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gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



2015-2016 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0500-B

TÜRKÇE 6 B
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz 

anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?

A) Bugün hava biraz soğuk olacakmış.
B) Başı çok ağrıyormuş.
C) Çocuk, her gün aynı saatte eve geliyordu.
D) Rakipleri çok dişli çıktı.

2. İnsanlığa hizmetleri dokunmuş önemli 
kişilerin hayatının ve eserlerinin bir başkası 
tarafından anlatıldığı yazı türüne ne ad 
verilir?

A) Biyografi (Yaşam öyküsü)
B) Otobiyografi (Öz yaşam öyküsü)
C) Deneme
D) Kompozisyon

3. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü 
daralması vardır?

A) gitti
B) gelecek
C) okuyor
D) bekliyor

4. Aşağıda eşleştirilen sözcüklerden hangisinin 
eşanlamlısı yanlış verilm iştir?

A) yaramaz-tembel
B) doktor-hekim
C) tecrübe-deneyim
D) öğrenci-talebe

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim 
kullanılmıştır?

A) Her gün düzenli olarak spor yapardı.
B) Aniden onu karşısında görünce ecel terleri 

döktü.
C) Her sabah erkenden kalkıp işe gidiyordu.

D) Sınavdan yüksek not alınca çok mutlu 
oldum.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz 
yumuşaması vardır?

A) Kapıyı hızla açtı ve telaşla içeriye girdi.
B) Nehrin kıyısında neşeyle koşturuyorlardı.
C) Öğrenciler zilin çalmasıyla bahçeye hücum 

ettiler.
D) Bekleme salonundaki 

doktoru bekliyordu.
koltuğa oturmuş,

Aşağıdaki sözcüklerden 
ünlülerden oluşmuştur?

hangisi kalın

A) sözcük
B) kedi
C) ince
D) koltuk

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan 
anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?

A) Masanın üstünde bir sürü evrak okunmayı 
bekliyordu.

B) Bütün gün yük taşımaktan kollarım 
ağrıyordu.

C) Kitapları raflara güzelce yerleştirdi.
D) Masanın ayaklarından biri kırıktı.

9. Aşağıdakilerin hangisinde küçültme sıfatı 
kullanılmıştır?

A) büyücek ev
B) iki elma
C) bu araba
D) yeşil çayırlar

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “umudunu 
kaybetmeme” anlamına gelmektedir?

A) Ağaç yaşken eğilir.
B) Keskin sirke küpüne zarar verir.
C) Gün doğmadan neler doğar.
D) Terzi kendi söküğünü dikemez.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki 
almış bir sözcük vardır?

A) Okuldan çıkınca hemen eve geldim.
B) Gazetesini katladı ve masanın üzerine 

bıraktı.
C) Deniz kıyısında oturmuş balık tutmayı 

bekliyordu.
D) Ağaçtan kopardığı elmayı çocuğa uzattı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri 
kullanılmıştır?

A) Biz yarın sinemaya gideceğiz.
B) Ortalıkta kimse yoktu.
C) Bunlar, Ali'nin getirdiği kitaplardı.
D) Böylesi daha önce görülmemişti.

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi 
yoktur?

A) yaz
B) yok
C) gül
D) yüz

14. Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim  
tamlamasıdır?

A) arabanın lastiği
B) yemek tenceresinin kapağı
C) bahçe duvarı
D) çocuğun oyuncağı

2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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15. Aşağıdakilerden hangisi somut, cins ve çoğul 

isimdir?
20. Aşağıdakilerden hangisi 3. çoğul kişi ve 

gelecek zamanda çekimlenmiştir?

A) Türkler
B) düşünceler
C) kitaplar
D) korkular

A) gidiyorlar
B) gelecekler
C) acıktım
D) okuyorum

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat vardır?

A) Çocuklar bahçede oyun oynuyor.
B) Ali ve Ahmet aynı yaştaydı.
C) Doktor hastayı muayene etti.
D) Çocuklar gibi sevindi kadıncağız.

17 . Aşağıdakilerden hangisi emir kipiyle 
çekimlenmiştir?

A) Sakın geç kalma.
B) Sigara içmemelisin.
C) Beni bir arasa!
D) Bir kitap alayım.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı 
vardır?

A) Çok bilen çok yanılır.
B) Bizimle açık konuştu.
C) Bugün bize gelecekler.
D) Evleri kuzeye bakıyordu.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna 
soru işareti gelmelidir?

A) Hey gidi günler hey
B) Bugün hava çok sıcak
C) Senin adın ne
D) Sözlerini şöyle sürdürdü

3 İzleyen sayfaya geçiniz.
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ALMANCA 6 B
1. A: .................Sie Herr Krohn?

B: ................ , ich kenne ihn nicht.

