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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 A
Kur'an-ı Kerim metinlerinin hatasız ve
eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere
kontrol edip onaylayan birim aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Hac DairesiA)
Din İşleri Yüksek KuruluB)
Mushafları İnceleme ve Kıraat KuruluC)
Tasfiye İşleri Genel MüdürlüğüD)

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

2.

BaşbakanlıkA)
CumhurbaşkanlığıB)
İçişleri BakanlığıC)
Milli Eğitim BakanlığıD)

Altın tozu ve boya kullanılarak yapılan
süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

MinyatürA)
EbruB)
HatC)
TezhipD)

Namaz vakitleri geldiğinde ezan okuyan,
kamet getiren, caminin temizliği ve bakımı
gibi görevlerde bulunan din görevlisi
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İmamA)
VaizB)
MüezzinC)
CemaatD)

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

5.

Şer'iye ve Evkaf VekâletiA)
Tevhid-i TedrisatB)
Sadaret KethudalığıC)
Bab-ı DefterD)

Aşağıdaki camilerden hangisi Edirne'de
bulunur?

6.

Hasan Paşa İmaretA)
AyasofyaB)
Sultan AhmetC)
SelimiyeD)

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

7.

Toplumu din konusunda bilgilendirmekA)
Toplumdaki bireylere okuma alışkanlığı
kazandırmak

B)

Dini, esas kaynaklarından doğru bir şekilde
öğretmek

C)

Hurafe ve yanlış inançlardan halkı korumakD)

Cami ve mescitlerde din hizmetlerini
yürüten, dinî konularda toplumu
bilgilendiren, vakit, cenaze, bayram, cuma,
teravih gibi namazların cemaatle
kıldırılmasını sağlayan din görevlisi
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

İmam-hatipA)
MüftüB)
VaizC)
MüezzinD)

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

9.

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

İlk Diyanet İşleri Reisi aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Mehmet GörmezA)
M. Esad CoşanB)
Mehmet Rıfat BörekçiC)
Mehmet Akif ErsoyD)
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A
Yahudilikte evlilik ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

11.

Evli çiftler Tanrı tarafından tek bir varlık
olarak kabul edilir.

A)

Evlilik, Hz. İsa ile kilisenin birliğini temsil
eder.

B)

Boşanma, zina sayılır.C)
Nikâh, sinagogda dinî bir törenle kıyılır.D)

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri
Başkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlardan
biri değildir?

12.

Din İşleri Yüksek KuruluA)
Mushafları İnceleme KuruluB)
Tasfiye İşleri Genel MüdürlüğüC)
Din Hizmetleri DairesiD)

"Hak Dini Kur'an Dili" adlı tefsir kitabı kim
tarafından hazırlanmıştır?

13.

Konyalı Mehmet Vehbi EfendiA)
Ahmet Naim EfendiB)
Muhammed İkbalC)
Elmalılı Muhammed Hamdi YazırD)

İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu
ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

MizanpajA)
EstetikB)
Altın OranC)
DengeD)

Allah’ın varlığını ve birliğini ifade eden edebi
eserlere ne ad verilir?

15.

NaatA)
TevhitB)
MünacatC)
MethiyeD)

Hz. Muhammed’i öven edebi eserlere ne ad
verilir?

16.

MevlitA)
EbruB)
NaatC)
TevhitD)

Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ
bulunanlara ne ad verilir?

17.

HasımA)
HısımB)
DostC)
YarenD)

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

18.

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

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş tarihi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

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

Evlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

20.

Doğal bir ihtiyaçtır.A)
Çoğalma ve neslin devam etmesinin bir
şartıdır.

B)

Her toplum evlenmeyi kendi inanç ve
kültürüne göre belirler.

C)

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

D)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 A
Mustafa Kemal Atatürk, “Benim naçiz
vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat
Türkiye Cumhuriyet’i sonsuza kadar
yaşayacaktır.” sözünü aşağıdaki hangi olay
üzerine söylemiştir?

1.

31 Mart VakasıA)
Şeyh Sait İsyanıB)
Kabakçı Mustafa İsyanıC)
İzmir Suikast GirişimiD)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin
ilanının nedenleri arasında yer almaz?

2.

Meclis hükümeti sisteminin ortaya çıkardığı
sorunları çözümlemek

A)

TBMM’nin Londra Konferansı’na katılımını
sağlamak

B)

Millî egemenliğin tam olarak
gerçekleştirilmesini sağlamak

C)

Devlet başkanlığı ve rejim sorununu
çözümlemek

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni
Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden biri
değildir?

3.

Kadınlara boşanma hakkının verilmesiA)
Kadınlara dilediği mesleğe girme hakkının
tanınması

B)

Kadınlara yerel seçimlerde seçme ve
seçilme hakkının tanınması

C)

Mirasta ve şahitlikte kadın erkek eşitliğinin
sağlanması

D)

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat
Kongresi’nde kabul edilen Misak-ı İktisadi’de
yer alan maddelerden biri değildir?

4.

Hammaddesi yurt dışında olan sanayi dalları
kurulmalıdır.

A)

Küçük imalattan büyük işletmelere
geçilmelidir.

B)

Demiryolu inşaatı programa bağlanmalıdır.C)
Sanayinin teşviki ve millî bankaların
kurulması sağlanmalıdır.

D)

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

5.

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

İlk Türk kara ordusunu aşağıdaki
hükümdarlardan hangisi kurmuştur?

6.

MeteA)
AtillaB)
I. MuratC)
II. MahmutD)

Türk Hava Kuvvetlerinin temelini atan
Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

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

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

8.

SancakbeyiA)
SubaşıB)
ŞurtaC)
Köy KethüdasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü
düşüncede, millî dış politikanın başlıca
ilkeleri arasında yer almaz?

9.

Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde
koşmamak

A)

Dünyadaki gelişmelerden uzak durmakB)
Bağımsızlığı her şeyin üstünde tutmakC)
Her şeyden önce millî gücümüze dayanmakD)

Mustafa Kemal Atatürk, “Kırk asırlık Türk 
yurdu yabancılar elinde kalamaz” sözünü
aşağıdaki şehirlerin hangisi için
kullanmıştır?

10.

HatayA)
AmasyaB)
TrabzonC)
AnkaraD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi 1934 yılında kurulan
Balkan Antantı’na üye ülkelerden biri
değildir?

11.

TürkiyeA)
YunanistanB)
RomanyaC)
BulgaristanD)

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

12.

DevletçilikA)
MilliyetçilikB)
LaiklikC)
CumhuriyetçilikD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk Devletçiliğinin
özelliklerinden biri değildir?

13.

Özel sektöre karşı değildir.A)
Temel amaç hızla sanayileşmektir.B)
Batıdan alınan bir ekonomik modeldir.C)
Kamu yararına yöneliktir.D)

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

14.

LaiklikA)
DevletçilikB)
MilliyetçilikC)
HalkçılıkD)

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci
Cumhurbaşkanı kimdir?

15.

Celal BayarA)
Cemal GürselB)
Fahri KorutürkC)
İsmet İnönüD)

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir’e
defnedilmeden önce aşağıdaki yerlerden
hangisinde hazırlanan geçici bir kabre
konulmuştur?

16.

Anadolu Medeniyetler MüzesiA)
Etnografya MüzesiB)
Topkapı MüzesiC)
Ayasofya MüzesiD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nda
Müttefik Devletlerden biri değildir?

17.

FransaA)
İngiltereB)
JaponyaC)
ABDD)

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

18.

Küçük AntantA)
Varşova PaktıB)
Bağdat PaktıC)
Birleşmiş MilletlerD)

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler
Örgütünün amaçları arasında yer almaz?

19.

Ekonomik, toplumsal, kültürel ve insani
sorunları çözmede uluslararası işbirliğini
gerçekleştirmek

A)

Uluslararası barış ve güvenliği sağlamakB)
Uluslararası sorunların çözümünde ırk, dil
ve din ayrımı gözetmek

C)

Milletlerin hak eşitliği ve kendi geleceklerini
belirleme hakkına dayalı dostça ilişkiler
geliştirmek

D)

Aşağıdakilerden hangisi Atlantik
Bildirisi’nde yer alan ilkelerden biri değildir?

20.

Tüm devletler için barış ve güvenliğin
sağlanması

A)

Sınır düzenlemelerinde milletlerin kendi
kaderlerini belirlemelerine fırsat verilmesi

B)

Doğal kaynaklardan yararlanmada eşitliğin
sağlanması

C)

Toprak genişlemelerine izin verilmesiD)
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COĞRAFYA 7 A
Manş tüneli ile demir yolu ulaşımının
yapıladığı ülkeler aşağıakilerden hangisinde
doğru oalrak verilmiştir?

1.

Belçika -  HollandaA)
Fransa  - İngiltereB)
Norveç -  DanimarkaC)
Türkiye - YunanistanD)

İnkalar aşağıdaki sıradağların hangisi
üzerinde yaşamış ve büyük bir imparatorluk
kurmuşlardır?

2.

AlplerA)
HimalayalarB)
AndlarC)
ToroslarD)

Yazıyı ilk kullanan uygarlık aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

HititlerA)
LidyalılarB)
AsurlarC)
SümerlerD)

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en büyük
su nakil projesinin gerçekleştiği Afrika
ülkesidir?

4.

LibyaA)
KenyaB)
MısırC)
NijeryaD)

Aşağıdakilerden hangisi büyük depremler 
sonucu meydana gelen doğal olaylardan biri
değildir?

5.

Şiddetli yağışlarA)
TsunamiB)
Akarsu yataklarının değişimiC)
Göl oluşumuD)

Aşağıdakilerden hangisi Nil Nehri'nin Mısır
medeniyetine etkilerinden biri değildir?

6.

Meydana gelen taşkınlar sonucu bozulan
tarla sınırlarını yeniden tespit etmek için
matematikten yararlanmalarını sağlamıştır.

A)

Mısırlıların diğer uygarlıklardan geri
kalmasını sağlamıştır.

B)

Düzenli akışı sayesinde taşımacılık
yapılmasına olanak sağlamıştır.

C)

Nehir boyunca ticari ilişkilerin gelişmesine
olanak sağlamıştır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz
Uygarlıklarından biri değildir?

7.

RomalılarA)
MayalarB)
YunanlılarC)
FenikelilerD)

Bir ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi
alanlara ilişkin yasal düzenlemelerin
uygulanmadığı, yapılan sınai ve ticari
faaliyetler için daha geniş  muafiyet ve
teşviklerin tanındığı bölge aşağıdakilerden
hangisidir? 

8.

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

Hindistan’ın kuzeybatı kıyısında yedi ada
üzerinde kurulan önemli ticaret, finans ve
kültür şehri aşağıdakilerden hangisidir?

9.

KalkütaA)
DelhiB)
BombayC)
HaydarabadD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik
özelliklerine göre oluşturulan bölgelerden
biri değildir?

10.

Maden bölgesiA)
Tarım bölgesiB)
Turizm bölgesiC)
Kırsal bölgeD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iklim
tipine  göre oluşturulacak bölgeler içerisinde
yer almaz?

11.

KarasalA)
MusonB)
KaradenizC)
AkdenizD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki
bölgelerin beşeri coğrafya özelliklerine göre
yapılan sınıflandırmaları arasında yer almaz?

12.

Bitki örtüsüne göre bölgelerA)
Ekonomik özelliklerine göre bölgelerB)
Yerleşim özelliklerine göre bölgelerC)
Nüfus yoğunluğuna göre bölgelerD)

Aşağıdakilerden hangisi şehirleşmeyi
hızlandıran nedenlerden biri değildir?

13.

Teknolojinin gelişmesiA)
Hızlı nüfus artışıB)
İklimlerin değişimiC)
Doğal kaynakların keşfiD)

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin insana
sağladığı yararlardan biridir?

