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BİYOLOJİ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçaları
oluşturan canlılardan biri değildir?

1.

MidyeA)
AhtapotB)
KaridesC)
SalyangozD)

I. Stres
II. Yorgunluk
III. Heyecan

Yukarıdakilerden hangileri uçuk oluşumunu
tetikler?

2.

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

Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanlar
grubunda yer alır?

3.

SürüngenlerA)
Eklem bacaklılarB)
SölenterlerC)
SüngerlerD)

İnsanda plasmodium parazitinin neden
olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

4.

VeremA)
VebaB)
GastritC)
SıtmaD)

Toprak, hava ve sudaki kirleticilerin
giderilmesinde mikroorganizmaların
kullanılmasına ne ad verilir?

5.

SanitasyonA)
BiyoremediasyonB)
DezenfeksiyonC)
SterilizasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi virüslerin
insanlarda neden olduğu hastalıklardan biri
değildir?

6.

UçukA)
KuduzB)
GastritC)
SirozD)

Hayvanlar âlemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Çok hücreli canlılardır.A)
En az tür içeren âlemdir.B)
Omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki
şubeye ayrılır.

C)

Ökaryot hücre yapısına sahiptir.D)

Aşağıdaki organizmaların hangisi 105 ºC ve
daha yüksek sıcaklıkta yaşayabilir?

8.

MantarlarA)
VirüslerB)
ArkelerC)
ProtistlerD)

Bakterilerde hücre DNA’sından bağımsız
olarak bulunan küçük ve halkasal DNA
parçacıklarına ne ad verilir?

9.

KapsülA)
RNAB)
PlazmitC)
PilusD)

Oksijenli solunum yapan bakterilerde hücre
zarının hücre içine kıvrım yapmasıyla
oluşmuş yapılara ne ad verilir?

10.

PlazmitA)
StigmaB)
PilusC)
MezozomD)
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A
Bitkiler glikozun fazlasını aşağıdakilerden
hangisi şeklinde depo eder?

11.

NişastaA)
GlikojenB)
FuruktozC)
KitinD)

Protisler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

12.

Çoğunluğu çok hücrelidir.A)
Genellikle nemli ve sulu ortamda yaşarlar.B)
Ökaryot hücre yapısına sahiptir.C)
Eşeyli ya da eşeysiz ürerler.D)

Aşağıdakilerden hangisi bir tür değildir?13.

EşekA)
ZürafaB)
AtC)
KatırD)

Canlıların benzer ve ortak özellikleri ile
akrabalık özelliklerine göre gruplandırılması
işlemine ne ad verilir?

14.

TaksonomiA)
SistematikB)
ProtistaC)
AmprikD)

Homolog organ örnekleri aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

15.

İnsan kolu - yarasa kanadıA)
İnsan kolu - kaz ayağıB)
Balina yüzgeci - yarasa kanadıC)
İnsan kolu - balina yüzgeciD)

Aşağıdakilerden hangisi bir prokaryottur?16.

MantarA)
BakteriB)
BitkiC)
HayvanD)

Ekmek mayası aşağıdaki canlı gruplarının
hangisinde yer alır?

17.

ArkelerA)
BakterilerB)
MantarlarC)
ProtistaD)

Aşağıdakilerden hangisi tür özellikleri
arasında yer almaz?

18.

Omurgalı olmakA)
Ortak atadan gelmekB)
Yapı ve görev bakımından benzer özelliklere
sahip olmak

C)

Kısır olmamakD)

Türden aleme doğru gidildikçe türler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Protein benzerliği azalır.A)
Gen benzerliği artar.B)
Canlı sayısı artar.C)
Canlı çeşitliliği artar.D)

Aşağıdakilerden hangisi benzer ailelerin
birleşmesiyle oluşan filogenetik grubu ifade
eder?

20.

TakımA)
AileB)
TürC)
CinsD)
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COĞRAFYA 2 A
Avrupa Birliği üyeliğinden çıkış süreci
başlatan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

1.

İngiltereA)
RomanyaB)
PortekizC)
YunanistanD)

70 yılı aşkın ömrünün 51 yılını seyehatlerde
geçiren, Osmanlı İmparatorluğunun bir çok
bölgesini gezen ve Seyahatname adlı eseri
bulunan seyyah aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Pirî ReisA)
Evliya ÇelebiB)
Mimar SinanC)
İbn-i SinaD)

Türkiye'nin kaç ili vardır?3.

82A)
81B)
80C)
79D)

Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İşbirliği
Örgütüne üye olan ülkelerden biri değildir?

4.

KazakistanA)
RusyaB)
ÇinC)
AlmanyaD)

İnsanların ve diğer canlılıarın sürekli
etkileşim içinde olduğu doğal ve beşeri
yaşam alanına ne ad verilir?

5.

MekânA)
AraziB)
ÇevreC)
AlanD)

Toprak meskenler, yağışın az ve sıcaklık farkının
fazla olduğu alanlarda görülür.

Türkiye'de toprak meskenlerin en yaygın
olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

6.

KaradenizA)
AkdenizB)
EgeC)
Güneydoğu AnadoluD)

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan
medeniyetlerden biri değildir?

7.

İnkaA)
HititB)
UrartuC)
FrigD)

İlin genel yönetiminden sorumlu olan devlet
memuru aşağıdakilerden hangisidir?

8.

MuhtarA)
KaymakamB)
MilletvekiliC)
ValiD)

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen
beşeri faktörlerden biri değildir?

9.

TurizmA)
Bitki örtüsüB)
MadencilikC)
SavaşlarD)

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya
olumsuz etkilerinden biri değildir?

10.

Orman oluşturmak için ağaç dikim alanları
belirlemek

A)

Yeni yerleşme alanları açmakB)
Sanayi tesisleri kurmak için orman alanlarını
tahrip etmek

C)

Ekosistemde dengeyi sağlayan bazı hayvan
türlerini yok etmek

D)

İdari işlevleri ön planda olan şehirlerde ülkenin ya
da bölgenin yönetim merkezleri bulunur.

Aşağıdakilerden hangisi idari şehir değildir?

11.

RomaA)
ParisB)
İstanbulC)
LondraD)

Özellikle şehir merkezlerinde geceleri
gökyüzünde yıldızların görünmesini
engelleyen kirlilik türü aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Su kirliliğiA)
Işık kirliliğiB)
Toprak kirliliğiC)
Gürlütü kirliliğiD)

Türkiye'de dağınık yerleşmenin en çok
görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?

13.

AkdenizA)
KaradenizB)
EgeC)
MarmaraD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi yerleşme planına
göre kırsal yerleşme tiplerinden biri
değildir?

14.

TarımA)
DaireselB)
Hat boyuC)
Yol boyuD)

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen
doğal faktörlerden biri değildir?

15.

TicaretA)
İklimB)
Su kaynaklarıC)
Yer şekilleriD)

Hinterlandı geniş olan ve ticaretin genellikle deniz
ulaşımı ile yapıldığı şehirlere liman şehirleri denir.

Aşağıdakilerden hangisi bir liman şehri
değildir?

16.

İzmirA)
HamburgB)
AstanaC)
MarsilyaD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik
özelliklerine göre bölge türlerinden biri
değildir?

17.

Sanayi özelliklerine göre bölgelerA)
Tarım özelliklerine göre bölgelerB)
Konut yapı özelliklerine göre bölgelerC)
Ulaşım özelliklerine göre bölgelerD)

Temel ekonomik faaliyetlerin tarım,
hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık olduğu
yerleşmelere ne ad verilir?

18.

Bölgesel yerleşmeA)
İdari yerleşmeB)
Kentsel yerleşmeC)
Kırsal yerleşmeD)

Dini işlevi olan şehirler, bir veya birden fazla dinî
inancın merkezi ya da önemli dini eserlerin
bulunduğu yerlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi dinî şehirlerden biri
değildir?

19.

MekkeA)
RomaB)
KudüsC)
BerlinD)

Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

KaradenizA)
Güneydoğu AnadoluB)
MarmaraC)
AkdenizD)
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COĞRAFYA 3 A
Aşağıdakilerden hangisi iç püskürük
kayaçlardan biridir?

1.

GranitA)
KömürB)
KalkerC)
KonglomeraD)

İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli
tabakada biriken suların sondaj yapılarak
yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan kaynak
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Yamaç kaynağıA)
Fay kaynağıB)
Karstik kaynaklarC)
Artezyen kaynaklarD)

Bitki ve hayvan kalıntılarının birikip
taşlaşmasıyla oluşan kayaç türü
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Başkalaşım kayaçlarA)
Organik tortul kayaçlarB)
Kimyasal tortul kayaçlarC)
Fiziksel tortul kayaçlarD)

Kıtaları çevreleyen büyük su kütlelerine ne ad
verilir?

4.

DenizA)
Tektonik gölB)
Buzul gölC)
OkyanusD)

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde üçüncül
ekonomik faaliyetler daha fazladır?

5.

ABDA)
BangladeşB)
MaliC)
NijeryaD)

Japonya, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde
aşağıdaki sektörlerden hangisinde
çalışanların oranı daha fazladır?

6.

HayvancılıkA)
HizmetB)
TarımC)
OrmancılıkD)

Üniversiteler, bilişim teknolojileri ve
araştırma merkezlerinin yer aldığı ekonomik
faaliyetler grubu aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Dördüncül ekonomik faaliyetlerA)
Üçüncül ekonomik faaliyetlerB)
İkincil ekonomik faaliyetlerC)
Birincil ekonomik faaliyetlerD)

Akarsu, rüzgar, buzul, dalga ve akıntılar gibi
dış kuvvetler tarafından aşındırılarak
ufalanan malzemelerin eriyik hâlde taşınarak
çukur yerlerde birikmesiyle oluşan kayaçlara
ne ad verilir?

8.

Fiziksel tortul kayaçlarA)
Metamorfik kayaçlarB)
Kimyasal tortul kayaçlarC)
Organik tortul kayaçlarD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin işçi
göçü vermesinin başlıca nedenlerinden biri
değildir?

9.

Hızlı nüfus artışıA)
Kırsal kesimdeki gelirin düşüklüğüB)
İstihdam sorunlarıC)
Ülkeler arasındaki gelişmişlik farkıD)

Aşağıdakilerden hangisi azonal topraklardan
biri değildir?

10.

Lös topraklarA)
Alüvyal topraklarB)
Halomorfik topraklarC)
Kolüvyal topraklarD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi göçün sosyal
nedenlerinden biri değildir?

11.

EğitimA)
İşsizlikB)
UlaşımC)
SağlıkD)

Volkanlardan çıkan küllerin rüzgâr ile
taşınarak, geniş alanlarda birikerek
sertleşmesi sonucunda oluşan kayaçlara ne
ad verilir?

12.

KonglomeraA)
PolyeB)
TüfC)
TortulD)

Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün
en önemli sebeplerinden biridir?

13.

Yeni yerler keşfetme isteğiA)
Olumsuz iklim koşullarıB)
Kan davalarıC)
Boy beylerinin baskısıD)

Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik
faaliyetlerden biri değildir?

14.

HayvancılıkA)
MadencilikB)
TarımC)
YargıD)

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını
etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

15.

SanayiA)
Yer şekilleriB)
Toprak özellikleriC)
İklimD)

Aşağıdakilerden hangisi en çok beyin göçü
alan ülkeler arasında yer almaz?

16.

FransaA)
AlmanyaB)
KanadaC)
TunusD)

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tortul
kayaçlardan biridir?

17.

KonglomeraA)
BazaltB)
Kaya tuzuC)
GnaysD)

Kayaç türlerinin, sıcaklık ve basınç altında
başkalaşım geçirerek yeni türlere
dönüşmesine ne ad verilir?

18.

İç püskürük kayaçlarA)
Metamorfik kayaçlarB)
Kimyasal tortullarC)
Organik tortullarD)

Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda,
suların birikmesi ile oluşan göllere ne ad
verilir?

19.

Doğal set gölleriA)
Karstik göllerB)
Volkanik göllerC)
Tektonik göllerD)

Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük
kayaçlardan biridir?

20.

JipsA)
KömürB)
BazaltC)
Kaya tuzuD)
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DİL VE ANLATIM 8 A
Aşağıdakilerden hangisi açık bir anlatımın
özelliklerinden biridir?

1.

Karışık, ağır bir dil kullanılmasıA)
Gereksiz ifadelere yer verilmesiB)
İfadenin hiçbir engele uğramadan akıp
gitmesi

C)

Ses akışını bozan cümle kullanılmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi sempozyumlarda
oturum başkanının görevlerinden biri
değildir?

2.

Konuşmacıların sunu ve tartışma sürelerini
belirtmek

A)

Konu hakkında dinleyicilere kısa bir bilgi
vermek

B)

Konuşmacılardan sonra konuyu
dinleyicilerin tartışmasına açmak

C)

Konuşmacıların sunu içeriklerini belirlemekD)

Aşağıdakilerden hangisi konferanslarda
kullanılan anlatım türlerinden biri değildir?

3.

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

Bilimsel yazıların özet bölümünde
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

4.

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

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım
türlerinden biridir?

5.

ŞiirA)
DeğerlendirmeB)
MakaleC)
KonferansD)

Münazaranın topluluk karşısında yapılan
türüne ne ad verilir?

6.

Toplu tartışmalarA)
MakalelerB)
GösterilerC)
MülakatlarD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı
türlerinden biri değildir?

7.

Bilimsel MakalelerA)
Konferans RaporlarıB)
CV – Curriculum Vitae (Özgeçmiş)C)
Toplantı Özetleri D)

“Çocuk gelişiminde aile mi önemlidir, çevre
mi?” sorusunu tartışan iki gurubun kendi
görüşlerini açıklamak, kanıtlamak karşı
tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları
söyleşmeye ne ad verilir?

8.

MülakatA)
MünazaraB)
ForumC)
MakaleD)

Açık oturumun temel ögesi aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

KonuA)
KonuşmacılarB)
İzleyicilerC)
BaşkanD)

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

10.

