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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 B
Aşağıdakilerden hangisi "Allah'ın
yeryüzündeki halifesi" ünvanını hak etmiştir?

1.

CinA)
MelekB)
İnsanC)
HayvanD)

İnsanın hayatta karşılaştığı hastalık, musibet
ve felaketler karşısında çaresiz kaldığı
durumlardan en önemli teselli kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

DinA)
AileB)
Sosyal medyaC)
ParaD)

Politeizm nedir?3.

Tanrı tanımazlıkA)
Tek tanrıcılıkB)
Çok tanrıcılıkC)
Bunalım felsefesiD)

"Din" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

4.

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

A)

İnsanların yararına olan iyi ve güzel
davranışları öğütler. 

B)

Kin, nefret ve intikam gibi her türlü kötülüğü
destekler.

C)

İnsanların kardeşçe barış ve huzur içinde
yaşamalarını öğütler. 

D)

Dünyada ilk inanma kiminle başlamıştır?5.

Hz. MusaA)
Hz. ÂdemB)
Hz. MuhammedC)
Hz. İsaD)

Zekat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

6.

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

Hac ve Umrede ihrama girerken boy abdesti
almanın hükmü nedir?

7.

MubahA)
FarzB)
MekruhC)
SünnetD)

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. Eûzu-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.

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

A)

Bir ibadet başka bir ibadetin yerine
geçemez. 

B)

Ailesinin rızkını helal yoldan kazanmak için
çalışmak, darda kalanlara yardım etmek
ibadet değildir.

C)

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

D)

Mekan ve çevre temizliği ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

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)
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B
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğduğu dönemde
toplumun sosyal ve ahlaki yapısı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Araplar arasında güzel söz söyleme
fevkalade iyi durumdaydı. 

A)

Arabistan'da tüm insanlar birbirleri ile eşit
seviyedeydi. 

B)

İçki içmek, kumar oynamak, hırsızlık
yapmak yaygındı. 

C)

Arap toplumunda güçlü ve zenginler zayıfları
eziyordu. 

D)

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

12.

İsrafilA)
CebrailB)
AzrailC)
MikailD)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
anne ve babasının isimleri aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

13.

Hatice - ÖmerA)
Ayşe - Ebu BekirB)
Fatma - Ebu TalipC)
Âmine - AbdullahD)

Aşağıdakilerden hangisi Medine
Sözleşmesi'nin maddelerinden biri değildir?

14.

Şehir dışından bir saldırı olursa Medine'yi
yalnız yahudiler savunacaklar. 

A)

Müslümanlarla Yahudiler, barış içinde
yaşayacaklar.

B)

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

C)

Yahudiler kendi dininde serbest olacaklar. D)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine’de ilk iş
olarak yaptırdığı mescit aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Mescid-i AksaA)
Mescid-i NebiB)
Mescid-i KıbleteynC)
Mescid-i HaramD)

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

16.

MukabeleA)
HatimB)
MealC)
TecvitD)

Divan-ı Hikmet adlı kitabından alınan;      

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

beyti aşağıdaki Türk-İslam büyüklerinden
hangisine aittir?

17.

Hacı Bektaş VeliA)
Hoca Ahmet YesevîB)
MevlanaC)
Yunus EmreD)

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

18.

Anne babaya iyi davranmakA)
Yoksullara yardım etmekB)
Komşu ve akrabalarla iyi ilişkiler kurmakC)
Yalan söylemekD)

İslam dininin temel kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Kur'an-ı KerimA)
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sünnetiB)
Örf ve adetlerC)
Din bilginlerinin görüşleriD)

1926 yılında Diyanet İşleri tarafından Kuranı
Kerim’in tefsiri görevi kime verilmiştir?

20.

Elmalılı Muhammed Hamdi YazırA)
Hasan Basri ÇantayB)
Âşık Paşa VeliC)
Mehmet Akif ErsoyD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 B
Aşağıdakilerden hangisi cüzi iradeye bir
örnektir?

1.

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

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

2.

KazaA)
KaderB)
İradeC)
YaratılışD)

Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere ne ad
verilir?

3.

SeyyidA)
ŞerifB)
SemihC)
HabibullahD)

Dini bir terim olarak “Hayır” nedir?4.

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

A)

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

B)

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

C)

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

D)

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

5.

TevekkülA)
KaderB)
KazaC)
TesadüfD)

Aşağıdakilerden hangisi Siyasi-İtikadi
mezheplerden biridir?

6.

ŞafiilikA)
MaturidilikB)
MalikilikC)
CaferilikD)

Aşağıdakilerden hangisi Şia'nın temel
görüşlerinden biri değildir?

7.

Hz. Ali ve onun soyundan gelenler imamet
yetkisini taşırlar.

A)

Hz. Ali, Hz. Muhammed’den sonra insanların
en üstünüdür.

B)

Açık veya gizli bir tehlike karşısında takiyye
esastır.

C)

İlk Halifelik Hz. Osman’ın hakkıdır.D)

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

8.

ŞerifA)
SeyyidB)
FurkanC)
SemihD)

Aşağıdakilerden hangisi ibadetler ile ilgili
temel ilkelerden biri değildir?

9.

İsteklilikA)
KarşılıkB)
KolaylıkC)
Gösterişten uzak olmaD)

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin insana
kazandırdıklarından biri değildir?

10.

Sorumluluk bilincini geliştirmesiA)
Güven duygusunu geliştirmesiB)
Kişiyi gurur ve kibire yaklaştırmasıC)
İnsanın Yaratıcısı ile ilişkisini güçlendirmesiD)
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B
İslam dininin emir ve yasaklarından yalnızca
kimler sorumlu tutulmuştur?

11.

ZenginlerA)
Namaz kılanlarB)
Kadere iman edenlerC)
Akıl ve irade sahibi olanlarD)

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

12.

KasıtA)
NiyetB)
İhlâsC)
HayâD)

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

13.

Ahiret hayatına imanA)
Kadere imanB)
İnsanın akıl sahibi olmasıC)
Sosyal yardımlaşmanın önemiD)

Dini bir terim olarak “Rızık” nedir?14.

Kişinin kendi söz ve davranışlarının
sonuçlarına katlanması durumudur.

A)

Evrendeki her bir nesnenin belirlenen
sürenin sonunda yok olmasıdır.

B)

Allah'ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş
ve olacak olan tüm olayların yerini, zamanını
bilip takdir etmesidir.

C)

Allah'ın dünyadaki tüm canlıların
yiyip-içmesi, yararlanması ve faydalanması
amacıyla verdiği bütün nimetlerdir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de
tarif edilen örnek insanın özelliklerinden biri
değildir?

15.

Fedâkâr olanA)
Tövbe edenB)
İsraftan kaçınanC)
Yanlışlarında ısrar edenD)

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

16.

İradeA)
EcelB)
KazaC)
KaderD)

Allah’ın sonsuz güç ve irade sahibi olup, her
şeye gücünün yetmesi aşağıdakilerden
hangisini tanımlar?

17.

TevekkülA)
Külli iradeB)
Cüzi iradeC)
KazaD)

Aşağıdakilerden hangisi tevekkül anlayışı ile
bağdaşmaz?

18.

Kader mahkûmuyum diyerek hırsızlık
yapmak

A)

Hasta olduğunda tedavi olmakB)
Yolculuk esnasında trafik kurallarına uymakC)
Sınav öncesinde ders çalışmakD)

Malikilik mezhebinin kurucusu olan İmam
Malik’in oluşturduğu eser aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

El va’d vel vaidA)
NübüvvetB)
MuvattaC)
er-RisaleD)

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

20.

Otoriter olmasıA)
Dürüst olmasıB)
Adaletli olmasıC)
Merhametli olmasıD)
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SEÇMELİ FELSEFE 1 B
Varlığı bir bütün olarak inceleyip açıklamaya
çalışan disiplinler aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

1.

Metafizik - OntolojiA)
Matematik - FizikB)
Ontoloji - MatematikC)
Metafizik - MatematikD)

Aşağıdaki felsefe alanlarından hangisi 20.
yüzyıl bilgi felsefesi çerçevesinde ele
alınamaz?

2.

FenomenolojiA)
Çözümleyici FelsefeB)
PragmatizmC)
KritisizmD)

Epistemoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

3.

Evrenin yapısı ve oluşumu ile ilgili sorulara
cevap arar.

A)

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

B)

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

C)

Başlıca kurucuları Descartes, Locke ve
Kant’tır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi insan bilimlerinden
biridir?

4.

AstronomiA)
SosyolojiB)
MatematikC)
JeolojiD)

Doğru bilginin imkansızlığını, insanın
gerçekliğin bilgisine erişemeyeceğini
savunan görüşe ne ad verilir?

5.

PozitivizmA)
İdealizmB)
AmpirizmC)
SeptisizmD)

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

6.

Gündelik bilgiA)
Teknik bilgiB)
Bilimsel bilgiC)
Sanat bilgisiD)

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

7.

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

Aşağıdakilerden hangisi dini bilginin
özelliklerinden biri değildir? 

8.

İnanca dayanmasıA)
Dogmatik olmasıB)
Sistematik olmasıC)
Doğaya uygunluk aranmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimi, bilim
insanının yaratıcı çalışmasının ürünü olarak
değerlendiren düşünürlerden biri değildir?

9.

CarnapA)
ToulminB)
HempelC)
ReichenbachD)

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

10.

DemokritosA)
HobbesB)
AristotelesC)
HusserlD)
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B
Reichenbach'a göre "Bilim nedir?"
sorusunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Bilim insanın yaratıcı çalışmasının sonucu
ortaya çıkan bir üründür.

A)

Deney ve gözleme dayalı bir etkinliktir.B)
Doğanın ve dilin tarihteki gelişimini
çözümlemektir.

C)

Dil felsefesinin kavramlarının ortaya
çıkarılmasıdır.

D)

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

12.

Bunalım DönemiA)
Olağan Bilim DönemiB)
Bilim Öncesi DönemC)
Bilimsel Devrim DönemiD)

Bilimi ve bilimsel bilgiyi konu alan, bilimin
yapısını, ilkelerini ve kavramlarını inceleyen
felsefe dalına ne ad verilir?

13.

Bilim felsefesiA)
Din felsefesiB)
Siyaset felsefesiC)
EstetikD)

 Aşağıdakilerden hangisi Platon'un idealar
dünyasının özelliklerinden biri olamaz?

14.

İdealar yalnızca görünüşten ibarettir.A)
İdealar özlerdir.B)
İdealar zamanın ve mekanın dışında olan
varlıklardır.

C)

İdealar dünyası öncesiz ve sonrasızdır.D)

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

15.

MateryalizmA)
OntolojiB)
DiyalektikC)
FenomenolojiD)

Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın diyalektik
materyalizminin özelliklerinden biridir?

16.

Varlığın ruh ve maddenin bir sentezi olmasıA)
Varlığın idea olarak tarihte kendine yer
bulması

B)

Varlığın madde ile başlayıp, düşüncenin
maddenin ürünü olması

C)

İdeaların ekonomik güçler ve üretim
araçlarını belirlemesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin
aşamalarından biri değildir?

17.

GözlemA)
ObjeB)
HipotezC)
DeneyD)

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

18.

Bilimin bağımsız ve nesnel bir yapısı
olmadığı

A)

Bilimin bilim adamının ürünü olduğuB)
Bilimin insanlığın tüm problemlerini
çözemeyeceği

C)

Bilimin doğrusal bir biçimde ilerlemediğiD)

Aşağıdakilerden hangisi varlığı idea olarak
kabul eden düşünürlerden biri değildir?

19.

PlatonA)
AristotelesB)
La MettrieC)
FarabiD)

Varlık anlayışını, asıl varlığın idea olduğunu
savunan görüşlerle madde olduğunu savunan
görüşlerin sentezinden oluşturan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

HusserlA)
FarabiB)
DescartesC)
MarxD)
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TARİH 4 B
XVIII. yüzyıl Rus dış politikasının temeli
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Karadeniz’e açılmak, İstanbul ve boğazları
ele geçirmek

A)

Büyük bir kara devleti haline gelmekB)
Toprak bütünlüğünü korumak için dışa
açılmamak

C)

Osmanlı Devleti’yle iyi ilişkiler kurmakD)

Fransız İhtilali hangi yıl yaşanmıştır?2.

1630A)
1698B)
1730C)
1789D)

Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı hangi padişah
döneminde yapılmıştır?

3.

I. MahmutA)
II. MahmutB)
II. OsmanC)
III. SelimD)

Sanayi İnkılabı'ndan sonra Avrupa’da en
büyük sömürge imparatorluğunun kuran
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

4.

FransaA)
AlmanyaB)
İngiltereC)
RusyaD)

Osmanlı Devleti’nin boğazlar konusunda son
kez tek başına karar verdiği antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Hünkâr İskelesiA)
Balta LimanıB)
LondraC)
İstanbulD)

Padişahın mutlak otoritesini sınırlandıran ilk
belge aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Islahat FermanıA)
Tanzimat FermanıB)
Sened-i İttifakC)
Kanun-i EsasiD)

Aşağıdakilerden    hangisi    Pasarofça
Antlaşması’nın   maddeleri   arasında         
yer almaz?

7.

Mora yarım adası Osmanlılarda kalacakA)
İsveç kralı ülkesine serbestçe dönebilecekB)
Dalmaçya kıyıları, Arnavutluk ve Hersek
kıyılarındaki bazı kaleler Venedik’e
bırakılacak

C)

Kuzey Sırbistan, Temeşvar ve Belgrad
Avusturya’ya verilecek

D)

Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Sekban-ı Cedit Ocağı’nın kaldırılmasıA)
Asakir-i Mansure-i Muhammediye
ordusunun kurulması

B)

Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılmasıC)
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıD)

Osmanlı Devleti olimpiyat oyunlarına ilk defa
hangi yıl katılmıştır?

9.

1750A)
1810B)
1892C)
1912D)

III. Selim’in yaptığı ıslahatların tümüne ne ad
verilir?

10.

Sekban-ı CeditA)
Sened-i ittifakB)
İrad-ı CeditC)
Nizam-ı CeditD)
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B
Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Tasvir-i EfkârA)
Ceride-i HavadisB)
Tercüman-ı AhvalC)
Tercüman-ı HakikatD)

Islahat Fermanı hangi yıl ilan edilmiştir?12.

1839A)
1850B)
1856C)
1882D)

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri’nin
bağımsızlığını hangi antlaşmayla kabul
etmiştir?