14.

Çevre sorunlarını arttırmasıA)
Mal ve hizmet üretimini arttırmasıB)
Doğal kaynak tüketimini arttırmasıC)
Sosyal ve psikolojik sorunları arttırmasıD)

Yeraltı şehirleri, peribacaları ve kayaların
içlerine oyulmuş kiliselerin yer aldığı turizm
bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

15.

MiletA)
TroyaB)
SardesC)
KapadokyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin turizm
değerlerinin sınıflandırılması sonucu ortaya
çıkan özellikler arasında yer almaz?

16.

Kış turizminin, Türkiye turizminin temelini
oluşturması

A)

Türkiye’nin termal turizmde Avrupa’da birinci
sırada olması

B)

Kongre turizminin Türkiye’de son yıllarda
büyük gelişme göstermesi 

C)

Golf turizminin Türkiye’de yeni bir turizm
alanı oluşturması

D)

Aşağıdakilerden ülkelerden hangisi 2010 yılı
dış ticaret verilerine göre Türkiye’nin
ithalatında ilk sırada yer almaktadır?

17.

AlmanyaA)
ÇinB)
İtalyaC)
RusyaD)

Türkiye'de Cumhuriyet öncesi dönemde ilk
demir yolu hattı aşağıdaki hangi iller arasında
yapılmıştır?

18.

İzmir  - AydınA)
İstanbul - EdirneB)
Eskişehir - AnkaraC)
Balıkesir - ManisaD)

I. Coğrafi konum
II. Teknolojik gelişmeler
III. İklim

Yukarıdakilerden hangileri ulaşım üzerinde
etkili olan doğal faktörler arasında yer alır?

19.

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

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki eko
turizm alanlarından biri değildir?

20.

Milli parklarA)
Deniz kıyılarıB)
Kayak merkezleriC)
KumsallarD)
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COĞRAFYA 8 A
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz
Bölgesel Gelişim Projesi (DOKAP)
kapsamındaki illerden biri değildir?

1.

RizeA)
GümüşhaneB)
GiresunC)
SamsunD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye' de fizibilite
çalışmaları tamamlanan projelerden biri
değildir?

2.

DAPA)
DOKAPB)
GAPC)
ZBKD)

Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu
Projesi ile hedeflenen temel gelişmelerden
biri değildir?

3.

Bölge dışına yapılacak göçleri teşvik etmekA)
Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi haline
getirmek

B)

Bölgede istihdamı ve geliri artırmakC)
Bölgede tarım ve hayvancılığın gelişimini
sağlamak

D)

Türkiye’nin 2020 yılında gerçekleşmesi
beklenen nüfus miktarı aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

100   milyonA)
  95   milyonB)
  90   milyonC)
  85   milyonD)

Türkiye’de aşağıdaki tarihlerden hangisine
kadar nüfus artış hızını yükseltici politikalar
uygulanmıştır?

5.

1963A)
1955B)
1945C)
1933D)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de
1923-1963 yılları arasında uygulanan nüfus
politikalarının dayanak noktalarından biri
değildir?

6.

Tarımda makineleşmenin yetersiz olmasıA)
Fazla nüfusun bir ülke için siyasi ve askeri
güç olarak görülmesi

B)

Orduda insan gücünden çok silah gücünün
ön plana çıkması

C)

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş savaşı
nedeniyle erkek insan gücüne çok fazla
ihtiyaç olması

D)

Aşağıdaki ülkelerden hangisi G-20 'ye üye
değildir?

7.

İranA)
TürkiyeB)
JaponyaC)
BrezilyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Çin Halk
Cumhuriyeti’nde görülen iklimlerden biridir?

8.

AkdenizA)
EkvatoralB)
TundraC)
Karasal D)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin üyesi
olduğu uluslararası ekonomik örgütlerden
biri değildir?

9.

Uluslararası Para FonuA)
Dünya BankasıB)
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği ÖrgütüC)
Birleşmiş MilletlerD)

Almanya'nın başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

BerlinA)
OsloB)
ParisC)
ViyanaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Hazar Bölgesi'nde
yer alan ülkelerden biri değildir?

11.

KazakistanA)
AzerbaycanB)
SuriyeC)
TürkmenistanD)

I. Irak
II. Macaristan
III. Gürcistan
IV. Suriye

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin sınır
komşularındandır?

12.

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

Enerji taşımacılığında ucuzluğu, güvenliği ve
çevreyi düşünen ülkeler aşağıdaki taşımacılık
türlerinden hangisini tercih etmektedirler?

13.

Boru hatları taşımacılığınıA)
Demir yolu taşımacılığınıB)
Kara yolu taşımacılığınıC)
Deniz yolu taşımacılığınıD)

20. yüzyılın başlarında dünyada ilk kez yapay
döllenme programı uygulayarak Kuzey
Amerika bizonunun soyunun tükenmesini
engelleyen çevre koruma kuruluşu
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

GreenpeaceA)
Doğal Hayatı Koruma DerneğiB)
Uluslararası Doğa Koruma BirliğiC)
Dünya DostlarıD)

Aşağıdakilerden hangisi doğal miraslardan
biridir?

15.

Çin SeddiA)
İguaçu Çağlayanı B)
Mısır PiramitleriC)
Efes Antik KentiD)

Aşağıdakilerden hangisi jeolojik kökenli
afetlerdendir?

16.

SelA)
KuraklıkB)
KasırgaC)
DepremD)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak
çatışmalara neden olan doğal unsurlardan
biridir?

17.

Sınır sorunlarıA)
Enerji kaynaklarının paylaşımıB)
Bağımsızlık istekleriC)
Ekonomik sorunlarD)

Orta Doğu’da su rezervleri bakımından en
avantajlı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

18.

İranA)
IrakB)
SuriyeC)
TürkiyeD)

Dünya genelinde su sıkıntısı yaşayan
ülkelerin çoğunluğu aşağıdaki bölgelerin
hangisinde yer alır?

19.

Kuzey AmerikaA)
Orta Doğu B)
Batı Avrupa C)
Kuzey Avrupa D)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kuruyup
ortadan kalkan göllerden biridir?

20.

Tuz GölüA)
Kestel GölüB)
Manyas GölüC)
Van GölüD)
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PSİKOLOJİ 1 A
İnsanın kendini incelemesi yöntemine ne ad
verilir?

1.

YaklaşımA)
İç gözlemB)
AlgıC)
Deney D)

Dıştan veya içten alınan bir uyarmaya karşı
vücudun yaptığı uyum hareketine ne ad
verilir?

2.

İçgüdü A)
İllüzyon B)
Refleks C)
İçdürtü D)

Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı
psikolojinin kullanıldığı başlıca psikoloji
alanlarından biri değildir?

3.

Klinik psikolojiA)
Sosyal psikolojiB)
Endüstriyel psikolojiC)
Eğitim psikolojisiD)

Duyumların çeşitli biçimlerde örgütlenip
anlam kazanmasına, yorumlanmasına ne ad
verilir?

4.

AlgılamaA)
ÖrgütlemeB)
DoğaçlamaC)
Yorumlama D)

Önce öğrenilenlerin yeni öğrenilenleri
unutturması durumu aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Öğrenmenin yetersiz olmasıA)
İleriye ket vurmaB)
Geriye ket vurmaC)
BaskılamaD)

İnsanın içinde yaşadığı çevresi, yaşadıkları
ve kendi varlığı üzerinde bilgi sahibi olma
yeteneğine ne ad verilir?

6.

DuyumA)
SezgiB)
BilinçC)
AlgıD)

İlk psikoloji laboratuvarını aşağıdaki bilim
insanlarından hangisi kurmuştur?

7.

S. FreudA)
J. PiagetB)
S. BrunerC)
W. WundtD)

Psikolojik olayları açıklamada bilincin yeterli
olmadığını, insan davranışlarında asıl etkili
olanın bilinçaltı olduğunu savunan bilim
insanı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Freud A)
Piaget B)
WatsonC)
Wundt D)

I. Zekâ 
II. Yaş
III. Genel uyarılmışlık hali

Yukarıdakilerden hangileri kişinin öğrenme
yeteneğini etkileyen unsurlardandır?

9.

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

Davranışçılık ekolünü benimseyenlerin
araştırmalarında kullandıkları yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Deney-gözlemA)
Gözlem-telkinB)
İçebakış-deneyC)
Hipnoz-gözlemD)
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A
Tıp eğitimi görmüş ve psikiyatri konusunda
uzmanlık yapmış kişiye ne ad verilir?

11.

Psikolog A)
SosyologB)
Psikiyatrist C)
BiyologD)

Organizmanın aşırı uyarımı ya da yetersiz
uyarımı sonucunda bozulan uyumun  yeniden
sağlanmaya çalışmasına ne ad verilir?

12.

DengelenmeA)
MotivasyonB)
Güdü C)
İntibakD)

İnsan zihnini çeşitli programlara göre bilgi
edinmek, bilgiyi işlemek, depolamak ve
kullanmak üzere tasarlanmış gelişkin bir
bilgisayar sistemi olarak ele alan yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

İşlevselcilikA)
BiyolojikB)
BütünlükC)
BilişselD)

Organizmanın uyanık ve tetikte olmasına ne
ad verilir?

14.

BellekA)
Genel uyarılmış halB)
Bilinç değişikliğiC)
ÖğrenmeD)

Işık dalgasının gözü etkileyerek renkli
görmeyi sağlamasına ne ad verilir?

15.

Denge A)
Dürtü B)
UyarımC)
DuyumD)

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmenin
evrelerinden biri değildir?

16.

İlham A)
Kuluçka B)
Gözlemleme C)
Hazırlık D)

Kısa süreli bellekle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.

Aksatılmaya çok duyarlıdır. A)
Zaman sınırı geniştir.B)
Belleğin işlevi aşağı yukarı yedi birimle
sınırlıdır.

C)

Kapasitesi çok sınırlıdır.D)

Normal koşullarda bir köpeğin et görünce
salya salgılaması aşağıdakilerden hangisi ile
ilgilidir?

18.

Koşulsuz tepkiA)
Olumsuz pekiştireçB)
Olumlu pekiştireçC)
Koşullu tepkiD)

“Gençlerde günler kısa, yıllar uzun; yaşlılarda
günler uzun, yıllar çabuk geçer” örneği
aşağıdaki algılama türlerinden hangisi ile
ilgilidir?

19.

Objektif zaman algısıA)
Devinim algısıB)
Mekân algısıC)
Sübjektif zaman algısıD)

Organizmanın ihtiyacı gidermek için belli bir
yönde etkinlik göstermesi eğilimine ne ad
verilir?

20.

DoyumA)
İhtiyaç B)
Güdü C)
Algı D)
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KİMYA 3 A
Aşağıdaki sulu çözeltilerin hangisi bazik
özellik gösterir?

1.

CO2A)

SO2B)

N2O3C)
CaOD)

Aşağıdakilerden hangisi nötral tuzdur?2.

NH4ClA)
KNO3B)
KFC)
Na2CO3D)

Aşağıdakilerden hangisi asitlerin zararlı
etkilerinden biridir?

3.

İnce bağırsakta besinlerin sindirimiA)
Azotlu gübre üretimiB)
Kağıt üretimiC)
Asit yağmurlarıD)

Sodyum karbonat tuzunun formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

NaClA)
NaFB)
Na2CO3C)
Na2SD)

Halk arasında nişadır olarak bilinen, NH3 bazı
ve HCl asidinden oluşan asidik tuz
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Amonyum klorürA)
Amonyum nitratB)
ŞapC)
Diamonyum fosfatD)

2 mol HCl çözeltisi ile 1 mol NaOH çözeltisi
nötralleşme tepkimesi verdiğinde oluşan
çözeltiye birkaç damla fenolftaleyn indikatörü
damlatıldığında çözeltinin rengi hakkında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6.