Konuşmacıların kılık-kıyafetleriA)
Konunun sunuluşuB)
Konferansın amacıC)
Sorular ve cevaplarD)
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A
Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim
adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri
ve konuşmacıların konunun belirli
bölümlerini sundukları tartışmalı toplantılara
ne ad verilir?

11.

MülakatA)
ForumB)
SempozyumC)
Açık oturumD)

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum
bildirisinin bölümlerinden biridir?

12.

TaslakA)
GirişB)
GelişmeC)
SonuçD)

Makaleyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

13.

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

A)

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

C)

Makalede temel öge duygudur.D)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım
türlerinden biri değildir?

14.

MakaleA)
KonferansB)
SempozyumC)
Açık OturumD)

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ilk özel
gazeteyi kuranlardan birisidir?

15.

Cenap ŞehabettinA)
Agah EfendiB)
Ahmet EminC)
Hüseyin CahitD)

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

16.

Kamuoyunu aydınlatmak amacıyla
düzenlenmesi

A)

İşlenecek konunun toplantıyı düzenleyen
kişi tarfından açıklanması 

B)

Düzeni sağlayan bir başkanın bulunmasıC)
Konuşmacılardan sonra dinleyicilerin de
tartışmaya katılıp fikirlerini dile getirmeleri

D)

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

17.

İndeksA)
DökümantasyonB)
DipnotC)
KaynakçaD)

Açık oturumun temel amacı nedir?18.

Problemlere yeni bakış açıları getirmekA)
Grubun düşüncesine karşı çıkanları sert bir
şekilde eleştirmek

B)

Alınan kararları uygulamaya koymakC)
Ele alınan konuyu karara bağlamakD)

Aşağıdakilerden hangisi münazara
tartışanlarının uyması gereken
davranışlardan biri değildir?

19.

Başkanın uyarılarına karşı gelmemekA)
Süslü söyleyişlerden uzak durmakB)
Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmakC)
Tartışma konusunun dışına çıkmamakD)

Daha önceden belirlenmiş bir konuda farklı
görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek
konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini
açıklamak, kanıtlamak, karşı tarafın zayıf
noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye
ne ad verilir?

20.

KonferansA)
MünazaraB)
SöylevC)
SempozyumD)
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FELSEFE 2 A
Yaşadığı dönemin İtalya’sındaki
aksaklıklardan yola çıkarak “Güneş Ülkesi”
adını verdiği ideal bir toplum düzenini
tasarlayan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

MillA)
BaconB)
BenthamC)
CampanellaD)

Devletin etki, baskı ve yönlendirmesinin dışında,
toplumun kendi kendisini yönlendirmek,
çıkarlarını savunmak amacıyla kurulan örgütlere
sivil toplum örgütleri denir.

Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdakilerden
hangisi bir sivil toplum örgütüdür?

2.

TEMAA)
TÜBİTAKB)
Türkiye İstatistik KurumuC)
Türkiye Adalet Akademisi BaşkanlığıD)

Neyin iyi neyin kötü olduğunun sezgiyle
kavranabileceğini savunan, sezgiciliğin
kurucusu düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

MevlanaA)
SpinozaB)
NietzscheC)
BergsonD)

“Yeni Dünya” adlı eser aşağıdakilerden
hangisine aittir?

4.

HuxleyA)
OrwellB)
CampanellaC)
MoreD)

İnsanların eylemlerini ve birbirleriyle
ilişkilerini düzenlemek amacıyla
oluşturulmuş normlar ya da değerler
sistemine ne ad verilir?

5.

HukukA)
FelsefeB)
AhlakC)
DinD)

İdeal bir toplum düzenini tasarlayan ilk
filozof aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Thomas MoreA)
PlatonB)
FarabiC)
George OrwelD)

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin
temel sorularından biri değildir?

7.

Yalan söylemek günah mıdır?A)
Ahlaki eylemin bir amacı var mıdır?B)
Ahlak yargısını diğer yargılardan ayıran
nitelikler nelerdir?

C)

İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür
müdür?

D)

Aşağıdakilerden hangisi evrensel ahlak
yasasının varlığını reddeden yaklaşımlardan
biri değildir?

8.

BencilikA)
SezgicilikB)
HazcılıkC)
YararcılıkD)

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin
temel kavramlarından biri değildir?

9.

HukukA)
MeşruiyetB)
AhlakC)
EgemenlikD)

Max Weber’e göre örgütlenmenin en akılcı
örneğini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

10.

Vakıf ve derneklerA)
Siyasi partilerB)
Sivil toplum kuruluşlarıC)
BürokrasiD)

Grekçe “aisthesis” kavramından gelen ve ilk
defa Alman düşünür Alexander Baumgarten
tarafından geliştirilen estetiğin tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Matematiksel uygunlukA)
İncelik ve zarafetin bilimiB)
Duyusal bilginin bilimiC)
Cerrahi bir alanD)
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A
İnsanın kendi çevresi ile kurduğu ilişkiyi
estetik bir ifadeyle sunmasına ne ad verilir? 

12.

ErdemA)
FenomenB)
EtikC)
SanatD)

Güzelliği ve güzel sanatların doğasını
inceleyen felsefe dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

AhlakA)
EtikB)
EstetikC)
MantıkD)

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin
konularından biri değildir?

14.

Tanrının varlığıA)
İyinin tanımıB)
Vahyin olanaklılığıC)
Ruhun ölümsüzlüğüD)

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin
temel kavramlarından biri değildir?

15.

İktidarA)
İmanB)
İbadetC)
KutsalD)

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların
özelliklerinden biri değildir?

16.

Zaman içinde değişikliğe uğrayabilmesiA)
Evrensel olmasıB)
Kültürel özelliklerden etkilenmesiC)
Sübjektif olmasıD)

I. Sanatçı dışardan hammadde olarak izlenim    
     alır. 
II. Sanatçı bu hammaddeyi işler, dönüştürür, ve  
     bir sentez haline getirir.
III. Bu sentezi resim, müzik, sinema gibi sanat     
     dalları aracılığıyla bir anlatım biçimine             
     dönüştürür.

Bir sanat eserinin ortaya çıkmasını
yukarıdaki aşamalarla tarif eden Croce’a göre
sanat aşağıdakilerden hangisidir?

17.

TaklitA)
YaratmaB)
OyunC)
İmgeD)

Din felsefesini teolojiden ayıran temel
etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

18.

YaratmaA)
İnanmaB)
SevmeC)
SorgulamaD)

Teizm, ateizm ve agnostisizm kavramları  ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

19.

Üçü de Tanrı’nın varlığına dair farklı
yaklaşımlarda bulunur.

A)

Üçü de Tanrı’nın varlığını kabul eder.B)
Üçü de Tanrı’nın varlığı meselesini teolojiye
bırakır.

C)

Bu üç kavram, üç farklı dine aittir.D)

Din ile felsefeyi birbirinden ayırarak
inceleyen ilk düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

OrwelA)
SartreB)
KantC)
HuxleyD)
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FİZİK 3 A
Suyunun normal yoğunluğu 1,05 g/cm3 olan
bir denizin 15 m derinliğindeki hidrostatik
basınç kaç Pa'dır? (Yer çekimi alanı şiddetini
g=10 N/kg alınız.)

1.

154.500A)
155.000B)
157.500C)
160.000D)

I. Buharlaşma sıvının yüzeyden gaz haline
geçmesidir ve her sıcaklıkta olur.

II. Bir sıvının yüzeyindeki basınç arttıkça sıvının
kaynama noktası azalır.

III. Sıvının yüzeyine buhar dışındaki
kaynaklardan gelen basınca dış basınç denir.

Basıncın sıvılardaki hâl değişimine etkileri ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

2.

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

Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçmeye
yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir?

3.

ManometreA)
BarometreB)
TermometreC)
Kalorimetre D)

-------, fransız fizikçilerden Jacques ve Pierre
Curie kardeşlerin kristal türlerin üzerine basınç
uygulayarak kristalin yüzeyleri arasında bir
elektriksel gerilim keşfetmeleri olayıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

StatikA)
HidrostatikB)
PiezoelektrikC)
HidrolikD)

Yukarıdaki şekilde kesit alanları A olan iki
kabın içinde bulunan aynı özellikteki sıvıların
kapların tabanına uyguladığı basınç
kuvvetlerinin oranı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

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

Yukarıdaki şekil 1 'de görüldüğü gibi
boyutları eşit A ve B cisimlerinin yatay
düzleme uyguladıkları basınç eşit ve P 'dir.
Bu cisimler şekil 2’deki gibi üst üste
konulursa yatay düzleme yapacakları basınç
kaç P 'dir?

6.

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

Deniz ya da göllerde inilen derinlikteki
basıncı ölçerek derinliği gösteren alet
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

AltimetreA)
ManometreB)
BatimetreC)
BarometreD)

Akışkanlarda hızın yüksek olduğu yerde
basıncın az, hızın düşük olduğu yerde ise
basıncın fazla olması ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

BernoulliA)
NewtonB)
ArşimetC)
Curie D)
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A
Su cendereleri, bileşik kaplar, hidrolik frenler
gibi makineler aşağıdaki ilkelerden hangisine
göre yapılmıştır?

9.

BernoulliA)
ArchimedesB)
TorricelliC)
PascalD)

Bir sıvının denge buhar basıncının, sıvının
yüzeyindeki dış basıncı aşması durumuna ne
ad verilir?

10.

Sıvının donmasıA)
Sıvının daralmasıB)
Sıvının kaynamasıC)
Sıvının ilerlemesiD)

Yukarıda A metalinden geçen akım şiddetinin
metalin uçları arasındaki gerilime bağlı değişim
grafiği görülmektedir.

Buna göre bu metalin direnci kaç ohm(Ω)
'dur?

11.

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

Üreteçlerin devreye bağlanışı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Paralel piller devreye verilen akımı
aralarında paylaştıkları için uzun süre
dayanabilirler.

A)

Birden çok pille çalışan araçlarda piller
genellikle arka arkaya bağlanır.

B)

Batarya oluşturmak için özdeş olmayan
piller paralel bağlanamaz.

C)

Piller, çalıştırdığı devreye akım verirken
ısınmaz.

D)

Yukarıdaki  şekilde  verilen devredeki       
VAB / VBC oranı kaçtır?

13.

1A)
2B)
4C)
5D)

Maddenin manyetik özellikleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

14.

Kalıcı mıknatıslık kazanabilen maddelere
ferromanyetik maddeler adı verilir.

A)

Mıknatıslanma derecesi mıknatıslayan
alanın şiddetine ve maddenin atomik
yapısına bağlıdır.

B)

Manyetik geçirgenliği büyük olan maddeler
daha şiddetli mıknatıslık kazanır.

C)

Manyetik geçirgenlik madde türüne bağlı
değildir.

D)

I. Tüm elektriksel olaylarda toplam (net) yük
korunur. 

II. Elektrik yükleri tanecikli yapıdadır.
III. Farklı cins yükler birbirini iter.

Elektrik yüklerinin temel özellikleri ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

15.

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

------- iletkenlerde yükün yüzeye dağıldığının
farkına varıp bunu elektroskop ile yaptığı bir
deneyle kanıtlamıştır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

William GilbertA)
Jean François du FayB)
Otto von GuerickeC)
Michael FaradayD)
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A
Birden çok pille çalışan araçlarda piller arka
arkaya bağlanır. Yani piller aletteki yuvaya birinin
artı ucu diğerinin eksi ucuna denk gelecek
şekilde yerleştirilir. Pillerin bu şekilde bağlanışına
------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

Yan bağlamaA)
Seri bağlamaB)
Düz bağlamaC)
Paralel bağlamaD)

I.   Cam
II.  Metal
III. Ebonit

Yukarıdakilerden hangileri yalıtkan
maddelerdendir?

18.

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

Yukarıdaki şekilde verilen devredeki R1
direncinden geçen akım kaç amper(A)'dir? 

19.

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

Şekildeki devrede a-b uçları arasındaki
eşdeğer direnç kaç ohm‘dur?

20.

1/5A)
1/3B)
3C)
5D)
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KİMYA 2 A
2He, 10Ne, 18Ar, 54Xe atomlarından hangisinin
London kuvveti en güçlüdür?

1.

2HeA)

10NeB)

18ArC)

54XeD)

Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi
iyondur?

2.

Mg2+A)
O2B)
CO2C)
O3D)

Aşağıdakilerden hangisi örgü yapısının
iyonik bileşiklere kazandırdığı özelliklerden
biri değildir?

3.

Oda koşullarında katı hâlde bulunmalarıA)
Erime ve kaynama noktalarının düşük
olması

B)

Sert olmalarıC)
Kırılgan olmalarıD)

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal
değişimdir?

4.

Şekerin suda çözünmesiA)
Camın kırılmasıB)
Suyun buharlaşmasıC)
Sütten yoğurt elde edilmesiD)

Aşağıdakilerden hangisinde CuI bileşiği
doğru adlandırılmıştır?

5.

Bakır(I) iyodürA)
Bakır(II) iyodürB)
Bakır iyodatC)
Bakır iyodürD)

N2O bileşik formülüne sahip molekülün
sistematik adı aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Azot oksitA)
Diazot monoksitB)
Azot monoksitC)
Diazot pentaoksitD)

Aşağıdakilerden hangisi moleküller arası
zayıf etkileşimlerden biri değildir?

7.

Metalik bağA)
İyon – dipol etkileşimiB)
Dipol – dipol etkileşimiC)
London kuvvetleriD)

Sıvılaştırılmış petrol gazı için kullanılan
kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

8.

NŞAA)
PVCB)
LPGC)
SPED)

Normal koşullarda 1 mol gaz kaç litre hacim
kaplar?

9.

2,24A)
22,4B)
44,8C)
56,2D)

76 mmHg basıncın atm birimine
dönüştürülmüş hali aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

0,1A)
0,5B)
1,0C)
2,0D)

Maddenin gaz hâlden katı hâle geçmesine ne
ad verilir?

11.

YoğuşmaA)
BuharlaşmaB)
KırağılaşmaC)
SüblimleşmeD)

Maddenin plazma hâli ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Plazma hâlinde tepkimeler daha hızlı
gerçekleşir.