Welche W örter ergânzen die Lücken im 
obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan 
yerleri aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

A) Haben / Nein
B) Wissen / Ja
C) Kennen / Nein
D) Sind / Ja

2. Er lebt in Bursa und is t ....................
Jahre alt. (34)

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) dreiundvierzig
B) zweiundzwanzig
C) vierundzwanzig
D) vierunddreissig

3 ..................Sie in İstanbul?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Arbeitest
B) Lebst
C) Wohnen
D) Kommte

4. Meryem lebt in Konya und is t............ von Beruf.

Welches Wort passt nicht in die obige 
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

A) Sekraterin
B) Ârztin
C) Hausfrau
D) Lehrer

5. Guten Tag Frau Schneider! Wie geht e s .........?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) mich
B) eure
C) Ihnen
D) ihr

6. Manfred is t............und lebt allein.

Welches Wort passt nicht in die obige 
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlamaz?

A) billig
B) ledig
C) geschieden
D) verwitvet

7. To lga .............gern Fussball. Das is t...............
Hobby.

Welche W örter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri 
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

A) hat / ihr
B) heiftt / ein
C) keine / kein
D) spielt / sein

8 - In der Schule.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wann fangen die Ferien an?
B) Wo arbeiten die Lehrer?
C) Gehst du zum Arzt?
D) Kommst du heute Abend zur Party?

4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. Sie ist seit Jahren verwitvet u nd .............wieder

heiraten.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) solist
B) könntet
C) möchte
D) hattest

10. Wo arbeiten die Sprachlehrer?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Im Kino.
B) Auf der Post.
C) Im Restaurant.
D) In der Schule.

11. Es ist viertel vor halb drei.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Üç buçuğa çeyrek var.
B) İki buçuğa çeyrek var.
C) Üç buçuğu çeyrek geçti.
D) İki buçuk oldu.

12. Was kosten die Bonbons?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Die kosten zwei Euro fünfzig.
B) Der ist schon bezahlt.
C) Den können Sie nicht essen.
D) Das kostet nicht viel.

13.................... möchte ich zu Mittag einen Salat
essen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Gestern
B) Heute
C) Nur
D) Sondern

14. Das Buch kostet 10 Euro.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wo sind die?
B) Was macht sie?
C) Wo ist er?
D) Was kostet es?

15. Welcher Satz unterscheidet sich von den 
anderen?

Verilen cümlelerden hangisinin anlamı 
diğerlerinden farklıdır?

A) Es ist fünfzehn nach drei Uhr.
B) Es ist viertel nach drei Uhr.
C) Es ist drei Uhr.
D) Es ist fünfzehn Minuten nach drei Uhr.

16. Soda içmek istiyorum.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ich möchte Mineralwasser trinken.
B) Ich habe Mineralwasser getrunken.
C) Ich soll heute eine Flasche Mineralwasser 

kaufen.
D) Ich hatte eine Mineralwasser trinken wollen.

5 İzleyen sayfaya geçiniz.
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17. A: Wo kann man schwimmen?

B: ..........................................

Welcher Satz ergânzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Er kann in ein Restaurant gehen!
B) Im Schwimmbad!
C) Wir können ins Kino gehen!
D) Man kann in der Disco tanzen!

20. Die Studenten............Englisch lernen.

Welches Wort passt nicht in die obige 
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

A) wollen
B) kann
C) müssen
D) sollen

18. Meine Tochter.......... um 9.00 Uhr in die Schule

gehen.

Welches Wort passt nicht in die obige 
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlamaz?

A) soll
B) kann
C) wirst
D) wird

19. Ic h ............ sehr gut tanzen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) kann
B) lassen
C) machen
D) haben

6 İzleyen sayfaya geçiniz.
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İNGİLİZCE 6 B
1. A:Where is she from?

B:She's from ............................  She is

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) Irish / Ireland
B) Egyptian / Egypt
C) Greek / Greece
D) England / English

2. A:When is your wife's birthday?
B :It 's ......................................October.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) in
B) on
C) of
D) at

3. Cem.................................... his house tomorrow.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tam amlar?

A) is going to clean
B) cleaning
C) clean
D) does clean

4. E n g in ........................... but he hasn't got a piano.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) has got a guitar
B) have got a guitar
C) hasn't got a guitar
D) have got a violin

5 .............................................he like his new bali?

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tam am lar?

A) Do
B) Has
C) Does
D) Is

6. My girlfriend is a teacher............................... name
is Gönül.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) His
B) He
C) She
D) Her

7. T h re e ......................... three equals nine.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tam am lar?

A) plus
B) minus
C) divided
D) multiplied by

8. E b ru ............................... a new bed next year.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tam am lar?

A) are going to buy
B) is going to buy
C) buying
D) buy

7 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. A :..........................................?

B:It's three o'clock.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tam am lar?