Çözelti kırmızı renklidir.A)
Çözelti pembe renklidir.B)
Çözelti renksizdir.C)
Çözelti sarı renklidir.D)

Elektron verme eğilimi hidrojenden büyük
olan metallere ne ad verilir?

7.

AmetalA)
Soy metalB)
Pasif metalC)
Aktif metalD)

Aşağıdakilerden hangisi halk arasında limon
asidi olarak bilinen, meyvelerde bol miktarda
bulunan, hazır gıdalara da en çok katılan
maddelerden biridir?

8.

Borik asitA)
SudkostikB)
Sitrik asitC)
Formik asitD)

Halk arasında sudkostik olarak da bilinen,
katı haldeyken granül veya pul görünümünde
olan, endüstride yaygın olarak kullanılan baz
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

NaOHA)
HNO3B)
Ca(OH)2C)
KOHD)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asit ve bazın
nötralleşmesiyle oluşmuş tuz çözeltisidir?

10.

MgOA)
NaCH3COOB)
NaOHC)
CH3COOHD)
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A
Koloidal boyutlu parçacıkları büyütüp
çökebilir hale getirdikten sonra ayırma
işlemine ne ad verilir?

11.

AktarmaA)
FlotasyonB)
KoagülasyonC)
DiyalizD)

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi yoğunluk
farkı yoluyla ayırma yöntemi değildir?

12.

Ayırma hunisi ile ayırmaA)
YüzdürmeB)
SantrifujlemeC)
DamıtmaD)

Sıkma ile elde edilen ham zeytin yağının
altında kalan sulu faz aşağıdaki yöntemlerden
hangisiyle zeytin yağından ayrılabilir?

13.

DiyalizA)
DekantasyonB)
KristallendirmeC)
Aktif kömür yüzeyinde tutmaD)

Çözünen maddenin cinsinden bağımsız,
derişimi ile orantılı olarak değişen özelliklere
ne ad verilir?

14.

Koligatif özellikA)
Apolar özellikB)
Asidik özellikC)
Bazik özellikD)

Yumurta akı aşağıdaki karışım gruplarından
hangisinde yer alır?

15.

Koloidal süspansiyonA)
Katı aerosolB)
Sıvı aerosolC)
EmülsiyonD)

Aşağıdaki karışım örneklerinden hangisi
heterojen bir karışımdır?

16.

KolonyaA)
ÇelikB)
Maden suyuC)
Tıraş köpüğüD)

Yarı geçirgen zarların küçük moleküllerin
geçişine imkan verirken büyük molekülleri
tutmasına ne ad verilir?

17.

Hidrolik basınçA)
OsmozB)
RejenerasyonC)
KrisyoskopiD)

Kışın buzlanmaya karşı yollara tuz atılması 
tuzun hangi özelliği ile ilgilidir?

18.

Osmotik basıncı artırmasıA)
Donma noktası alçalmasıB)
Buhar basıncınını düşürmesiC)
Kaynama noktası yükselmesiD)

2 L içme suyunda 0,24 mg F- iyonu varsa F-
iyonunun derişimi yaklaşık kaç ppm’dir?
(Suyun yoğunluğunu 1 g/mL olarak kabul
ediniz.)

19.

0,12A)
0,24B)
0,36C)
0,48D)

Bal bileşenleri Yüzde derişim (%C)
Fruktoz 38
Glikoz 31
Su 17
Sakkaroz 2
Nişasta 1
Diğer 11

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre 200
gram balda kaç gram fruktoz bulunur?

20.

19A)
38B)
76C)
152D)
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KİMYA 6 A
Ham yağda bulunan trigliseritler ve çeşitli
vitaminler dışındaki safsızlıkların
temizlenmesi işlemine ne ad  verilir?

1.

KromatografiA)
KristalizasyonB)
SüblimleşmeC)
RafinasyonD)

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

2.

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

 tepkimesinin
standart entropi değişimi +159,1 J/Kmol ise
CaO bileşiğinin standart entropisi kaç
J/Kmol’dür?

(CO2(g) için Sº=213,79 J/Kmol; CaCO3(k) için
Sº=92,90 J/Kmol)

3.

38,21A)
45,16B)
75,18C)
94,17D)

KNO3 tuzunun 25 ºC’daki çözünürlüğü 40
g/100g H2O olduğuna göre 100 g H2O içinde
aynı sıcaklıkta 20 g KNO3 çözündüğünde
oluşan çözeltiye ne ad verilir?

4.

Aşırı doygun çözeltiA)
Doymamış çözeltiB)
Susuz çözeltiC)
Doygun çözeltiD)

Bir tepkimedeki entropi değişim işaretinin
pozitif olması aşağıdaki durumların hangisini
gösterir?

5.

Tepkimenin düzensizliğiniA)
Evrenin entropi değeriniB)
Tepkimenin istemliliğiniC)
Tepkimede toplam entropinin arttığınıD)

Bir kimyasal tepkimede oluşan ürünlerin
entalpileri ile tepkenlerin (girenlerin)
entalpileri arasındaki değişime ne ad verilir?

6.

Reaksiyon entropisiA)
Reaksiyon entalpisiB)
Adyabatik olayC)
Standart oluşum entalpisiD)

Aşağıdakilerden hangisi entropi artışına yol
açmaz?

7.

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

B)

Bir maddenin sıcaklığının azalmasıC)
Katılardan saf sıvıların oluşmasıD)

1 atm basınçtaki entropi değerine ne ad
verilir?

8.

Standart entropiA)
Standart entalpiB)
Reaksiyon entropisiC)
Reaksiyon entalpisiD)

Çevre ile madde alışverişi yapmayan, enerji
alışverişi yapabilen sisteme ne ad verilir?

9.

İzotermal sistemA)
Açık sistemB)
Kapalı sistemC)
İzole sistemD)

Belli bir sıcaklıkta, belli bir miktardaki
çözücüde    en çok çözünebilen madde
miktarına ne ad verilir?

10.

Seyreltik çözeltiA)
ÇözeltiB)
Doymuş çözeltiC)
ÇözünürlükD)

Bir çözeltideki çözücünün buhar basıncının,
saf çözücüsünün buhar basıncı ile
çözücüsünün mol kesrinin çarpımına eşit
olduğunu ifade eden yasa aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Boyle yaasıA)
Avogadro yasasıB)
Rault yasasıC)
Graham difüzyon yasasıD)

Su (H2O) ve metil alkol (CH3-OH) molekülleri
ideale yakın bir çözelti oluşturarak
çözünürler. 

Bu bilgiye göre çözünmenin sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

İyonik çözünmeA)
Kovalent bağıB)
Dipol – dipol çekim kuvvetiC)
Hidrojen bağıD)
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A
Çözünme olayı ile ilgili  aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

13.

Çözelti oluşumunda x çekim kuvvetleri, y ve
z çekim kuvvetlerinden daha zayıfsa
çözünme olayı endotermiktir.

A)

Çözelti oluşumunda çözünen ile çözücü
arasındaki çekim kuvvetleri (x) çözünen-
çözünen (y) ve çözücü- çözücü (z) çekim
kuvvetlerinden daha büyükse çözünme
gerçekleşir.

B)

Y çekim kuvvetleri, x ve z çekim
kuvvetlerinden daha fazla ise çözünme
gerçekleşir.

C)

Çözelti oluşumunda x çekim kuvvetleri, y ve
z çekim kuvvetlerinden daha küçükse
çözünme gerçekleşir.

D)

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

14.

Ortak iyon etkisiA)
Karıştırma hızıB)
SıcaklıkC)
BasınçD)

Asetik asidin (CH3COOH) 25 ºC sıcaklıktaki
iyonlaşma sabiti (Ka) 1,8x10-5 ise

CH3COOH(suda) + H2O(s)

CH3COO-(suda) + H3O+(suda) tepkimesine
göre 1 L’lik kaba 0,5 mol asetik asit
konulduğunda çözeltinin hidronyum iyon
derişimi [H3O+]  kaç molar (M) olur?

15.

1.10-3A)
2.10-3B)
3.10-3C)
4.10-3D)

Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal
tepkimenin olabilmesi için çarpışan
moleküllerin sahip olmaları gereken
minimum toplam kinetik enerjiye verilen
isimlerden biri  değildir?

16.

Aktifleşmiş kompleksA)
Eşik enerjisiB)
Aktifleşme enerjisiC)
Aktivasyon enerjisiD)

 tepkimesi dengede

iken aynı sıcaklıkta N2 derişimi artırıldığında
aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

17.

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

D)

Kobalt sülfürün (CoS)  25 OC sıcaklıktaki
molar çözünürlüğü (mol/L) aşağıdakilerden
hangisidir? 
CoS için Kçç = 3,0x10-26

18.

1,73 x 10-13A)
2,86 x 10-13B)
3,45 x 10-13C)
4,25 x 10-13D)

2NO2(g)+F2(g)→2NO2F(g) tepkimesi aşağıdaki
basamaklar üzerinden yürüyorsa;

1.basamak:NO2 (g)+F2 (g)→NO2F(g)+F(g)
(Yavaş)
2.basamak:NO2(g)+F(g)→NO2F(g) (Hızlı)

Tepkimenin hız bağlantısı aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

V = k.[NO2][F]2A)
V = k.[NO2][F2]B)
V = k.[NO2]2[F2]C)
V = k.[NO2][F]D)

tepkimesinin 298

K’deki denge sabiti 400’dür. 1 L’lik tepkime
kabına 1 mol H2 ve 1 mol I2 gazları konuluyor.
Dengedeki H2 derişimi yaklaşık kaç molar
(M)’dir?

20.

0,1A)
0,2B)
0,3C)
0,4D)
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BİYOLOJİ 2 A
Bazı bakterilerin olumsuz koşullarda su
kaybederek ve kalın bir örtü oluşturarak
meydana getirdikleri yapıya ne ad verilir?

1.

EndosporA)
PilusB)
PlazmitC)
Hücre duvarıD)

Aşağıdakilerden hangisi kapalı tohumlu
bitkilerden biridir?

2.

LadinA)
KirazB)
ArdıçC)
KöknarD)

Aşağıdakilerden hangisi fabrikada baca
filtresi ve arıtma tesisi olmaması gibi
nedenlerden kaynaklanan bir çevre
sorunudur?

3.

Motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğiA)
Isınma kaynaklı hava kirliliğiB)
Su kullanımı kaynaklı hava kirliliğiC)
Sanayi kaynaklı hava kirliliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi doğal radyasyon
kaynaklarından biridir?

4.

Radyoaktif yağışlarA)
Kozmik ışınlarB)
Nükleer serpintiC)
Nükleer güç santralleriD)

Gelişmişlik yönünden en basit olan hayvan
grubu aşağıdakilerden hangisidir?

5.

DerisidikenlilerA)
SölenterelerB)
YumuşakçalarC)
SüngerlerD)

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklar
arasında yer almaz?

6.

OrmanlarA)
SuB)
BesinlerC)
İnsanlarD)

Aşağıdakilerden hangisi sadece belirli bir
bölgede bulunan türlere verilen addır?

7.

AnaerobA)
AerobB)
EndemikC)
Ototrof D)

Aşırı tuzcul bir ortamda yaşayan prokaryotik
bir canlı aşağıdaki gruplardan hangisinin
içinde yer alır?

8.

HalofillerA)
TermofillerB)
MetanojenlerC)
PsikrofiliklerD)

Gürültü kirliliğini ölçmede aşağıdaki
birimlerden hangisi kullanılmaktadır?

9.