A)

Elektriği iyi iletmez.B)
Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir.C)
Pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir.D)
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A
Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği direncin
ölçüsüne ne ad verilir?

13.

Adezyon kuvvetiA)
Yüzey gerilimiB)
ViskoziteC)
Kinetik teoriD)

I. Dış basınç
II. Sıvının cinsi
III. Sıvının saflığı
IV. Isıtıcının gücü
V. Sıvının miktarı

Yukarıdakilerden hangileri kaynama
noktasını etkileyen faktörlerdendir?

14.

Yalnız IA)
I, II ve IIIB)
I, II ve IVC)
I, II, III, IV ve VD)

Yukarıda saf katı maddenin hal değişim
grafiği verilmektedir. Bu grafikle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

II. Bölge'de ortamda sıvı – gaz karışımı
bulunur.

A)

IV. Bölge'de madde homojendir.B)
I.Bölge'de maddenin bir kısmı erimeye
başlamıştır.

C)

III. Bölgede madde homojendir.D)

Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına
sebep olan kirleticilerden biridir?

16.

OzonA)
Karbon dioksitB)
Azot dioksitC)
KloroflorokarbonD)

Aşağıdakilerden hangisi su ve toprak
kirliliğine neden olan “ağır metaller”den biri
değildir?

17.

KromA)
KadmiyumB)
KurşunC)
AsetonD)

Suyun varlıklar için önemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

İnsanlarda, vücut ağırlığı ve enerji
harcaması arttıkça vücudun su ihtiyacı artar.

A)

Bitkiler fotosentez, terleme, besin maddesi
dağılımı gibi çeşitli işlemlerde suyu kullanır.

B)

İnsan vücudunda yaş ilerledikçe su oranı
artar.

C)

Su, insanlarda vücut ısısını düzenlemede
kullanılır.

D)

Suyun sertliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

19.

Suyun sertliği, suyun lezzetini etkiler.A)
Suda çözünen kalsiyum ve magnezyum gibi
iyonlar fazla ise bu tür sulara sert sular
denir. 

B)

Sert sular sıcak su borularında ve
kazanlarda tortu bırakır.

C)

Sert sularda sabun kolaylıkla köpürür.D)

Aşağıdaki bileşiklerin hangisi apolar
kovalent bağ içerir?

20.

A)

B)

C)

D)
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KİMYA 4 A
Aşağıdakilerden hangisi yakıt olarak
kullanılan petrol ürünlerinden biri değildir?

1.

NaftalinA)
Dizel B)
Fuel-OilC)
Gaz yağıD)

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde makro
besin grubuna giren elementlerden biri
değildir?

2.

PotasyumA)
FosforB)
ManganC)
Azot D)

Yağların sindiriminde görev alan enzim
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

LipazA)
TripsinB)
PepsinC)
ErepsinD)

Cam hamura istenen şekil verildikten sonra,
kopmasını ya da kırılmasını önlemek için
yavaş yavaş soğutulması işlemine ne ad
verilir?

4.

FlotasyonA)
HidratasyonB)
SedimantasyonC)
TavlamaD)

Aşağıdakilerden hangisi aromatik
hidrokarbonlardan biri değildir?

5.

MetanA)
ToluenB)
AnilinC)
PridinD)

Aşağıdakilerden hangisi kömürleşme olayı ile
oluşan kömür türlerinden biri değildir?

6.

AntrasitA)
Linyit kömürüB)
Toluen kömürüC)
Taş kömürüD)

Aşağıdakilerden hangisi boya karışımlarının
bileşiminde bulunması gereken maddelerden
biri değildir?

7.

Pigment A)
Yüzey aktif maddeB)
İncelticiC)
BağlayıcıD)

Aşağıdakilerden hangisi disakkaritlerden
biridir?

8.

FruktozA)
GlikozB)
SakkarozC)
GalaktozD)

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?9.

PetrolA)
AlkolB)
KömürC)
Doğal gazD)

Aşağıdakilerden hangisi sıvı farmasötik ilaç
şekillerinden biridir?

10.

AmpulA)
KapsülB)
KaşeC)
DrajeD)

"Süt şekeri" olarak da adlandırılan disakkarit
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

SelülozA)
SakkarozB)
MaltozC)
LaktozD)
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A
Bitkisel ve hayvansal yağların bazik ortamda
hidrolizlenmesi sonucu oluşan karboksilli
asitlerin sodyum ya da potasyum tuzlarına ne
ad verilir?

12.

KauçukA)
KevlarB)
SabunC)
AkrilikD)

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine
neden olan gazlardan biri değildir?

13.

COA)
NO2B)
SO2C)
O2D)

Aşağıdakilerden hangisi kağıdın
hammaddesidir?

14.

Kalsiyum karbonatA)
SelülozB)
DekstrinC)
PigmentD)

Amino asitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla
bağlanması sonucunda aşağıdakilerden
hangisi oluşur?

15.

GliserolA)
KarbonhidratB)
YağC)
ProteinD)

I. Polimerleri oluşturan, tekrarlanan küçük
yapı birimlerine monomer adı verilir.

II. Politetraflor eten, yapışmaz tava ve tencere
yapımında kullanılan bir polimerdir.

III. Üç monomerin birleşmesiyle dimer
denilen moleküller oluşur.

Polimerler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

16.

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

I. Yapılarında azot bulunmaz.
II. Amino asitlerden oluşurlar.
III. Vücut dokularının oluşumu ve

onarımında görev alırlar.

Proteinler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

17.

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

Gıda parçacıklarının birbirine yapışma
eğilimini azaltan gıda katkı maddelerine ne
ad verilir?

18.

Topaklanmayı önleyicilerA)
İtici gazlarB)
Hacim artırıcılarC)
TaşıyıcılarD)

Hücrelerin oksijen yokluğunda glikozu etil
alkol ya da laktik aside kadar parçalaması
olayına ne ad verilir?

19.

Birincil göçA)
FermantasyonB)
Kömürleşme olayıC)
RafinasyonD)

Damıtma işlemi gerçekleştirilerek deniz
suyunun tuzdan arındırıldığı yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Elektrodiyaliz yöntemiA)
Işınlama yöntemiB)
Termik yöntemC)
Ozmoz yöntemiD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 4 A
Aşağıdakilerden hangisi Yeşilırmak havzası
gelişim projesi kapsamında yer alan
ovalardan biridir?

1.

KonyaA)
HarranB)
ÇukurovaC)
ÇarşambaD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1923 ile
1963 yılları arasındaki nüfus politikalarının
dayanak noktalarından biri değildir?

2.

Türkiye'nin tabii kaynaklarını işletmek
istemesi

A)

Ölüm oranlarının yüksek olmasıB)
Nüfusun ekonomik kalkınmada bir engel
olarak görülmesi

C)

Hızlı çoğalma ile ülkedeki sosyal iş bölümü
ve ihtisaslaşmanın sağlanmak istenmesi

D)

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

3.

DOKAPA)
GAPB)
DAPC)
ZBKD)

Aşağıdakilerden hangisi insani gelişim
endeksinde çok yüksek insani gelişmişlik
seviyesinde yer alan ülkelerden biridir?

4.

NorveçA)
BrezilyaB)
FasC)
NijerD)

I.   Doğum
II.  Ölüm
III. Göç 

Yukarıdakilerden hangileri nüfus
projeksiyonlarından elde edilecek tahminler
arasında yer alır?

5.

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

Bir ülkede nüfus piramidinin tabanı yıllar
içinde daralıyorsa bunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Bağımlı nüfusun artmasıA)
İç göçlerin yaşanmasıB)
Nüfus artış hızının düşmesiC)
İşsizlik oranının artmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi DAP  kapsamındaki
illerden biri değildir?

7.

GümüşhaneA)
TokatB)
ArdahanC)
VanD)

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin
özelliklerinden biri değildir?

8.

Sermayenin yetersiz olmasıA)
Tarımsal faaliyetlerde iklime bağımlılığın az
olması

B)

Doğum oranlarının yüksek olmasıC)
Okur yazar oranlarının çok düşük olmasıD)

 1991 yılında SSCB’nin dağılması sonucu        
      kurulmuştur. 
 Ülke ekonomisinin temelini petrol ve doğalgaz
      oluşturur.
 Nükleer ve hidroelektrik enerji üretiminde        
      dünyada 5.sıradadır.
 Dünyanın ikinci büyük petrol ihracatçısıdır.

Yukarıda özellikleri verilen ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

RusyaA)
Suudi ArabistanB)
MoğolistanC)
FinlandiyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin
bulunduğu  jeopolitik alanda  ve koşullarda
meydana gelen değişikliklerden biri değildir?

10.

Avrupa’da yeni siyasal oluşumların
meydana gelmesi

A)

Balkanlardaki siyasal değişimlerden
etkilenmemesi

B)

Orta Asya ve Kafkaslar’da Türkiye ile etnik,
tarihi ve kültürel bağları bulunan ülkelerin 
bağımsızlıklarını ilan etmesi 

C)

Küresel ve bölgesel boyutlarda yeni kuvvet
dengelerinin oluşması

D)
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A
Sulak alanlar bakımından Avrupa ve Orta
Doğu’nun en zengin ülkesi aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

AzerbaycanA)
SuriyeB)
İtalyaC)
TürkiyeD)

Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin değişen
unsurlarından biridir?

12.

Coğrafi konumA)
Stratejik kaynaklarB)
Sosyal – kültürel değerlerC)
Jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerD)

''Yeryüzü Cenneti'' olarak tanımlanan
Galapagos takımadaları aşağıdaki ülkelerden
hangisine bağlıdır?

13.

EkvadorA)
HindistanB)
RusyaC)
MısırD)

Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu’nun
dünya açısından önemli bir bölge olmasının
nedenlerinden biri değildir?

14.

Kutsal mekanları barındırmasıA)
Önemli ticaret yollarının kavşak noktasında
bulunması

B)

Dünya petrol rezervlerinin büyük bölümüne
sahip olması

C)

Su rezervlerinin  çok olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin üye
olduğu ekonomik, askeri ve siyasi örgütler
arasında yer almaz?

15.

İKÖA)
ABB)
NATOC)
OECDD)

''Hazine Adası'' olarak da bilinen Dünya’nın
üçüncü  büyük adası  aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

BorneoA)
MaltaB)
RodosC)
GalapagosD)

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin
doğal kaynak kullanımında aldığı önlemlerden
biri değildir?

17.

Ekonomide sürdürülebilir bir kalkınma
modeline geçmek 

A)

Teknolojiden faydalanarak kaynak üretimi ve
tüketimi arasında denge kurmak

B)

Bilinçsiz doğal kaynak kullanımına dayanan
ekonomik kalkınma modelini uygulamak

C)

Nüfus artışını kontrol altına almakD)

Şattülarap su yolu ve petrol paylaşımından
dolayı çatışan iki ülke aşağıdakilerin
hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

18.

Irak-KuveytA)
Suriye-İsrailB)
İran-IrakC)
Mısır-İsrailD)

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

19.

TürkiyeA)
SuriyeB)
İranC)
IrakD)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak
çatışmalara neden olan beşeri ve ekonomik
unsurlardan biri değildir?

20.

Önemli ulaşım yollarının kontrolüA)
Geçmişe dayanan sorunlarB)
Sınır sorunlarıC)
Yeraltı zenginliklerinin paylaşımıD)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 7 A
Aşağıdakilerden hangisi operanın
özelliklerinden biri değildir?

1.

Ana karakterlerinin lirizm, aşk ve mistisizm
olması

A)

Çok gösterişli dekor ve kıyafetler içinde
sunulması

B)

Müzikli oyunların halka seslenen çeşidi
olması

C)

Baştan sona bestelenmiş bir oyun çeşidi
olması

D)

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

2.

MesneviA)
KaragözB)
MeddahC)
Orta oyunuD)

Aşağıdaki yazarlardan hangisi 1970’li
yıllardan sonra Türk romanında toplum
sorunlarına yönelişle, ideolojik boyutu ağır
basan romanların arttığı dönemi temsil eden
yazarlardan biri değildir?

3.

Adalet AğaoğluA)
Yakup KadriB)
Oğuz AtayC)
Pınar KürD)

Seyircide acıma ve korku duyguları
uyandırarak ruhu tutkulardan temizlemek
amacıyla yazılan ve kendine özgü kuralları
bulunan drama çeşidine ne ad verilir?

4.

TiyatroA)
KomedyaB)
DramC)
TragedyaD)

"Fabl" türünün en önemli özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Anonim olmasıA)
Olay planıyla yazılmasıB)
Sonunda her zaman bir ahlak dersi vermesiC)
Anlatımın yalın olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi "köy seyirlik
oyunlarının" özelliklerinden biridir?

6.

Yazılı bir metninin bulunmasıA)
Ana öğesinin taklit olmasıB)
Seçilen oyuna önceden hazırlık yapılmasıC)
Profesyonel oyuncular tarafından
oynanması

D)

Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun tarih
boyunca aldığı isimlerden biri değildir?

7.

Hayal oyunuA)
Kol oyunuB)
ZuhurîC)
Meydan oyunuD)

Aşağıdakilerden hangisi aşk hikâyelerinde,
aşıkların birbirlerine kavuşmalarını önleyen
engellerden biri değildir?

8.

Sınıf ayrılığıA)
Din ayrılığıB)
Servet eşitsizliğiC)
Bölgesel farklılıkD)

Tiyatroda rol gereği yapılan yüz ifadelerine
ne ad verilir?

9.

JestA)
TuluatB)
MimikC)
TiradD)

Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre
sosyal roman içerisinde yer alır?

10.

Bereketli Topraklar ÜzerindeA)
Anamın KitabıB)
Define AdasıC)
CezmiD)

Öğretici metinlerden biridir. Amaç bilgi vermek
olduğundan gerçeği hiç değiştirmeden aktarır.
Yaşamlarıyla okurların ilgisini çekebilecek kişiler
hakkında yazılan bu eserler aynı zamanda tarihe,
edebiyat tarihine ve eleştiriye de kaynaklık eder.