A) What time is it
B) What's he like
C) How much is it
D) How are you

10. A:W hat......................................... now?
B:I'm listening to music.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) are you doing
B) you do
C) do you do
D) are you

11. A:Do you l ik e ......................................picture?
B: Yes, I do.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) paint
B) paints
C) painting
D) painted

12. There are ...................................  oranges in the
fridge.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) an
B) any
C) some
D) a

13. There is n 't .......................sugar in the cupboard.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tam am lar?

A) an
B) any
C) a
D) some

14. Mr. Toprak can't buy this television because

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) it's too easy
B) it's too expensive
C) it's too dark
D) it's too long

15. A: What co lo u r.................................. her car?
B: It is black.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tam am lar?

A) am
B) are
C) is
D) does

16. A:Is th is ..................................?
B:Yes, it is.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) knives
B) knifes
C) a knife
D) an knife

8 İzleyen sayfaya geçiniz.
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17. A :.................................................... ?

B:He's a farmer.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) Where's he from
B) What are they
C) Is he a doctor
D) What is he

20. A: ...........................................  sisters has Gülce
got?
B: She has got three sisters.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) How many
B) Why
C) What
D) Who

18. A:............................... books are these?
B:They're Özkan's.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tam am lar?

A) When
B) Why
C) Whose
D) Where

19. A : ................................... is your brother like?
B: He is nice and helpful.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) Who
B) W hat
C) Where
D) How

9 İzleyen sayfaya geçiniz.
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FRANSIZCA 6 B
1. - ..............?

- La semaine prochaine.

Trouvez la question qui correspond a la 
reponse donnee.
Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı 
gerektiren soruyu bulunuz.

A) Tu es d'oü
B) Tu viens quand
C) Qu'est-ce que tu as fait hier
D) Tu as l'heure

2. est / trois / et quart / il / heures
I II III IV V

Mettez les mots dans le bon ordre pour faire 
une phrase.
Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak 
şekilde sıraya koyunuz.

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

3. - ................ ?
- C'est Louise.

Trouvez la question qui correspond a la 
reponse donnee.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı 
gerektiren soruyu bulunuz.

A) Qui est-ce qui parle
B) Qu'est-ce que c'est
C) Qu'est-ce que tu fais
D) Quelle est votre profession

4. Pierre est le frere de Sophie.

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

A) Sophie, Pierre'in kız kardeşidir.
B) Pierre ve Sophie kardeştir.
C) Pierre, Sophie'den küçüktür.
D) Pierre, Sophie'nin erkek kardeşidir.

5. L'epicerie e s t ...........la boucherie et la pâtisserie.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) en
B) chez
C) sur
D) entre

6. Mes parents trava illen t...........les jours.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) toute
B) chaque
C) quels
D) tous

7. I. Sophie se leve a 7 heures.
II. Elle va a la poste.
III. Elle s'habille.
IV. Elle prend son petit-dejeuner.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü 
bozan cümleyi bulunuz.

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

8. - .................?
- Je lis un roman policier.

Trouvez la question qui correspond a la 
reponse donnee.
Yukarıdaki konuşmada verilen cevaba denk 
düşen soruyu bulunuz.

A) A quelle heure tu prends le train
B) Qu'est-ce que tu fais
C) Tu as l'heure
D) Quand est-ce que tu viens

9. E lle ................photographe.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) a
B) habite
C) est
D) s'appelle

10. Nous faisons du ski en fe v r ie r......... Bursa.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) a
B) en
C) du
D) la

10 İzleyen sayfaya geçiniz.
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11. - Tu t'appelles comment?

Trouvez la reponse qui correspond a la 
question donnee.
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri 
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde 
tamamlar.

A) Denise
B) Lundi
C) Je vais bien
D) Je suis dentiste

12. Paul de tes te ...............la television.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) regarder
B) regarde
C) regardes
D) regarde

13. Je ne mange p a s ...............fromage.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) du
B) de
C) le
D) de la

14. O, benim kitabım.

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

A) C'est mon cahier.
B) Ce sont nos cahiers.
C) C'est mon livre.
D) Ce sont mes livres.

15..................âge a-t-elle?

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) Quels
B) Quelle
C) Quelles
D) Quel

1

16. Mon pere et m o i, ............prepare

Choisissez le mot/l’expression

Cümlede boş bırakılan yere 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) on
B) il
C) nous
D) vous

17. Aujourd'hui, Brigitte est tres gentille.

Trouvez l’antonvme du mot souligne.
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt 
anlamlısını bulunuz.

A) jolie
B) surprise
C) mechante
D) mecontente

18. - Tu aimes voyager?
- Ah o u i,.

Trouvez la reponse qui correspond a la 
question donnee.
Yukarıdaki konuşmada verilen soruyu 
gerektiren cevabı bulunuz.

A) je veux
B) beaucoup
C) je n'aime pas
D) pas du tout

19..............   il a telephone a son pere.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) Toujours
B) Demain
C) Hier
D) Maintenant

20. I l ...............un correspondant français.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) marche
B) chante
C) va
D) cherche

1 İzleyen sayfaya geçiniz.
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ALMANCA 7 B
1. Die Kinder m öch ten.............Hausaufgaben

m achen,...............im Park spielen.