13.

VersayA)
PetrogradB)
Saint Jean de MaurienneC)
Sykes-PicotD)

Düyun-u Umumiye İdaresi hangi yıl
kurulmuştur?

14.

1856A)
1882B)
1899C)
1902D)

Aşağıdakilerden hangisi Yaş Antlaşması’nın
maddeleri arasında yer almaz?

15.

Antlaşma sekiz yıl süreyle geçerli olacakA)
Osmanlı Devleti, Kırım’ın Rusya’ya ait
olduğunu onaylayacak

B)

Rusya ele geçirdiği Bender, Kili ve
Akkerman’ı Osmanlılara geri verecek

C)

Dinyester nehri iki devlet arasında sınır
kabul edilecek

D)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
dağılmasını önlemeye yönelik ortaya çıkan
fikir akımlarından biri değildir?

16.

İslamcılıkA)
TurancılıkB)
SosyalizmC)
OsmanlıcılıkD)

1793 yılında Osmanlı ordusuna kara subayı
yetiştirmek amacıyla Mühendishane-i Berr-i
Hümayun'u kuran padişah aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

I. MuratA)
II. MehmetB)
II. SelimC)
III. SelimD)

Karadeniz’in “Türk gölü” olma özelliğini sona
erdiren antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

ZitvatorukA)
Küçük KaynarcaB)
PasarofçaC)
Kasr-ı ŞirinD)

Amerikan bir ticaret gemisi Osmanlı
Devleti'ni ilk kez hangi yıl ziyaret etmiştir?

19.

1789A)
1800B)
1830C)
1856D)

Osmanlı Devleti’nden ayrılmak için ayaklanan
ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

20.

SırplarA)
ÇerkezlerB)
RumlarC)
ErmenilerD)
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TARİH 6 B
Türkler’in, Abbasiler Dönemi’ne kadar
İslamiyet’e kitleler halinde geçmelerini
engelleyen gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Ayn-ı Calut Savaşı’nın gerçekleşmesiA)
Emevilerin mevali politikasıB)
Atabeylik Sistemi'nin oluşturulmasıC)
İkta Sistemi'nin uygulanmasıD)

Müslümanların Bizanslılara karşı 631 yılında
gerçekleştirdikleri sefer aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Ulyanoğlu SeferiA)
Sumatra SeferiB)
Gorigos SeferiC)
Tebük SeferiD)

Hz. Ömer dönemiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Mısır, Suriye, Irak ve Azerbaycan
fethedilmiştir.

A)

“Beytül Mal” kurulmuştur.B)
Cemel ve Sıffin Savaşları yapılmıştır.C)
Hicri takvim kullanılmaya başlanmıştır.D)

Kuran-ı Kerim ilk defa hangi halife zamanında
kitap haline getirilmiştir?

4.

Hz. ÖmerA)
Hz. AliB)
Hz. OsmanC)
Hz. EbubekirD)

Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı’nın
sonuçları arasında yer almaz?

5.

Orta Asya’nın Çinlilerin kontrolüne girmekten
kurtarılması

A)

Abbasi Devleti yönetiminde Türklerin görev
almaya başlaması

B)

Hudeybiye Anlaşması’nın imzalanmasıC)
İslam dininin yavaş yavaş Türkler arasında
tanınmaya başlaması

D)

Edip Ahmet’in ahlaki öğütler verdiği
Karahanlı dönemi eser aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Kısas-ı EnbiyaA)
Atabet’ül HakayıkB)
Ayn’ül AyanC)
El MutahharatD)

Aşağıdakilerden hangisi Moğol-Harzemşahlar
çatışmasının nedenlerinden biridir?

7.

Otrar FaciasıA)
El-Kebir OlayıB)
Blitz OlayıC)
Pugaçev İsyanıD)

Karahanlılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

8.

İslam öncesi Türk devletlerinde görülen ikili
yönetim anlayışını devam ettirmişlerdir.

A)

Resmî dil Farsça’dır.B)
İslamiyet’in Orta Asya’da yayılmasını
sağlamışlardır.

C)

Halkının tamamına yakını Türk’tür.D)

Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Meydan
Muharebesi’nin (1040) sonuçlarından biri
değildir?

9.

Tuğrul Bey’in sultan ilan edilmesiA)
Türklerin batıya doğru ilerlemelerinin
önünün açılması

B)

Gaznelilerin yükseliş sürecine girmesiC)
Büyük Selçuklu Devleti’nin resmen
kurulması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu
Devleti’nin yıkılma nedenlerinden biri
değildir?

10.

Boy beyleri arasındaki siyasi dayanışmayı
kuvvetlendirmeleri

A)

Birçok devletle savaşmak zorunda kalmalarıB)
Bâtınilerin zararlı çalışmalarıC)
Abbasi halifelerinin eski siyasi güçlerine
ulaşmak için aleyhte çalışmaları

D)
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B
Avrupa’da “Aviccenna” diye tanınan Türk
İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

11.

El-BiruniA)
HarezmiB)
İbn-i SinaC)
FarabiD)

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

12.

MuhtesipA)
MuhzırB)
MartolosC)
MuidD)

Müslümanlardan yetiştirdikleri tarım
ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

CizyeA)
İspençB)
HaraçC)
ÖşürD)

Karahanlılarda hükümdar adına devleti
yöneten vezirin taşıdığı unvan
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

TamuA)
YuğruşB)
BaksıC)
Hâce-i buzurgD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam
devletlerinde hükümdarlık ve hâkimiyet
sembolleri arasında yer almaz?

15.

OtağA)
BalbalB)
TuğC)
SikkeD)

Moğollarda kağanların, komutanlara ve
başarılarını gördükleri kişilere, mükâfat
olarak verdikleri araziye ne ad verilir?

16.

KopıA)
YasunB)
NoyanC)
NökerD)

Aşağıdakilerden hangisi 1402 Ankara
Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

17.

Osmanlı Devleti'nin fetret devrine girmesiA)
Osmanlıların Balkanlarda yaptığı fetihlerin
durması

B)

Anadolu Türk birliğinin bozulmasıC)
Nizam-ı Cedit adlı yeni bir ordunun
kurulması

D)

Eyyûbilerde adliye teşkilatının başında
bulunan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

18.

KâdılkudâtA)
DevâdârB)
MîrâhurC)
SilâhdarD)

Babür Devleti’ne ait eser aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Mostar KöprüsüA)
Kubadabad SarayıB)
Tac MahalC)
Keykubâdiye KöşüD)

Moğollarda göçebe halktan alınan vergiye ne
ad verilir?

20.

AymakA)
YasunB)
İnçüC)
KopçurD)
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COĞRAFYA 5 B
Türkiye’nin dünyada üretiminde ilk sırada
olduğu maden aşağıdakilerden hangisidir?

1.

BorA)
BakırB)
BoksitC)
DemirD)

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerde yer
alan canlı ögelerden biri değildir?

2.

HayvanlarA)
BitkilerB)
MikroorganizmalarC)
RüzgarlarD)

Büyük ve Küçük Menderes ovaları
Türkiye’nin hangi bölgesindedir?

3.

KaradenizA)
EgeB)
AkdenizC)
MarmaraD)

Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal
kaynaklardan biridir?

4.

KömürA)
DalgaB)
RüzgarC)
GüneşD)

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da
kurulmuş medeniyetlerden biri değildir?

5.

HititA)
LidyaB)
İnkaC)
FrigyaD)

Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan akıl ve
tekniğinin ürünü olmayan, meydana gelme
aşamalarında insanın herhangi bir rolünün
bulunmadığı bütün zenginlik kaynaklarına ne
ad verilir?

6.

Nükleer enerjiA)
Elektrik enerjisiB)
Doğal kaynakC)
Yerli üretimD)

Benzer bitki ve hayvan topluluklarını
barındıran bölgelere ne ad verilir?

7.

ZoolojiA)
BiyomB)
BiyosferC)
EkosistemD)

Aşağıdakilerden hangisi karasal su
ekosistemlerinden biri değildir?

8.

Göl ekosistemleriA)
Bataklık ekosistemleriB)
Deniz ekosistemleriC)
Nehir ekosistemleriD)

Şehirleşmede ve şehirlerdeki nüfusta artışın
hızlanmasının sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Sanayileşme hareketleriA)
ZenginleşmeB)
Tarımsal faaliyetlerin artmasıC)
Savaşların azalmasıD)

Teknik ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi
araştıran bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Beşeri coğrafyaA)
TeknocoğrafyaB)
Fiziki coğrafyaC)
BiyocoğrafyaD)

Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne
dağılışını etkileyen fiziki faktörlerden biri
değildir?

11.

ToprakA)
İklimB)
Yer şekilleriC)
İnsanD)

Cumhuriyet’in ilk yıllarında istihdam oranının
en yüksek olduğu sektör aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

TurizmA)
TarımB)
EğitimC)
SanayiD)

Aşağıdakilerden hangisi ipek böcekçiliğinin
yoğun olarak yapıldığı illerden biridir?

13.

ManisaA)
RizeB)
KonyaC)
BursaD)

Aşağıdaki ülkelerden en fazla nüfusa sahip
olanı hangisidir?

14.

HindistanA)
EndonezyaB)
JaponyaC)
ÇinD)
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B
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin
üretimi Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının özel iznine bağlıdır?

15.

MercimekA)
ZeytinB)
ElmaC)
HaşhaşD)

Dünyada eğitim faaliyetleri konusunda ön
plana çıkan ve bu özelliği ile bilinen şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

EssenA)
İstanbulB)
OxfordC)
MarsilyaD)

Türkiye’de en yıkıcı depremlerin üzerinde
meydana geldiği fay hattı aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Kuzey Anadolu fay hattıA)
İç Anadolu fay hattıB)
Doğu Anadolu fay hattıC)
Batı Anadolu fay hattıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisini
etkileyen faktörlerden biri değildir?

18.

Coğrafi konumA)
Tarihsel bağlarB)
NüfusC)
İklim özellikleriD)

Bitki, alg ve bazı bakterilerin güneş ışınları
aracılığıyla inorganik maddeleri organik
besinlere dönüştürmelerine ne ad verilir?

19.

SindirimA)
HidrolizB)
FotosentezC)
KemosentezD)

Dünyanın finans merkezi olarak kabul edilen
şehir aşağıdakilerden hangisidir?

20.

New YorkA)
RomaB)
ParisC)
HamburgD)
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MATEMATİK 4 B
 polinomunun 

polinomu ile bölümünden elde edilen kalan
kaçtır?

1.

5A)
4B)
7C)
8D)

der[P(x)] = 2    ve    der[Q(x)] = 4    ise
der[P(x3) + Q2(x)] ifadesinin değeri kaçtır?

2.

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

 ise aşağıdakilerden hangisidir?3.

4A)
4+2iB)
2iC)
42iD)

4x  6.2x + 8 ifadesinin çarpanlara ayrılmış
hali aşağıdakilerden hangisidir?

4.

(2x  4)(2x  2)A)
(2x + 4)(2x + 2)B)
(2x + 4)(2x  2)C)
(2x  4)(2x + 2)D)

Yukarıda grafiği verilen ikinci dereceden
fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

5.

A)

B)

C)

D)

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

6.

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

işleminin en sade hali aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

1A)
xB)
yC)
x.yD)

 işleminin sonucu

aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A)

B)

C)

D)

 fonksiyonunun en büyük

değeri kaçtır?

9.

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

(m  1)x2  4x + 2 = 0 denkleminin farklı iki
gerçek kökü varsa m’nin alabileceği en
büyük tamsayı değeri kaçtır?

10.

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

Yüksekliği 10 cm olan eşkenar üçgen dik
prizmanın yanal alanı 180 cm2 olduğuna göre
prizmanın taban alanları toplamı kaç cm2 dir?

11.

A)

B)

C)

D)

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0104-B

14 İzleyen sayfaya geçiniz.



B

Bir ayrıtının uzunluğu 5 birim olan bir düzgün
dört yüzlünün yüzey alanı kaç birimkaredir?

12.

5 A)

B)
25 C)

D)

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

13.

A)

B)

C)

D)

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

14.

A)

B)

C)

D)

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

15.

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

Yukarıdaki O merkezli çemberde [AC] çap ve
 olduğuna göre AB yayının

ölçüsü kaç derecedir?

16.

50A)
80B)
100C)
130D)

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

17.

A)

B)

C)

D)
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B

derecedir?

18.

30A)
40B)
50C)
60D)

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

19.

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

Yukarıdaki taban yarıçap uzunluğu 10 cm ve
yüksekliği 30 cm olan dik koninin hacmi kaç
cm3 tür?

20.

A)

B)

C)

D)
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PSİKOLOJİ 2 B
Stres karşısında bazen bilinçli bazen de
deneme yanılma yoluyla gösterilen tepkilerin,
zamanla alışkanlık haline gelmesi ve benzer
durumlarla karşılaşıldığında da otomatik
olarak aynı tepkinin verilmesine ne ad
verilir?

1.

Tahmin edilen tepkiA)
Sıralı tepkiB)
Koşullanmış tepkiC)
Bilinen tepkiD)

Aşağıdakilerden hangisi geçici gruplara
örnek olarak verilebilir?

2.

Dini cemaatler A)
Siyasi partiler B)
Bilet kuyruğunda bekleyen insanlarC)
Sendikaya üye olanlarD)

Stresin yarattığı fizyolojik ve organik
tepkilerin zamanla etkisinin azalmasına ne ad
verilir?

3.

İşlevini yitirmeA)
BenimsemeB)
YıpranmaC)
DuyarsızlaşmaD)

Zihinde yer alan tasarımların çözümlenerek
yeni bireşimlerin elde edilmesine ne ad
verilir?

4.

Yaratıcı hayal gücüA)
YetenekB)
ZekâC)
TasarımD)

Çocuğun, ilk döneminde anne ve babasını
taklit etmesi, onların yargılarını ve
davranışlarını benimsemesi aşağıdakilerden
hangisi ile açıklanır?

5.

Yüceltme A)
Özdeşim kurmaB)
YansıtmaC)
Olgunlaşma D)

Bireyin hayatında etkisinde kaldığı ilk
izlenimlere ne ad verilir?

6.

Sosyal algıA)
Özdeşim kurma B)
Bağlanma C)
Kalıp yargıD)

İnsanı etkileyen nesne, güç ve uyaranların
hepsine birden ne ad verilir?

7.