MikronA)
BarB)
DesibelC)
Megamol/dakikaD)

Algler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

10.

Tek ve çok hücreli olabilirler.A)
Hücre çeperine sahiptirler.B)
Fotosentez yapabilirler.C)
Çok hücreli olanlarda organ ve sistem
farklılaşması görülebilir.

D)
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A
Bakterilerde görülen eşeyli üreme
(konjugasyon) ile ilgili  aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

11.

Gamet oluşumu görülür.A)
Bu üreme biçimi ile birey sayısı artar.B)
Sitoplazmik bağlantı ile gen aktarımı
gerçekleşir.

C)

İki bakteri birbiriyle kaynaşarak yeni bir
bakteri oluşturur.

D)

I. Canis lupus
II. Canis familiaris
III. Lacerta viridis
IV. Euglena viridis

Yukarıda tür adı verilen canlılardan hangileri
birbirine yakın akrabadır?

12.

I ve IIA)
I ve IIIB)
I ve IVC)
III ve IVD)

Atmosferde karbondioksit birikmesi
aşağıdakilerden hangisine yol açar?

13.

Morötesi ışınların yeryüzüne ulaşmasınaA)
Kutuplarda buzul miktarının artmasınaB)
Küresel ısınmayaC)
Deniz seviyesinin düşmesineD)

Aşağıdakilerden hangisi  toprak kirliliğine
neden olan ağır metaller arasında yer alır?

14.

PbA)
HidrojenB)
PAHC)
VOCsD)

Aşağıdakilerden hangisi sentetik
tatlandırıcıların doğal tatlandırıcılara göre
tatlandırma oranıdır?

15.

30-500 defaA)
20-25 defa B)
10-20 defaC)
2-3 defaD)

Mantarların bitkilere benzeyen özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Plastitlerinin bulunmamasıA)
Çeper taşımalarıB)
Heterotrof olmalarıC)
Glikojen depolamalarıD)

Aşağıdakilerden hangisi renksiz, kokusuz,
tatsız, 86 atom numarası ile peryodik cetvelin
soy gazlar sınıfında yer alan radyoaktivite
sonucu oluşan elementtir?

17.

GümüşA)
ArgonB)
AltınC)
RadonD)

Böcekler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

18.

Altı bacakları vardır.A)
Hepsi iki çift kanat taşır.B)
Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere
üç bölümden oluşur.

C)

Kitinden oluşan dış iskeletleri vardır.D)

Aşağıdakilerden hangisi damarlı tohumsuz
bitki gruplarından biridir?

19.

KarayosunlarıA)
Ciğer otlarıB)
Eğrelti otlarıC)
Boynuzlu CiğerotlarıD)

Mikroorganizmaların başlıca bulaşma şekline
ne ad verilir?

20.

Taksonomi A)
Kontaminasyon B)
TaksonC)
Metabolizma D)
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BİYOLOJİ 5 A
Işığı oluşturan enerji paketlerine ne ad
verilir?

1.

FotonA)
ElektronB)
PigmentC)
StromaD)

Aşağıdakilerden hangisi enerjinin
özelliklerinden biri değildir?

2.

Yok edilebilmesiA)
Farklı bir biçime dönüştürülebilmesiB)
DepolanabilmesiC)
AktarılabilmesiD)

Joseph Priestley’in kirlenmiş havayı
bitkilerin temizlediğini bulduğu deneyde
kullanılan bitki aşağıdakilerden hangisidir?

3.

ItırA)
Kekik B)
NaneC)
IhlamurD)

Gerçekleşmesi için enerji gereken
reaksiyonlara ne ad verilir?

4.

Ekzergonik reaksiyonA)
Endergonik reaksiyonB)
Kimyasal reaksiyonC)
Biyolojik reaksiyonD)

Karotenoidlerin dahil olduğu molekül grubu
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

KarbonhidratA)
EnzimB)
ProteinC)
PigmentD)

Kendi besinlerini sentezleyebilen canlılara ne
ad verilir?

6.

Ototrof A)
KarnivorB)
HeterotrofC)
HerbivorD)

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez yapan
canlılardan biri değildir?

7.

Tek hücrelilerA)
MemelilerB)
Algler C)
BitkilerD)

Ökaryot canlılarda oksijenli solunumun
gerçekleştiği organel aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Hücre zarıA)
Kloroplast B)
Çekirdek C)
Mitokondri D)

Fotosentez sırasında ortaya çıkan oksijen
gazının kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

9.

ATPA)
Enzim B)
Su C)
KarbondioksitD)

Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak
ATP sentezlenen fosforilasyon çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

FotofosforilasyonA)
Substrat düzeyinde fosforilasyonB)
Kemosentetik fosforilasyonC)
Oksidadif fosforilasyonD)

Canlıların yapı taşını oluşturan organik
bileşiklerin sentezinde kullanılan organik
moleküllerin, üretildiği biyolojik olay
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

KatabolizmaA)
FotosentezB)
MetabolizmaC)
AnabolizmaD)
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A
Bir sinir hücresinin diğer bir sinir hücresi
veya hedef organ ile bağlantı yaptığı noktaya
ne ad verilir?

12.

Gap junctionA)
SinapsB)
DendritC)
AksonD)

Göz küresinin önden arkaya doğru çapının
artması veya göz merceğinin normalden daha
şişkin olup kırıcılığının fazla olması
sonucunda görüntünün retinanın önüne
düşmesi ve bu sebeple uzağı iyi görememe
sorununa ne ad verilir?

13.

Hipermetrop A)
Miyop B)
AstigmatC)
KataraktD)

Aşağıdakilerden hangisi bipolar nöronlara
örnektir?

14.

Motor nöronlarA)
Duyu nöronlarıB)
Ara nöronlar C)
Görme nöronlarıD)

Kanın glukoz seviyesini artıcı etki yapan
hormon aşağıdakilerden hangisidir?

15.

İnsülinA)
AdrenalinB)
GlukagonC)
NöradrenalinD)

Beyin içeriğinde yüzde olarak en yüksek
oranda bulunan madde aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

KarbonhidratA)
YağB)
SuC)
Protein D)

Nöronların aksonlarını saran ve miyelin kılıfı
üreten yapı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

DendritA)
AksonB)
Ranvier boğumC)
Schwann hücreleriD)

Dilin arka kısmı aşağıdaki tatlardan
hangisine duyarlıdır?

18.

AcıyaA)
TuzluyaB)
TatlıyaC)
EkşiyeD)

Aşağıdakilerden hangisi insan vücudundaki
doku çeşitleri arasında yer almaz?

19.

Kıkırdak doku A)
Bağ doku B)
Sinir dokuC)
Sert doku D)

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

20.

Uyartı A)
Akson B)
Eşik şiddeti C)
DendritD)
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ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2 A
Pakistan ve Hindistan’ın bağımsızlıklarından
itibaren iki ülke arasında yaşanan sorun ve
çatışmaların en önemli nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Pugaçev İsyanıA)
Leyte SavaşıB)
El-Kebir OlayıC)
Keşmir MeselesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Hitler’in SSCB’yi
işgal etmek istemesindeki etkenlerden
biridir?

2.

Kafkasya’daki petrol yataklarını el geçirmekA)
Soğuk Savaş Dönemi’ni sonlandırmakB)
SSCB’de demokratik yönetim kurmakC)
Milletler Cemiyeti’nin kuruluşunu sağlamakD)

İlk uzay aracı olan Sputnik’i uzaya fırlatan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

3.

ABDA)
SSCBB)
AlmanyaC)
İtalyaD)

Türkiye ve Yunanistan Ege Denizi’nde kıta
sahanlığı ile ilgili hiçbir faaliyette
bulunmamayı aşağıdakilerden hangisiyle
kabul etmişlerdir?

4.

Sandler RaporuA)
Balfour DeklarasyonuB)
Litvinov ProtokolüC)
Bern DeklarasyonuD)

Aşağıdakilerden hangisi 1954’te Çin Halk
Cumhuriyeti Başbakanı ile Hindistan
Başbakanı arasında kabul edilerek ilk defa
dünyaya tanıtılmış olan “barış için de bir
arada yaşamanın beş ilkesi”nden biri
değildir?

5.

Millî kurtuluş savaşlarını desteklememeA)
Askeri ittifaklara katılmamaB)
Kendi topraklarında başka devletlerin askeri
üssüne izin vermeme

C)

İkili ittifaklara girmemeD)

Aşağıdakilerden hangisi 1948 Arap-İsrail
Savaşı’nda İsrail’e karşı savaşan devletlerden
biri değildir?

6.

MısırA)
TunusB)
ÜrdünC)
SuriyeD)

Aşağıdakilerden hangisi Kore Savaşı
sırasında bağlantısızlığını ilan eden
devletlerden biri değildir?

7.

HindistanA)
YugoslavyaB)
MısırC)
SSCBD)

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

8.

Razgrad OlayıA)
SSCB’nin 1979’da Afganistan’ı işgaliB)
ABD’nin Vietnam Savaşı’nda olmasıC)
Wagon Lits OlayıD)

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Ocak
1980’de olağanüstü toplanan İslam Ülkeleri
Dış İşleri Bakanları Konferansı’yla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9.

Moskova Olimpiyat Oyunları’nın boykot
edilmesi kararlaştırılmıştır.

A)

Afganistan’ın İslam Konferansı’ndaki üyeliği
askıya alınmıştır.

B)

Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında
Sadabat Paktı’nın kurulması
kararlaştırılmıştır.

C)

Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali
şiddetle kınanmıştır.

D)

Nükleer silahlara sahip iki büyük gücün ilk
kez doğrudan doğruya karşı karşıya gelmesi
aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

10.

Vietnam SavaşıA)
Leyte SavaşıB)
Otuz Yıl SavaşlarıC)
Küba BuhranıD)
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A
Dağlık Karabağ Sorunu aşağıdaki
devletlerden hangileri arasında meydana
gelmiştir?

11.

İran ve IrakA)
Azerbaycan ve ErmenistanB)
Pakistan ve HindistanC)
İngiltere ve FransaD)

Bosna Savaşı’na son veren 1995 yılındaki
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Utrecht AntlaşmasıA)
Prag AntlaşmasıB)
Dayton AntlaşmasıC)
Rapallo AntlaşmasıD)

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

13.

KazakistanA)
ÇinB)
İspanyaC)
KırgızistanD)

Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Türk yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Orhan PamukA)
Yaşar KemalB)
Tarık BuğraC)
Attilâ İlhanD)

Şeria Nehri suyunun kullanımı konusunda
ciddi sorunlar yaşayan devletler
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

15.

Mısır, Sudan ve İtalyaA)
Türkiye, Irak ve PakistanB)
Ürdün, Suriye ve İsrailC)
Nijerya, İngiltere ve FransaD)

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

16.

Serbest piyasa ekonomisini yasaklamakA)
İhracata yönelik üretimi teşvik etmekB)
Ödemeler dengesini düzeltmekC)
Enflasyonu düşürmekD)

Türk lirasından altı sıfır hangi yıl silinmiştir?17.

2005A)
2007B)
2009C)
2011D)

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

18.

ÖzbekistanA)
KırgızistanB)
TürkmenistanC)
TacikistanD)

SSCB’de “glastnostu ve perestroika”
programlarının mimarı kimdir?

19.

Vladimir PutinA)
Mihael GorbaçovB)
Boris YeltsinC)
StalinD)

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

20.

İtalyaA)
İspanyaB)
FransaC)
TürkiyeD)

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0106-A

21 İzleyen sayfaya geçiniz.



EKONOMİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi, yönlendirici
vasıtalara bir örnek değildir?

1.

KamulaştırmaA)
Nüfus planlamasıB)
İhracatı destekleme önlemleriC)
Yatırımları destekleme önlemleriD)

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız tüketime
bir örnektir?