Welche W örter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri 
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

A) keine / sondern
B) kein / nur
C) ein / aber
D) eine / und

2. Die Schüler sind in der Klasse.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wer ist Schüler?
B) Wie alt bist du?
C) Was hast du?
D) Wo sind die Schüler?

3. Ein Jahr hat 365 ...............

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Tage
B) Wochen
C) Monate
D) Jahre

4. Ich habe morgen eine Prüfung, deshalb muR ich 
heute A b e n d ................. viel arbeiten.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) nicht
B) wirklich
C) damit
D) sondern

5. Die Waschmaschine is t .......................

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) im Wohnzimmer
B) im Garten
C) im Bad
D) im Schlafzimmer

6. Hast du in Antalya ein Sommerhaus gehabt? 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nein, ich möchte heute früh schlafen.
B) Ja, ich bin dort 3 Wochen geblieben.
C) Nein, wir haben den Film schon gesehen.
D) Ja, ich studiere.

7.  ist der Begründer der
Türkischen Republik.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Zübeyde
B) Makbule
C) Atatürk
D) Ali Rıza

8. Ich studiere in Wien.

Welche Frage kann man zum obigen Satz 
nicht stellen?

Verilen cümleye aşağıdaki sorulardan 
hangisi yöneltilemez?

A) Wer studiert in Wien?
B) Was hast du heute gemacht?
C) Wo studierst du?
D) Studierst du in Wien?

12 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9 ................ du die neue Schülerin?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Bist
B) Ist
C) Sind
D) Seid

10. Was sucht Ayşe?(Schlüssel)

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Wir können unsere Schlüssel nicht finden.
B) Er hat seine Schlüssel zu Hause vergessen.
C) Ich habe deine Schlüssel gefunden.
D) Sie sucht ihre Schlüssel.

11. A: ......................................
B: Danke, ebenfalls.

Welcher Satz ergânzt nicht die Lücke im 
obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan 
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlamaz?

A) Frohe Pfingsten!
B) Ein glückliches neues Jahr wünsche ich dir!
C) Ich gratuliere dir zum Geburtstag!
D) Frohe Ostern!

12. Mein Vater fahrt jeden Tag mit dem Bus zur 
Arbeit.

W ie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Babam her gün otobüsle işe gidiyor.
B) Babamın otobüsü var.
C) Babam otobüsü sever.
D) Babam beni her gün otobüsle alıyor.

13. T o lg a ...............aus der Schule.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) steht
B) kommt
C) liegt
D) spielt

14. Hast du Hunger?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nein, ich habe Durst.
B) Ja, danke eine Tüte bitte.
C) Ja, ich will ins Kino gehen.
D) Nein, ich kann nicht mitkommen.

15. A: Ich möchte ein Kilo Kase, bitte!
B: Darf es etwas mehr sein?
A: Nein, danke! ........................

Welcher Satz ergânzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Ich habe keinen Hunger!
B) Ich habe keine Lust!
C) Es ist mir zu langweilig!
D) Es ist genug für uns!

16.............................. . weil sie Blumen bekommen hat.

Welcher Satz ergânzt nicht die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi 
tamamlamaz?

A) Das Madchen lacht
B) Die Frau freut sich
C) Der Mann ist zu Hause
D) Meine Mutter ist glücklich

13 İzleyen sayfaya geçiniz.
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17. Ich wünsche, dass das Wetter heute schön wird. 

W ie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bugün havanın güzel olmasını diliyorum.
B) Bugün havanın güzel olacağı söylendi.
C) Bugün hava çok güzel geçti.
D) Bugün havanın güzel olacağına inanıyorum.

20. Die Heizung is t ................. Fenster.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) aus dem
B) zu der
C) an dem
D) in die

18. A: .................................
B: Was?
A: Warum fliegen w ir nicht nach Afrika?
B: Das ist doch viel zu weit!
A: Aber wir werden viel Spaft haben!
B: Na, gut!

Welcher Satz ergânzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Ich fahre in die Heimat!
B) Ich habe einen Termin!
C) Ich habe heute keine Lust!
D) Ich habe eine Idee!

19. Die Touristen w o lle n ........... See schwimmen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) über
B) im
C) unter
D) aus

14 İzleyen sayfaya geçiniz.
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İNGİLİZCE 7 B
1. Aslı : Drive fast! We will be late to work.