İletişimA)
Eylem B)
Çevre C)
BellekD)

Yanlış bir davranışa mantıksal bir açıklama
getirerek gerilimden kurtulma çabası
aşağıdaki savunma mekanizmalarından
hangisi ile ilgilidir?

8.

Kompansasyon A)
Rasyonalizasyon B)
Projeksiyon C)
Repression D)

Aşağıdakilerden hangisi tutum
kuramlarından biridir?

9.

Zihinsel Yargı KuramıA)
Bilişsel Çelişki KuramıB)
Psikolojik Çelişki KuramıC)
Duygusal Bağlılık KuramıD)

Strese karşı gösterilen tepkilerden
hangisinde engellenen amacın yerine, yeni
bir amaç koyulur?

10.

AtılımA)
ÇekilmeB)
Kaçma C)
UzlaşmaD)
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B
Davranış bozukluklarının grup içinde
anlatıldığı ve böylece hataların ve yanlışların
tespit edildiği tedavi yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

İş terapisiA)
DramaB)
PsikodramaC)
Grup terapisiD)

Çocukluktan yetişkinliğe geçişi hazırlayan
ara döneme ne ad verilir?

12.

Ergenlik dönemiA)
Büyüme dönemiB)
Olgunluk dönemiC)
İkinci dönemD)

Aşağıdakilerden hangisi uyma davranışını
etkileyen faktörlerden biri değildir?

13.

Grupta söz birliğiA)
Yüz yüze bulunma durumuB)
Grubu oluşturanların sayısıC)
Açıklayıcı akıl yürütmeD)

Bireylerin çeşitli özelliklerini tanımaya ve
karşılaştırmaya yarayan ölçme aracına ne ad
verilir?

14.

AnalizA)
Test B)
Algı C)
ForumD)

Bireyin kişilere, nesnelere, olaylara ve
ortama olumlu ya da olumsuz tepkide
bulunma eğilimine ne ad verilir?

15.

ÖnduyuA)
SağduyuB)
TutumC)
YargıD)

Aşağıdakilerden hangisi otokratik liderin
özelliklerinden biri değildir?

16.

Grupta oldukça belirleyici olmasıA)
Yeniliğe ve değişime açık olmasıB)
Grubu tek başına yönlendirmesiC)
Grubun tek hâkimi olmasıD)

Piaget’e göre, çocuklukta bir evreden
diğerine geçişte temel etken aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Hazır bulunuşlukA)
OlgunlukB)
Dengesizlik C)
Yaratıcılık D)

Psikolojik nedenli organik bozukluklar
biçiminde ortaya çıkan hastalıklara ne ad
verilir?

18.

Psikosomatik hastalıkA)
Sosyolojik hastalıkB)
Biyolojik hastalıkC)
Sosyopatik hastalıkD)

Kişilik özelliklerinin, iki uçta
derecelendirilmiş bir boyutta gösterilmesine
dayanan ölçek türü aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Değerlendirme ölçekleriA)
Doğrudan ölçmeB)
Envanter değerlendirmeC)
Portfolyo değerlendirmeD)

Aşağıdakilerden hangisi Piaget’e göre zihnin
evrelerinden biri değildir?

20.

İşlem öncesi dönemA)
Duyusal devimsel dönemB)
Somut işlemler dönemiC)
Oral dönemD)
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ALMANCA 4 B
Die Institutsleiterin ist nervös. ………………..
Institutsleiterin hat eine Besprechung mit dem
Personal.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

Der vernörvsteA)
Die abgenörvsteB)
Die nervöseC)
Der genervösteD)

Ferien in Antalya bieten Ihnen …………....
Gastfreundlichkeit.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlamaz?

2.

dünneA)
netteB)
freundlicheC)
schöneD)

Kızım çevirmen olmak istiyor.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Meine Tochter kann Dolmetscherin werden.A)
Meine Tochter darf Dolmetscherin werden.B)
Meine Tochter soll Dolmetscherin werden.C)
Meine Tochter will Dolmetscherin werden.D)

Ich fahre nach Deutschland. Ich ……….. Deutsch
lernen.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

4.

mußA)
dürfenB)
willC)
werdeD)

Du Anton, kannst du bitte schneller schreiben?

Wie lautet der obige Satz in der
Imperativ-Form?

Verilen cümlenin emir cümle şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Schreibst schneller!A)
Schreiben wir schnell!B)
Schreib schneller!C)
Schreibt schnell!D)

Nimm die Tabletten ………… 1 Mal ein!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

dasselbeA)
kaputtB)
allesC)
täglichD)

Was würdest du dir gerne kaufen, wenn du sehr
reich wärst?

Welche Antwort passt  zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Sie haben mich auch eingeladen!A)
Ich muss leider noch meine Hausaufgaben
machen!

B)

Ich würde mir ein neues Auto kaufen!C)
Er will unbedingt tanzen gehen!D)

Ja, ich möchte gern eine Flasche Mineralwasser.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Trinken Sie nur abends Mineralwasser?A)
Warum trinken Sie Mineralwasser?B)
Möchten Sie eine Flasche Mineralwasser?C)
Kannst du mir eine Flasche Mineralwasser
geben?

D)
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B
arbeiten / müssen / viel  / Wir

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

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

9.

Viel wir müssen  arbeiten.A)
Wir müssen viel arbeiten.B)
Müssen viel wir arbeiten.C)
Arbeiten wir viel müssen.D)

Soll ich Ihnen helfen die Pakete zu tragen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Ja, ich komme auch mit euch.A)
Nein, das ist für meine Tochter.B)
Ja, ich habe auch Hunger.C)
Nein danke, Sie brauchen mir nicht zu
helfen.

D)

………. du Ingenieur werden willst, ............. du
studieren.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

11.

Wenn / musstA)
Als / mussB)
Bei / hastC)
Weil / hattestD)

Yağmur yağarsa piknik yapamayız.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Als es regnete machten wir Picknick.A)
Als wir Picknick machen wollten, hatte es
geregnet.

B)

Wir wollen Picknick machen, wenn es nicht
regnet.

C)

Wenn es regnet, können wir kein Picknick
machen.

D)

A: Gefallen dir diese Schuhe?
B: Ja, aber .............................
A: Dann probiere sie mal!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

13.

die roten sehen besser aus!A)
diese sind zu wenig!B)
die ist sehr müde!C)
die war sehr laut!D)

Ich habe drei Geschwister. Meine …………
Schwester ist 30 Jahre alt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

ältesteA)
ältestenB)
altC)
altesD)

................... auf der Welt lernen die Menschen
Deutsch.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

Überall A)
SeitB)
WennC)
AlsD)

Unter 18 Jahren ….……………….. 

Welches ergänzt den obigen Satz?

Cümleyi aşağıdakilerden hangisi doğru
olarak tamamlar?

16.

kannst du manchmal Auto fahren.A)
soll man selten Auto fahren.B)
muss er immer Auto fahren.C)
darf man kein Auto fahren.D)
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B
Ich bin völlig außer Atem.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Nefes nefese geldim.A)
Nefesimi tuttum.B)
Nefes nefese kaldım.C)
Nefes alamıyorum.D)

Merve macht ................ Sport.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlamaz?

18.

niemalsA)
spieltB)
immerC)
seltenD)

................. dritte Kind meiner Schwester ist vor
sieben Monaten auf die Welt gekommen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

19.

DenA)
DasB)
DieC)
DerD)

Es ist für einen türkischen Studenten in
Deutschland von großem Vorteil,
.............................

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

20.

damit er gute Geschäfte machen kann.A)
wenn er gute Deutschkenntnisse hat.B)
wenn sie europäischer Herkunft ist.C)
weil er ein Rockstar ist.D)

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0104-B

21 İzleyen sayfaya geçiniz.



İNGİLİZCE 4 B
Leo made a delicious apple pie ......... .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

at the momentA)
next yearB)
tomorrowC)
two days agoD)

You ………… drink a glass of milk before you
sleep. It helps you sleep well.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

shouldA)
mustn'tB)
areC)
shouldn’tD)

They haven't been in Italy ……….......… .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

everA)
beforeB)
sinceC)
alreadyD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

kindlyA)
kindB)
kinderC)
unkindD)

The opera hasn’t started ……… . 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

alreadyA)
yetB)
neverC)
everD)

The children have …….. two glasses of milk.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

drinkingA)
drinkB)
drunkC)
drankD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

fromA)
(--)B)
onC)
inD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

richerA)
much richB)
richestC)
richD)
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B
The kids finished their homework ………… to
watch TV.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

quicklyA)
badlyB)
goodC)
quickD)

My mum has ………… decorated my room. It’s
ready for my party now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

beforeA)
alreadyB)
stillC)
yetD)

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?

11.

mustn’tA)
shouldB)
shouldn’tC)
wouldD)

Sena ………… her pink dress since her birthday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

haven’t wornA)
wornB)
didn’t wearC)
hasn’t wornD)

Mary ….................…. Virginia Woolf’s book
yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

will buyA)
am buyingB)
boughtC)
buyD)

She will go abroad .......... May.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

onA)
atB)
fromC)
inD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

15.

wentA)
goesB)
have goneC)
goD)

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.

underA)
onB)
atC)
betweenD)
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B
Robert: ......... you speak French?
Sandra: Yes, of course. I stayed in Paris two
years.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

17.

Shouldn’tA)
Can’tB)
ShouldC)
CanD)

My mum is a very good cook. She cooks very
............. .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

worstA)
wellB)
bestC)
badlyD)

My English marks are ............ than my History
marks.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

badA)
the worstB)
more badC)
worseD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

mustA)
amB)
areC)
mustn’tD)
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FRANSIZCA 4 B
Quand la porte s’est ouverte, il ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

était tomberaA)
tombaitB)
est tombéC)
tombeD)

La ……… est le plus long des animaux.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

girafeA)
singeB)
chienC)
lionneD)

Elle est ……… habillée.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

étrangementA)
prudenteB)
violenteC)
attentiveD)

Laure a eu 10/20 à l’examen; Pierre a eu 15/20.
Donc, ………… . 

Choisissez l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

Laure a eu une meilleure note que PierreA)
Pierre a eu une meilleure note que LaureB)
Pierre a eu une aussi bonne note que LaureC)
Laure a eu une aussi bonne note que PierreD)

Fais un …………! Tu veux le rouge ou le noir.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

demandeA)
fortuneB)
choixC)
volontéD)

…………-vous du feu? 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

AvonsA)
EtiezB)
EtesC)
AuriezD)

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

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

malgréA)
maisB)
contrairement àC)
pourD)

Elle roule rapidement.

Choisissez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

tranquillementA)
honnêtementB)
attentivementC)
lentementD)
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B
Ce bébé est ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

heureuseA)
heureuxB)
heureusementC)
doucementD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

feronsA)
faisonsB)
faireC)
faisionsD)

Alain : Marie est allée au restaurant.
Irène : Qu’est-ce que tu dis?
Alain : Je dis que ………… .

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

Marie ira au restaurantA)
Marie va au restaurantB)
Marie sera allée au restaurantC)
Marie est allée au restaurantD)

Bana yalan söyleseydin, üzülecektim.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Si tu me mentais, je serai triste.A)
Si tu m’avais menti, je serai triste.B)
Si tu me mentais, je serais triste.C)
Si tu m’avais menti, je serais triste.D)

«Quel beau pays!» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

13.

Hangi güzel ülke?A)
Ne güzel şehir!B)
Ne güzel ülke!C)
Ne şehir!D)

Elles ont deux livres. C’est …………  .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

les leursA)
les leurB)
le leurC)
les siennesD)

Il vient de ……… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

neigeaitA)
neigerB)
neigéC)
neigeD)

«Je voudrais bien une tasse de thé.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Çayı iyi isterim. A)
İyi bir çay isterim.B)
Bir fincan çay isterim.C)
Bir fincan çay verin.D)
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B
C’est la plus belle femme ……… monde.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

duA)
deB)
parC)
pourD)

Mireille : ............?
Jacques : Oui, c'est la mienne.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Est-ce que ce poste de télévision est à vousA)
Est-ce que cette clé est à toiB)
Est-ce que ce manteau est à luiC)
Est-ce que ces chats sont à ton filsD)

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?

19.

je m’étais fiancéA)
je me fiançaisB)
je fiançaisC)
je me suis fiancéD)

Mehmet : J'ai trouvé un dictionnaire de français.
Ayla : C'est sans doute ........ de ma soeur.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

ceuxA)
celleB)
cellesC)
celuiD)
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DİL VE ANLATIM 7 B
Klasik Türk şiirinde kullanılan nazım birimi
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

BeyitA)
DörtlükB)
ÜçlükC)
BendD)

Aşağıdakilerden hangisi müzikli oyun
türlerinden biri değildir?

2.

SkeçA)
OperetB)
RevüC)
Absürd tiyatroD)

Sözlü gelenekten derlendiği düşünülen ilk
Türkçe masal kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Billur Köşk MasallarıA)
BahtiyarnâmeB)
Kırk Vezir HikâyesiC)
Binbir Gece masallarıD)

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

4.

SerimA)
DüğümB)
ÇözümC)
KesitD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait
başlıca halk tiyatrosu türlerinden biri
değildir?

5.

Orta oyunuA)
KaragözB)
MeddahC)
ManiD)

Aşağıdakilerden hangisi şiirin dış yapı
özelliklerinden biri değildir?

6.

ÖlçüA)
Nazım şekliB)
Şiirin öz derinliğiC)
KafiyeD)

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı
türlerden biridir? 

7.

TiyatroA)
ŞiirB)
MasalC)
DenemeD)

"Gider oldum kömür gözlü sevgilim elveda"
mısrasındaki söz sanatı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Kapalı İstiare A)
BenzetmeB)
Açık İstiareC)
Mecaz-ı MürselD)

Her zaman ve her yerde rastlanabilen insan
kusurlarını belli tiplerde göstererek sahnede
gülünç eden komedya türü aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Karakter komedyasıA)
Töre komedyasıB)
Entrika komedyasıC)
Yergi komedyasıD)

Namık Kemal tarafından yazılan ve
edebiyatımızda ilk tarihsel roman olarak
kabul edilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

CezmiA)
KıskanmakB)
ÇalıkuşuC)
Mai ve SiyahD)
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B
Türk tiyatrosunda çağdaş tiyatro tekniğine
uygun olarak yazılan ilk önemli eser
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Figaro’nun DüğünüA)
CimriB)
Şair EvlenmesiC)
MüfettişD)

Atilla İlhan’ın “Leitmotiv” tekniği ile yazdığı
romanı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Beyaz KaleA)
Ay FalcısıB)
CanbazC)
Dersaadet’te Sabah EzanlarıD)

Epik tiyatroyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

13.