Yukarıda açıklanan metin türü
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

DenemeA)
BiyografiB)
RaporC)
MakaleD)
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A
Aşağıdaki hikâyelerinden hangisi Arap-İslam
kaynaklıdır?

12.

Emrah ile SelvihanA)
Kerem ile AslıB)
Ferhat ile ŞirinC)
Leyla ile MecnunD)

16.yüzyıldan bu yana sözlü halk geleneğinde
süren, âşıkların kahvelerde, köy odalarında,
düğünlerde söylediği ve toplum içi ilişkilerin
işlendiği anlatılara ne ad verilir?

13.

Halk hikâyesiA)
Halk şiiriB)
Halk romanıC)
Halk oyunuD)

“Aslan toprakla oynuyormuş bir gün;
Bir de bakmış pençesinde fare,
Aslan, aslan yürekliymiş o gün,
Kıymamış canına, bırakmış yere.” 

Yukarıda bir bölümü verilen öğretici metnin
türü aşağıdakilerden hangisidir?

14.

DestanA)
AnıB)
FablC)
Gezi yazısıD)

"Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve
güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.
Nazım ve nesir şeklinde yazılabilir. Amacı
seyirciye gerçeği göstermektir."

Yukarıda bazı özellikleri verilen tiyatro türü
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

AbsürdA)
DramB)
EpikC)
TragedyaD)

“Orhan Veli 13 Nisan 1914’te Beykoz’da doğdu.
Çocukluğu Beykoz ve Beşiktaş’ta geçti. İlk dört
sınıfı Galatasaray Lisesi’nde okuyan Orhan Veli,
1925’te annesiyle beraber Ankara’ya gitti. “ 

Yukarıda bir bölümü verilen eserin türü
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

MakaleA)
RöportajB)
MülakatC)
BiyografiD)

Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisinde
gelişen Türk edebiyatı nazım biçimlerinden
biridir?

17.

MüztezatA)
ŞarkıB)
TerzarimaC)
TürküD)

Moliere’in "Gülünç Kibarlar" adlı eseri
aşağıdaki komedya türlerinden hangisine
örnektir?

18.

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

Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" adlı
romanının teması aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

ÖlümA)
MakaleB)
Kahramanlık C)
AşkD)

Aşağıdakilerden hangisi dramatik bir eserde
yer alan konuşma çeşitlerinin özel adlarından
biri değildir?

20.

FigüranA)
DiyalogB)
MonologC)
TiradD)
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SEÇMELİ FİZİK 1 A

Durmakta olan M=3,6 kg kütleli tahta bloğa
şekildeki gibi aynı anlarda zıt yönlerden
gelen m1=m2=200 g’lık biri   500 m/s ve diğeri
400 m/s’lik hıza sahip iki mermi saplanırsa,
blok, sürtünme katsayısı 0,25 olan düzlemde
kaç metre hareket eder? (g=10 m/s2)

1.

2A)
4B)
5C)
6D)

Yukarıdaki sistemde cisimler ile yüzey
arasındaki sürtünme katsayısı 0,2 olduğuna
göre,  sistemin   ivmesi   kaç    m/s2’dir?
(g=10 m/s2 ; cos37o = 0,8 ; sin37o = 0,6)

2.

1,94A)
2,32B)
3,24C)
4D)

Boyu L, ağırlığı 20 N olan düzgün bir çubuk
şekildeki gibi özdeş iki yay üzerinde yatay
olarak dengede durmaktadır. Bu çubuğun
üzerinde 8 N ağırlığında bir cisim
bulunduğuna göre, (T1 / T2) oranı kaçtır?

3.

1/4A)
2/3B)
4/3C)
5/2D)

16 m/s’lik bir hızla yerden yukarı doğru düşey
olarak fırlatılan bir topun ulaştığı maksimum
yükseklik kaç m’dir? (g=10 m/s2)

4.

10A)
12,8B)
16C)
160D)

Yukarıdaki şekle göre, O noktasına etki eden
dört kuvvetin bileşkesi kaç N’dur?

5.

1,125A)
2,445B)
3,587C)
4,765D)

Bir çocuk parkında tahterevalli orta
noktasında dengede durmaktadır. Kütleleri
sırasıyla 15 kg ve 20 kg olan iki çocuk
tahterevalliye binip dengede durmayı
istemektedir. Çocukların arasındaki uzaklık
1,5 m ise hafif olan çocuğun oturduğu yer
destek noktasından kaç m uzaktadır?

6.

0,65A)
0,86B)
0,95C)
1D)
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A

Yukarıdaki şekilde, 2 kg’lık buz parçası 6 m/s
hızla hareket ederek, durmakta olan 4 kg
kütleli bir buz parçasına çarpmıştır.
Çarpışmadan sonra iki kütle birbirine
yapışarak h yüksekliğine kadar çıkmışlardır.
Yüzey sürtünmesiz ise h yüksekliği kaç
m'dir? (g=10 m/s2)

7.

0,2A)
0,4B)
0,6C)
0,8D)

Sürtünmelerin ve ağırlıkların önemsiz olduğu
şekildeki sistemde kütleler serbest bırakıldığında
4kg’lık kütle yere 8 m/s hızla çarpıyor.

Buna göre, m2 kütlesinin ivmesi kaç 
m/s2’dir? (g=10 m/s2)

8.

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

280 m/s hızla hareket eden 30 g’lık bir mermi
3,4 cm kalınlığındaki plastik bir tabakadan
geçerek 160 m/s hızla tabakadan çıkıyor.
Merminin tabakadan geçiş süresi 
olduğuna göre, mermiye etkiyen durdurucu
ortalama kuvvetin büyüklüğü kaç
newton’dur?

9.

3000A)
4500B)
9000C)
27000D)

Yukarıdaki şekilde 0,5 kg kütleli bir blok,
ihmal edilebilir kütleli ve yatay duran bir yayı
0,1 m sıkıştıracak şekilde bastırılıyor. Blok
serbest bırakılınca masa üzerinde durana
kadar 1 m hareket ediyor. Yay sabiti 200 N/m
olduğuna göre, blok ile masa  yüzeyi
arasındaki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır?
(g=10 m/s2)

10.

0,2A)
0,3B)
0,4C)
0,6D)

0,4 kg kütleli bir boncuk şekildeki
sürtünmesiz bir tel üzerinde kaymaktadır.
Boncuk A noktasından kaymaya başlamakta
ve yay sabiti k olan bir yayı 0,1 m
sıkıştırdıktan sonra B noktasından geri
dönmektedir. Yayın kuvvet sabiti kaç
N/m’dir? (g=10 m/s2)

11.

200A)
250B)
300C)
400D)
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A
Kütlesi 0,5 kg olan bir top, yerden 60 cm
yükseklikteki bir masanın kenarından düşey
aşağı doğru fırlatılıyor ve yere 4 m/s hızla
çarpıyor. Cismin masadan ayrıldığı andaki
hızı kaç m/s’dir? (g=10 m/s2)

12.

1,5A)
2B)
2,5C)
4D)

 vektörleri şekildeki gibi düzgün
altıgenin köşelerine yerleştirilmiştir.

Buna göre, yukarıdaki vektörel işlemlerden
hangileri doğrudur?

13.

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

Yukarıdaki sistem O noktasında serbest
olarak dönebildiğine göre, sistemin dengede
olabilmesi için F kuvvetinin değeri kaç
newton olmalıdır? (g=10 m/s2; cos37o = 0,8;
sin37o = 0,6)

14.

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

A ve B araçlarından A aracının yere göre 

hız vektörü ile  A’nın B’ye göre  bağıl hız
vektörü şekildeki gibidir. Buna göre, B

aracının yere göre hız vektörü
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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A
Hızı 100 m/s olan bir uçak, yatay ile 30° açı
yapacak şekilde aşağıya dalış yaparak  bir
bomba bırakmıştır. Bomba 10 s’de yere
düştüğüne göre, bomba bırakıldığı noktadan
yatay olarak kaç metre   uzağa düşer?
(cos30o = 0,86 ; sin30o = 0,5)

16.

500A)
860B)
920C)
980D)

Yukarıdaki sistemin, başlangıç noktasına
göre hesaplanan kütle merkezi, L cinsinden
nedir? 

17.

A)

B)

C)

D)

A ve B araçlarının yere göre hızları şekilde
verilmiştir. A aracı doğu yönünde ilerlerken,
B aracı batı yönünde ilerlemektedir. Buna
göre, A’nın B’ye göre hızının büyüklüğü ve
yönü nedir?

18.

50 m/s, doğu yönündeA)
50 m/s, batı yönündeB)
110 m/s, doğu yönündeC)
110 m/s, batı yönündeD)

Yukarıda bir cisme etki eden kuvvet ve bu
kuvvet altında cismin yer değiştirmesini
gösteren grafik verilmiştir. Cisim üzerinde
kuvvetin yaptığı iş kaç joule’dür?

19.

11A)
13B)
15C)
27D)

Saatte 50,4 km/h hızla hareket eden bir
otomobilin sürücüsü 32 m önünde yolun
kapanmış olduğunu görür ve aniden frene
basar. Otomobil engele tam çarparken
durduğuna göre, otomobilin ivmesi kaç
m/s2’dir?

20.

–3,06 A)
–2,10B)
–1,04C)
0D)
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SEÇMELİ İŞLETME 2 A
XIII.yüzyıldan XX.yüzyıla kadar Anadolu’daki
esnaf ve sanatkar birliklerine ne ad verilir?

1.

GulamA)
AhilikB)
VakıfC)
DernekD)

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

2.

Performans değerlemeA)
YöneltmeB)
Araştırma-GeliştirmeC)
PlanlamaD)

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

3.

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

Bilgi edinmeye dayalı, bilgi temelli ve
bilimsel birikimin kaynağı olan araştırmalara
ne ad verilir?

4.

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

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

5.

Araştırma-geliştirmeA)
Ekonomik güvenlikB)
Performans değerlendirmeC)
Kalite kontrolüD)

Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinin
aşamalarından biri değildir?

6.

Amaçların saptanmasıA)
Planın denetlenmesiB)
Alternatiflerin belirlenmesiC)
İşletme kârının dağıtılmasıD)

Müşterinin beklentilerini ve isteklerini
sürekli karşılayacak mal ve hizmet üretimine
ne ad verilir?

7.

KaynakA)
PerformansB)
KaliteC)
GüvenlikD)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel
faydalarından biri değildir?

8.

Mülkiyet faydasıA)
Tanıtım faydasıB)
Şekil faydasıC)
Zaman faydasıD)

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın
işletmeye sağladığı faydalardan biri değildir?

9.

Etkin bir denetime olanak sağlamasıA)
Lider yetişmesini sağlamasıB)
İşletme kaynaklarını etkin ve verimli
kullanılmasını sağlaması

C)

İşletmenin bölümleri arasında
koordinasyonu sağlaması

D)

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

10.

LogoA)
Halkla ilişkilerB)
PrimC)
KampanyaD)

Aşağıdakilerden hangisi işletme
çalışanlarının ücretlerini belirlerken dikkate
alınan unsurlardan biri değildir?

11.

Müşteri taleplerinin göz önüne alınmasıA)
İşletmenin ücret politikasının esnek olmasıB)
Ücretlendirme konusunda objektif olunmasıC)
Ücretlendirme konusunda cinsiyet, dil, din
ırk ve benzeri sebeplerle  ayrım
yapılmaması

D)

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde çevre
ile ilgili yaşanan sorunlardan biri değildir?

12.

Bitki ve hayvan türlerinin yok olmasıA)
Geri dönüşümün artmasıB)
İklim değişikliğiC)
Manyetik kirlilik D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
faaliyetlerini sürdürürken çevrenin
korunmasına yönelik alması gereken
tedbirlerden biri değildir?

13.

Üretimde tamamen yenilenemez kaynaklar
kullanmalıdır.

A)

Doğal kaynakların etkili ve verimli
kullanılmasını sağlayan teknolojileri
kullanmalıdır.

B)

Atıkların geri dönüşümünü sağlamalıdır.C)
Tüm çalışanları çevre sorumluluk bilincini
artırmalıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez doğal
kaynaklardan biridir?

14.

Güneş enerjisiA)
Tarımsal topraklarB)
PetrolC)
Rüzgar enerjisiD)

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan
gerçek kişiye ne ad verilir?

15.

ÜcretliA)
İşverenB)
MemurC)
İşçiD)

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

16.

İhbar ücretiA)
Kıdem tazminatıB)
Asıl ücretC)
Kâr payıD)

Aşağıdakilerden hangisi Çevre Kanunu
çerçevesinde hazırlanan yönetmeliklerden
biri değildir?

17.

Hava kalitesinin korunmasıA)
Su kirliliği kontrolüB)
Gürültü kontrolüC)
Nüfus kontrolüD)

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm
yöntemi ile atık maddelerin
değerlendirilmesinin yararlarından biri
değildir?

18.

Çevre kirlenmesinin kontrolünü sağlamasıA)
Çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına
yardımcı olması

B)

Küreselleşmeyi sağlamasıC)
İşletmeye ekonomik anlamda getiri
sağlaması

D)

Aşağıdakilerden hangisi standartlaşmanın
tüketiciye sağladığı yaralardan biri değildir?

19.

Sipariş ve alım işlerini zorlaştırmasıA)
Ucuzluğu sağlamasıB)
Alıcıların fiyat ve kalite yönünden
aldanmalarını önlemesi

C)

Tüketicinin can ve mal güvenliğini korumasıD)

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

20.

Hukuksal sorumluluğuA)
Gönüllü sorumluluğuB)
Çalışanlarına karşı sorumluluğuC)
Ekonomik sorumluluğuD)
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SEÇMELİ KİMYA 1 A
Orbital n l

? 4 0

Yukarıdaki tablodaki verilere göre “?” yerine
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1.

4fA)
4sB)
4pC)
4dD)

Aşağıdaki elementlerden hangisi s blokunda
yer almaz?

2.

7NA)

19KB)

11NaC)

1HD)

Kükürt trioksit bileşiğinin formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

SO2A)
SO3B)
SF6C)
SF2D)

CH4 molekülünde C atomunun yükseltgenme
basamağı kaçtır?

4.