Fatma : No of course not. I always drive

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) well
B) early
C) lately
D) slowly

2. Zeynep always ............................  working on
Sundays.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) go
B) goes
C) will going
D) is going

3. Uğur and B ora....................... the car last night.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) are repairing
B) have repaired
C) repair
D) repaired

4. I think they ................................ to the library next
Saturday.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) will go
B) have gone
C) went

D) go

5. A:Where was Pelin yesterday?
B:................................................

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) She was ten years old
B) She studied her lesson
C) She didn't study her lesson
D) She was at library

6. H e .................................but now he smokes.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) use to smoke
B) didn't use to smoke
C) used to smoke
D) didn't used to smoke

7. It is .............................at the moment. Let's go out!

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) snows
B) snow
C) snowed
D) snowing

8. A:Where was Ezgi yesterday?
B:.....................................

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) She was six year old
B) She didn't study her lesson
C) She was at school.
D) She studied her lesson

15 İzleyen sayfaya geçiniz.



2015-2016 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0500-B B
9. Mehmet always ........................  swimming on

Saturdays.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) will going
B) goes
C) go
D) is going

10.....................................I see your identity card?

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) May
B) Will
C) Can't
D) Would

11  English!

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) Can
B) Could
C) Have to
D) Speak

12. There is a picture .........................the wall.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) in
B) at
C) on
D) by

13. If Uğur ...........................  harder, he
..............................be better at school.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) study / would
B) is / would
C) studied / would
D) will study / would

14. You .........................  clean your teeth every
morning.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) should
B) doesn't
C) hasn't
D) didn't

15. A:................  ...........will you paint the doors?
B:Next Sunday.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) Why
B) When
C) Where
D) What

16......................................  I finished dinner, I went to
cinema.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) After
B) Because
C) So
D) Which

16 İzleyen sayfaya geçiniz.
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17. Sorry, I can't come to the theatre. I 

......................... do my homework.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) may
B) have to
C) can
D) mustn’t

20.................................. don't you drink milk?

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) What
B) Let's
C) Why
D) Shall we

18. My socks are 10 TL. Her socks are 5 TL. Her 
socks..................... my socks.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) are more expensive than
B) are as expensive as
C) aren't as expensive as
D) aren't as cheap as

19. Ayşe has brown and long hair. Gözde has short 
and yellow hair. So Ayşe's hairstyle is 
....................Gözde.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) different from
B) different
C) the same as
D) as same as

17 İzleyen sayfaya geçiniz.
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FRANSIZCA 7 B
1. Çocuklar tiyatrodan geliyorlar.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Les filles viennent du theâtre.
B) Les enfants vont au theâtre.
C) Les fils font leurs etudes de theâtre.
D) Les enfants viennent du theâtre.

2. Si v o u s .......a gauche, v o u s .........la Tour Eiffel.

Choisissez les mots/les expressions qui 
conviennent.

Cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeleri bulunuz.

A) tournez / verrez
B) tournerez / voulez
C) tournez / voulez
D) tournerez / verrez

3. Le tigre e s t ...........fort que le chat.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) comme
B) plus
C) moins
D) aussi

4. ................. est-ce que vous allez?

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) Oü
B) Qu'
C) Quoi
D) Qui

5. Ne ........... pas au dehors parce qu'il fait tres
froid.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) sortez
B) sorti
C) sortir
D) sois

6. - ............. ?
- Elle habite a Londres.

Trouvez la question qui correspond a la 
reponse donnee.
Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı 
gerektiren soruyu bulunuz.

A) Oü est-ce qu'elle est nee
B) Oü habite ta sreur
C) Quelle est sa profession
D) Est-ce qu'elle aime aller a l'opera

7. Lucie fa i t .....devoirs d a n s ............. chambre.

Choisissez les mots/les expressions qui 
conviennent.

Cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeleri bulunuz.

A) ses / sa
B) ses / son
C) tes / son
D) mes / son

8. dois / mes devoirs / finir / je
I II III IV

Mettez les mots dans le bon ordre pour faire  
une phrase.

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak 
şekilde sıraya koyunuz.

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

9. N o u s ............alles en Espagne.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) etes
B) sommes
C) sont
D) avons

10. E lle ...............dans une banque.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) chez
B) part
C) travaille
D) habite

18 İzleyen sayfaya geçiniz.
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11. Ils ne mangent p a s ............. viande?

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) du
B) de
C) le
D) en

12. Pour m a ig rir,...............faire du sport.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) il y a
B) il faut
C) ça fait
D) ça coûte

13. Amelie: Qu'est-ce que tu veux devenir dans
l'avenir?

Martin : Je ( J ') ...........guide de tourisme. J'adore
voyager.

Completez le dialogue avec l’expression qui 
convient.
Yukarıdaki konuşmayı uygun düşen ifadeyle 
tamamlayınız.

A) est
B) ai ete
C) serai
D) suis

14. Valerie e s t ...............pendant deux ans en
France.

Choisissez le mot /l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) rester
B) reste
C) restes
D) restee

15. I. Emilie est jeune.
II. Elle a les cheveux longs.
III. Elle est au concert.
IV. Elle est blonde.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü 
bozan cümleyi bulunuz.

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

16. Vous n'etes plus a İstanbul?

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

A) İstanbul'dan yeni mi döndünüz?
B) Artık İstanbul'da mı yaşıyorsunuz?
C) Artık İstanbul'da değil misiniz?
D) İstanbul'u çok mu seviyorsunuz?

