini, olayları,
konuşmaları bütün özellikleri ve canlılıklarıyla
eserine yansıttı. İslamî duyarlılığıyla millî
kaygılarını birleştirdi.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Cahit KülebiA)
Oktay RifatB)
Mehmet Âkif ErsoyC)
Ahmet HaşimD)

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllardan
başlayarak köyü konu edinen ve zengin bir
edebiyat oluşturan yazarlardan biri değildir?

18.

Necati CumalıA)
Peyami SafaB)
Fakir BaykurtC)
Talip ApaydınD)

Bireysel duyguları yansıtan romanlarının yanı
sıra toplumsal konulara da yönelen,
“Handan” ve “Ateşten Gömlek” adlı
romanların sahibi olan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Reşat Nuri GüntekinA)
Yahya Kemal BeyatlıB)
Halide Edip AdıvarC)
Peyami SafaD)

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

20.

Bütün şiirlerini hece ölçüsü ile yazmış
olması

A)

Klasik divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük
anlayışıyla ele alması

B)

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

C)

İç ahengi her şeyden üstün tutmasıD)
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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.