Sahne dekor ve etki altına alıcı duygulu
olaylardan uzak tutulur.

A)

Duygu yerine akıl ön plana çıkarılır.B)
Amaç seyirciyi farklı diyarlara götürmek ve
orda olduğu sürece büyülemektir.

C)

Seyircinin tiyatro düşünden uyanması için
olayın akışı sık aralıklarla kesilir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin
özelliklerinden biri değildir? 

14.

Dilin göndergesel işlevde kullanılmasıA)
Gerçeklerin kurgulanarak anlatılmasıB)
Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılmasıC)
Açık ve sade bir dille yazılmasıD)

Başlangıç tekerlemelerinin olmadığı,
hayvanların genellikle kılık değiştirmiş insan
niteliğinde olduğu ve bir düşünceye güç
kazandırmak, ibret dersi vermek ve örnek
göstermek amacıyla anlatılan masal türüne ne
ad verilir?

15.

Hayvan masallarıA)
Zincirlemeli masallarB)
Nükteli fıkralarC)
Asıl masallarD)

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre
roman türlerinden biri değildir?

16.

Tarihi RomanA)
Macera RomanıB)
Psikolojik RomanC)
Klasik RomanD)

Battal Gazi, Köroğlu hikâyeleri hangi türün
örnekleridir?

17.

Aşk hikâyelerininA)
Kahramanlık hikâyelerininB)
Masalsı hikayelerinC)
Köy hikâyelerininD)

Karagöz oyununda Karagöz ve Hacivat
arasındaki atışma hangi bölümde
gerçekleşmektedir?

18.

MuhavereA)
FasılB)
BitişC)
HayalD)

Aşağıdakilerden hangisi hikâyede hakim
anlatıcının bakış açısı özelliklerinden biri
değildir?

19.

Zaman zaman kendi yorumlarını
ekleyebilmesi

A)

Her şeyi bilen bir anlatıcının bakış açısına
sahip olması

B)

Üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşmasıC)
Olayların içinde yer almamasıD)

Aşağıdakilerden hangisi fablın ögelerinden
biri değildir?

20.

YerA)
KişilerB)
OlayC)
DizeD)
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DİL VE ANLATIM 8 B
Adını Romalıların eskiden yaptıkları halk
toplantılarından alan, bir sorun üzerinde
bütün ilgililerin görüşlerini öğrenmek için
yapılan toplantı türü aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

MünazaraA)
ForumB)
SöyleşiC)
SempozyumD)

Aşağıdakilerden hangisi konferans planı
yapılırken dikkate alınması gereken
unsurlardan biri değildir?

2.

Konferansın amacıA)
Konunun sunuluşuB)
Sorular ve cevaplarC)
Konuşmacıların kılık-kıyafetleriD)

Bigliyografyanın bir diğer adı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

KaynakçaA)
DipnotB)
İndeksC)
DokümantasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi konferansların ortak
özelliklerinden biri değildir?

4.

Konferanslarda özgün düşüncelerin dile
getirilmesi

A)

Ele alınan konuda herkesin konferans
verebilmesi

B)

Konferansların geniş kitlelere veya uzmanlar
grubuna bir konu hakkında bilgi vermek için
düzenlenmesi

C)

Konferansların bir konuyu açıklamak,
dinleyicileri bilgilendirmek, aydınlatmak
üzere hazırlanan konuşmalar olması

D)

Aşağıdakilerden hangisi sempozyumda
oturum başkanının görevleri arasında yer
almaz?

5.

Oturumun başarı ve etkinliğinden
sorumludur.

A)

Başlangıçta dinleyicilere kısa bilgi vererek
konuya giriş yapar.

B)

Konuşma bittikten sonra izleyicilerden gelen
sorulara cevap vermek.

C)

Konuşma süresini aşan konuşmacıları süre
hakkında uyararak konuyu toparlamalarını
ister.

D)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı
türlerinden biri değildir?

6.

CV – Curriculum Vitae (Özgeçmiş)A)
Toplantı Özetleri B)
Konferans RaporlarıC)
Bilimsel MakalelerD)

Dinleyiciler tarafından beklenen yeni bilgi,
belge ve önerilerin açıklanıp tartışıldığı
sempozyum bölümü aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

SonuçA)
GirişB)
DeneyC)
BulgularD)

Aşağıdakilerden hangisi açık anlatımın
özelliklerinden biridir?

8.

Süslü bir dil kullanmakA)
Anlatımı zenginleştirmek için anlaşılması
güç cümleler kullanmak

B)

Gereksiz söz tekrarlarından kaçınmakC)
Söz tekrarlarından yaralanmakD)

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ilk özel
gazeteyi kuranlardan birisidir?

9.

Agah EfendiA)
Hüseyin CahitB)
Cenap ŞehabettinC)
Ahmet EminD)

Konferansta konuyla ilgili genel yargılar
hangi bölümde yer alır?

10.

Hitap cümlesiA)
AnafikirB)
GirişC)
SonuçD)

Aşağıdakilerden hangisi münazara
tartışanlarının uyması gereken
davranışlardan biri değildir?

11.

Süslü söyleyişlerden uzak durmakA)
Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmakB)
Tartışma konusunun dışına çıkmamakC)
Başkanın uyarılarına karşı gelmemekD)
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B
Daha önceden belirlenmiş bir konuda farklı
görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek
konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini
açıklamak, kanıtlamak, karşı tarafın zayıf
noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye
ne ad verilir?

12.

SempozyumA)
KonferansB)
MünazaraC)
SöylevD)

Açık oturum ve sempozyum arasındaki temel
fark aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Açık oturumda rastgele seyirci,
sempozyumda özel davetli dinleyiciler
vardır.

A)

Açık oturum sözlü, sempozyum yazılı
tartışmadır.

B)

Açık oturumda herkes, sempozyumda
sadece akademisyenler konuşabilir.

C)

Açık oturum televizyonda, sempozyum
radyoda yayınlanır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi konferanslarda
kullanılan anlatım türlerinden biri değildir?

14.

Açıklayıcı anlatımA)
Kanıtlayıcı anlatımB)
Emredici anlatımC)
Tartışmacı anlatımD)

“Sayın jüri üyeleri, değerli arkadaşlarım, tezimin
doğru olduğunu savunmaya sanat ile sanatkâr
kelimelerini açıklayarak başlayacağım”

Yukarıda bir parçası alıntılanan konuşmanın
gerçekleştirildiği ortam aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

ForumA)
PanelB)
SempozyumC)
MünazaraD)

Münazaranın topluluk karşısında yapılan
türüne ne ad verilir?

16.

Toplu tartışmalarA)
PanellerB)
GösterilerC)
ForumlarD)

Aşağıdakilerden hangisi münazara ile ilgili
bir terim değildir?

17.

Karşı Görüş A)
DipnotB)
Hakem Kurulu C)
Görüş D)

Bilimsel yazıların özet bölümünde
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

18.

Araştırma bulgularıA)
Çalışmanın günlük hayattaki yeri ve önemiB)
Araştırmanın amaçlarıC)
Araştırma yöntemleriD)

Makalelerle ilgili aşağıdaki ifedelerden
hangisi yanlıştır?

19.

Açıklayıcı bir anlatım tarzı vardır.A)
Şahsi ve özneldir.B)
Bilgi vermek amaçlıdır.C)
Akademik yazı kategorisindedir.D)

Panel türünün özelliklerini taşıyan "forum"u
"panel"den ayıran en önemli fark
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Düzeni sağlayan bir başkanın bulunmasıA)
Kamuoyunu aydınlatmak amacıyla
düzenlenmesi

B)

Konuşmacılardan sonra dinleyicilerin de
tartışmaya katılıp fikirlerini dile getirmeleri

C)

İşlenecek konunun toplantıyı düzenleyen
kişi tarfından açıklanması 

D)
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TÜRK EDEBİYATI 3 B
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten
sonraki Türk destanlarından biridir?

1.

Türeyiş DestanıA)
Atilla DestanıB)
Göç DestanıC)
Cengiz Han DestanıD)

Divan-ı Lügat'it Türk'ün yazarı kimdir?2.

Nailî KadimA)
Kaşgarlı MahmutB)
Edip AhmetC)
Ahmet YesevîD)

Koşuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

3.

Divan-ı Lügat’it Türk’te örneklerine
rastlanmaktadır.

A)

Günümüz halk edebiyatındaki koşmanın ilk
biçimidir.

B)

Yazılı edebiyat döneminin ürünüdür.C)
Tabiat güzellikleri vb. konuları işleyen
şiirlerdir.

D)

Aşağıdakilerden  hangisi Gılgamış
Destanı’ndan esinlenerek  hazırlanmış
eserlerden biri değildir?

4.

Ölümsüzlük Ardında GılgamışA)
Gılgamış OperasıB)
Tanrılar ve İnsanlarC)
Bir Gerçek HikâyeD)

Aşağıdakilerden hangisi, Uygur
destanlarından biri değildir?

5.

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

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

Yukarıda tanıtılan eser aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Kutadgu BiligA)
Kalyanamkara ve PapamkaraB)
İlyada ve OdysseiaC)
Atabetü’l HakâyıkD)

Aşağıdakilerden hangisi en eski Türk
destanıdır?

7.

Yaratılış DestanıA)
Bozkurt DestanıB)
Türeyiş DestanıC)
Göç DestanıD)

Sagu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

8.

Kopuz çalınarak söylenir.A)
Her dörtlüğün ilk 2-3 dizesi kendi arasında
uyaklıdır.

B)

İslamiyet öncesi döneme aittir.C)
Tabiat güzelliklerini anlatan şiirlerdir.D)

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

9.

Mercimek AhmetA)
Yirmisekiz Mehmet ÇelebiB)
Sinan PaşaC)
Kâtip ÇelebiD)

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

10.

Halide Edip AdıvarA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Peyami SafaC)
Halit Ziya UşaklıgilD)
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B
Destan dönemi Türk edebiyatında Türkler
aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

11.

Kıpçak TürkçesiA)
Eski OğuzcaB)
Harezm TürkçesiC)
Göktürk ve Uygur yazılarıD)

Türkiye'de Batılı anlamda edebiyat tarihi
çalışmaları aşağıdaki dönemlerden
hangisinde başlamıştır?

12.

Cumhuriyet dönemiA)
Fecr-i Âti dönemiB)
Tanzimat dönemiC)
Servet-i Fünûn dönemiD)

Aşağıdakilerden hangisi, tarihte bilinen en
eski destandır?

13.

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

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

14.

Orhan KemalA)
Orhan AsenaB)
Melih Cevdet AndayC)
Cahit AtayD)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyatın
özelliklerinden biri değildir?

15.

İslamiyet’in etkisinde kalmasıA)
Hece ölçüsü kullanılmasıB)
Şiirlerin kopuz eşliğinde söylenmesiC)
Dilinin sade olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat
tarihçilerimizden biri değildir?

16.

Mehmet Fuad KöprülüA)
Ahmet Hamdi TanpınarB)
Yahya Kemal BeyatlıC)
Nihat Sami BanarlıD)

Çağdaş Türk Edebiyatı’nın önde gelen
isimlerindendir. “Kolları Bağlı Odysseus” adlı
kitabı yazarken çeşitli ozanlardan ve kitaplardan
yararlanmıştır.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

17.

Recaizade Mahmut EkremA)
Ahmet Hamdi TanpınarB)
Melih Cevdet AndayC)
Nabizade NâzımD)

Halk edebiyatında ölen kişinin ardından onun
yiğitliklerini, iyiliklerini ve erdemlerini
anlatan şiirlere ne ad verilir?

18.

SavA)
KoçaklamaB)
GüzellemeC)
AğıtD)

Aşağıdakilerden hangisi, Batı Etkisinde
Gelişen Türk Edebiyatı içinde yer alan edebi
dönemlerden biridir?

19.

Millî EdebiyatA)
Anonim Halk EdebiyatıB)
Klasik Türk EdebiyatıC)
Yazılı EdebiyatD)

Destanın özellikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

20.

Halkı ilgilendiren büyük olaylardan
doğmuştur.

A)

Önce sözlü tür olarak doğmuştur.B)
Olaylar sınırlı bir coğrafyada geçer.C)
Konusu kahramanların yaptıkları üzerine
kurulur.

D)
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TÜRK EDEBİYATI 8 B
Toplumcu Gerçekçi Türk edebiyatının ilk
başarılı örneği aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Gurbet HikayeleriA)
Devlet AnaB)
Küçük AğaC)
Kuyucaklı YusufD)

"Garip" hareketinin üç temsilcisi
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

2.

Oktay Rifat-Attila İlhan-Cemal SüreyyaA)
Arif Damar-Şükran Kurdakul-Orhan Veli
Kanık

B)

Orhan Veli Kanık- Oktay Rifat-Melih Cevdet
Anday

C)

Mehmet Kemal-Enver Gökçe-Ömer Faruk
Toprak

D)

Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir
gerçekçilikle Anadolu’ya, Anadolu insanının
dünyasına eğilir?

3.

Memduh Şevket EsendalA)
Halide Edip AdıvarB)
Peyami SafaC)
Reşat Nuri GüntekinD)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk
yıllarında yetişen halk şairlerinden biri
değildir?

4.

Konyalı Âşık Mehmet HüznîA)
Ali İzzetB)
Murat ÇobanoğluC)
Âşık Talibî CoşkunD)

Aşağıdakilerden hangisi "İkinci Yeni" de öne
çıkan temalardan biri değildir?

5.

DoğaA)
BezginlikB)
Boşluk duygusuC)
ŞüpheD)

Özellikle büyük metropollerde yaşayan
kişilerin şehre ve insana yabancılaşması,
gelenek ve teknoloji arasında sıkışıp
kalmaları, geçmişte var olan ama kendilerini
ifade etmeyen alt kültür gruplarının bir
kimlikle ortaya çıkmaları en belirgin tema
olarak hangi dönem şiirinde görülür?

6.

1980 sonrası şiirA)
İkinci YenilerB)
Garip AkımıC)
Toplumcu ŞiirD)

Türk edebiyatında Nâbizade Nâzım tarafından
yazılan ve ilk köy romanı olarak bilinen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

ZehraA)
Küçük PaşaB)
Memleket HikayeleriC)
KarabibikD)

Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin
özelliklerinden biri değildir?