–2A)
–3B)
–4C)
+4D)

Yukarıda atom numaraları verilen
elementlerden hangisinin metalik özelliği en
fazladır?

5.

3LiA)

11NaB)

19KC)

37RbD)

 elementlerinin temel haldeki
atom yarıçaplarının, büyükten küçüğe doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

6.

K > Li > NaA)
K > Na > LiB)
Li > Na > KC)
Na > Li > KD)

 atomunun elektron dizilimi
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

1s22s22p3A)
1s22s22p4B)
1s12s12p5C)
1s22s22s12p4D)

 Elektronun atom içindeki yeri ne kadar
belirlenirse hızı o kadar belirsizleşir.

 Bir taneciğin aynı anda konumu ve
momentumu büyük duyarlılıkla ölçülemez.

Yukarıdaki düşünceleri aşağıdaki bilim
insanlarından hangisi önermiştir?

8.

De BroglieA)
Lester GermerB)
Clinton DavissonC)
Werner HeisenbergD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi 1A Grubu
elementlerinden biri değildir?

9.

12MgA)

19KB)

11NaC)

3LiD)

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

10.

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

3 mol H2SO4 bileşiği kaç tane molekül içerir?
(N=6,02x1023)

11.

3,01x1023A)
6,02x1023B)
1,20x1024C)
1,81x1024D)

Aşağıdakilerden hangisi yanma
tepkimesidir?

12.

A)

B)

C)

D)

CH3COOH bileşiğinin basit formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

CH2OA)
CH4O2B)
CH3O2C)
C2H3O2D)

6,22 mol Helyum (He), 1,48 mol Kripton (Kr)
ve 4,30 mol Neon (Ne) karışımı sabit hacimli
bir kapta bulunmaktadır. Bu gaz karışımın
toplam basıncı 6 atm ise Helyum gazının aynı
sıcaklıktaki kısmi basıncı kaç atm'dir?

14.

0,7398A)
2,1498B)
3,1098C)
4,2055D)

Yukarıdaki CO2’nin faz diyagramıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Üçlü noktada sıcaklık 31 ºC’dir.A)
Katı CO2, 1 atm basınçta erimez.B)
Üçlü noktada basınç 5,1 atm’dir.C)
A noktasında CO2  sıvı haldedir.D)

24,44 L'lik kapta bulunan 20 atm’lik basınç
uygulayan gazın, 298 K’deki mol sayısı
kaçtır? (R:0,082 Latm/Kmol)

16.

3,45A)
5,89B)
20,00C)
26,85D)
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A
9 cm’lik bir cam tüpün bir ucundan SO2 gazı,
diğer ucundan ise aynı koşullarda bulunan CH4
gazı aynı anda tüpün içine konuluyor ve tüpün iki
ucu da kapatılıyor. 

Buna göre, bu iki gazın tüpün içinde
buluşacağı nokta ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur? (C=12, H=1,
S=32, O=16)

17.

CH4 koyulan taraftan 3 cm ileride buluşurlar.A)
SO2 koyulan taraftan 2 cm ileride buluşurlar.B)
SO2 koyulan taraftan 1 cm ileride buluşurlar.C)
CH4 koyulan taraftan 6 cm ileride buluşurlar.D)

2 atm kaç torr’dur?18.

380A)
760B)
1520C)
1830D)

Normal koşullarda (NK’da) 0,50 mol O2 gazı
kaç L hacim kaplar?

19.

5,6A)
11,2B)
22,4C)
43,5D)

İdeal gazlarla ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

20.

0 °C sıcaklık ve 1 atm basınçta ideal gazlar
24,5 L’lik hacim kaplar.

A)

Aynı sıcaklıktaki ideal gazın basıncı
arttırılırsa, hacmi de artar.

B)

Aynı miktardaki ideal gazın sıcaklığı
azaldığında hacmi de azalır.

C)

Sabit hacimdeki gazın basıncı, sıcaklıkta
ters orantılı olarak değişir.

D)
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SEÇMELİ MATEMATİK 2 A
Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir deponun
içine seramik kolileri yerleştirilecektir. Deponun
ayrıtları 3 m, 5 m ve 6 m'dir. Seramik kolileri ise
ayrıtları 30 cm, 30 cm ve 20 cm olan kare prizma
şeklindedir.

Buna göre, depoya en çok kaç koli
yerleştirilebilir?

1.

500A)
5.000B)
50.000C)
500.000D)

 ölçekli bir krokide alanı 0,2 cm2

olan bir bölgenin gerçek alanı kaç m2 dir?

2.

15.000A)
45.000B)
150.000C)
450.000D)

Çevresi 3π metre olan daire şeklindeki bir
havuzun alanı kaç m2 dir?

3.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki şekilde  taban  ayrıt  uzunlukları
12 m ve 3 m olan dikdörtgenler prizması
içinde 72.000 litre su vardır. Buna göre suyun
yüksekliği kaç m'dir?

4.

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

Yarıçapı, yüksekliğinin ü kadar olan bir

dik dairesel silindirin hacmi cm3

olduğuna göre, yarıçapı kaç cm'dir?

5.

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

Ölçeği 1/150.000 olan bir haritada 5 cm’lik bir
uzunluk gerçekte kaç km’dir?

6.

7,5A)
15B)
75C)
750D)

Gerçek yüksekliği 300 m olan bir kulenin bir
fotoğraftaki yüksekliği 2 cm’dir.

Buna göre, fotoğraf gerçek uzunluğu hangi
oranda küçültmüştür?

7.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki daire grafiğinde, bir toplulukta yer
alan kişilerin bildikleri yabancı dillere göre
dağılımları verilmiştir.

Bu topluluktaki 20 kişi Fransızca bildiğine
göre, Almanca bilenlerin sayısı kaçtır?

8.

16A)
18B)
20C)
22D)
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A

9. ve 10. soruları aşağıdaki tabloya göre
cevaplayınız.

Ürün İsmi 2012 Yılı
Ürün Sayısı

2013 Yılı
Ürün Sayısı

Gömlek 360 400
Pantolon 450 600
Elbise 350 650
Etek 300 550
Ceket 390 600
Kazak 550 750

Yukarıdaki tabloda 2012 ve 2013 yıllarında bir
mağazada çeşidine göre satılan ürün miktarları
verilmiştir. 

Buna göre, satış miktarı 2013 yılında 2012
yılına göre en çok artan ürün aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

PantolonA)
EtekB)
ElbiseC)
GömlekD)

Yukarıdaki bilgilere göre, 2012 yılında satılan
ürünler dairesel grafikle gösterildiğinde;
gömlekleri gösteren daire diliminin merkez
açısı kaç derece olur? 

10.

30° A)
45° B)
54° C)
75° D)

Bir mağazadaki A, B, C ve D marka
televizyonların bir ay içindeki satış dağılımı
yukarıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. 

Buna göre, televizyonların yüzde kaçı D
markasıdır?

11.

15A)
20B)
25C)
40D)

Bir serada yıllık 10 ton domates, 5 ton biber, 5
ton kabak ve 10 ton patlıcan yetiştirilmiştir.

Bu veriler dairesel grafikte gösterildiğinde;
biberi belirten daire diliminin merkez açısı
kaç derece olur? 

12.

30A)
60B)
120C)
135D)

a ve b sayılarının aritmetik ortalaması 26; a, b
ve c sayılarının aritmetik ortalaması ise 25 
olduğuna göre, c sayısı kaçtır?

13.

19A)
20B)
22C)
23D)
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A
Bir zar atıldığında zarın 3 gelmeme olasılığı
kaçtır?

14.

A)

B)

C)

D)

Bir soruyu Ali’nin çözme olasılığı 

Ayşe’nin çözme olasılığı ise tür. Aynı

soruyu Ali’nin veya Ayşe’nin çözme olasılığı

 olduğuna göre, her ikisinin de soruyu

çözme olasılığı kaçtır?

15.

A)

B)

C)

D)

Bir torbadaki kırmızı bilye sayısı, mavi bilye
sayısının 4 katı olduğuna göre, torbadan
rastgele çekilen bir bilyenin kırmızı renkte
olma olasılığı kaçtır?

16.

A)

B)

C)

D)

8 erkek ve 4 kız öğrenci arasından 3 öğrenci
seçilecektir. Seçilen öğrencilerden en az
ikisinin kız olma olasılığı kaçtır? 

17.

41/55A)
39/55B)
13/55C)
9/55D)

Bir torbada 3 sarı, 4 kırmızı ve 5 beyaz bilye
vardır. Bu torbadan rastgele alınan bir
bilyenin kırmızı veya beyaz olma olasılığı
kaçtır? 

18.

3/4A)
7/12B)
1/3C)
1/4D)

Üç madeni para birlikte atıldığında ikisinin
yazı ve birinin tura gelme olasılığı kaçtır?

19.

A)

B)

C)

D)

Bir torbada 4 kırmızı, 6 beyaz bilye vardır.
Çekilen ilk bilye tekrar torbaya bırakılmak
koşulu ile; bu torbadan art arda çekilen iki
bilyenin ikisinin de kırmızı olma olasılığı
kaçtır?

20.

A)

B)

C)

D)
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SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1 A
İnsanı, insanın gelişim sürecini ve ırkları
inceleyerek elde ettiği sonuçlarla günümüz
psikolojisine ışık tutan bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Etnoloji A)
Antropoloji B)
Sosyoloji C)
Entomoloji D)

Bireyin toplumla ilişkilerini inceleyen ve
toplumun bireyi etkilemesi ile ilgili olaylar
üzerinde araştırmalar yapan bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Sosyal psikolojiA)
Genel psikoloji B)
Fizyolojik psikolojiC)
Karşılaştırmalı psikolojiD)

Günümüz iş yerlerinin insan sağlığına uygun
düzenlenmesi, işin en az enerji harcanarak
en uygun biçimde yapılması, kişinin
fizyolojik yapısına ve yeteneklerine uygun bir
işte çalışması gibi konular aşağıdaki
psikoloji alanlarından hangisi ile ilgilidir?

3.

Klinik psikolojiA)
Hukuk psikolojisiB)
Endüstri psikolojisiC)
Eğitim psikolojisiD)

Televizyon yayınlarının eğitime etkisi
konusunda öğrenci, öğretmen ve velilerin
görüşlerini almak üzere daha önceden
hazırladığı soruları kitlelere yönelten ve
sonuçları değerlendiren araştırmacı
aşağıdaki yöntemlerden hangisini
kullanmıştır?

4.

GörüşmeA)
Örneklem B)
Vaka incelemeC)
Anket D)

Toplumların kültürel yapılarını inceleyen
bilim dalına ne ad verilir?

5.

EkolojiA)
Etnoloji B)
Patoloji C)
EntomolojiD)

“Bir tablo, tuval, boya ve renklerin
toplamından çok daha farklı bir şeydir.”
ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ile
açıklanabilir?

6.

Bilişsel A)
Psikoanalitik B)
Davranışçı  C)
Gestaltçı D)

Psikoz ve nevrozların çoğunun, kişinin
çocukluktan itibaren tatmin edilmemiş arzu
ve ihtiyaçlarının baskı altına alınmasından,
bilinç dışına itilmesinden kaynaklandığını
öne süren bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Comte A)
Marks B)
Weber C)
Freud D)

Renk körlüğü olarak bilinen hastalık
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Daltonizm A)
Otizm B)
Spastizm C)
RaşitizmD)

Duyumları yorumlama, anlamlı hale getirme
sürecine ne ad verilir?

9.

Davranış A)
Dürtü B)
Algı C)
Güdü  D)

Çay bardağına batırılmış bir kaşığın kırıkmış
gibi algılanması aşağıdakilerden hangisi ile
ilgilidir?

10.

Fiziksel illüzyonA)
Psikolojik illüzyonB)
Halüsinasyon C)
HipnozD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi görsel derinlik
algılamasına neden olan çevresel
etmenlerden biri değildir?

11.

Binişim A)
Çizgisel perspektifB)
Eğilim C)
Işık ve gölgeD)

Susuzluk halinde ağzın kuruması, açlık
halinde mide kaslarının kuvvetli bir şekilde
gerilip büzülmesi aşağıdakilerden hangisi ile
ilgilidir?

12.

Güdülenme A)
Homeostatik dengeB)
Sosyolojik dengeC)
Algı D)

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdülere
neden olan etkenlerden biri değildir?

13.

Açlık  A)
UyumaB)
Cinsellik C)
Beğenilme D)

I. Kodlama
II. Çağırma 
III. Saklama

Yukarıdakilerden hangileri belleğin temel
işlevlerindendir?

14.

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

Aşağıdakilerden hangisi 6-7 yaşına kadar
olan dönemde çocuğun dil gelişimini
etkileyen çocuktan kaynaklanan
etmenlerinden biri değildir?

15.

Yeterli zekâ düzeyiA)
Baskıcı aile ortamıB)
Normal işitmeC)
Sağlıklı konuşma organlarıD)

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme
stratejilerinden biri değildir?

16.

Konuyu parçalara ayırarak öğrenmeA)
Çalışma zamanının dağılımıB)
Öğrenmede ilerlemenin belirlenmesiC)
Okuma ve anlatmaD)

Çocuklar soyut ilişkiler kurmaya kaç
yaşından sonra başlamaktadır?

17.

15A)
11B)
9C)
5D)

Pavlov köpekler üzerinde yaptığı deneyde
köpeğe et vermeden önce zil çalar. Köpekte
salya tepkisi olmaz. Sonra zil sesi ile birlikte et
verilir. 25-30 denemeden sonra köpeğin sadece
zil sesi ile salya salgıladığı görülür. 

Yukarıda sözü edilen deneyde köpeğin zil
sesi ile birlikte salya salgılaması
aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

18.

Koşullu uyarıcıA)
Koşulsuz uyarıcıB)
Koşullu tepkiC)
Koşulsuz tepki D)

Wolfgang Köhler'in şempanzeler üzerinde
yaptığı deneyde hangi tür öğrenme
gerçekleşmiştir?

19.

GözleyerekA)
Soyut B)
Sezgisel C)
Motor D)

İnsanların nesne algılamalarındaki temel
örgütleyici aşağıdakilerden hangisidir?