17. La fe m m e ...........des lunettes.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) ecoute
B) reste
C) etnahc

D) porte

18. Je veux des pommes de terre. Ça coûte 
com b ien ...........?

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) le litre
B) le pot
C) la tranche
D) le kilo

19. - Veux-tu de la salade?
- Non, merci, je n e (n ') .......... veux pas.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) ai
B) en
C) dnrepr

D) le

20. Elle e s t .............Vincent.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) dans
B) en
C) a
D) chez

19 İzleyen sayfaya geçiniz.
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1. Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli olan 
melekler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hafaza
B) Münker-Nekir
C) Yazıcı
D) Kiramen Kâtibin

2. Hak din olan İslam’a sonradan ilave edilen 
yalan, yanlış, akıl dışı söylentilere inanmak ve 
buna uygun davranmaya ne ad verilir?

A) Sihir
B) Batıl inanç
C) Fal
D) Hurafe

3. Vahiy meleği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikail
B) İsrafil
C) Azrail
D) Cebrail

4. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin sahip 
olduğu özelliklerden biri değildir?

A) Hızlı ve güçlüdürler.
B) Günah işlemezler.
C) Erkeklik ve dişilik özellikleri vardır.
D) Nurdan yaratılmışlardır.

5. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan 
durumlardan biri değildir?

A) Banyo yapmak
B) İlaç yutmak
C) Sigara içmek
D) Bayılmak

6. Hz. Peygamberimiz, hangi ayı “Allah’ın ayı” 
olarak nitelendirip, Ramazandan sonraki en 
faziletli orucun bu ayda tutulan oruç 
olduğunu ifade etmiştir?

A) Recep
B) Oruç
C) Şaban
D) Muharrem

7 . Ramazan ayı dışında sevap kazanmak 
amacıyla tutulan oruçlara ne ad verilir?

A) Kaza orucu
B) Nafile oruç
C) Adak orucu
D) Fidye orucu

8. Allah’ın emir ve buyruklarını vahiy yoluyla 
bildirdiği insanlara ne ad verilir?

A) Elçi
B) Mümin
C) Peygamber
D) Yardımcı

9. Hz. Muhammed’in doğduğu yer 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekke
B) Medine
C) Kudüs
D) Şam

10. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ayetleri insanlara 
bildirmesine ne ad verilir?

A) Aktarım
B) Tebliğ
C) İntilaf
D) İleti
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11. Aşağıdakilerden hangisi Alevilikteki on iki 

hizmetten biri değildir?

A) Ormancı
B) Dede
C) Gözcü
D) Sofracı

12. Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, redap gibi 
çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana 
açıp, dönerek yaptıkları ayine ne ad verilir?

A) Toplantı
B) Tören
C) Sema
D) Cem

13. Aşağıdakilerden hangisi daha çok Türkiye, 
Suriye, Irak, Pakistan ve Balkanlarda yaygın 
olan fıkhi yorumlardan biridir?

A) Şafiilik
B) Malikilik
C) Caferilik
D) Hanefilik

14. Mesnevi adlı eserin yazarı kimdir?

A) İmam Şafii
B) Mevlâna
C) Ebu Hanife
D) Yunus Emre

15. Allah rızasını kazanmak amacıyla, ihtiyaç 
sahiplerine ödünç para, mal gibi şeyler 
verilmesine ne denir?

A) İnfak
B) Fıkıh
C) Tevazu
D) Karz-ı hasen

16. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, hastalara 
ve bayanlara yer verilmesi aşağıdaki 
kurallardan hangisinin bir gereğidir?

A) Adalet kuralı
B) Dil kuralı
C) Görgü kuralı
D) Din kuralı

17. Korunması ve saklanması amacıyla birine 
bırakılan eşya ve benzeri şeye ne ad verilir?

A) Borç
B) Sadaka
C) Yardım
D) Emanet

18. Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür 
öğelerinden biridir?

A) Dil
B) Baraj
C) Fabrika
D) Yol

19. Tarihim izde Itrî, Dede Efendi, Sadullah Ağa, 
Tanburî Cemil Bey ve Hacı A rif Bey gibi 
sanatkârlar aşağıdaki hangi alanda eserler 
verm işlerdir?

A) Mimari
B) Musiki
C) Edebiyat
D) Minyatür

20. Din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrı 
olarak yürütülmesine ne ad verilir?

A) Vicdan
B) Kültür
C) Gelenek
D) Laiklik
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ALMANCA 8 B
1. Ich muss m ic h .................... , denn mein

Freund wartet auf mich.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) warten
B) stehen
C) hören
D) beeilen

2. Das ist dein Auto.
Das Auto g e h ö rt..........

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) uns
B) mir
C) euch
D) dir

3. Wir ve rs tehen ............Lehrer.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) den
B) der
C) das
D) dem

4. Er ist e in ........................Er sitzt immer auf
dem Fahrrad.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Tennisspieler
B) Computerfan
C) Radfahrer
D) Gast

5. Ich bleibe zu Hause.

Wie lautet der obige Satz im Prâteritum?