8.

Aşk, doğa, özlem, yiğitlik, din, günlük
bireysel ve toplumsal yaşantıların en çok
işlenen temalar olması

A)

Genellikle hece ölçüsüyle yazılmasıB)
Anonim olmasıC)
Genellikle yarım uyak kullanılmasıD)

İkinci yeni şiirinde dilin aşırı uçlarında dolaşan,
kendine özgü yeni bir dil kurmaya çalışan, şiiri
okuyucuyu şaşırtma ve sarsma anlayışı üzerine
kuran bir şairdir. Asım Bezirci, onu İkinci Yeni’nin
en özgün şairi olarak görür. Sürrealist teknikleri
şiire en ciddi biçimde uygular.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Edip CanseverA)
Sezai KarakoçB)
Ece AyhanC)
Cemal SüreyyaD)

"Fırtına Kuşu" adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

10.

Latife TekinA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Yaşar KemalC)
Hamdullah Suphi TanrıöverD)

Tiyatroda kişilerin kimliklerinin belirlediği
olayla ilgili yanlarının ortaya çıktığı, eserin
başında bulunan bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

SerimA)
ÇözümB)
SonuçC)
GelişmeD)
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B
Nazım Hikmet havasında şiirler yazan,
zamanın Batı’da moda olan fütürist, kübik ve
gerçeküstücü şiir akımlarını deneyen, 20.
yüzyılın sanat akımlarının etkisi altında
yazılmış şiirlerinde yenileşme sürecine yol
açan şair aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Ercüment Behzat LavA)
Bedri Rahmi Eyuboğlu B)
Oktay RifatC)
Cahit KülebiD)

Şiir coğrafyasını Türk ve Batı şiiri
özelliklerini kendinde birleştirerek oluşturan;
serbest tarzda kaleme aldığı şiirlerinde
yalnızlık, hüzün, kaçış, ölüm tutkusu
temalarını işleyen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

İlhan GeçerA)
Hilmi YavuzB)
Cemal SüreyaC)
Behçet NecatigilD)

Mekân olarak Edremit ve yöresinin
ayrıntılarıyla anlatıldığı "Kuyucaklı Yusuf" adlı
romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Sait Faik AbasıyanıkA)
Sabahattin ÂliB)
Peride CelalC)
Refik Halit KarayD)

Yedi tepeye kurulmuş
Pul pul
Gümüş gümüş balıkları
Pul pul
Işıktan sudan örülmüş
Canım İstanbul

Yukarıdaki şiir aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

15.

Bedri Rahmi EyüboğluA)
Sezai KarakoçB)
Ahmet HaşimC)
Ahmet Muhip DıranasD)

Aşağıdakilerden hangisi hikâyeyi oluşturan
temel unsurlardan biri değildir?

16.

OlayA)
HeyecanB)
YerC)
ZamanD)

“Anayurt Oteli” ve “Aylak Adam” adlı
romanların yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Sabahattin AliA)
Peyami SafaB)
Yusuf AtılganC)
Ahmet RasimD)

Halk söyleyişinden, masallardaki
tekerlemelerden yararlanarak “Karadut” adlı
şiiri yazan şair aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Cahit KülebiA)
Bedri Rahmi EyüboğluB)
Turgut UyarC)
İlhan BerkD)

Aşağıdakilerden hangisi William
Shakespeare'in tiyatro oyunlarından biridir?

19.

NişanlılarA)
Kral LearB)
CimriC)
KöşebaşıD)

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

20.

Cevdet Bey ve OğullarıA)
Benim Adım KırmızıB)
Kara KitapC)
Yeni HayatD)
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FİZİK 4 B
I. Bir merceğin odak uzaklığı eğrilik yarıçapına  
      bağlıdır.
II. Kalın kenarlı merceğe ıraksak mercek de       
      denir.
III. İnce kenarlı merceğe yakınsak mercek de      
      denir.

Merceklerle ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

1.

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

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

2.

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

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi K cismi
çukur aynanın merkezinin dışında ise yeni
görüntü nerede oluşur ve özelliği nedir?

3.

Merkezde, sanalA)
Ayna ile odak arasında, gerçekB)
Odakla merkez arasında, gerçekC)
Odakta, gerçekD)

Düzlem ayna önündeki G noktasından
yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi düzlem
aynaya bakan gözlemci K, L, M ve N
noktalarından hangilerinin görüntüsünü
düzlem aynada görür?

4.

Yalnız MA)
M ve NB)
L ve KC)
Yalnız ND)

Güneş ışığı altında kırmızı – beyaz renkli bir
formaya yeşil camın arkasından bakıldığında
aşağıdaki hangi renklerde görünür?

5.

Yeşil – siyahA)
Kırmızı – siyah B)
Mavi – siyahC)
Yeşil – maviD)
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B
I. Yayılma hızı artar.
II. Dalga boyu azalır.
III. Periyodu azalır.

Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde
üretilen dalgaların frekansı iki katına
çıkarıldığında yukarıdakilerden hangileri
değişir?

6.

Yalnız IIIA)
I ve IIB)
I ve III C)
II ve IIID)

I. Dalgaların hızı
II. Dalgaların frekansı
III. Yayı geren kuvvet

Birbirlerinin ucuna eklenmiş ince ve kalın
yaylardan birinde oluşturulan periyodik
dalgalar diğerine geçtiğinde yukarıdakilerden
hangileri her iki yay için meydana
gelebilecek değişkenlerden biri değildir?

7.

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

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

8.

K, M ve L yukarıA)
K ve M aşağı, L yukarıB)
K ve L aşağı, M yukarıC)
K, M ve L aşağıD)

Esnek bir yayda oluşturulan periyodik
dalgaların 1 ile 4. dalga tepesi arasındaki
uzaklığı 12 cm ise periyodik dalgaların dalga
boyu kaç cm'dir?

9.

4A)
8B)
12C)
16D)

I.    Canlı dokulara zarar verdiği için uzak              
      durmak gerekir.
II.   Röntgen ışınları olarak da bilinir. 
III.  Tıpta tanı ve kanser tedavisinde                      
      kullanılır.

X- Işınları ile ilgili  yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

10.

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

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

11.

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

Saydam I, II ve III ortamları ve tek renkli I ışının
bu ortamlarda izlediği yol yukarıdaki şekildeki
gibidir. 

Buna göre I, II ve III ortamlarının kırıcılık
indisleri n1, n2 ve n3 arasındaki büyüklük
ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

n2 > n3 > n1A)
n1 > n2 = n3B)

n1 < n2 < n3C)

n1 = n2 > n3D)

Özdeş kaplarda yukarıdaki şekildeki gibi eşit
yükseklikte doldurulmuş kırıcılık indisleri
sırasıyla nA = 3n, nB = 2n ve nC = n olan
sıvılar bulunmaktadır. Kapların tabanlarında
bulunan özdeş cisimlere sıvıların yüzeyinden
eşit uzaklıklardan bakan gözlemcilerin
cisimleri gördükleri uzaklıklar hA, hB ve hC
arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

hC> hB>hAA)

hC=hB>hAB)

hC>hB=hAC)

hC=hB=hAD)

I. Asal eksene paralel gelen ışınlar odak             
      noktasından geçecek şekilde kırılır.
II. Odak noktasından geçerek gelen ışınlar          
      kırılarak asal eksene paralel gider.
III. Optik merkezden geçerek gelen ışınlar            
      kırılmaya uğramazlar.

İnce kenarlı mercekteki özel ışınlar ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

14.

Yalnız III A)
I ve IIB)
I ve IIIC)
I,II ve IIID)

I.   Yayı geren kuvvet arttıkça yaydaki atmanın     
      hızı da artar.
II.  Yayın uzunluğu ve yayı geren kuvvet               
     değiştirilmeden kütlesi arttırılınca, atmaların     
     hızı azalır.
III. Uzunlukları aynı olan ve aynı kuvvet etkisinde 
     olan yaylardan daha hafif olanında atmaların   
     hızı daha büyüktür.

Bir yayda yayılan atmaların hızı ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

15.

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

I. Elektromanyetik dalgalar enerji taşır.
II. Elektromanyetik dalgalar boşlukta yayılabilir.
III. Elektromanyetik dalgalar yüklerin ivmeli          
      hareketi ile oluşur.

Elektromanyetik dalgalarla ilgili yukarıdaki
ifadelerden  hangileri  doğrudur?

16.

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

Numarası +0,25 dioptri olan gözlük camının
odak uzaklığı kaç metre'dir?

17.

8A)
4B)
2C)
1 D)
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Yukarıdaki tümsek aynanın önüne  konulan
ABCD cisminin aynadaki görünümü
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

A)

B)

C)

D)

Periyodik bir dalga kaynağı dakikada 60
dalga üretmektedir. Dalgaların yayıldığı
ortamdaki hızı 5 cm/s olduğuna göre dalga
boyu kaç cm'dir?

19.

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

Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga
leğeninde üretilen periyodik dalgaların
frekansı 2 Hz, dalga boyları 5 cm olduğuna
göre yayılma hızı kaç cm/s' dir?

20.

20A)
15B)
10C)
5 D)
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FİZİK 8 B
Özel Görelilik (İzafiyet) Kuramı’nı aşağıdaki
bilim insanlarından hangisi geliştirmiştir?

1.

NewtonA)
BohrB)
EinsteinC)
HertzD)

Bohr Atom Modeli’ne göre, 2. yörüngedeki
elektronun yarıçapının 3. yörüngedeki
elektronun yarıçapına oranı kaçtır?

2.

2/3A)
3/2B)
4/9C)
5/9D)

Aşağıdakilerden hangisi gök adaların
dünyadan uzaklaşma hızı ile ilgili yasadır?

3.

Big BangA)
SchrödingerB)
Temel HâlC)
HubbleD)

Aşağıdakilerden hangisi baryon üyesi bir
parçacık değildir?

4.

ElektronA)
ProtonB)
NötronC)
OmegaD)

Yukarıdaki şekilde cıva atomunun enerji
seviyeleri verilmiştir

Buna göre temel hâlde bulunan cıva atomu 9
eV enerjili elektronlarla bombardıman
edildiğinde, bu elektronlar cıva atomu
içinden aşağıdaki enerjilerden hangisi ile
çıkabilir?

5.

4,00A)
4,14B)
4,96C)
5,01D)

İzafiyet Teorisi’ne göre, hareket eden bir
gözlemci ışık hızına yaklaştıkça hareket
doğrultusundaki uzunlukları, durgun
uzunluğa göre nasıl ölçer?

6.

Daha genişA)
Aynı uzunluktaB)
Daha uzunC)
Daha kısaD)

Thomson Atom Modeli’nin özellikleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Negatif yüklü taneciklerin kütleleri çok
küçüktür.

A)

Atom küre şeklindedir.B)
Kimyasal bir bileşik iki ya da daha fazla
elementin basit bir oranda birleşmesi ile
oluşur.

C)

Atom, artı yüklü maddeden oluşmuştur.D)
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Dünyada atomik ve altom altı boyutlarda,
maddi evrende gerçekleşen olayları yöneten
doğa yasalarını inceleyen bilim dalına ne ad
verilir?

8.

AstrofizikA)
Kuantum FiziğiB)
Termo DinamikC)
Katı Hâl FiziğiD)

Aşağıdakilerden hangisi atomun uyarılma
yollarından biri değildir?

9.

FotonlaA)
ÇarpıştırmaylaB)
KurşunlaC)
IsıylaD)

Fotoelektrik bir olayda bağlanma enerjisi 3
eV olan bir metale 3100 Å dalga boylu ışınlar
gönderildiğinde, metalden sökülen
elektronların maksimum kinetik enerjileri kaç
eV olur? (h.c=12400 eVÅ)

10.

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

Uyarılmış emisyon ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Yayınlanan ışın elektromanyetik dalgadır.A)
Tek renkli ışıma meydana gelir.B)
Yayınlanan foton ile gelen foton aynı
fazdadır.

C)

Yayınlanan fotonun enerjisi, gelen fotonun
enerjisinden büyüktür.

D)

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

12.

Dalga boylarıA)
HızlarıB)
EnerjileriC)
FrekanslarıD)

Eylemsiz referans sistemlerinde ışığın
boşluktaki yayılma hızı kaç m/s’dir?

13.

3x108A)
3x1010B)
5x108C)
5x1010D)

Eşit kütleli iki parçacığın hızları sırası ile
Va=V, Vb=3V ise parçacıklara eşlik eden
dalga boylarının oranı λa/λb kaçtır?

14.

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

Aşağıdakilerden hangisi bir katı – hâl lazeri
değildir?

15.

Fiber lazerA)
Diyot lazeriB)
Yakut lazeriC)
Ti – safir lazeriD)

Aşağıdakilerden hangisi görüntüleme
cihazlarından biri değildir?

16.

TomografiA)
SonarB)
UltrasonC)
HadronD)
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X – ışınlarını aşağıdaki bilim insanlarından
hangisi keşfetmiştir?

17.

RöntgenA)
HertzB)
BecqnerelC)
EinsteinD)

İyonlaşmış gaz hâline ne ad verilir?18.

Likit KristalA)
KuantaB)
PlazmaC)
ElektrotD)

Aşağıdakilerden hangisi IR enerjiyi
kullanarak görüntünün genel yapısının IR
enerjisine göre farklı renklerle gösteren
görüntüleme aracıdır?

19.

BaryonlarA)
Manyetik RezonansB)
LeptonlarC)
Termal kameralarD)

Işıma uyarılmış yayılımı yolu ile ışığın
kuvvetlendirilmesine ne ad verilir?

20.

X – RayA)
LazerB)
X – ışınıC)
NanoteknolojiD)
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BİYOLOJİ 1 B
Otoliz olayının gerçekleşmesinde aşağıdaki
organellerden hangisi rol oynar?

1.

SentrozomA)
RibozomB)
MitokondriC)
LizozomD)

Suyun kohezyon gücünün etkisi aşağıdaki
olaylardan hangisinde etkili değildir?

2.

Bitkilerde minerallerin taşınmasındaA)
Bazı böceklerin su üstünde
yürüyebilmesinde

B)

Hayvanlarda terlemeyi sağlamadaC)
Bitkilerde suyun taşınmasındaD)

Aşağıdakilerden hangisi bir organizmanın
kalıtım materyalinde bulunan genetik
şifrelerin tamamını simgeler?

3.