20.

EğilimA)
TamamlamaB)
GruplamaC)
Algı alanıD)
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SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1 A
Aşağıdaki terimlerden hangisi Antik Yunan
tapınaklarının kutsal odasını tanımlar?

1.

AtriumA)
PortikB)
SellaC)
SceneD)

Mısır Kraliçesi Hatshepsut'un yaptırdığı
tapınak aşağıdakilerden hangisinde yer alır? 

2.

Sakara A)
TebB)
Deyr-el BahriC)
KarnakD)

Aşağıdakilerden hangisi Roma kentinde
kamu ve özel işlerin çözüldüğü, halkın
toplandığı açık alanlar ve meydanlara verilen
isimdir?

3.

BazilikaA)
StadiumB)
ForumC)
GymnasiumD)

Yunan Heykelciliğinde portre sanatının en
önemli sanatçısı kimdir? 

4.

Praksiteles A)
LysipposB)
MironC)
LeocharesD)

Roma’daki Colesseum’un yapı tipi
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

TiyatroA)
StadiumB)
GymnasiumC)
AmfitiyatroD)

Pandomima, aşağıdaki güzel sanatların hangi
türü içinde değerlendirilebilir? 

6.

Ritmik SanatlarA)
Endüstriyel Sanatlar B)
Karma SanatlarC)
Plastik SanatlarD)

Yunan kentlerinde Pazar yeri ve halkın
toplandığı açık meydanlar olan agoranın,
işlev ve kurgu olarak Roma kentlerindeki
benzer niteliklere sahip mimari uygulaması
aşağıdakilerden hangisidir? 

7.

Amfi tiyatroA)
ForumB)
Zafer TakıC)
KemerD)

Sümer mimarisinde çok katlı ve kule şeklinde
inşa edilen, en üst katında kutsal eşyaların
bulunduğu bir odanın olduğu yapılara ne ad
verilir?

8.

GudeaA)
PiramitB)
KurganC)
ZigguratD)

Taş, metal, tahta, mermer, seramik gibi kalıcı
ve sert maddeler üzerine yazılan yazılarla
uğraşan bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

EtnografyaA)
NümizmatikB)
EpigrafiC)
AntropolojiD)

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

10.

Pop ArtA)
SürrealizmB)
Non-Figüratif ResimC)
Doğa Ötesi ResimD)

M.Ö. II. Binin başlarında Anadolu’ya göç
eden, M.Ö. 1650’lerde bir devlet kurup M.Ö.
1200’de yıkılan, başkentleri günümüzde
Çorum ili yakınlarındaki Boğazköy’de
bulunan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Lidya A)
HititB)
PersC)
FrigD)

İvriz Kaya Kabartması günümüzde hangi
ilimizin sınırları içinde yer alır? 

12.

NevşehirA)
Konya B)
BurdurC)
EskişehirD)

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

13.

Lidyalılar A)
FrigyalılarB)
HititlerC)
UrartularD)
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A
Edebiyat ve müzik aşağıdaki sanat
türlerinden hangisinin içinde yer alır? 

14.

Fonetik sanatlarA)
Ritmik sanatlarB)
Karma sanatlarC)
Plastik sanatlar D)

Anıt, sikke, heykel gibi eserler üzerindeki
yazıların okunmasıyla ilgilenen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir? 

15.

ArkeolojiA)
AntropolojiB)
Arkeometri C)
EpigrafiD)

Roma mimarlığının oluşturduğu, halkın işleri
ile ilgili olarak kullanılan, içi sütunlarla
neflere ayrılmış dikdörtgen planlı yapılara ne
ad verilir? 

16.

BazilikaA)
TapınakB)
TiyatroC)
Bouleterion D)

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

17.

GordionA)
Tuşpa B)
SardC)
AlacahöyükD)

Sümer mimarisinin en önemli eserlerinden,
olan çok katlı ve kule şeklinde inşa ettikleri
tapınaklara ne ad verilir?

18.

TümülüsA)
MastabaB)
ZigguratC)
PiramitD)

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

19.

AnıtA)
MenhirB)
DolmenC)
HöyükD)

Aşağıdakilerden hangisi Sümer'ler tarafından
kurulan şehir devletlerinden biri değildir? 

20.

Teb A)
UrB)
UmmaC)
LagaşD)
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SEÇMELİ TARİH 2 A
Türkler’in, Abbasiler Dönemi’ne kadar
İslamiyet’e kitleler halinde geçmelerini
engelleyen gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

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

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

2.

Hz. OsmanA)
Hz. EbubekirB)
Hz. ÖmerC)
Hz. AliD)

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

3.

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

İlk İslam donanması hangi halife zamanında
oluşturulmuştur?

4.

Hz. EbubekirA)
Hz. ÖmerB)
Hz. OsmanC)
Hz. AliD)

Abbasiler döneminde Bizans Devleti’nin
sınırında kurulan ve Türk askerlerinin
yerleştirildiği şehirlere ne ad verilir?

5.

MalikA)
OtağB)
NaibC)
AvasımD)

Selçuklu hanedanın atası Selçuk Bey,
Oğuzların hangi boyundandır?

6.

AvşarA)
SalurB)
KınıkC)
BayatD)

Aşağıdakilerden hangisi Moğol-Harzemşahlar
çatışmasının nedenlerinden biridir?

7.

Otrar FaciasıA)
El-Kebir OlayıB)
Pugaçev İsyanıC)
Blitz OlayıD)

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların
yıkılma nedenlerinden biri değildir?

8.

Canberdi Gazali İsyanı'nın yaşanmasıA)
Devlet idaresinin Farsların eline geçmesiyle
Türkmenlerin küstürülmesi

B)

Bâtınilerin zararlı çalışmalarıC)
Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı
sayılması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Meydan
Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?

9.

Büyük Selçuklu Devleti resmen kuruldu.A)
Horasan toprakları kesin olarak Selçuklulara
geçti.

B)

Türklerin batıya doğru ilerlemelerinin önü
açıldı.

C)

Bizans’ın Anadolu’yu Türklerden alma
ümitleri sona erdi.

D)

Türk tarihinde ilk defa sultan unvanını
kullanan hükümdar kimdir?

10.

Gazneli MahmutA)
Tolunoğlu AhmetB)
Satuk Buğra HanC)
Baytaş Arslan HanD)
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A
Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar
getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen
"Muallim-i Sâni" unvanıyla anılan kişi
kimdir?

11.

BirûniA)
FarabîB)
İbn-i SinaC)
Ömer HayyamD)

Abbasi halifelerinin hükümdarlara
gönderdikleri elbiselere ne ad verilir?

12.

NevbetA)
OtağB)
ÇetrC)
TırazD)

Türk-İslam devletlerinde Müslüman
olmayanlardan askerlik yapmadıkları için
alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

ÖşürA)
CizyeB)
AğnamC)
BennakD)

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

14.

MuhzırA)
MartolosB)
MuidC)
MuhtesipD)

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

15.

FarabiA)
İbn-i SinaB)
El-BiruniC)
HarezmiD)

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan'da
kurulan Türk Devletleri'nden biridir?

16.

Büyük Selçuklu DevletiA)
Karahanlı DevletiB)
Safevi DevletiC)
Babür DevletiD)

Timur Devleti’nin resmî para birimi
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

TümenA)
DinarB)
DirhemC)
RupiD)

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

18.

Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf’un
kendisine teslim edilmesi

A)

Anadolu beylerinden alınan toprakların eski
sahiplerine geri verilmesi

B)

Sultan Sancar'ın kendisine teslim edilmesiC)
Yıldırım Bayezid’ın kendi hâkimiyetini
tanıması

D)

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

19.

NoyanA)
KopıB)
NökerC)
YasunD)

Eyyûbilerde adliye teşkilatının başında
bulunan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

20.

MîrâhurA)
SilâhdarB)
KâdılkudâtC)
DevâdârD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 7 A
Reşat Nuri Güntekin'in gezi kitabı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Yeşil GeceA)
Anadolu NotlarıB)
Yaprak DökümüC)
Dudaktan KalbeD)

Türk edebiyatında düzyazıya dayalı türlerin
görüldüğü dönem aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Servet-i FünûnA)
TanzimatB)
Millî EdebiyatC)
CumhuriyetD)

Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı
yıllarında Türkiye'de yapılan milli eğitim ve
kültür alanındaki atılımlardan biri değildir?

3.

Gelenekçi edebiyatın getirdiği sınırlılıkların
devam etmesi

A)

Türk ve İslam Ansiklopedilerinin yayımına
başlanması

B)

Tercüme bürosunun kurulmasıC)
Köy enstitülerinin açılmasıD)

"Alemdağ'da Var Bir Yılan" hikâye kitabında
gerçek, rüya ve hayali iç içe ele alan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Sabahattin ÂliA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Halide Edip AdıvarC)
Sait Faik AbasıyanıkD)

"Çalıkuşu" romanı ile yaygın bir ün kazanan,
eserlerinde Anadolu kasaba ve şehirlerini
fon olarak almış, insanları sorunlarıyla
işleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Reşat Nuri GüntekinA)
Peyami SafaB)
Sait Faik AbasıyanıkC)
Sabahattin ÂliD)

Gezi edebiyatının ilk klasik örneğini veren
seyyah aşağıdakilerden hangisidir?

6.

StendhalA)
Victor HugoB)
DostoyevskiC)
Marco PoloD)

İlk gazetenin çıkarıldığı ülke aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

MısırA)
FransaB)
AlmanyaC)
CezayirD)

İtalyan edebiyatında en tanınmış anı yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Alberto MoraioA)
Silvio PellicaB)
ManzoniC)
Fillippo MarinettiD)

Türkiye’de harf devrimi kaç yılında
yapılmıştır?

9.

1920A)
1924B)
1928C)
1930D)

"Akşam Musikîsi" adlı şiir aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

10.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Halit Fahri OzansoyB)
Yusuf Ziya OrtaçC)
Enis Behiç KoryürekD)

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazılarının
özelliklerinden biri değildir?

11.

Güçlü bir gözleme dayanmasıA)
Gezip görülen yerlerdeki bütün olayların
ayrıntılı anlatılması

B)

Yalın bir dil kullanılmasıC)
Anlatımda hikâye planına uygunluk
gözetilmesi

D)
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A
"Varlık" dergisinde ölçüsüz, uyaksız,
şairanelikten uzak yeni bir şiir akımı başlatan
üç şair aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?

12.

Attila İlhan-Orhan Veli Kanık-Melih Cevdet
Anday

A)

Rıfat Ilgaz-Enver Gökçe- Oktay RifatB)
Orhan Veli Kanık-Melih Cevdet Anday-Oktay
Rifat

C)

Ömer Faruk Toprak-Arif Damar-Ahmet ArifD)

Aşağıdaki şairlerden hangisi "Beş Hececiler"
topluluğundan biri değildir?

13.

Yusuf Ziya OrtaçA)
Orhan Seyfi OrhonB)
Ahmet HaşimC)
Halit Fahri OzansoyD)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi
gezi yazarları arasında yer almaz?

14.

Falih Rıfkı AtayA)
Salah BirselB)
Hikmet BirandC)
Reşat Nuri GüntekinD)

“Karalama Defteri” adlı deneme kitabı
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

15.

Nurullah AtaçA)
Salah BirselB)
Fehmi BaşkutC)
Muzaffer İzgüD)

Gazetelerin ilk sayfasında ve genellikle ilk
sütununda yayımlanan makalelere ne ad
verilir?

16.

Siyasal MakaleA)
İktisadî MakaleB)
Edebî MakaleC)
BaşmakaleD)

Öncü tiyatronun en dikkat çekici örneklerini
veren oyun yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Necati CumalıA)
Haldun TanerB)
Melih Cevdet AndayC)
Ferhan ŞensoyD)

Şiirlerinde daha çok "ölüm, kader" gibi
temaları işleyen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Muammer LütfiA)
Kenan Hulusi KorayB)
Vasfi Mahir KocatürkC)
Ziya Osman SabaD)

Hikâyelerini, "Abdullah Efendi'nin Rüyaları"
adı altında toplamış olan ve eserlerinde rüya
ve bilinç altına büyük önem veren yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Sabahattin ÂliA)
Peyami SafaB)
Cevat Şakir KabaağaçlıC)
Ahmet Hamdi TanpınarD)

İçe dönük, maneviyatçı, bireyci şiirin başarılı
örneklerini veren şair aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Yusuf Ziya OrtaçA)
Ahmet Muhip DıranasB)
Necip Fazıl KısakürekC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)
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SEÇMELİ ALMANCA 5 A
Städte werden -------, aber die Welt wird immer
kleiner.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

größerA)
langeB)
schwierigC)
dauertD)

-------, ist der ------- Berg der Welt.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

Afrika / größteA)
Erciyes / kleinB)
Efe / schnellerC)
Mount Everest / höchsteD)

Petra ist 85 kg, Maria ist 75 kg und Zeynep ist 60
kg.

Welche Schlußfolgerung kann man nach den
obigen Sätzen machen?

Yukarıdaki cümlelerden çıkarılacak yargı
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

Maria ist am schwersten.A)
Zeynep ist die kleinste.B)
Zeynep ist die längste.C)
Petra ist am schwersten.D)

Wie lautet die Grundform von "am meisten"?

"am meisten" sözcüğünün mastar hali
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

4.

mehrA)
liebB)
gutC)
vielD)

Der vierte Monat des Jahres ist -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

JuniA)
MaiB)
AprilC)
JuliD)

Das Auto ist schneller als das Fahrrad. Das
Flugzeug ist aber -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

am schnellstenA)
als schnellerB)
schnellsteC)
schnellD)

A: Wozu gehst du ------- Deutschkurs?
B: Ich gehe zum Deutschkurs, ------- ich

Deutsch studieren will. 