Verilen cümlenin geçmiş zaman şekli 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ich blieb zu Hause.
B) Ich möchte zu Hause bleiben.
C) Ich bleibte zu Hause.
D) Ich hatte zu Hause bleiben können.

6. Emre putzt s ic h ...........Tag die Zahne.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) jeder
B) jeden
C) jedes
D) jedem

7. A: Die Strümpfe sind teuer. Die Brillen sind
teurer.

B: Also du m e ins t,...............................
A: Ja, genau!

Welcher Satz ergânzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) die Brillen sind teurer als die Strümpfe.
B) die Strümpfe sind teurer.
C) die Brille ist am billigsten.
D) die Strümpfe sind so billig wie die Brillen.

8. Die F ra u ,.......... dort sitzt, ist unsere neue
Deutschlehrerin.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) der
B) die
C) sad

D) ned
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9. Wie lautet die Superlativform von “gut“?

“gut“ sözcüğünün superlativ hali 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) lieber
B) besser
C) am besten
D) am liebsten

10. Die S chü le r................ über ihre Hausaufgaben.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) diskutieren
B) veabreden
C) bereiten
D) zahlen

11. Die T asche ............auf dem Tisch.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) möchte
B) sitzt
C) liegt
D) hat

12. Zeynep hat Kopfschmerzen.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Zeynep ilaç istiyor.
B) Zeynep'in başı ağrıyor.
C) Zeynep baş ağrısına dayanamamış.
D) Zeynep'in başı ağrıdığı için doktora gidiyor.

13. A: Hast du ein eigenes Zimmer?
B:
A: Ich leider auch nicht!
B: Ich traume von einer groften Wohnung mit

fünf Zimmern!
A: Ich auch!

Welcher Satz ergânzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Leider Nein, ich teile das Zimmer mit 
memem Bruder!

B) Leider muss ich alleine leben!
C) Die Wohnung hat leider keine Garage!
D) Unsere Wohnung liegt leider sehr weit vom 

Zentrum!

14. Wer ist der Mann, der dort arbeitet?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Die Manner, die du kennst, ist mein Onkel.
B) Die Manner müssen viel arbeiten.
C) Der Mann, der krank ist, liegt im 

Karnkenhaus.
D) Der Mann, der dort arbeitet, ist mein Vater.

15. Eşime bir hediye satın aldım.

W ie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ich möchte meiner Mutter ein Geschenk 
kaufen.

B) Die Kinder möchten ein Geschenk von mir.
C) Ich habe meiner Frau ein Geschenk gekauft.

D) Deine Frau hat ein Geschenk von ihrem 
Vater bekommen.
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16. Volkan trinkt morgens

Welches Wort passt nicht in die obige 
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlamaz?

A) Kaffee C) Başarı
B) Kase D) Eşitlik
C) Tee
D) Milch

20. Was bedeutet das Wort “Der Gedanke” auf 
Türkisch?

“Der Gedanke” sözcüğünün 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarz
B) Düşünce

Türkçesi

17 . M it............. Füller kann ich sehr gut schreiben.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) dieses
B) dieser
C) diesem
D) diesen

18. Ich empfehle Ihnen diesen Kasettenrecorder.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wann kaufst du dir einen Kasettenrecorder?

B) Wer hat sich einen Kasettenrecorder 
gekauft?

C) Wo ist der Kasettenrecorder?
D) Welchen Kasettenrecorder empfehlen Sie 

mir?

19. Ich will n a c h ............. fahren und den Eiffel Turm
sehen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Berlin
B) Antalya
C) Paris
D) London
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İNGİLİZCE 8 B
1. A:I don't like skying.

B:..................................I.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) So do
B) Neither do
C) So did
D) Neither did

2. A composition........................... by the students.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) writes
B) write
C) is written
D) were wrote

3. A:I can't speak English.
B:I can't speak English,...................................

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) neither
B) either
C) so
D) too

4. A letter........................ by him.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) has been sent
B) sents
C) senting
D) sent

5. You .........................  cross the road if the traffic
lights............................... red.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) couldn't / will be
B) mustn't / are
C) must / was
D) could / is

6. If I see Tuğçe, I ............................. this rubber to
her.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) gave
B) would give
C) have given
D) will give

7. The w ork............................ by him soon.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) finished
B) finishing
C) will be finished
D) finish

8. A :W hen.................... y o u ............ engaged?
B:In 1998.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) are / getting
B) will / got
C) has / got
D) did / get
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9. W h a t............................while s h e ..............................

alcohol.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) did happen / was drinking
B) happened / is drinking
C) happened / was drinking
D) happens / was drinking