GenomA)
SolunumB)
MetabolizmaC)
Mitoz D)

Aşağıdakilerden hangisi hayvansal bir
polisakkarittir?

4.

DeoksiribozA)
SelülozB)
NişastaC)
GlikojenD)

Aşağıdakilerden hangisinde organizasyon
sırası küçükten büyüğe birlikte ve doğru
verilmiştir?

5.

Sistem-Hücre-Organ-DokuA)
Organ-Doku-Sistem-HücreB)
Hücre-Doku-Organ-SistemC)
Doku-Organ-Sistem-HücreD)

Tiroksin hormonunun sentezi için aşağıdaki
minerallerden hangisi gereklidir?

6.

KlorA)
KalsiyumB)
PotasyumC)
İyotD)

Geviş getiren memelilerin dahil olduğu canlı
grubu aşağıdakilerden hangisidir?

7.

HerbivorlarA)
OtotroflarB)
KarnivorlarC)
OmnivorlarD)

Aşağıdakilerden hangisi tek başına canlılık
göstergesi değildir?

8.

BoşaltımA)
BeslenmeB)
HareketC)
SolunumD)

Aşağıdakilerden hangisi enzim yapısı ile ilgili
değildir?

9.

ProteinA)
SteroitB)
KofaktörC)
KoenzimD)

DNA ile RNA nın ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Pirimidin bazlarının aynı olmasıA)
Şekerlerinin aynı olmasıB)
Kendilerini eşleyebilmeleriC)
Pürin bazlarının aynı olmasıD)
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Aşağıdaki maddelerden hangisi bir
karbonhidrattır?

11.

Fosforik asitA)
RibozB)
AminoasitC)
GliserolD)

Elektron taşıma sistemine (ETS) sahip iki
organel aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

12.

Mitokondri - KloroplastA)
Endoplazmik retikulum - Golgi aygıtıB)
Koful - LizozomC)
Endoplazmik retikulum - KloroplastD)

Mitokondri aşağıdakilerden hangisinde
bulunur?

13.

Eukaryot aerobik hücrelerdeA)
ArkelerdeB)
BakterilerdeC)
Memeli alyuvarlarındaD)

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliğin
korunması ve geliştirilmesi amacıyla
araştırmalar yapan, konu ile ilişkili sorunlara
çözümler üretmeye çalışan bilim dalıdır?

14.

Doğa tarihiA)
Kriminal biyolojiB)
Moleküler biyoloji ve genetikC)
Doğa koruma uzmanlığıD)

Aşağıdakilerden hangisi zarsız bir yapıya
sahiptir?

15.

NukleusA)
SentrozomB)
Golgi aygıtıC)
LizozomD)

Bilimsel bir süreçte yapılacak ilk iş
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Problemi tanımlamakA)
Deneyleri kurmakB)
Hipotezi ortaya koymakC)
Verileri toplamakD)

Beslenmede hayvansal besinleri tercih eden
canlılara ne ad verilir?

17.

OtotrofA)
KarnivorB)
OmnivorC)
HerbivorD)

Çok sayıda kanıtla desteklenmiş olan
kapsamlı açıklamalara ne ad verilir?

18.

VeriA)
KanunB)
TeoriC)
HipotezD)

Aşağıdakilerden hangisi bir
monosakkarittir?

19.

GlikojenA)
FruktozB)
MaltozC)
LaktozD)

Aşağıdakilerden hangisi üreme hücrelerine
verilen addır?

20.

MetabolizmaA)
AnaerobB)
GametC)
AerobD)
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BİYOLOJİ 6 B
Kandaki akyuvar sayısının kontrolsüz ve
zarar verici düzeyde artması sonucu ortaya
çıkan hastalığa ne ad verilir?

1.

Anemi A)
Lösemi B)
LenfomaC)
KangrenD)

Aşağıdakilerden hangisi iskelet sistemi
rahatsızlıklarından biri değildir?

2.

OsteomalaziA)
MenisküsB)
GastritC)
RaşitizmD)

Lenf sıvısının, kan dolaşımına katıldığı damar
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Aort damarıA)
Üst ana toplardamarB)
Alt ana toplardamarC)
Koroner damarD)

İskelet sisteminde kemikler üç kısımda
incelenir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan
biri değildir?

4.

Baş kemikleriA)
Üye kemikleriB)
Gövde kemikleriC)
Kol kemikleriD)

Vücutta doku sıvısının artmasına ne ad
verilir?

5.

GutA)
AnemiB)
ÖdemC)
KangrenD)

Akciğerlerin içinde bronşiollerin uç
kısımlarında üzüm salkımına benzeyen, gaz
değişiminin gerçekleştiği keseler
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Pleura A)
Bronş B)
Alveol C)
EpiglottisD)

Alyuvarlarında A ve B antijenlerine sahipken
plazmasında antikor bulundurmayan kan
grubu aşağıdakilerden hangisidir?

7.

AA)
BB)
ABC)
0D)

Kalbi besleyen damar aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Koroner damarA)
Aort B)
Üst ana toplardamarC)
Akciğer atardamarıD)

Sarı kemik iliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

9.

Sadece düzensiz şekilli kemiklerde bulunur.A)
Sadece yassı kemiklerde bulunur.B)
Sadece kısa kemiklerde bulunur.C)
Sadece uzun kemiklerde bulunur.D)

Aşağıdakilerden hangisi nefronlardaki idrar
oluşumu aşamaları arasında yer almaz?

10.

Süzülme A)
Geri emilimB)
Sindirim C)
SalgılamaD)
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B
Kemik doku hücrelerine ne ad verilir?11.

Kondrosit A)
Osteosit B)
Fibrosit C)
Periost D)

Aşağıdakilerden hangisi nefron kanallarından
biri değildir?

12.

Distal tüpA)
Malpighi cisimciği B)
Henle kulpuC)
Peke sarnıcıD)

Yapısında hemoglobin bulunan kan hücresi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

EritrositA)
T LenfositB)
B LenfositC)
MonositD)

Aynı anda kasılıp aynı anda gevşeyen kaslara
ne ad verilir?

14.

TendonA)
Antagonist B)
TonusC)
Sinerjist D)

Pankreas öz suyu içinde bulunan ve
karbonhidratların sindiriminde görevli enzim
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Amilaz A)
NükleazB)
TripsinojenC)
LipazD)

Canlıların kendileri için daha uygun bir yere
ulaşıncaya kadar rastgele yönlere hareket
etmesine ne ad verilir?

16.

Geotaksis A)
Taksis B)
Fototaksis C)
Kinesis D)

İçgüdüsel davranışların ortaya çıkması için
öncelikle olması gereken etmen
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Dürtü A)
Refleks B)
TepkiC)
AlışmaD)

Canlıların iç ve dış uyarılara aktif olarak tepki
verme şekline ne ad verilir?

18.

Davranış A)
Uyarı B)
Dürtü C)
ÖğrenmeD)

Bazı balık türleri, vücutları birbirine paralel
konumda yüzerek kuyruklarıyla birbirlerine
vururlar.

Yukarıda verilen davranış şekli
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

19.

Yurt savunmaA)
Ritüel kavgaB)
Fedakarlık davranışıC)
İletişimD)

Hayvanların diğer bireylerde gözledikleri
davranışları kendi davranış dağarcıklarına
katmaları şeklinde tanımlanan öğrenme
çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Deneme-Yanılma yoluyla öğrenmeA)
Taklit yoluyla öğrenmeB)
İzlenim yoluyla öğrenmeC)
Kavrama yoluyla öğrenmeD)
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TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 B
İslam’ın, Kuran-ı Kerim’den sonra gelen
ikinci ana kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir? 

1.

SünnetA)
SıdkB)
TebliğC)
EmanetD)

Tefsir alimine ne ad verilir?2.

MütekellimA)
MüçtehitB)
MüfessirC)
MücedditD)

“Ey Resul! Rabbinden sana indirileni insanlara
ulaştır. Eğer bunu yapmazsan peygamberlik
görevini yapmamış olursun ...” (Maide suresi, 67.
ayet)

Bu ayette Hz. Muhammed’in hangi sıfatına
işaret edilmiştir?

3.

SıdkA)
TebliğB)
FetanetC)
EmanetD)

Aşağıdakilerden hangisi “hüzün yılı”nda
vefat etmiştir?

4.

Hz. HamzaA)
AbdülmuttalibB)
Zeyd bin HariseC)
Ebu TalibD)

Zebur ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

5.

İlk indirilen kitaptır.A)
Manzum bir metindir.B)
İbranicedir.C)
Hz. Davud’a indirilmiştir.D)

Kur’an-ı Kerim’in, sadece tarihi bilgilerle
yetinmeyip dil, edebiyat, dinler tarihi ve
sosyoloji gibi bilimlerden de yararlanılarak
tefsir edilmesine ne ad verilir? 

6.

Rivayet tefsiriA)
Dirayet tefsiriB)
Lügavî tefsirC)
İlmî tefsirD)

Kur’an’da kaç adet cüz vardır?7.

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

“Allah insanlarla ancak vahiy yoluyla veya perde
arkasından konuşur, yahut bir elçi (Cebrail)
gönderir; kendi isteğiyle dilediğini vahyeder.
Doğrusu O yücedir, hâkimdir.” (Şûra suresi, 51.
ayet)

Bu ayette Allah’ın insanlarla iletişim kurma
şekillerinden hangisi yer almamıştır?

8.

Perde arkasındanA)
Vahiy yoluylaB)
Melek aracılığıylaC)
Rüya yoluylaD)

Kuran-ı Kerim’in en kısa suresi
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Mâide suresiA)
Kevser suresiB)
İhlas suresiC)
Bakara suresiD)

Sıdk ne anlama gelir?10.

Empati kurmakA)
Sosyal olmakB)
Doğru olmakC)
Üstün zekâya sahip olmakD)
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B
Fıkıh ilmi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

11.

Temel kaynakları Kuran-ı Kerim, sünnet,
icma ve kıyastır. 

A)

Fıkıh ilminin konusunu ibadet, ahlâk ve
sosyal hayatla ilgili hükümler oluşturur.

B)

Hz. Muhammed’in örnek kişiliğini delil alarak
sonuca ulaşmaya çalışır.

C)

Fıkıh ilmi açısından önemli olan, sadece
Kuran-ı Kerim ayetleridir.

D)

Kendinden önce gelen resulün şeriatını
uygulamakla görevli peygamberlere ne ad
verilir?

12.

NebiA)
MüşrikB)
HafızC)
MüminD)

İnsanı varlıkları korumaya, sevmeye onlara
iyilik ve yardım etmeye yönlendiren duygu
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

CömertlikA)
MerhametB)
SaygıC)
HoşgörüD)

Hz. Peygamber, I. Akabe Biatı’ndan sonra
hangi sahabiyi İslam’ı öğretmesi için
Medine’ye göndermiştir?

14.

Sa’d bin Ebi VakkasA)
Abdullah bin CahşB)
Mus’ab bin UmeyrC)
Zeyd bin HariseD)

Matematikte sıfırı ilk keşfeden ve logaritma
cetvelini oluşturan Müslüman bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

İbrahim bin EzraA)
KerhîB)
Ömer HayyâmC)
HarezmiD)

Aşağıdakilerden hangisi kibir ve haset
duygularının neden olduğu durumlardan biri
değildir?

16.

İnsanların birbirlerine karşı olan
önyargılarını azaltması

A)

Toplumda huzursuzluğa neden olmasıB)
Toplumdaki birlik, beraberlik, dayanışma ve
yardımlaşmayı yok etmesi

C)

İnsanlar arasında kin ve düşmanlık
meydana getirmesi

D)

İnsanlara, olay ve olgulara Kur'an
çerçevesinden bakma alışkanlığı
kazandırmak hangi ilim dalının amaçlarında
biridir?

17.

Fıkıh A)
KelamB)
TefsirC)
HadisD)

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

18.

Tevhidi esas almasınıA)
Doğruluk ve sabrınıB)
Barış ve hoşgörüsünüC)
Cömertlik ve cesaretiniD)

Aşağıdakilerden hangisi Tefsir ilminin
amaçlarından biridir?

19.

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)

Katip Çelebî, İbn Batuda ve Evliya Çelebi gibi
isimler hangi alanda meşhur olan kişilerdir?

20.

MatematikA)
OptikB)
TarihC)
CoğrafyaD)
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MATEMATİK 8 B

Yukarıdaki   şekilde   [TS] // [VY] // [PR],
|TV|=6 cm, |VP|=18 cm, |TS|=17 cm ve
|PR|=29 cm olduğuna göre, |VY|=x kaç
cm’dir?

1.

23A)
22B)
21C)
20D)

Yukarıdaki KLM üçgeninde [KL] // [NP] // [SR],
|NS|=2•|KN|=2•|SM| ve A(PRSN)=24 cm2

olduğuna göre, A(KLPN) kaç cm2’dir?

2.

12A)
18B)
21C)
23D)

Yukarıdaki şekilde 

|KL|=7 cm, |MN|=9 cm ve |LM|=12 cm
olduğuna göre, |KN| kaç cm’dir?

3.

20A)
22B)
26C)
28D)

Yukarıdaki     şekilde     [KL] // [NP],
[KP]∩[LN]={M}, |KM|=20 cm, |LM|=15 cm ve
|MP|=12 cm olduğuna göre, |MN|=x kaç
cm’dir?

4.

25A)
17B)
9C)
8D)

Yukarıdaki KLM üçgeninde |KP|=|PL|,

|KR|=|RM| ve olduğuna
göre, A(PLMR) kaç cm2’ dir?

5.

60A)
80B)
120C)
160D)

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0104-B

49 İzleyen sayfaya geçiniz.



B

Yukarıdaki KLM dik üçgeninde
 |KL|=6 cm ve

|LM|=12 cm olduğuna göre |LH|=x kaç cm’dir?

6.

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

Yukarıdaki PRS üçgeninde 
|PV|=10 cm, |PT|=|VR|=5 cm ve |VT|=8 cm
olduğuna göre, |RS|=x kaç cm’dir?

7.

12A)
16B)
20C)
24D)

 fonksiyonunun esas
periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A)

B)

C)

D)

ifadesinin değeri

kaçtır?

9.

–1A)
0B)
1C)
2D)

 radyanlık açının esas ölçüsü kaç

radyandır?

10.

A)

B)

C)

D)

105°’lik açının esas ölçüsü kaç radyandır?11.

A)

B)

C)

D)

Bir ABC üçgeninin iç açıları  ve 

olmak üzere, ifadesinin
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

12.