Welches ergänzt die Lücken im obigen
Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

7.

zu / wennA)
zum / weilB)
auf / warumC)
aus / seinD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0103-A

43 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
A: Hallo, Ayşe!
B: Hallo, Atilla!
A: Wo wohnst du zur Zeit?
B: In Bursa.
A: Warum wohnst du in Bursa?
B: -------.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

Ich arbeite in Istanbul, weil ich dort viel
verdiene

A)

Ich wohne in Bursa, weil ich dort arbeiteB)
Wir möchten nach Bursa fahren, weil wir
unsere Freunde besuchen wollen

C)

Wir wollen auch in Bursa arbeiten, denn wir
wohnen dort

D)

------- der Computer nicht funktioniert, weiß
ich auch nicht.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

WeilA)
WozuB)
WarumC)
WasD)

Er ------- jeden Tag mindestens eine Zeitung.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

kauftA)
steigtB)
habtC)
machtD)

A: Warum bist du gekommen?
B: -------.
A: Ach ja, das habe ich vergessen! Hier hast du 

dein Geld!
B: Danke!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

Ich bin traurig, weil ich die Prüfung nicht
bestanden habe

A)

Ich bin gekommen, weil ich Taschengeld
brauche

B)

Ich hatte keine Zeit dich anzurufenC)
Ich habe meine Hausaufgaben gemachtD)

Petra geht zum Arzt, weil sie krank ist.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

Wann geht sie zur Schule?A)
Wozu geht Petra zum Arzt?B)
Wie heißt Petra's Arzt?C)
Wer geht zur Schule?D)

Wie lautet das Wort "jemanden einsetzen" auf
Türkisch?

"jemanden einsetzen" sözcüğünün Türkçe
karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

13.

birini çağırmakA)
birbirine yardım etmekB)
birini devreye sokmakC)
birini beğenmekD)
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A
A: -------
B: Selten, weil ich keine Zeit habe.
A: Das ist aber Schade!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

Wie oft gehen Sie ins Theater?A)
Gehst du auch ins Kino?B)
Um wieviel Uhr geht ihr ins Kino?C)
Wann fängt der Film an?D)

Die Angestellten in einer Bank können sich in
der Pause ausruhen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

Wann kann man Überweisungen machen?A)
Wann fängt die Pause an?B)
Wann können sich die Bankangestellten
ausruhen?

C)

Wann machst du Pause?D)

Sie geht morgens ------- um 08.00 Uhr
zur Bank.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

16.

immerA)
alleB)
pünktlichC)
ungefährD)

Die Herbstmonate sind -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

der März, der April, der MaiA)
der Dezember, der Januar, der FebruarB)
der Juni, der Juli, der AugustC)
der September, der Oktober, der NovemberD)

Müssen Bankangestellte oft ------- machen?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

FeierabendA)
UrlaubB)
HausaufgabenC)
ÜberstundenD)

Besonders um die Jahreswende. 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Wie gehst du jeden Tag zur Arbeit, zu Fuss
oder nimmst du den Bus?

A)

Kommst du heute Abend zum Essen?B)
Wann müssen Angestellte in der Bank
manchmal sehr lange Überstunden
machen?

C)

Was machst du am Jahresanfang?D)

Wie lange arbeitet man hier täglich?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

20.

Die normale Arbeitsdauer dauert täglich 8
Stunden.

A)

Wenn du willst, kannst du auch arbeiten.B)
Normalerweise mache ich jeden Tag Sport.C)
Ich schlafe nur am Wochenende.D)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0103-A

45 İzleyen sayfaya geçiniz.



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1 A
Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’daki son
toprak parçası olan Trablusgarp ve Bingazi’yi
aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle İtalya’ya
bırakmıştır?

1.

Belgrat AntlaşmasıA)
Yaş AntlaşmasıB)
Uşi AntlaşmasıC)
Ziştovi AntlaşmasıD)

I. Balkan Savaşı’ndan en kârlı çıkan Balkan
devleti aşağıdakilerden hangisidir?

2.

YunanistanA)
RomanyaB)
SırbistanC)
BulgaristanD)

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

3.

BulgaristanA)
AlmanyaB)
AvusturyaC)
İtalyaD)

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya
Savaşı’nda, Süveyş Kanalı’nı ele geçirip,
İngiltere’nin Hindistan yolunu kesmek
amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Galiçya CephesiA)
Çanakkale CephesiB)
Kanal CephesiC)
Kafkasya CephesiD)

I. Dünya Savaşı’nın başlamasından kısa bir
süre sonra taraf değiştirerek İtilaf
Devletleri’ne katılan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

İngiltereA)
İtalyaB)
JaponyaC)
FransaD)

İngiltere ve Rusya’nın 1908’de Reval’de gizli
bir görüşme yapması sonucunda İttihat ve
Terakki Cemiyeti Avrupa Devletleri’nin
Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmasını
engellemek amacıyla aşağıdakilerden
hangisinin ilanı için harekete geçmiştir?

6.

Tanzimat FermanıA)
Sened-i İttifakB)
Islahat FermanıC)
II. MeşrutiyetD)

Aşağıdakilerden hangisi Wilson İlkeleri
arasında yer almaz?

7.

Yenilenler savaş tazminatı ödemeyecekA)
Milletler arası gizli antlaşmaların sayısı
artırılacak

B)

Bütün barış antlaşmaları açık olacakC)
Savaş sonunda yenenler, yenilenlerden
toprak almayacak

D)

İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes
Antlaşması’nın 7. maddesine dayanarak ilk
işgal ettikleri Osmanlı toprağı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

İzmirA)
MusulB)
MalatyaC)
ErzurumD)

Aşağıdakilerden hangisi Millî Cemiyetlerden
biridir?

9.

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

Mustafa Kemal Atatürk binbaşı rütbesine
aşağıdaki  savaşlardan hangisi sırasında terfi
edilmiştir?

10.

Trablusgarp SavaşıA)
Birinci Balkan SavaşıB)
İkinci Balkan SavaşıC)
Sakarya SavaşıD)
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A
Atatürk’ün, “Yolunda yürüyen bir yolcunun,
ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun
ötesini de görmesi lazımdır.” sözünde
Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisini
açıkça görmek mümkündür?

11.

Bütünleştirme GücüA)
Vatan ve Milet SevgisiB)
İleri GörüşlülüğüC)
Mantıklı ve Gerçekçi OluşuD)

31 Mart Ayaklanması’nı bastırmak için
kurulan Hareket Ordusu’nun Kurmay
Başkanlığına getirilen kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Mustafa Kemal AtatürkA)
Celal BayarB)
İsmet İnönüC)
Ali Fuat CebesoyD)

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

13.

BoğazlarA)
Osmanlı BorçlarıB)
KapitülasyonlarC)
PatrikhaneD)

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

14.

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

Aşağıdakilerden hangisi Misakımillî
kararlarından biri değildir?

15.

Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki
Müslümanlara verilen haklar kadar güvenlik
altına alınacaktır.

A)

Yürütme gücü ve kanun yapma yetkisi
milletin tek ve gerçek temsilcisi olan
TBMM’ye aittir.

B)

Halkın oyu ile anavatana katılmış olan Kars,
Ardahan, Batum için gerekirse halkın oyuna
başvurulmalıdır.

C)

Siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan her
türlü sınırlamalar kaldırılacaktır.

D)

Millî sınırlar ifadesi ilk defa aşağıdakilerden
hangisinde kullanılmıştır?

16.

Sivas KongresiA)
Amasya GörüşmesiB)
Son Osmanlı Mebusan MeclisiC)
Erzurum KongresiD)

Aşağıdakilerden hangisi Saltanatın
kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

17.

Medeni Kanun’un kabul edilmesiA)
Saltanatın millî egemenlik anlayışına aykırı
olması

B)

Ülke yönetiminde ve barış görüşmelerinde
iki ayrı hükümetin bulunmasının uygun
olmaması

C)

İstanbul Hükumeti ve padişahın Millî
Mücadeleye karşı olması

D)

Kuvayımillîye birlikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

Eli silah tutan herkesin katıldığı,
gönüllülerden oluşan birliklerdir.

A)

Askerlik tekniğinden ve eğitiminden yoksun
birliklerdir.

B)

Düzenli ve disiplinli bir ordu değildir.C)
Birliğin bütün masrafları Duyun-u Umumiye
İdaresi tarafından karşılanmıştır.

D)

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Türkiye’yi
temsil eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

19.

İsmet İnönüA)
Fevzi ÇakmakB)
Rauf OrbayC)
Refet BeleD)

Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan
Berlin Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?

20.

Uyvar ve Neograd kalelerinin Osmanlılara
verilmesi

A)

Mısır meselesinin ilk kez uluslararası bir
ortamda çözüme kavuşması

B)

Teselya’nın, Osmanlı Devleti’ne bırakılmasıC)
Ermeni sorununun uluslararası bir sorun
olarak ortaya çıkması

D)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 A
Ali Fethi Okyar tarafından 12 Ağustos 1930
tarihinde kurulan siyasi parti
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

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

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

İş BankasıA)
Ziraat BankasıB)
Halk BankasıC)
Emlak ve Eytam BankasıD)

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

3.

Kadınlara boşanma hakkının verilmesiA)
Kadınlara yerel seçimlerde seçme ve
seçilme hakkının tanınması

B)

Kadınlara dilediği mesleğe girme hakkının
tanınması

C)

Mirasta ve şahitlikte kadın erkek eşitliğinin
sağlanması

D)

Türkiye Cumhuriyeti rejimine karşı çıkan ilk
isyan aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Patrona Halil İsyanıA)
Canberdi Gazali İsyanıB)
Şahkulu İsyanıC)
Şeyh Sait İsyanıD)

Resmi işlemlerde ve toplumsal hayatta
kişileri birbirinden ayırmak ve karışıklıkları
önlemek amacıyla 1934 yılında Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin kabul ettiği kanun
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Soyadı KanunuA)
Tevhid-i Tedrisat KanunuB)
Teşvik-i Sanayi KanunuC)
Millî Koruma KanunuD)

1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren
Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında yolcu ve
yük taşıma hakkı sadece Türk gemilere verildi.

Bu durum Atatürk’ün hangi ilkesi ile
doğrudan ilişkilidir?

6.

İnkılapçılıkA)
CumhuriyetçilikB)
LaiklikC)
MilliyetçilikD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye
Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkelerden
biri değildir?

7.

DurağanlıkA)
DevletçilikB)
MilliyetçilikC)
LaiklikD)

Türk Hava Kuvvetlerinin temelini atan
Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

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

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

9.

SancakbeyiA)
ŞurtaB)
SubaşıC)
Köy KethüdasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’na
üye ülkelerden biri değildir?

10.

BulgaristanA)
TürkiyeB)
YunanistanC)
RomanyaD)

Lozan Antlaşması’ndan sonra Irak Sınırı ve
Musul Sorunu Türkiye ile hangi devlet
arasında önemli sorun haline gelmiştir?

11.

İtalyaA)
AvusturyaB)
AlmanyaC)
İngiltereD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0103-A

48 İzleyen sayfaya geçiniz.



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

12.

AmasyaA)
HatayB)
TrabzonC)
AnkaraD)

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

13.

Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde
koşmamak

A)

Her şeyden önce millî gücümüze dayanmakB)
Dünyadaki gelişmelerden uzak durmakC)
Bağımsızlığı her şeyin üstünde tutmakD)

“Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa
olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa
elde edilen zaferler kalıcı olamaz, kısa zamanda
söner.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözü
Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan
ilişkilidir?

14.

HalkçılıkA)
MilliyetçilikB)
DevletçilikC)
LaiklikD)

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

15.

MilliyetçilikA)
LaiklikB)
DevletçilikC)
HalkçılıkD)

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci
Cumhurbaşkanı kimdir?

16.

Fahri KorutürkA)
Cemal GürselB)
İsmet İnönüC)
Celal BayarD)

Mustafa Kemal Atatürk malvarlığının bir
kısmını ailesinin ve yakınlarının geçimine
ayırdıktan sonra geri kalan servetini nereye
bağışlamıştır?

17.

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'neA)
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'naB)
Emlak ve Eytam Bankası'naC)
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'naD)

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

18.

JaponyaA)
İngiltereB)
FransaC)
ABDD)

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

19.

Doğal kaynaklardan yararlanmada eşitliğin
sağlanması

A)

Toprak genişlemelerine izin verilmesiB)
Tüm devletler için barış ve güvenliğin
sağlanması

C)

Sınır düzenlemelerinde milletlerin kendi
kaderlerini belirlemelerine fırsat verilmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin daimi üye ülkelerinden
biri değildir?

20.

FransaA)
ÇinB)
ABDC)
AlmanyaD)
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TARİH 1 A
Roma hukuk sisteminin ilk basamağı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

12 Levha KanunlarıA)
Urgakina KanunlarıB)
Manu KanunlarıC)
Mişna KanunlarıD)

Toplumsal ve milli kimliğin oluşumundaki
ana etken aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Coğrafi alanA)
Dini inanışB)
Devlet yapısıC)
DilD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin
insana sağladığı faydalardan biri değildir?

3.

Bireyin, deney ve gözlem yapabilme
becerisini geliştirmesi

A)

Bireyin, araştırma ve kanıt kullanma
becerisini artırması

B)

Bireyin, çok yönlü düşünme yeteneğini
geliştirmesi 

C)

Geçmişte bir arada yaşamış ve gelecekte bir
arada yaşayacak olan bireylerde milli bilinç
oluşturması

D)

İnsanın ve mekânın karşılıklı etkileşimini
araştıran tarihe yardımcı bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

PaleografyaA)
DiplomasiB)
ArkeolojiC)
CoğrafyaD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin
araştırma konularından biri olan vakanın
(olayın) özelliklerinden biri değildir?

5.

Yer ve zaman bildirmesiA)
Somut bilgiler içermesiB)
Süreklilik göstermesiC)
Başlangıç ve bitiş süresinin belli olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin
araştırmada kullandığı yöntemlerden biri
değildir?

6.

GözlemA)
TasnifB)
TahlilC)
TaramaD)

Sümerlerin, saygı duydukları tanrıları adına
kentlerde yaptırdıkları tapınaklara ne ad
verilir?

7.

TümülüsA)
KarumB)
OrtostatC)
ZigguratD)

Genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkânların
bir sokak üzerinde karşılıklı sıralandığı
ticaret merkezlerine ne ad verilir?

8.