2.

Sanayide tekstil ürünleri üretmek üzere
pamuk ve yünün kullanılması

A)

Ekmek üretimi için un kullanılmasıB)
Bir otobüste seyahat edilmesiC)
Hidro elektrik santralinde su kullanılmasıD)

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

3.

Umumi Hıfzıssıhha KanunuA)
Teşvik-i Sanayi KanunuB)
Meadin NizamnamesiC)
MecelleD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi
politikasının başlıca hedeflerinden biri
değildir?

4.

Nitelik belirleyen vasıtalarA)
Ekonomik dengeB)
Tam istihdamC)
Hakça gelir dağılımıD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi biliminin
temelini oluşturur?

5.

DeğerA)
BüyümeB)
KıtlıkC)
ParaD)

Aþaðýdakilerden hangisi ekonomi biliminin
klasik sýnýflandýrýlmasý içinde yer almaz?

6.

BölüþümA)
ÜretimB)
TüketimC)
Faktör piyasasıD)

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

7.

Aynı ihtiyaca cevap veren malların fiyatları
arasında orantılı bir denge sağlar.

A)

Bireylerin gelirlerini yükseltir.B)
Kalkınma hızını yükseltir.C)
Gelir dağılımını iyileştirir.D)

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

8.

FaydaA)
MalB)
DeğerC)
EmekD)

Bir vasıtanın mal olabilmesi için gerekli olan
özellik aþaðýdakilerden hangisidir?

9.

Herhangi bir ödeme yapılmadan sahip
olunması

A)

Zaman içinde doğada tükenmesiB)
Üretiminin mümkün olması ve saðlanmasý
için çaba harcanması

C)

Ýnsanlarýn elde etmek için çaba göstermeleri
gerekmemesi

D)

Aþaðýdakilerden hangisi ekonomik ihtiyaç
değildir?

10.

Konut ihtiyacıA)
Televizyon ihtiyacıB)
Hava ihtiyacıC)
Giyinme ihtiyacıD)

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

11.

İhtiyaçA)
ArzB)
TalepC)
MülkiyetD)

Servetin tanýmý aþaðýdakilerden hangisidir?12.

Ýnsanlarýn bir mala verdikleri önemin
derecesidir.

A)

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

B)

Malların insanlar için kullanım değeridir.C)
Malın ihtiyacı karşılayabilmesi ve faydalı
olması durumudur.

D)

İhtiyaçların dört yasasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

İhtiyaçlar değişmektedir.A)
İhtiyaçlar objektiftir.B)
Fizyolojik ihtiyaçların kapsamları sınırlıdır.C)
İhtiyaçlar birbirine rakiptir.D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'deki termik
santrallerden biridir?

14.

KebanA)
HazarB)
HirfanlıC)
TunçbilekD)

Aşağıdakilerden hangisi, birinci enerji
kaynaklarından biri değildir?

15.

DoğalgazA)
KömürB)
ElektrikC)
Jeotermal enerjiD)

Aþaðýdakilerden hangisi doðanýn üretim
üzerinde gösterdiği etkilerden biri deðildir?

16.

Üretim sonucu olmayan değer artýþ olayları
meydana getirir.

A)

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

B)

Yeryüzü þekileri ve coğrafik yapı özellikleri
aracýlýðýyla ekonomik faaliyetleri etkiler.

C)

İklim etkeniyle insanların isteğini olumlu
veya olumsuz þekilde etkiler.

D)

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

17.

Hızlı nüfus artýþýA)
Üretimin artmasıB)
Tarım sektöründeki modernleşmeC)
Toplumun refah düzeyinin düşmesiD)

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

18.

Sütün peynire veya yoğurda dönüştürülmesiA)
Kamu mülkiyetindeki bir kuruluþun özel
kuruluþa devredilmesi

B)

Kumaþýn hazır elbise haline getirilmesiC)
Taze meyvelerin depolarda saklanarak
yetişmedikleri mevsimde piyasaya
çýkarýlmasý

D)

Aşağıdakilerden hangisi, hem elektrik hem
de sulama amaçlı GAP projelerinden biri
değildir?

19.

Aşağı Fırat ProjesiA)
Gaziantep ProjesiB)
Dicle-Kralkızı ProjesiC)
Adıyaman-Kahta ProjesiD)

Aşağıdakilerden hangisi üretim
faktörlerinden biri değildir?

20.

EmekA)
KapitalB)
GirişimciC)
DeğerD)
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TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 A
“Her kim Ebu Süfyan’ın evine girerse
emniyettedir. Her kim kendi evinde kalırsa
emniyettedir. Her kim Harem-i Şerif’e girerse
emniyettedir.”

Peygamberimiz bu sözü ne zaman
söylemiştir?

1.

Hudeybiye görüşmelerindeA)
Mekke’nin fethindeB)
Mekke’den hicretindeC)
Medine vesikasındaD)

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerinden
biridir?

2.

Taoizm A)
Şintoizm B)
KonfüçyanizmC)
SihizmD)

I. Yahudilik 
II. Sihizm
III. İslâm 
IV. Hristiyanlık 
V. Budizm

Yukarıdakilerden hangileri vahye dayalı
dinledir?

3.

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

Yahudilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

4.

Sembollerinden biri, yedi kollu şamdandır.A)
Her çocuğun günahkâr olarak doğduğuna
inanılır.

B)

İbadet yerleri, Havra ve Sinagog’dur.C)
Ahid dini olarak da adlandırılır.D)

İlkel kabile dinleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Yüce bir tanrı inancına rastlanmaz.A)
Peygamber ve kutsal kitap inancı yoktur.B)
Bir bölgeye veya bir kabileye aittir.C)
Genellikle yazılı kaynakları yoktur.D)

“Yaratılmışı hoş gör, yaratandan ötürü” (Yunus
Emre)

Bu sözü kendisine ilke edinen bir kişiden
aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması
beklenir?

6.

Canlılara eziyet etmesiA)
Başkalarını çekiştirmesiB)
İnsanları küçümsemesiC)
Kötülere merhamet etmesiD)

Allah’ın, kâinatta olacak olan her şeyi 
önceden bilmesi, takdir etmesi ve bir plana
göre düzenlemesine ne ad verilir?

7.

Ahiret A)
KaderB)
İmanC)
İbadet D)

İslâmın temel esası olan Allah’ın varlığı ve
birliği prensibine ne ad verilir?

8.

Kelime-i TevhidA)
Kıyam bi nefsihiB)
TekvinC)
Beka D)

Aşağıdakilerden hangisi inanç-ibadet ilişkisi
olarak değerlendirilemez?

9.

Allah’a iman - Namaz kılmaA)
Peygamberlere iman - Sünnetlerini yerine
getirme

B)

Meleklere iman - Kötü davranışlardan
kaçınma

C)

Ahirete iman - Mahşer meydanında
toplanma

D)

“... Ol der, o da olur.” (Yasin suresi, 82. ayet)

Yukarıdaki ayet Allah’ın hangi sıfatı ile
ilgilidir?

10.

SemiA)
Hayat B)
TekvinC)
İlimD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati
sıfatlarından biri değildir?

11.

VahdaniyetA)
KudretB)
KıdemC)
Kıyam bi nefsihiD)

Namaz kılarken aşağıdakilerden hangisi
amaçlanmaz?

12.

Kulluk bilincini geliştirmekA)
Allah’a kulluk etmekB)
Allah’ın sevgisini kazanmakC)
Psikolojik olarak rahatlamakD)

Aşağıdakilerden hangisi mali ibadettir?13.

Zekat vermekA)
Namaz kılmakB)
Güzel söz söylemekC)
Oruç tutmakD)

Aşağıdakilerden hangisi namazın
sünnetlerinden biridir?

14.

Vitir namazında kunut tekbiri almakA)
Namazda yanılma olursa sehiv secdesi
yapmak

B)

Önce sağa selam vermekC)
Namazların her rekatında Fatiha suresini
okumak

D)

Kur’an’da “Beytu-l Atik” ve “Beytu-l Mamur”
olarak adlandırılan yer aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

KâbeA)
Beytu-l İzzeB)
Mescid-i NebiC)
Beytu-l MaktisD)

Akşam namazı kaç rekattır?16.

3A)
5B)
8C)
10D)

Teyemmüm abdesti ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.

Abdesti bozan her şey teyemmümü de
bozar.

A)

Suyun bulunmadığı ya da temiz olmadığı
durumlarda alınır.

B)

Bir teyemmüm abdestiyle birden fazla vakit
namazı kılınabilir.

C)

Allah’ın insanlar için getirdiği bir kolaylıktır.D)

Abdest almak aşağıdaki durumların
hangisinde vaciptir?

18.

Kabe’yi tavaf etmekA)
Sabah namazı kılmakB)
Cenaze namazı kılmakC)
Kur’an okumakD)

Hacda ihrama giren erkeklerin örtündükleri
iki parça kumaşın isimleri aşağıdakilerin
hangisinde birlikte verilmiştir?

19.

Kudüm - ŞavtA)
Ebrar - KamîsB)
Sâbık - MesbukC)
Îzar - RidaD)

Aşağıdakilerin hangisinden zekât verilmez?20.

Altın ve gümüştenA)
Toprak ürünlerindenB)
Zanaat icra edilen aletlerdenC)
Büyükbaş hayvanlardanD)
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MANTIK 1 A
Mantık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

1.

Mantık, doğru düşünmenin kurallarını
araştırır.

A)

Mantık, tüm bilimlerin temelinde yer almak
zorundadır.

B)

Mantıklı düşünmek, doğru akıl yürütmek
anlamına gelir.

C)

Mantık, düşüncelerin gerçekte olup
olmadıklarını denetler.

D)

Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkelerinden
biri değildir?

2.

ÇelişmezlikA)
Yeter - nedenB)
ÖzdeşlikC)
BenzeşimD)

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

Yukarıdaki ifade aşağıdaki akıl yürütme
biçimlerinden hangisine bir örnektir?

3.

TümevarımA)
TümdengelimB)
AnalojiC)
DedüksiyonD)

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in
mantık üzerine yazdığı altı kitaptan biri
değildir?

4.

Birinci AnalitiklerA)
TopiklerB)
Sofistik KanıtlarC)
SembollerD)

Aşağıdakilerden hangisinde hem mantıksal
hem de bilgi doğruluğuna uyulmuştur?

5.

Bütün bilimler matematikseldir. Biyoloji bir
bilimdir. O halde, biyoloji matematikseldir.

A)

Bütün insanlar filozoftur. Sokrates bir
insandır. O halde, Sokrates bir filozoftur.

B)

Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir
insandır. O halde, Sokrates ölümlüdür.

C)

Bütün kediler beyazdır. Boncuk bir kedidir.
O halde, Boncuk beyazdır.

D)

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

6.

ÇelişmezlikA)
ÖzdeşlikB)
Yeter-NedenC)
Üçüncü Durumun OlanaksızılığıD)

Genelden özele yapılan akıl yürütme biçimine
ne ad verilir?

7.

BenzeşimA)
TümdengelimB)
TotolojiC)
TümevarımD)

Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisinde
sırasıyla kolektif ile distribütif kavram
verilmiştir?

8.

Ordu – AskerA)
Balık – KuşB)
Ayşe – Bazı KadınlarC)
Kedi – Bazı KedilerD)

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu (apodiktik)
bir önermedir?

9.

Bazı çocuklar yaramazdır.A)
Bazı insanlar bencildir.B)
Karenin bütün kenarları birbirine eşittir.C)
Kuşlar memeli hayvanlardır.D)

Aşağıdaki önermelerden hangisi “Her insan
yazardır.” önermesi ile eşdeğerdir?

10.