10. If I see Tolga, I ...........................  this money to
him.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) will give
B) gave
C) have given
D) would give

11. If my uncle.................................... me, we will go to
the theatre.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi

A) calls
B) call
C) called
D) will call

12. These socks don't fit me. They are ...............
small for m e ............................

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) enough / wear
B) too / to wear
C) not / wear
D) enough / to wear

13. She hasn't g o t.................... shoes to wear.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) many
B) much
C) a lot
D) a little

14. A:My brother washes his car.
B:My father washes his c a r ,.............................

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) neither
B) so
C) either
D) too

15. I was buying a newspaper when I ........................
one of my old friends.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) met
B) am meeting
C) meet
D) was meeting

16. W h en ..................... y o u .................................London?

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) are / visit
B) will / visited
C) did / visit
D) does / visit
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17. A:Have y o u ......................... been to Paris?

B:No, never.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) ety

B) ever
C) never
D) stju

20. A:Why don't you drink your apple juice? 
B:Because.................................

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) it looks happy
B) it tastes delicious
C) it smells bad
D) it tastes wonderful

18. A:Did you like the concert?
B:This is the .........................  concert I've ever
seen.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) well
B) good
C) best
D) better

19. A:My sister hates reading book.
B:..............................my son.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) Neither does
B) Neither do
C) So do
D) So does
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FRANSIZCA 8 B
1. sur / on / se promener / peut / la plage

I II III IV V

Mettez les mots dans le bon ordre pour faire 
une phrase.

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak 
şekilde sıraya koyunuz.

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

2. Si vous cherchez un bon dentiste, ........... chez
M. Courtin.

Choisissez le mot /l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) allez
B) ecoutez
C) faîtes
D) visitez

3. Je portais ma robe b le u e ...........j'ai vu Paul.

Choisissez le mot /l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) quand
B) si
C) quelle
D) demain

4. Elle parle en criant.

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

A) Çok hızlı konuşur.
B) Bağırarak konuşur.
C) Konuşması çok düzgündür.
D) Bağırırken sesi kısıldı.

5. Jean est plus joyeux que Pierre.

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

A) Jean, Pierre'den daha neşelidir.
B) Jean, Pierre kadar neşelidir.
C) Pierre de Jean da neşelidir.
D) Pierre, Jean'dan daha neşelidir.

6. I. Oü est-ce que tu habites?
II. Je pars pour İstanbul.
III. J'habite a Ankara.
IV. Pourquoi tu habites ici?

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü 
bozan cümleyi bulunuz.

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

7. Les rues sont tranauilles.

Trouvez l’antonvme du mot souligne.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt 
anlamlısını bulunuz.

A) mauvaises
B) bonnes
C) bruyantes
D) calmes

8. IIs s o n t...........hier soir.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) arrives
B) arrivees
C) arrive
D) arrivent

9. Les epiciers ve n d e n t...........sel e t .............poivre.

Choisissez les mots/les expressions qui 
conviennent.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeleri bulunuz.

A) de la / du
B) du / de la
C) de la / de la
D) du / du

10. Brigitte ch a n te ...........qu'une chanteuse.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) la moindre
B) meilleure
C) autant de
D) mieux
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11. Jacques: «Je vais au theâtre.»

Martin: Qu'est-ce qu'il dit?
Amelie: I l ...........qu'il .............au theâtre.

Choisissez les mots/les expressions qui 
conviennent.
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerlere 
uygun düşen sözcük ya da ifadeleri bulunuz.

A) dit / ne va pas
B) dit / va
C) dis / est alle
D) a dit / vas

12. Paulette çok öfkeliydi.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Paulette est tres contente.
B) Paulette etait tres contente.
C) Paulette est tres colereuse.
D) Paulette etait tres colereuse.

13. Ils ...........eu une voiture.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) ont
B) ete
C) sont
D) avons

14. Luc desire faire du s k i,...........il va a Uludağ.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) par
B) mais
C) alors
D) hier

15. Pour vous lever to t,................ tot!

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) habillez-vous
B) couchez-vous
C) lavez-vous
D) asseyez-vous

16. S'il neige, o n .......... un bonhomme de neige.

Choisissez le mot /l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) W0(D4—
B) £(DM—

C) raerf
D) itaf

17. Vous prenez.............. the?

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) de la
B) une
C) en
D) du

18. - ...........est-ce qu'elle a mal?
- Â la gorge.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere 
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) Qui
B) Oü
C) Comment
D) Quand

19. Elles ont invitees des amis ........... sont tres
sympathiques.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) que
B) par
C) qui
D) â

20. En 2006, ils ............. au Brasil.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) ont habite
B) habiteront
C) habite
D) habitaient
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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/adaylarla 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, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri 
uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz 
sayılır.

4. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların 
sınavları geçersiz sayılır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem 
kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların 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 sınav görevlilerine 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/adayların 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/adayın 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.