A)

B)
0C)
1D)
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B

 olduğuna göre, sinx • cosx

ifadesinin değeri kaçtır?

13.

A)

B)

C)

D)

 fonksiyonunun esas
periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

14.

A)

B)

C)

D)

Z = tan(–225) + cos(–240) – sin(–150)
ifadesinin değeri kaçtır?

15.

–2A)
–1B)
0C)
1D)

ifadesinin değeri kaçtır?
16.

–2A)
0B)
1C)
2D)

x=sin150, y=cos70, z=tan170 olduğuna göre;
x, y ve z’nin büyükten küçüğe sıralanmış hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

x > y > zA)
y > x > z B)
z > x > yC)
z > y > xD)

 ifadesinin eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

A)

B)

C)

D)

 olduğuna göre, M’nin
alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

19.

4A)
5B)
7C)
10D)

Yukarıdaki şekilde  

 ve

olduğuna göre, kaç
cm’dir?

20.

7A)

B)

C)

D)
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ALMANCA 6 B
Die / stattfinden / heute / Saal / im /
Versammlung

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

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

1.

Findet statt Saal die Versamlung heute im.A)
Die Saal findet Versammlung heute im statt.B)
Heute die Versammlung statt findet im Saal.C)
Die Versammlung findet heute im Saal statt.D)

Man sagte, er ......... einen Roman!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

2.

schriebeA)
schriebestB)
schreibtenC)
schreibenD)

Was bedeutet "birşeyi iddia etmek" auf
Deutsch?

"birşeyi iddia etmek" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

etwas angebenA)
etwas gebenB)
etwas bezweifelnC)
etwas behauptenD)

A: Bist du alleine gefahren?
B: Ja, ich bin alleine gefahren.
A: ……………………
B: Das wäre toll gewesen!

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

4.

Sie wäre gerne zu Hause!A)
Ich bin noch hier!B)
Ich wäre doch mit dir gefahren!C)
Sie kommt immer mit uns!D)

Ich dachte, du wärst im Theater!

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Senin niyetin tiyatroya gitmek değildi
aslında!

A)

Senin tiyatroda olduğunu sandım!B)
Senin tiyatroda olman gerekiyordu!C)
Sen zaten hep tiyatroya gidersin!D)

Stell dir vor, dein Vater .......... aus
Deutschland!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

kämstA)
kommetB)
kämeC)
kamenD)

A: ……………………….
B: Nein, er hat dieses Buch nicht gelesen!
A: Hätte er doch dieses Buch gelesen!
B: Ja, das Buch war wirklich toll!

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

7.

Wer möchte sich ein Buch kaufen?A)
Hat Tolga dieses Buch gelesen? B)
Wann kaufst du dir ein Buch?C)
Hast du Lust ein Buch zu lesen?D)

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

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlamaz?

8.

der Roman sei von Adalet Ağaoğlu
geschrieben worden.

A)

das Geschäft sei durchgehend geschlossen.B)
weil die Fußballmannschaft keinen Erfolg
haben wird.

C)

der Film sei sehr gut gedreht worden.D)
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B
Man sagt, sie .......... wieder ein neues Auto
gekauft.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

9.

habetA)
habestB)
hastC)
habeD)

Der Weg ............ schmal.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

hätteA)
hatB)
istC)
warenD)

Der junge Mann ………... nicht mitkommen,
………. er habe viel zu arbeiten.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

11.

könne / dennA)
kann / damitB)
werden / wennC)
seid / obD)

Was bedeutet "Er lebe hoch!" auf Türkisch?

"Er lebe hoch!" ifadesinin Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Saygılar!A)
Yaşasın!B)
Geçmiş olsun!C)
Hayırlı olsun!D)

Wir haben für morgen keine Hausaufgaben.

Welches ist die Konjunktiv-Form vom obigen
Satz?

Verilen cümlenin Konjunktiv hali
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Man sagt, wir hätten für morgen keine
Hausaufgaben.

A)

Man meint, daß die Schule morgen
geschlossen ist.

B)

Man will, daß wir morgen nicht zur Schule
gehen.

C)

Man hat gesagt, daß wir morgen keine
Hausaufgaben haben.

D)

Wie lautet das Wort "yaralı olmak" auf
Deutsch?

"yaralı olmak" sözcüğünün Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

glücklich seinA)
ernst seinB)
verletzt seinC)
erfolgreich seinD)

Die Kinder, die dort spielen, sind Geschwister.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Welche Kinder gehen in die Schule?A)
Welche Kinder spielen?B)
Wo sind die Kinder?C)
Welche Kinder sind Geschwister?D)

Die Nudeln zum Beispiel kommen aus Italien.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Kennst du Spezialitäten aus anderen
Ländern?

A)

Wie schmecken dir die Nudeln?B)
Ist der Kaffee, der aus England kommt, auch
berühmt?

C)

Hast du auch Hunger?D)
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B
Yan tarafta oturan bayan yeni öğretmenimiz.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Die Dame, die unsere neue Lehrerin ist,
wohnt über uns.

A)

Die Frau, die wir kennen, ist unsere
Lehrerin.

B)

Die Frau, die hier wohnt, ist meine Tochter.C)
Die Dame, die nebenan wohnt, ist unsere
neue Lehrerin.

D)

Die Schüler, ………. wir geholfen haben, sind
erfolgreich geworden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

derA)
denenB)
dessenC)
demD)

Was bedeutet "die Bäckerei" auf Türkisch?

"die Bäckerei" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

FırınA)
FırıncıB)
PastaC)
PostacıD)

Der Mann, …………………, ist Lehrer.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Cümleyi aşağıdakilerden hangisi doğru
olarak tamamlar?

20.

deren Auto rot istA)
der aus der Türkei kommtB)
das wir kennenC)
die ich kenneD)
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İNGİLİZCE 6 B
The house is ……………………. nice and
modern.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

itA)
veryB)
toC)
noD)

The baby .......………....... since she woke up.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

cryA)
is cryingB)
has been cryingC)
criedD)

If we ………… to the cinema earlier, we wouldn’t
have missed the start of the film.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

had goneA)
wentB)
goC)
would goD)

Tony is a funny man ………… likes making jokes
about people.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

whoA)
whichB)
whenC)
whoseD)

Don’t call me tomorrow afternoon. I ………… a
lecture about human rights.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

am givingA)
giveB)
will be givingC)
gaveD)

They will call me………… she wakes up.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

whereA)
althoughB)
whileC)
as soon asD)

The teacher explained the subject
…..........……… . All the students understood it
well.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

quickA)
veryB)
simplyC)
quiteD)

Don’t forget to take your passport with you
………… you go to the airport.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

atA)
beforeB)
afterC)
toD)
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B
Sandy is cooking …………….. in the kitchen.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

downstairsA)
whereB)
toC)
outD)

They are studying  French ........................ .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

yesterdayA)
last nightB)
at the momentC)
in summerD)

If you ………… oil in water, it doesn’t sink.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

putsA)
puttingB)
putC)
will putD)

This time next week I …..........……… in Antalya.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

swamA)
will be swimming B)
will swimC)
are swimmingD)

Alex: …..........……… ?
Matt: It’s ten o’clock.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

13.

Can I borrow your dictionaryA)
Could you tell me the timeB)
Could you lend me 100 lirasC)
Could you have the billD)

Serap, ………… you help me with the shopping,
please?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

mustA)
wereB)
amC)
canD)

He is …..........……… hungry that he ate two
sandwiches.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

soA)
everyB)
muchC)
inD)

Mr Thompson ………… for the same company
since 2000.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

is workingA)
worksB)
will workC)
has been workingD)
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B
I don’t like the films ………… have sad endings.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

whoseA)
whatB)
whoC)
whichD)

He is …………….. a good person that he helps
everybody.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

everyA)
soB)
veryC)
suchD)

John ………….. in his room at nights.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

work sometimesA)
sometimes worksB)
sometimes workingC)
works sometimesD)

If it doesn’t rain, we …..........……… a picnic.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

will goA)
doesn’t goB)
aren’t goingC)
goD)
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FRANSIZCA 6 B
Il est allé à l'étranger pour ............ une
conférence.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

abandonnerA)
suivreB)
arrêterC)
gagnerD)

- Je te regarde.
- Non, je ne veux.  ………… .

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

Ne te regardes pasA)
Ne me regardes pasB)
Ne te regarde pasC)
Ne me regarde pasD)

«Doktor olursan hayatını iyi kazanırsın.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Si tu fais des études, tu deviens médecin.A)
Si tu deviens médecin, tu gagneras bien ta
vie.

B)

Si tu fais des études de médecine, tu
gagnes.

C)

Si tu es docteur, tu gagnes beaucoup dans
la vie.

D)

.......... bien s'il vous plaît!

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

LisezA)
DontB)
PeuventC)
VisitantD)

«Travaillons ensemble.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Birlikte çalışalım.A)
Birlikte çalışın.B)
Birlik için çalışalım.C)
Birlik için çalışın.D)

A ………… on achète des médicaments.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

la pharmacieA)
la facultéB)
l’écoleC)
l’étudeD)

«Paul demandera la permission au professeur.»

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

La permission est demandée au professeur
par Paul.

A)

La permission a été demandée au
professeur par Paul.

B)

La permission sera demandée au
professeur par Paul.

C)

La permission était demandée au professeur
par Paul.

D)

En France, avec le baccalauréat on peut entrer 
………… . 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

à l’école maternelle A)
au collègeB)
à l’universitéC)
à l’école primaireD)
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Demain, une lettre ………… par Paul.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

sera écriteA)
a écritB)
a été écriteC)
écriraD)

Ma cousine se marie ……… son meilleur ami.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

enA)
parB)
deC)
avecD)

Mon fils a 8 ans. Il va à ………… . 

Choisissez l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

l’universitéA)
la facultéB)
l’école maternelleC)
l’école primaireD)

I. Elle travaille beaucoup.
II. Mais elle s’amuse aussi beaucoup.
III. Aie lu les livres.
IV. Elle aime la vie.  

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

12.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Pierre : Tu comptes rentrer à quelle heure?
Monique : ………… .
Pierre : Non, Dis-moi une heure précise.
Monique : Bon! A minuit alors.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

Je ferai mes devoirsA)
Bien sûr. OuiB)
Cela dépendC)
À 23 heuresD)

Vous devez aller le voir et lui parler de la leçon. 
………… et ………… .

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

Allons-en / parlons-yA)
Allons-y / parlons-enB)
Allez-en / parlez-yC)
Allez-y / parlez-enD)

Pensez .......... votre père; il est assez agé pour
travailler.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

deA)
àB)
enC)
toiD)

La secrétaire : Vous êtes étudiant Monsieur?
Paul : Oui.
La secrétaire : …………
Paul : Les Lettres.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

Vous étudiez en quoi?A)
Qu’est-ce que vous étudiez?B)
Vous sortez de l’université.C)
En quelle classe?D)
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Cette fille est calme. C’est une fille  ……… . 

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

bien élevéeA)
petitB)
petiteC)
mal élevéeD)

………… partis avant la 18 heures. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

AieA)
SoisB)
AyezC)
SoyezD)

Le frère de ma mère est ………… .

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

ma tanteA)
mon gendreB)
mon oncleC)
mon cousinD)

«Il est devenu étudiant.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Üniversiteye gidiyor.A)
Üniversite öğrencisi oldu.B)
Öğrenci oldu. C)
Öğrenci olmak istiyor.D)
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SEÇMELİ ALMANCA 4 B
Der Tee ist heiß. ……………. Tee schmeckt gut.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

Der heißeA)
Das heißesB)
Der heißteC)
Das heißenD)

Das ist ein sehr nett……. Mädchen!

Welche Endung passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

2.

-eA)
-erB)
-estC)
-esD)

Du .............. hier nicht rauchen. Es ist verboten.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

3.

dürftA)
wollstB)
darfstC)
willstD)

Ich mag die Arbeit als Dolmetscherin nicht sehr
gern.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

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

............ sofort dein Zimmer ..........!

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

5.

Räume / aufA)
Schreibe / inB)
Geh / zuC)
Komm / aufD)

Der Lehrer sagt jeden Tag, daß wir viel arbeiten
sollen! Er sagt: "............................."

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

6.

Arbeitet immer!A)
Arbeitet viel!B)
Arbeitest immer!C)
Arbeiten vieler!D)

Andrea: Willst du im Süden Urlaub machen?
Karlo: Ja, ..........................

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

7.

du kannst dort Urlaub machen.A)
ich will im Süden Urlaub machen.B)
es wäre schön eine Villa zu kaufen.C)
wir müssen in den Ferien viel arbeiten.D)
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B
Was hättest du gern?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Das ist mir zu viel.A)
Er hätte das nicht machen wollen.B)
Wir können diesen Sommer keinen Urlaub
machen.

C)

Ich hätte gern ein neues Auto.D)

Frauen haben immer fleißig zu sein. 

Welcher Satz drückt das gleiche wie der
obige aus?

Verilen cümle ile aynı anlamı taşıyan cümle
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

9.

Immer waren die Frauen fleißig.A)
Die Frauen sind so fleißig wie früher.B)
Die Frauen haben fleißig gearbeitet.C)
Als Frau muß man immer fleißig sein.D)

Nein, sie kann nicht Deutsch sprechen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Hat er Deutsch gelernt?A)
Kann sie Deutsch sprechen?B)
Willst du Deutsch lernen?C)
Wann lernst du Deutsch?D)

............................, war es1938.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

11.

Als Atatürk starbA)
Wenn du dein Examen machstB)
Wenn die Prüfung gut gehtC)
Als Atatürk auf die Welt kamD)

............. du Kinderarzt werden willst, mußt du
studieren.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

DennA)
WennB)
DamitC)
WarumD)

Meine Schwester ist ............... .............. mein
Bruder.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

13.

neuer alsA)
teurer alsB)
älter alsC)
billiger alsD)

Die ............. Touristen machen Urlaub am Meer. 

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

meistenA)
vielB)
vielstenC)
mehrstenD)
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B
Wir lernen englisch, ..........................

Welches ergänzt nicht den obigen Satz?

Cümleyi aşağıdakilerden hangisi doğru
olarak tamamlamaz?

15.

weil wir Karriere im Geschäft machen
wollen.

A)

um die englischen Fachbücher im Originalen
lesen zu können.

B)

weil wir in England Urlaub machen wollen.C)
damit er einem Freund etwas gibt.D)

Warum kauft ihr euch ein Haus? 