Her insan yazar olmayandır.A)
Her yazar insandır.B)
Hiçbir insan olmayan yazar değildir.C)
Her yazar olmayan insan olmayandır.D)

Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?11.

Elmanın rengi yeşildir.A)
Başarılı olmak istiyorsan ders çalış.B)
Çocuklar yaramazdır.C)
İnsanlar kardeştir.D)

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0106-A

26 İzleyen sayfaya geçiniz.



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

12.

SoritA)
Hulfi KıyasB)
EntimemC)
Zincirleme KıyasD)

“Bazı ağaçlar yeşil değildir.” önermesinin
ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Bazı yeşil olmayanlar ağaç değildir.A)
Her yeşil olmayan ağaçtır.B)
Bazı yeşiller ağaçtır.C)
Bazı ağaçlar yeşildir.D)

Aşağıdaki kıyaslardan hangisi ikileme
örnektir?

14.

Ben varsam düşünüyorumdur ve
düşünmüyorsam ben yokumdur. Ben varım
ve düşünüyorum. O halde, düşünmüyorsam
ben yokum. 

A)

Ben eğer öğrenci isem, çalışkanım. Ben
çalışkanım. O halde, ben öğrenciyim.

B)

Ben ya özgürüm ya köleyim, ben özgürüm.
O halde, ben köle değilim.

C)

Ben İstanbul’da oturuyorum. Aynı zamanda
Eskişehir’de okuyorum. O halde, ben
Eskişehir’de yaşıyorum.

D)

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

Yukarıdaki kıyas aşağıdaki kıyas
biçimlerinden hangisine bir örnektir?

15.

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

Aşağıdakilerden hangisi “olumlu – olumsuz”
kavram çiftine bir örnektir?

16.

İyi – KötüA)
Saygılı – SaygısızB)
Tembel – ÇirkinC)
Nazlı – BencilD)

“Hiçbir cimri dost değildir.” önermesinin düz
döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Bazı cimriler dosttur.A)
Hiçbir cimri olmayan dost olmayandır.B)
Tüm dostlar cimridir.C)
Hiçbir dost cimri değildir.D)

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Tümel”den biri
değildir?

18.

İlintiA)
KıyasB)
TürC)
ÖzgülükD)

Aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla “çirkin”
ve “çirkinlik” kavramlarının çeşitleri
verilmiştir?

19.

Somut kavram – Soyut kavramA)
Olumlu kavram – Olumsuz kavramB)
Açık kavram – Genel kavramC)
Kolektif kavram – Distribütif kavramD)

Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi çelişik
kavramlara bir örnektir?

20.

İyi - İyi olmayanA)
Sakin - SinirliB)
Ters - DüzC)
Çalışkan - TembelD)
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SAĞLIK BİLGİSİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi diş etlerindeki
iltihaplanma ya da dişlerdeki çürümeye bağlı
enfeksiyonların vücudun diğer sistemlerinde
meydana getirdiği rahatsızlıklardan biri
değildir?

1.

Dolaşım bozukluğuA)
Kalp rahatsızlıklarıB)
Alerjik rahatsızlıklarC)
Beyin zarı iltihaplanmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde
sıkça görülen ruhsal değişimlerden biri
değildir?

2.

Ani duygu iniş-çıkışlarıA)
Tedirgin olma ve güç beğenmeB)
Hırçın ve sinirli olmaC)
Dengeli ve uyumlu olma D)

Aşağıdaki yaşam dönemlerinden hangisinde
iş sahibi olma ve eş seçimi en belirgin
özelliktir?

3.

Ergenlik dönemiA)
Yetişkinlik dönemiB)
Okul çağı dönemiC)
Yaşlılık dönemiD)

Burun kıllarının koparılması aşağıdakilerden
hangisine yol açabilir?

4.

İltihaba A)
SivilceyeB)
NezleyeC)
ÇıbanaD)

Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon
hizmetleri veren kuruluşta yer alan
görevlilerden biri değildir?

5.

FizyoterapistA)
Diş hekimiB)
HemşireC)
Sosyal hizmetler uzmanıD)

Aşağıdakilerden hangisi dişlerin
özelliklerinden biri değildir?

6.

Konuşmaya yardımcı olmaA)
Besinleri parçalayabilmeB)
Besinleri sindirici salgı üretebilmeC)
Bazı seslerin çıkarılmasını sağlamaD)

Bebeklik döneminin 4. ayında görülen
davranış aşağıdakilerden hangisidir?

7.

EmeklemekA)
Yardımla ayağa kalkabilmekB)
Başarısız uzanmalarda bulunmakC)
Destekle oturmakD)

Sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı
değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam
bir iyilik haline ne ad verilir?

8.

Bedensel iyilik haliA)
Ruhsal iyilik haliB)
Sağlık C)
SağlamlıkD)

Aşağıdakilerden hangisi et grubunda yer alan
besinlerden biri değildir?

9.

BalıkA)
BulgurB)
Kuru baklagillerC)
YumurtaD)

Dişlerin iyi temizlenmemesi sonucu,
bakterilerin diş yüzeyindeki besinlerden
yapışkan bir madde üreterek dişe yapışması
sonucu oluşturdukları tabakaya ne ad verilir?

10.

Diş minesiA)
Diş çürüğüB)
Diş plağıC)
Diş apsesiD)

Bireylerin, koleraya yakalanmamak için içtiği
suların temizliğine dikkat etmesi
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

11.

Koruyucu sağlık hizmetleri üçüncü
aşamasına

A)

İkinci basamak tedavi hizmetlerineB)
Koruyucu sağlık hizmetleri ikinci aşamasınaC)
Koruyucu sağlık hizmetlerin birinci
aşamasına

D)
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A
Bir yılda gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı
ana ölüm sayısının, aynı yıldaki canlı doğum
sayısına bölünmesi ve çıkan sonucun bin ile
çarpımı aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?

12.

Bebek ölüm hızıA)
Kaba ölüm hızıB)
Kaba doğum hızıC)
Ana ölüm hızıD)

Aşağıdakilerden hangisi kişinin ruh sağlığını
koruması için yapması gerekenlerden biri
değildir?

13.

Kişi karşılaştığı zorluklarla baş edebilme
gücünü kendinde görebilmelidir.

A)

Kişi, kendi özelliklerini koruyarak yaşadığı
toplumun gerçeklerine göre davranmalıdır.

B)

Kişi olumlu yönlerini kabul etmeli, olumsuz
yönlerini kabul etmemelidir.

C)

Kişi, yeni durumlara, gerçekçi
değerlendirmeler yaparak uyum
sağlayabilmelidir.

D)

Bireyin kendisi ve çevresini gerçekçi olarak
değerlendirmesi, yaşama isteği duyması,
hayata uyum sağlayabilmesi, isteklerinin
topluma ters düşmeyecek şekilde yerine
getirmesi durumuna ne ad verilir?

14.

Akıl ve ruh sağlığıA)
Ruh bilimiB)
Beden sağlığıC)
Sosyal rehabilitasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi alkolün karaciğerde
neden olduğu hastalıktır?

15.

SirozA)
ParkinsonB)
Romatizma C)
RaşitizmD)

Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile
Mücadele 2012 Ulusal Raporu’na göre,
kullanımı en yaygın madde olarak birinci
sırada yer alan sağlığa zararlı alışkanlık
maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

16.

SedatiflerA)
AlkolB)
TütünC)
SakinleştiricilerD)

Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığını
etkileyen faktörlerden, toplumu etkileyen özel
zorlayıcı durumlardan biri değildir?

17.

BoşanmalarA)
GöçlerB)
Ekonomik krizlerC)
Doğal afetlerD)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin ruh
sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden biri
değildir?

18.

Beden sağlığıA)
Kişinin alışkanlıklarıB)
CinsiyetC)
ÇevreD)

Kişinin keyif verici etkisine bağlı olarak
madde alma arzusu, bu arzunun zamanla
irade dışına çıkması ve maddeyi sürekli alma
isteğine ne ad verilir?

19.

EndikasyonA)
Bağımlılık B)
Tolerans C)
Yoksunluk D)

Aşağıdakilerden hangisi sigarada bulunan
kimyasal maddelerden biri değildir?

20.

ArsenikA)
BakırB)
KarbonmonoksitC)
AsetonD)
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SEÇMELİ ALMANCA 7 A
A: ………………………..
B: Ah, ich glaube sie leben in Afrika!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

1.

Weißt du eigentlich, auf welchem Kontinent
die Elefanten leben?

A)

Auf welchem Kontinent spricht man
Englisch?

B)

Kommst du mit zum Zoo?C)
Weißt du welche Tiere es in unserem Land
gibt?

D)

…….… meinem zwanzigsten Geburtstag habe
ich ein Auto bekommen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

ZuA)
AufB)
InC)
AusD)

Hast du ein Haustier?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Ja, du kannst mitkommen.A)
Ja, ich habe eine Katze.B)
Nein, ich habe keine Hausaufgaben.C)
Nein, das weiß ich auch nicht.D)

A: ………………………..
B: Ja, Französisch wird in Frankreich 

gesprochen.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

4.

Warst du schon in Frankreich?A)
Weißt du, daß ich meine Ferien in
Frankreich verbringe?

B)

Weißt du wo Französich gesprochen wird?C)
Wer geht nach Frankreich?D)

Der Löwe ist laut, aber die Schlange ist ……….. .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

5.

kurzA)
leiseB)
breitC)
schwerD)

Was bedeutet Kammerorchester?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Wir haben die Band neu gegründet.A)
Das ist ein Orchester, in dem auch
Erwachsene spielen.

B)

Das ist ein Instrument, das nur Schüler
spielen können.

C)

Wir können uns dort jede Woche treffen.D)

A: ………………………….
B: Meine Lieblingsgruppe ist MFÖ und mein 

Lieblingssänger ist Tarkan.
A: Ja, ich mag auch die Gruppe MFÖ.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

7.

Welches ist deine Lieblingsgruppe und dein
Lieblingssänger?

A)

Welche Gruppen und Sänger kennst du?B)
In welcher Gruppe bist du?C)
Hast du CD’s von Tarkan?D)

Wir ………….. uns ………. Musik.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

8.

beenden / mitA)
spielen / zuB)
kaufen / ausC)
intressieren / fürD)
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A
Als ich zehn Jahre alt war, ………………….

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlamaz?

9.

habe ich mit der Querflöte angefangen.A)
habe ich immer klassische Musik gehört.B)
will die Prüfung bestehen.C)
wollte ich eine Band gründen.D)

Ahmet ……….. Klavier und ich ………. ihm zu.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

10.

möchte / schonA)
hat / frageB)
kann / übeC)
spielt / höreD)

Ayşe: Wann werden in Deutschland 
Familienfeste gefeiert?

Katrin: ......................................
Ayşe: Ja, das wird auch in der Türkei    

gefeiert!

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

11.

Wenn zum Beispiel ein Kind geboren wird.A)
Wenn ich krank bin gehe ich zum Arzt.B)
Wenn die Ferien anfangen fahren wir in die
Türkei.

C)

Wenn ich mir ein neues Buch kaufe.D)

Ja, das wird in der Türkei gefeiert! 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Habt ihr schon die Geburt von deiner
Schwester gefeiert?

A)

Welche Familienfeste gibt es in der Türkei?B)
Feiert ihr in der Türkei, wenn jemand ein
Jubiläum macht?

C)

Wo feiert ihr eure Familienfeste?D)

Die Schüler sitzen in der Cafeteria der Schule
und …………………..

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlamaz?

13.

sprechen über ein Projekt.A)
trägt einen Rucksack.B)
planen eine Klassenfahrt.C)
diskutieren über ein Problem.D)

Wann sind die Eltern glücklich?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Ich bin immer unglücklich!A)
Die Eltern sind glücklich, wenn ihre Kinder
zufrieden und freundlich sind.

B)

Die Frauen sind glücklich, wenn sie
Einkäufe machen.

C)

Der Mann freut sich, wenn seine Mannschaft
das Spiel gewinnt.

D)

A: Sind Familienfeste wichtig für dich?
B: Ja, Familienfeste sind für mich wichtig, 

…………………….
A: Finde ich auch!

Welcher Satz ergänzt nicht den obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlamaz?

15.

weil wir in Kontakt bleiben.A)
weil es toll ist, alle zu treffen.B)
weil die Familie für mich wichtig ist.C)
weil er am Wochenende kommen will.D)

Der Arzt will deine Lunge ………… und deinen
Puls ……….!

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

16.

verstehen / gehenA)
schauen / nehmenB)
untersuchen / gebenC)
abhören / fühlenD)
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A
Sosu salatanın üzerine dökerim.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Als letztes kannst du Zitrone untermischen.A)
Ich gebe etwas Pfeffer in die Sose.B)
Ich gebe die Sose über den Salat.C)
Die Sose muss kalt gestellt werden.D)

Ja, ich kann ein Omelett zubereiten.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Kannst du mir das Rezept vom Salat
geben?

A)

Wer hat schon mal einen Salat zubereitet?B)
Habt ihr auch Hunger?C)
Kannst du etwas zum Essen zubereiten?D)

Er hat Kopfschmerzen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Habt ihr Schmerzen?A)
Bist du krank?B)
Was hat er denn?C)
Wie kann ich helfen?D)

Mein ………… tut weh!

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlamaz?

20.

NaseA)
BauchB)
ArmC)
HalsD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 7 A
We have a lot to eat. The fridge is full …………
fruit and vegetables.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

atA)
ofB)
inC)
onD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

afraidA)
disappointedB)
keenC)
fondD)

I am ………… of my daughter’s achievements at
university.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

interestedA)
disappointedB)
keenC)
proudD)

My friend is very keen  …………  horses.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

atA)
ofB)
inC)
onD)

Your outfit is similar …………  mine but they are
a bit different in colours.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

inA)
forB)
toC)
atD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

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

Mary: “Wait for me!”
Mary told me  ………… .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

to wait for her A)
waiting for herB)
to waiting for herC)
to wait for meD)

Berna: “When will you see her?”
Berna asked me  …………  .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

when would you see herA)
when I would see her B)
when I will see herC)
if I would see herD)
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A
Mary said, “I went to the cinema yesterday.” 
Mary said that she  ..........  to the cinema  ......... .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

had gone / the day beforeA)
had gone / the next dayB)
went / the previous nightC)
has gone / that dayD)

Paul: “I can play football well.’’
Paul said that he …………  football well.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

is playingA)
may playB)
playedC)
could playD)

My mum hasn’t cooked our dinner …………  .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

justA)
forB)
yetC)
sinceD)

How long  ………  she ………  sleeping?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

have / beenA)
has / beenB)
is / beenC)
has / beD)

I can’t find my jacket. I think I ……… it.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

have lostA)
loseB)
have loseC)
am losingD)

The baby has been ill  …………  morning.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

everA)
yetB)
sinceC)
forD)

Tom sabahtan beri odasını temizlemekte.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
İngilizce karşılıdır?

15.

Tom cleaned his room yesterday morning.A)
Tom has been cleaning his room all day.B)
Tom has been cleaning his room since
morning.

C)

Tom cleaned his room this morning.D)

When they arrived at the party hall, everybody
…………  . It was empty.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

has already leftA)
leftB)
leavesC)
had already leftD)
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A
After I ………… breakfast, I went to work.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

had hadA)
hadB)
have hadC)
havingD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

have beenA)
had never beenB)
beenC)
wasD)

Karen hadn’t played football before.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
Türkçe karşılığıdır?

19.

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

I ……… already ………. the lunch when the
children came from school.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

have / preparedA)
have / prepareB)
had / prepareC)
had / preparedD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 7 A
Tu parles très vite, je ……… comprends ………  .

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

rien / neA)
ne / personneB)
personne / neC)
ne / rienD)

C’est ma mère qui ………… appelle? 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

moiA)
meB)
jeC)
m’D)

- Vous êtes ………… facilement?
- Non, ça été ………… .

Choisissez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

venus / difficileA)
venu / facileB)
là / difficilementC)
là / facilementD)

Je pense ......... je suis.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

doncA)
jamaisB)
rienC)
tropD)

I. J’habite à Lyon.
II. Cet appartement est en bon état.
III. Le loyer n’est pas cher.
IV. Il est de 100 euros.  

Choisissez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

5.

IA)
IIB)
III C)
IVD)

Marie : Est-ce  que  Paul  a  des  nouvelles de sa
voiture?

Alain : …………!
Marie : La police ne l’a pas appelé?
Alain : Non,   mais  je   pense   qu’elle   appellera

bientôt.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

Oh là làA)
Bien sûrB)
Pas encoreC)
Ne t’inquiète pasD)

- Bonjour, je voudrais parler à M. Lenoir.
- Oui, ..........
- De Mme Chantal.

Choisissez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

c'est de la part de qui?A)
c'est moi.B)
il est là?C)
c'est à cause de toi.D)

«La vie est chère.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Hayat güzel.A)
Hayat değerli.B)
Hayat pahalı.C)
Sevgili hayat.D)
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A
J’achète des baskets à Luc. Je ………… achète.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

les leA)
lui lesB)
les luiC)
le luiD)

- Vous avez changé de style vestimentaire?
- Non, pas de ............. .

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

changerA)
changementB)
changeableC)
changeurD)

………… coûte ce livre?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

CommentA)
CombienB)
QuandC)
Est-ce queD)

«Je lui ai proposé un coup de main.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Onun elleriyle oynadım.A)
Onun ellerine baktım. B)
Onun elini tuttum.C)
Ona yardım teklif ettim.D)

La réunion est ......... 14 novembre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

enA)
leB)
auC)
de laD)

Si tu es malade, tu ........ te reposer.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

bienA)
asB)
vaisC)
doisD)

Je cherche un appartement ......... louer.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

àA)
deB)
parC)
enD)

L’année dernière, il ……… trop chaud. Cette
année, il ……… mieux.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

16.

fait / feraA)
faisait / faitB)
fait / faisaitC)
fera / faisaitD)

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0106-A

37 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
C’est un livre ………… parle d’une jeune fille
malade.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

queA)
quiB)
etC)
quoiD)

.......... du sport pour être en bonne santé.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

OuvrezA)
PayezB)
SoyezC)
FaitesD)

«Sinemaya gitmek istediğini söylüyor.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

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

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

parA)
queB)
deC)
surD)
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DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 A
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti
devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan
biri değildir?

1.

Hukukun üstünlüğüA)
Üniter devlet yapısı ve laiklikB)
Kuvvetler birliğiC)
Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait
olması

D)

Aşağıdaki haklardan hangisi yaşama hakkını
tamamlayıcı nitelikteki haklardan biridir?

2.

Grev hakkıA)
Dilekçe hakkıB)
Seçme ve seçilme hakkıC)
Kişi dokunulmazlığıD)

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan
biridir?

3.

Toplu iş sözleşmesi hakkıA)
Eğitim ve öğrenim hakkıB)
Yerleşme ve seyahat özgürlüğüC)
Dilekçe hakkı D)

Herhangi bir konuda mağdur olan kişilerin,
bunu yetkili makamlara yazılı olarak
bildirerek mağduriyetlerinin ortadan
kaldırılmasını isteme hakkına ne ad verilir?

4.

Dilekçe hakkıA)
Vatandaşlık hakkıB)
Sağlık hakkıC)
Yaşama hakkıD)

1961 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

5.

Kuvvetler ayrılığı getirilmiştir.A)
Yasaların anayasaya uygunluğu için
yargısal denetim getirilmiştir.

B)

Temel hak ve özgürlükler kısıtlanmıştır.C)
İnsan haklarına dayalı devlet anlayışı
benimsenmiştir.

D)

Temsili demokrasilerde yurttaşların ülke
yönetimine katılımları aşağıdakilerden
hangisi ile sağlanır?

6.

ReformlarA)
SeçimlerB)
AnketlerC)
Sivil toplum örgütleriD)

Siyasi partiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

7.

Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez
unsurlarıdır.

A)

Siyasi partilerde süreklilik ve ülke çapında
tam bir örgütlenme çabası vardır.

B)

Siyasi parti üyesi olabilmek için 30 yaşını
doldurmuş olmak gerekir.

C)

Siyasi partileri diğer siyasi oluşumlardan
ayıran fark iktidarı elde etme çabasıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet
anlayışının gereklerinden biri değildir?

8.

Sermayenin devlet tekelinde olmasıA)
Gelir adaleti ve eşitlikB)
Ekonomik kalkınma ve yoksullukla
mücadele

C)

Fırsat eşitliğiD)

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

9.

Kanun-i EsasiA)
Sened-i İttifakB)
Islahat FermanıC)
Gülhane Hatt-ı HümayunuD)

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

10.

SerbestA)
İhtiyariB)
Genel C)
Kısıtlı D)

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

11.

Kıdemli Memurlar KomitesiA)
Çatışma Önleme MerkeziB)
Danışma KomitesiC)
Hür Seçimler BürosuD)

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0106-A

39 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının
korunması konusunda demokrasilerde
yaşanan sorunların sebeplerinden biri
değildir?

12.

Sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşmasıA)
Hızlı toplumsal değişmeB)
Bilim ve teknoloji alanında sağlanan
gelişmelerin kontrolsüz kullanımı

C)

Uluslararası terörD)

ILO (International Labour Organization)
aşağıdaki barış antlaşmalarından hangisiyle
kurulmuştur?

13.

TrianonA)
MünihB)
Saint GermainC)
VersaillesD)

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

14.

Vatan A)
MilletB)
DevletC)
ÖrgütD)

Toplumda farklı ekonomik ve sosyal sınıfların
bulunmaması, bir ülkede yaşayan halkın eşit
olması, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık
tanınmaması olarak ifade edilen ilke
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

HalkçılıkA)
DevletçilikB)
İnkılapçılıkC)
LaiklikD)

Hilafetin kaldırıldığı tarih aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

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

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

17.

HalkçılıkA)
İnkılapçılıkB)
LaiklikC)
DevletçilikD)

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

18.

GelişmeA)
ReformB)
ÇağdaşlaşmaC)
DevrimD)

Birleşmiş Milletler Örgütü kaç yılında
kurulmuştur?

19.

1945A)
1947B)
1949C)
1951D)

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

20.

Delegeler KomitesiA)
Bakanlar KonseyiB)
Avrupa İnsan Hakları MahkemesiC)
Uluslararası Hukuk KomisyonuD)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 6 A
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi
yoktur?

1.

bağA)
gülB)
geceC)
yazD)

Aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanım
amaçlarından biridir?

2.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak A)
Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı
gösteren sayıları birbirinden ayırmak

B)

Özel isimlere gelen ekleri ayırmakC)
Bilinmeyen ve şüpheyle karşılanan yer, tarih
gibi durumları belirtmek

D)

Yazarın herhangi bir konu, eşya ya da bir 
yerle ilgili yaptığı incelemeleri değişik
boyutlarıyla ele alıp kendi görüşlerini de
katarak hazırladığı gazete ve dergi yazılarına
ne ad verilir?

3.

Gezi yazısıA)
RöportajB)
HatıratC)
DenemeD)

Nutuk türünün amacı nedir?4.

Bir sorunu değişik boyutları ile incelemekA)
Bilgi vermekB)
Ünlü birini tanıtmakC)
Belli bir fikri, bir duyguyu aşılamakD)

Söylev konuşması yapan kişiye ne ad verilir?5.