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Er möchte sich ein Haus kaufen.A)
Wir kaufen uns ein Haus, damit wir keine
Miete bezahlen müssen.

B)

Ja, ich habe eine moderne Wohnung.C)
Sie hat eine kleine Wohnung.D)

Mein Freund schwimmt jeden Tag, das bedeutet
er schwimmt ............. .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

17.

seltenA)
nieB)
manchmalC)
immerD)

A: Seit wann lebst du in Berlin?
B: Ich lebe seit vier Jahren in Berlin.
A: Hast du vor, noch lange hier zu wohnen?
B: ……………………………………….

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

18.

Nein, ich kenne den neuen Lehrer nicht.A)
Ja, ich lebe auch im Studentenheim.B)
Ja, ich möchte auch nach meinem Studium
hier in Berlin wohnen.

C)

Nein, ich war vorher noch nie in Berlin.D)

Arbeitslosigkeit bedeutet, ........................

Welches ergänzt den obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

19.

daß es keine Arbeit gibt.A)
daß es zuviel Arbeit gibt.B)
daß es vorgestern Arbeit gab.C)
daß es manchmal Arbeit gibt.D)

Ich freue mich …………, daß ich eine Reise nach
Peru mache.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

20.

dagegenA)
damitB)
daraufC)
dazuD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 4 B
The students have ........... finished their
homework. They’re playing now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

alreadyA)
beforeB)
everC)
yetD)

Rice is ………… food in China.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

more popularA)
popularB)
the most popularC)
most popularD)

Sara will be in Italy  ………… the 1st of
September .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

(--)A)
inB)
fromC)
onD)

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

We ........... a picnic in the countryside four days
ago.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

hadA)
haveB)
areC)
will haveD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

amA)
areB)
mustn’tC)
mustD)

We have never swum in such a big swimming
pool ........... .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

beforeA)
alreadyB)
justC)
everD)

You ……… wait when the light is red. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

mustn’tA)
mustB)
shouldC)
canD)
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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)
dangerousB)
carefullyC)
carefulD)

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?

10.

fastlyA)
fastestB)
fastC)
fasterD)

It ............ heavily yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

has rainedA)
rainsB)
rainedC)
will rainD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

goodA)
betterB)
the betterC)
the bestD)

The little boy is very excited because he ……… a
dolphin before. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

have seenA)
has seenB)
hasn’t seenC)
haven’t seenD)

Kaan ............ his bike since he was 9.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

hadA)
has hadB)
have hadC)
is havingD)

When I was young I .................. swim very fast.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

couldA)
can'tB)
mustC)
shouldn'tD)

I ………… the glass of Coke on the table five
minutes ago.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

drankA)
drinkB)
drunkC)
drinkingD)
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B
I studied ................. for the exam so I didn't fail.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

hardestA)
hardlyB)
harderC)
hardD)

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?

18.

the heavyA)
heavyB)
the heaviestC)
heavierD)

Have you ............ been to a live rock concert
before?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

yetA)
beforeB)
justC)
everD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

nextA)
onB)
inC)
betweenD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 4 B
Pierre mesure 170cm, Paul mesure 180cm. Paul
est ………… que Pierre.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

aussi grandA)
plus petitB)
plus grandC)
moins petitD)

Cette voiture est à vous: ………… .  

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

la vôtreA)
le sienB)
la sienneC)
la nôtreD)

Nous venons de ………… . 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

mangeaitA)
mangerB)
mange C)
mangesD)

Vous préférez quelle voiture? ……… ou ……… .

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

Celui / celleA)
Celui-ci / celui-làB)
Celle / celuiC)
Celle-ci / celle-làD)

J’ai vu quelqu’un dans le salon.

Choisissez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

5.

justementA)
rienB)
quelque choseC)
personneD)

Il n’y avait personne, ………… la porte était
ouverte.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

parA)
malgréB)
contrairement àC)
en revancheD)

Quand je suis arrivé au cinéma, .......... .

Complétez la phrase avec la proposition qui
convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

le film était déjà commencéA)
je n'aime pas voir des films comiquesB)
le film vient de commencerC)
le film commenceraD)

………… rançon!

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

QuelsA)
QuelB)
QuelleC)
QuellesD)
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B
Le bébé dort, il ………… parler ………… .

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

faut / doucementA)
doit / violemmentB)
faut / honnêtementC)
doit / courammentD)

Fais un …………! Tu veux le rouge ou le noir.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

demandeA)
volontéB)
fortuneC)
choixD)

Il parle ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

bizarrementA)
bizarreB)
attentifC)
attentiveD)

Mon ami dira à son professeur qu'il a perdu son
livre.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Arkadaşım, öğretmenine kitabını bulduğunu
söyledi.

A)

Arkadaşım, öğretmenine kitabını kaybettiğini
söyledi.

B)

Arkadaşım, öğretmenine kitabını kaybettiğini
söyleyecek.

C)

Arkadaşım, öğretmenine kitabını bulduğunu
söyleyecek.

D)

- C’est ton sac?
- Oui, c’est ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

le mienA)
le tienB)
le sienC)
le nôtreD)

Le vélo est ………… rapide ………… le train.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

moins / deA)
moins / queB)
plus / queC)
plus / deD)

«Konuşmadan önce, düşünmek gerekir.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

15.

Il doit réfléchir et penser.A)
Il faut réfléchir pour parler.B)
Il faut réfléchir avant de parler.C)
Il doit réfléchir pour parler.D)

Ce tableau est magnifique, ............ il coûte cher.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

assezA)
malgréB)
maisC)
contrairement àD)
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Cécile ………… des lunettes.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

habilleA)
porteB)
s’habilleC)
se voitD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

meilleurA)
la meilleureB)
meilleureC)
le meilleurD)

Elle ………… dans quelques heures.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

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

«Etkileyici!» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

C’est drôle! A)
C’est étrange!B)
C’est intéressant!C)
C’est impressionnant!D)
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HZ. MUHAMMED'İN HAYATI 1 B
Hz. Ali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

1.

Hz. Muhammed'in kızı ile evlenmiştir.A)
Hz. Muhammed ile kan bağı yoktur.B)
Hz. Muhammed'in amcasının oğludur.C)
İlk Müslümanlardan biridir.D)

I. Akabe Biatı'nın yapıldığı yıl aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

615A)
617B)
621C)
628D)

İfk olayı aşağıdakilerden hangisidir?3.

Hz. Ayşe’nin iftiraya uğramasıA)
Hz. Hatice’nin iftiraya uğramasıB)
Hz. Hafsa’nın iftiraya uğramasıC)
Hz. Cüveyriye’nin iftiraya uğramasıD)

Hz. Ömer'in Müslüman olduğu yıl
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

608A)
612B)
616C)
619D)

Hz. Peygamber'in Hılf'ul-Fudûl'e katıldığı yıl
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

577A)
581B)
586C)
591D)

Hz. Peygamber'in annesi Âmine'nin vefat
ettiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

6.

577A)
579B)
581C)
583D)

Erdemliler Sözleşmesinde yer alanlar
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

7.

Teymoğulları, Arapoğulları, Yemenoğulları
ve Haşim

A)

Muttalip, Haşim, Kocaoğulları, Kırımoğulları
ve Eset

B)

Haşim, Muttalip, Eset, Zühre, ve
Teymoğulları

C)

Eset, Muttalip, Arapogulları, Zühre ve
Kırımoğulları

D)

Hz. Muhammed'in kızı Rukiye'nin doğduğu yıl
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

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

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice'nin kervanını
Şam'a götürdüğü yıl aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

595A)
591B)
585C)
581D)

Hz. Peygamber'in amcası Ebu Talip'in
yanında kalmaya başladığı yıl
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

577A)
579B)
581C)
583D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in
komşularla ilgili kaçınılmasını emrettiği
davranışlardan biridir?

11.

Rahatsız edecek sözler davranışlarda
bulunulması

A)

Övgü dolu sözler söylenmesiB)
Fazla ikramda bulunulmasıC)
Komşu çocuklarına iyi davranılmasıD)
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B
"Allah, ... size şekil verip de şekillerinizi güzel
kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır..."

Yukarıdaki sözler aşağıdaki surelerden
hangisinde yer alır?

12.

Nahl suresiA)
Mü'min suresiB)
İsrâ suresiC)
Fâtır suresiD)

Söz ve davranışlarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Güzel sözler insanlar için hayırdır.A)
Güzel söz ve davranışlar insanları mahcup
bırakır.

B)

Bir mümin için en değerli özellik, güzel söz
söylemek ve güzel davranışta bulunmaktır.

C)

Başkaları ile sağlıklı iletişim kurabilmenin
yolu, güzel söz söylemekten geçer.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in
alışveriş yaparken davranılmasını öğütlediği
davranışlardan biri değildir?

14.

Zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olmakA)
Sert olmakB)
Güler yüzlü olmakC)
Hoşgörülü olmakD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in
sözlerinden biri değildir?

15.

Kibir, Hak'kı kabul etmemek, insanları küçük
görmektir.

A)

Allah güzeldir, güzelliği sever.B)
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.C)
Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kişi
cennete giremeyecektir.

D)

İhsanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

16.

İhsan, Müslümanın bütün söz ve işlerinde
duyarlı davranmasıdır.

A)

İhsan, iyilik için yaşamaktır.B)
Müslümanlar için ihsanın olması şart
değildir.

C)

İhsan, yapılan işi sorumluluk bilinciyle
yapmaktır.

D)

“Siz bana altı şeyi garanti edin, ben de size
cennete girmeyi garanti edeyim.”

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
yukarıdaki sözünde vurguladığı altı şeyden
biri değildir?

17.

Temiz ve düzenli olun.A)
Konuştuğunuzda doğru söyleyin.B)
Söz verdiğinizde sözünüzü tutun.C)
Emanete riayet edin.D)

Aşağıdakilerden hangisi “iffet” kelimesinin
anlamlarından biri değildir?

18.

Ahlâken temiz olmakA)
Fakirliğini ve zaruretini, çok muhtaç
olmadıkça gizlemek

B)

Arlı olmak C)
Nefsi yasaklardan alı koymamakD)

Aşağıdakilerden hangisi hayâsızlığın neden
olduğu durumlardan biri değildir?

19.

Merhametlilik özelliğinin kaybedilmesiA)
İnsanın sahip olduğu değerlerin zamanla
yok olması

B)

Güvenilirliğin yitirilmesiC)
Toplumda sevilen kimse olmaD)

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

20.

Sadaka veren kadınlarA)
Mütevazi erkeklerB)
Sabreden kadınlarC)
Kadınların itaat ettiği erkeklerD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 8 B
Sanatının en önemli özelliği toplum hayatını
anlatmak, mahalli bir edebiyat yapmak olan
şair aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Ercüment Behzat LavA)
Mehmet Âkif ErsoyB)
Arif Nihat AsyaC)
Attila İlhanD)

"Kitabe-i Seng-i Mezar" adlı şiir aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

2.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Ahmet Kutsi TecerB)
Ahmet HaşimC)
Orhan Veli KanıkD)

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal
Beyatlı'nın şiir sanatının özelliklerinden biri
değildir?

3.

Hece ölçüsünü kullanmasıA)
Şiirlerinde daha çok aşk, tabiat, deniz, ölüm
ve sonsuzluk konularını işlemesi

B)

Klasik divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük
anlayışıyla ele alması

C)

Şiiri "musikiden başka türlü bir musiki"
olarak kabul etmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi, "Garip" şiirinin
temalarından biri değildir?

4.

AşkA)
Çocukluğa dönüşB)
Bireyin yalnızlığıC)
İnsan sevgisiD)

Aşağıdakilerden hangisi ilk eserlerini
Meşrutiyet Dönemi’nde yayımlamış ve
ustalıklarını kanıtlamış yazarlardan biri
değildir?

5.

Kemal TahirA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Halide Edip AdıvarD)

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

6.

Kemal ÖzerA)
Tevfik FikretB)
Sait Faik AbasıyanıkC)
İlhan BerkD)

Orda bir köy var uzakta
O köy bizim köyümüzdür

Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

7.

Kenan HulisiA)
Behçet Kemal ÇağlarB)
Ahmet Kutsi TecerC)
Necip Fazıl KısakürekD)

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

8.

Refik DurbaşA)
Edip CanseverB)
Ülkü TamerC)
Arif Nihat  AsyalıD)

Aşağıdakilerden hangisi William
Shakespeare'in tiyatro oyunlarından biridir?

9.

Kral LearA)
CimriB)
KöşebaşıC)
NişanlılarD)

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

10.

Kuyucaklı YusufA)
Anayurt OteliB)
Yeni HayatC)
TutunamayanlarD)
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B
Aşağıdaki şiirlerden hangisi Orhan Veli
Kanık'a aittir?

11.

SüvariA)
Pul pulB)
BirdenbireC)
Bir Başka TepedenD)

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

12.

Samim KocagözA)
Mahmut MakalB)
Kemal BilbaşarC)
Reşat EnisD)

"Kocaoğlan" adlı tiyatro oyunu aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

13.

Melih Cevdet AndayA)
Orhan KemalB)
Necati CumalıC)
Orhan AsenaD)

Anadolucu edebiyatın en tanınmış şairi
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Şükufe NihalA)
Kemalettin KamuB)
Ahmet Muhip DıranasC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

Aşağıdaki yazar ve eseri eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

15.

Oğuz Atay-TutunamayanlarA)
Yusuf Atılgan-Yeni HayatB)
Peyami Safa-Dokuzuncu Hariciye KoğuşuC)
Nâbizade Nâzım-KarabibikD)

Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" diye
anılan şairlerden biri değildir?

16.

Enis Behiç KoryürekA)
Faruk Nafiz ÇamlıbelB)
Orhan Seyfi OrhonC)
Cevdet KudretD)

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

17.

Melih Cevdet AndayA)
Ercüment Behzat LavB)
Ahmet Kutsi TecerC)
Bedri Rahmi EyuboğluD)

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

18.

Sabahattin ÂliA)
Sait Faik AbasıyanıkB)
Yusuf AtılganC)
Refik Halit KarayD)

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

19.

Faruk Nafiz ÇamlıbelA)
Turgut UyarB)
Yusuf Ziya OrtaçC)
Halit Fahri OzansoyD)

"Kaldırımlar" şiiri aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

20.

Rifat IlgazA)
Ömer Faruk ToprakB)
Attila İlhanC)
Necip Fazıl KısakürekD)
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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.