HatipA)
EleştirmenB)
ZannatkarC)
ŞairD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki"nin
yazımı doğrudur?

6.

Öyle çok güldümki gözlerimden yaş geldi.A)
O hiç gülmediki!B)
Bana öylesine yakındı ki kardeşimden
ayıramazdım.

C)

Masada ki kitapları düzenledim.D)

Aşağıdakilerden hangisi mülakatçının
özelliklerinden biridir?

7.

Aldığı cevaplara yorumunu katarak yazıya
geçirmesi

A)

Sabırlı, nazik ve dikkatli olmasıB)
Mülakat esnasında sanat yönünden zengin
bir dil kullanması

C)

Ayrıntılara önem vermesiD)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses
türemesi yoktur?

8.

hissetmekA)
gencecikB)
affetmekC)
kitaplıkD)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım
türlerinden biridir?

9.

DenemeA)
MakaleB)
HitabetC)
EleştiriD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlemin
kullanımı doğrudur?

10.

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!A)
Sevgili Kardeşim!B)
At ölür, meydan kalır! Yiğit ölür, şanı kalır!C)
Bugün gelenler şunlar! Masa, sandalye, halı!D)

Bilimsel toplantılarda ilim ve fen insanlarının
yaptıkları konuşmalar aşağıdaki söylev
çeşitlerinden hangisine girer?

11.

İktisadi söylevA)
Hukuksal söylevB)
Siyasi söylevC)
Akademik söylevD)

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki
tanınmış mülakat yazarlarından biri değildir?

12.

Sermat Sami UysalA)
Fakir BaykurtB)
Mustafa BaysalC)
Ruşen Eşref ÜnaydınD)
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A
Belli bir alanda üne kavuşmuş kişilerin
özelliklerini belirten röportaj türü
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

İnsanı konu alan röportajlarA)
Bir yeri konu alan röportajlarB)
Eşyayı konu alan röportajlarC)
Kitabı konu alan röportajlarD)

Cumhuriyet döneminin en büyük
konuşmacısı aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Halide EdipA)
Bekir SıtkıB)
Mustafa Kemal AtatürkC)
Peyami SafaD)

Aşağıdakilerden hangisi mülakatın
özelliklerinden biri değildir?

15.

Mülakat metninin öğretici ve ufuk açmasıA)
Genelde söyleşmeye bağlı bir anlatım türü
kullanılması

B)

Mülakat metnine sonradan ek yapılamamasıC)
Mülakat yapan kişinin yayımlanmadan önce
gerekirse metne yorumlarını da katabilmesi

D)

Aşağıdaki alı çizili sözcüklerin hangisinde
yazım yanlışı vardır?

16.

Küçük çocuk, kuşu kafesten kaçdığından
beri ağlıyor.

A)

Ailesininin yanına, Zonguldak'a gitti.B)
Kitaptan başka dostu yoktu.C)
Çiçekçiden mavi orkide aldım.D)

Aşağıdaki röportaj yazarı ve eseri
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

17.

Mustafa Baydar - Edebiyatçılarımız Ne
Diyorlar

A)

Yaşar Kemal - Bu Diyar Baştan BaşaB)
Fikret Otyam - Doğudan Gezi NotlarıC)
İbrahim Çallı - Çukurova Yana YanaD)

“Büyük Türk milleti! 
On beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde
muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin.
Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiç birinde, milletimin
hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe
uğramadım. Bugün aynı iman ve katiyetle
söylüyorum ki millî ülküye, tam bir bütünlükle
yürümekte olan Türk milletinin büyük millet
olduğunu, bütün medenî âlem az zamanda bir
kere daha tanıyacaktır…”

Yukarıda bir parçası alıntılanan yazının türü
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

MülakatA)
SöylevB)
MakaleC)
NesirD)

Aşağıdakilerden hangisi dilin mülakatlardaki
işlevlerinden biri değildir?

19.

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

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

Yukarıda bir parçası alıntılanan eser
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

İstiklal Kulesi YazıtlarıA)
Bugün de Diyorlar kiB)
Göktürk YazıtlarıC)
Fatih Sultan Mehmet’in NutkuD)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 8 A
Aşağıdakilerden hangisi açık bir anlatımın
sahip olması gereken unsurlardan biri
değildir?

1.

AkıcılıkA)
DurulukB)
YalınlıkC)
Sanatlı söyleyişD)

Münazaralarda konuşan veya yazan kişinin,
dinleyicilerin veya okuyucuların duygularını
okşamayı gaye edinmesine ne ad verilir?

2.

TeknikA)
DemagojiB)
HitapC)
İfadeD)

Bilimsel yazılarda kullanılan dil işlevi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Heyecana bağlı işlevA)
Dil ötesi işleviB)
Göndergesel işlevC)
Şiirsel işlevD)

Türk Mavisi adlı şiir kitabının yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Cahit KülebiA)
Ahmet HaşimB)
Cahit Sıtkı TarancıC)
Cemal SüreyyaD)

Konferansın asıl amacı nedir?5.

Dinleyicileri coşkulandırmakA)
Dinleyicilerin hoş vakit geçirmesini sağlamakB)
Dinleyicileri birbirleriyle tanıştırmakC)
Dinleyicileri bilgilendirmekD)

Bir başkanın yönetiminde, toplumu
ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan
oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak
konuşma kuralları içerisinde yaptıkları
tartışmalara ne ad verilir?

6.

ForumA)
KonferansB)
SempozyumC)
ToplantıD)

Aşağıdakilerden hangisi açık oturum
planında yer almaz?

7.

Açık oturumu sonuca bağlamakA)
Açık oturumun yapılış nedeniB)
Bulguları açıklanmakC)
Konuşmaları özetlemekD)

Konferansta konuyla ilgili genel yargılar
hangi bölümde yer alır?

8.

AnafikirA)
Soru-cevapB)
Hitap cümlesiC)
SonuçD)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım
türlerinden biridir?

9.

EleştiriA)
ForumB)
TiyatroC)
DenemeD)

Makaleyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

10.

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

A)

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

C)

Makalede temel öge duygudur.D)

Forum türünün amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Bir konu hakkında karşıt görüşleri savunmakA)
Bilim, teknik, sanat gibi konular hakkında
bilgi vermek

B)

Bir konu üzerinde bütün ilgililerin görüşlerini
öğrenmek

C)

Bir konu hakkında belli kararlara varmakD)

Aşağıdakilerden hangisi makale ile bilimsel
yazıların ortak özelliklerinden biridir?

12.

Her iki türde de anlatılanların kanıtlanma
zorunluluğunun olmaması

A)

İki türün de okuyucuyu bilgilendirmesiB)
İki türde de sanatsal yaklaşımın ön planda
olması

C)

Her iki türün de belli bir kesime hitap etmesiD)
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A
Bilimsel yazılardaki kaynakça bölümüne ne
ad verilir?

13.

DipnotA)
SonuçB)
İndeksC)
BibliyografyaD)

Makalelerinde sürekli vatan, millet ve
hürriyet temalarını işleyen yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Namık KemalA)
Cahit SıtkıB)
Recaizade Mahmut EkremC)
Ali NaciD)

Aşağıdakilerden hangisi sempozyumun
özelliklerinden biri değildir?

15.

Sempozyum bildirilerinin genellikle
yayımlanan bir yazı türü olması

A)

Bir başkana ihtiyaç duymamasıB)
Sempozyumlarda alınan kararların bilimsel
değer taşıması

C)

Aynı konunun farklı bakış açılarıyla ele
alınması

D)

Aşağıdakilerden hangisi münazara
başkanının görevlerinden biri değildir? 

16.

Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla dile
getirebilecekleri bir ortam yaratmak

A)

Tartışma konusunun dışına çıkılmasını
engellemek

B)

Tartışmacılardan herhangi birinin
katılmaması durumda onun yerine geçmek

C)

Tartışılan konunun nitelik ve sınırlarının
dinleyiciler tarafından anlaşılmasını
sağlamak

D)

Bilimsel makalelerde araştırma sonucu elde
edilen bulguların açık ve anlaşılır bir şekilde
ortaya konduğu, tartışılıp genelleştirildiği,
başka çalışmalarla ilişkilendirildiği ve
çalışmanın günlük hayattaki yeri ve önemi
üzerinde durulduğu bölüme ne ad verilir?

17.

Asıl metinA)
ÖzetB)
BaşlıkC)
Sonuç ve tartışmaD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların 
giriş bölümünde dikkat edilmesi
gerekenlerden biri değildir?

18.

Çalışmanın gerekliliği ortaya konur.A)
Elde edilen bilgiler açık ve anlaşılır bir
şekilde ortaya konur.

B)

Ana bulgular dile getirilir.C)
Araştırmada nasıl bir yol izlendiği ortaya
konur.

D)

Malzeme ve yöntem tanıtımının yapıldığı
sempozyum bölümü aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

DeneyA)
GirişB)
BulgularC)
SonuçD)

Türk edebiyatında makalenin gelişimine
bakıldığında 1860’da ilk makale kim
tarafından yazılmıştır?  

20.

ŞinasiA)
NefiB)
Hüseyin CahitC)
Namık KemalD)
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MATEMATİK 2 A

Yukarıdaki ABC üçgeninde  [AN] açıortay
|AB|=4 cm, |AC|=5 cm ve |BC|= 7 cm ise |NC|
kaç cm'dir?

1.

35/9A)
32/9B)
30/9C)
28/9D)

Yukarıdaki ABC üçgeninde ise

değeri kaçtır? (cos60° 0,5)

2.

5 A)
7 B)

C)

D)

Yukarıdaki şekile göre a.b değeri kaçtır?

3.

6A)
8B)
12C)
14D)

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

4.

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

Yukarıdaki ABC üçgeninde ve

 ise bu üçgenin kenar

uzunluklarının sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

A)

B)

C)

D)

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

6.

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

Yukarıdaki ABC üçgeninde 

ve 

ise kaç cm’dir?

7.

4 A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki ABC üçgeninde [AD] kenarortay,
|BC|=10 cm ise |AD| kaç

cm'dir?

8.

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

Yukarıdaki ABC üçgeninde

9.

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

ABC bir üçgen, 

cm2'dir?

10.

18A)
20B)
24C)
32D)

Aşağıda kenar uzunlukları verilen
üçgenlerden hangisi bir dik üçgen belirtir?

11.

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

Yukarıdaki ABC ve DEF üçgenlerinde;

ve ABC üçgeni ile  DEF üçgeni eş üçgenler

ise x kaç derecedir?

12.

45A)
65B)
70C)
90D)

M(5) ve N(x) noktaları veriliyor. birim
vektör olduğuna göre, x aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

13.

0A)
1B)
4C)
5D)
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A
K(4) ve L(11) olduğuna göre, kaçtır?14.

4A)
7B)
11C)
15D)

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

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

15.

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

 sayı dizisinin en küçük
elemanı 5 ve en büyük elemanı dir. Bu
dizinin açıklığı 13 olduğuna göre, çeyrekler
açıklığı kaçtır?

16.

9A)
10B)
11C)
12D)

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

17.

30A)
50B)
80C)
100D)

Bir torbada 2 mavi, 3 sarı ve 4 kırmızı top
vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun
renginin sarı olma olasılığı kaçtır?

18.

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

Bir torbada 5 tane mavi, 7 tane beyaz ve x
tane sarı bilye vardır. Torbadan rastgele
çekilen bir bilyenin beyaz veya sarı olma

olasılığı olduğuna göre torbada kaç tane

sarı bilye vardır?

19.

5A)
6B)
7C)
8D)

E örnek uzayında A ve B iki olay olmak üzere,

, ve ise

 kaçtır?

20.

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