KervansarayA)
HanB)
ArastaC)
RibatD)

Assurlu tüccarların Anadolu’daki en büyük
karumu aşağıdakilerden hangisidir?

9.

ŞarişaA)
KanişB)
ZalpaC)
HattuşaD)

Sümerlerde okullara ne ad verilir?10.

MastabaA)
Tablet eviB)
İnhumasyonC)
PoternD)
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A
Don Nehri’nin denize döküldüğü yerden
başlayıp Ural Dağları ve Günay Sibirya
ormanları sınırından Altaylara, Sayan Dağları
üzerinden Çin’e ve Amur Nehri’ne ulaşan
ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Kürk YoluA)
Baharat YoluB)
İpek YoluC)
Kral YoluD)

Matematikte “sıfırı” ilk defa kullanan
medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

12.

HintA)
ÇinB)
MısırC)
RomaD)

Anadolu’da 2,5 milyon yıl önce başlayan ve
MÖ XVI. Bin yıllarına kadar devam eden tarih
öncesi dönem aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Kalkolitik DönemA)
Mezolitik DönemB)
Paleolitik DönemC)
Neolitik DönemD)

Aşağıdakilerden hangisi tarihi bilgiye
kaynaklık eden sözlü kaynaklardan biridir?

14.

FermanlarA)
EfsanelerB)
KitabelerC)
BeratlarD)

Tarım ürünleri ve hayvanlardan elde edilen
liflerle giyinen ilk insanların araç-gereç
yapımında kullandığı ham madde
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

MermerA)
ÇakmaktaşıB)
GranitC)
AndezitD)

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kaç yılında
kurulmuştur?

16.

1925A)
1928B)
1931C)
1937D)

Türk Dil Kurumuna göre, bir olayın tarihi ve
çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları
birbirine karıştırma şeklinde tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

17.

OntolojizmA)
SekülarizmB)
DüalizmC)
AnakronizmD)

Osmanlı Devleti’nde mali işleri düzenlemek
amacıyla kullanılan takvim aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Miladi takvimA)
Hicri takvimB)
Rumi takvimC)
Celâli takvimiD)

İlk Çağ’da, ülkeleri dışında ele geçirdikleri
toprakları kendilerine bağlayarak, bazen de
kendi vatandaşlarını o bölgeye yerleştirerek
genellikle ticari faaliyetlerde kullanmak
amacıyla oluşturulan idarelere ne ad verilir?

19.

PantheonA)
VabartumB)
LejyonC)
KoloniD)

Tarihi dönemlerin başlangıcı kabul edilen
olay aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Matbaanın icat edilmesiA)
Yazının keşfedilmesiB)
Toprağın ekilmeye başlanmasıC)
Yerleşik yaşama geçilmesiD)
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TÜRK EDEBİYATI 3 A
Türk'ün öz benliğini yansıtan, yüksek bir
ahlâka dayanan, kahramanlık ruhunu coşkun
bir deyişle dile getiren, sevgiden gücünü
alan aile bağlarını eserin tamamında
sergileyen Türk ulusal kültürünün temel eseri
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Dede Korkut HikâyeleriA)
Battal Gazi DestanıB)
Danişment Gazi DestanıC)
Göktürk YazıtlarıD)

Edebiyat tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

2.

Hem bir bilim dalı hem de sanattır.A)
Gözleme ve deneye dayanır.B)
Edebi eserleri tarihsel gelişim çizgisi içinde
inceler.

C)

Öğretici bir nitelik taşır.D)

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

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

3.

Melih Cevdet AndayA)
Ahmet Hamdi TanpınarB)
Nabizade NâzımC)
Recaizade Mahmut EkremD)

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten
sonraki Türk destanlarından biridir?

4.

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

Koşuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

5.

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

A)

Tabiat güzellikleri vb. konuları işleyen
şiirlerdir.

B)

Günümüz halk edebiyatındaki koşmanın ilk
biçimidir.

C)

Yazılı edebiyat döneminin ürünüdür.D)

Sagu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

6.

İslamiyet öncesi döneme aittir.A)
Kopuz çalınarak söylenir.B)
Her dörtlüğün ilk 2-3 dizesi kendi arasında
uyaklıdır.

C)

Tabiat güzelliklerini anlatan şiirlerdir.D)

13. yüzyıl Moğol tarihçisi Reşidüddin
tarafından yazıya geçirilen destan
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Göç DestanıA)
Şu DestanıB)
Manas DestanıC)
Ergenekon DestanıD)

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

Yukarıda tanıtılan eser aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Atabetü’l HakâyıkA)
Kutadgu BiligB)
Kalyanamkara ve PapamkaraC)
İlyada ve OdysseiaD)
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A
Mehmet Fuad Köprülü ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

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

A)

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

Aşağıdakilerden hangisi, Batı etkisinde
gelişen Türk Edebiyatı'nın bölümlerinden biri
değildir?

10.

Milli EdebiyatA)
Milli Mücadele Dönemi EdebiyatıB)
Âşık Tarzı Halk EdebiyatıC)
Cumhuriyet Dönemi Türk EdebiyatıD)

Ala gözlerini sevdiğim dilber
Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
Kadir Mevlam seni öğmüş yaratmış
Kısmeti olduğun kullar öğünsün

Yukarıdaki dizelerin sahibi ünlü halk şairi
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Pir Sultan AbdalA)
KaracaoğlanB)
Âşık VeyselC)
DadaloğluD)

Aşağıdakilerden hangisi, Uygur
destanlarından biri değildir?

12.

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

Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyatın
özelliklerinden biri değildir?

13.

Dilinin sade olmasıA)
İslamiyet’in etkisinde kalmasıB)
Şiirlerin kopuz eşliğinde söylenmesiC)
Hece ölçüsü kullanılmasıD)

En eski Türk destanlarının tarihsel
sınıflandırması içinde ilk sırada yer alan
destan aşağıdakilerden hangisidir?

14.

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

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

15.

Cahit AtayA)
Melih Cevdet AndayB)
Orhan AsenaC)
Orhan KemalD)

Aşağıdaki yazarlardan hangisi, 17. yüzyılda
yazdığı "Şecere-i Türk" adlı eserinde
Ergenekon Destanı'na da yer vermiştir?

16.

Ali Şîr NevaîA)
Ebü'l-Gazi Bahadır HanB)
Fazıl Hüsnü DağlarcaC)
Melih Cevdet AndayD)

Aşağıdakilerden hangisi en eski Türk
destanıdır?

17.

Göç DestanıA)
Türeyiş DestanıB)
Yaratılış DestanıC)
Bozkurt DestanıD)
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A
Divan-ı Lügat'it Türk'ün yazarı kimdir?18.

Edip AhmetA)
Nailî KadimB)
Kaşgarlı MahmutC)
Ahmet YesevîD)

Uygur ülkesine bereket veren Kutlu Dağ’ın
Çinliler tarafından sökülüp taşınmasıyla ülkede
başlayan kıtlık ve bunun üzerine başlayan göç
anlatılmaktadır. Destan’da vatandan bir parça taş
vermeye kalkmanın zamanla bütün yurdu yok
edebilecek bir başlangıç olabileceği
vurgulanmaktadır.

Yukarıdaki parça hangi destanı anlatır?

19.

Göç DestanıA)
Oğuz Kağan DestanıB)
Ergenekon DestanıC)
Şu DestanıD)

“Biş ernek tüz ermes.” (Beş parmak düz olmaz.)

Yukarıdaki sav örneğine en uygun atasözü
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Ağaç yaşken eğilir.A)
Hayırsız dost gereksiz post.B)
Cefayı çekmeyen sefayı bilemez.C)
Bir ağaçta gül de biter diken de.D)
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ALMANCA 1 A
Wir ------- ihn im Kino gesehen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

habenA)
hastB)
hatC)
hatteD)

Ja, er ist 91 Jahre alt.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Wer sind sie?A)
Lebt er noch?B)
Was studiert er?C)
Wohnst du auch hier?D)

A: Kommst du aus Berlin?
B: Nein, ich ------- aus Frankfurt.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Yukarıdaki  karşılıklı konuşmada boş
bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru
olarak  tamamlar?

3.

kommeA)
kommstB)
kommtC)
kommenD)

Was macht sechs durch zwei?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

4.

DreiA)
VierB)
FünfC)
SechsD)

Der Hase ist ------- und ------- ist langsam.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

schwach / die AffeA)
faul / der HundB)
schnell / die AmeiseC)
lang / das PferdD)

Eine alte Frau braucht Hilfe. Man -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

möchte draussen essen.A)
kann sich ausruhen.B)
wird zu spät kommen.C)
soll ihr helfen.D)

------- hat es nicht geregnet.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlamaz?

7.

Nach DienstagA)
Wegen dem MüllB)
Am WochenendeC)
Gegen AbendD)
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A
Vater: Kannst du mein Auto waschen?
Sohn: Nein Vati, -------
Vater: Okay, dann muss ich das Auto waschen!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

du bist auch eingeladen.A)
wir waren im Kino!B)
ich habe keine Zeit!C)
er kommt aus der Türkei.D)

Der Mann hat das Gras -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

gelegtA)
gemischtB)
geregnetC)
gemähtD)

Atatürk hat ------- im Jahre 1923 gegründet.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

die ZeitungA)
die RevolutionB)
die MauerC)
die Türkische RepublikD)

Wer kommt da ------- die Ecke? Ach, das ist der
Briefträger!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

umA)
imB)
aufC)
beiD)

Ayşe ist krank und muss im Bett bleiben.

Wie lautet der obige Satz im Präteritum?

Yukarıdaki cümlenin geçmiş zaman şekli
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

Ayşe ist gekrankt und bleibt im Bett.A)
Ayşe musste im Bett bleiben, weil sie krank
wurde.

B)

Ayşe wurde krank und wird im Bett bleiben.C)
Ayşe war krank und musste im Bett bleiben.D)

A: Kommst du heute abend mit?
B: -------
A: Zur Tanzparty.
B: Ja, klar. Das habe ich total vergessen!

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

Wie lange dauert es?A)
Wer kommt mit uns?B)
Wann?C)
Wohin?D)
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A
Der Dieb ist ------- das Fenster in die Wohnung
-------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

über / ausgestiegenA)
gegen / hinuntergegangenB)
durch / eingestiegenC)
auf / abgestiegenD)

Meine Tochter will wissen, ------- ich heute zu
Hause bleibe.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

werA)
obB)
wennC)
weilD)

Ich warte auf meine Schwester.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

Warum bin ich so dick?A)
Was machst du hier vor der Schule?B)
Warum bist du traurig?C)
Wann kommst du nach Hause?D)

Das Essen ist heute ------- so gut wie gestern.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

beimA)
undB)
nicht C)
keinD)

Die Dachziegel können nicht ------- werden, weil
es da oben zu dieser Zeit kalt ist.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

18.

ausgewechseltA)
verkauftB)
bezahltC)
geladenD)

Was ist mit den Wänden? (tapezieren)

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

19.

Die Wände müssen geputzt werden.A)
Die Wände sind tapeziert worden.B)
Die Wände sollen repariert werden.C)
Die Wände können erneut werden.D)

Die Mutter spült das Geschirr.

Wie lautet der obige Satz in der Passivform?

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Die Mutter will das Geschirr spülen.A)
Die Mutter hat abgespült.B)
Das Geschirr wird gespült.C)
Das Geschirr soll gespült werden.D)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0103-A

57 İzleyen sayfaya geçiniz.



İNGİLİZCE 5 A
There ------- a library near the bank but now there
isn’t.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

used to beA)
usedB)
used to beingC)
used to beenD)

I ------- get up at six two years ago, but now I get
up at eight.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

canA)
must haveB)
usedC)
used toD)

He was running in the park when it ------- to rain.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

startedA)
startsB)
startC)
is startingD)

She was cooking ------- the electricity went off.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

whenA)
whileB)
whoC)
whichD)

Tery used to ------- a lot when he was a child.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

has criedA)
cryingB)
criedC)
cryD)

Our guests arrived while we ------- dinner.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

hadA)
were havingB)
haveC)
are havingD)

Selin has had her I-phone ------- last summer.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

forA)
thenB)
sinceC)
agoD)

Jane ------- a newspaper while she was waiting at
the busstop.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

is readingA)
readsB)
was readingC)
readingD)
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A
I have had my glasses ------- ten years.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

sinceA)
agoB)
forC)
thenD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

atA)
forB)
toC)
sinceD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

easyA)
most easilyB)
easilyC)
more easilyD)

These books are ------- than those books.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

cheapA)
cheaperB)
more cheapC)
the cheapD)

Don’t speak loudly, -------?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

does sheA)
will youB)
are weC)
do youD)

Robots ------- the world in the future.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

are controllingA)
controlledB)
will controlC)
have controlledD)

They never helped us, -------?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

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

Mary: Let’s go to the cinema, -------?
Ernest: That’s a good idea. 

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

16.

will weA)
do theyB)
shall weC)
shall theyD)
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A
They ------- travel around the world next year.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

willA)
isB)
areC)
doesD)

Zeynep studies regularly, -------?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

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

We will ------- to Bodrum in summer.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

goA)
goesB)
goingC)
wentD)

My little sisters play in the playground ------- than
us.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

happyA)
more happilyB)
happierC)
more happyD)
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ALMANCA 7 A
Welches zusammengesetzte Wort ist falsch?

Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi
yanlıştır?

1.

Der LandmorgenA)
Der ErdkundetestB)
Die HauptstadtC)
Das HaustierD)

------- kann nicht laufen, sondern schleichen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

Eine SchildkröteA)
Ein PferdB)
Ein TigerC)
Eine SchlangeD)

Er legt seine Schlüssel ------- den Schrank.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

mitA)
inB)
linksC)
zwischenD)

Es bedeutet “auf Wiedersehen” sagen. 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

4.

Wie geht es dir?A)
Warum soll er Winken?B)
Was bedeutet mit der Hand winken?C)
Wann müssen die Kinder leise sein?D)

Der Löwe ist der König aller Tiere.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Wo ist der König aller Tiere?A)
Welche Tiere kennst du?B)
Wann geht der König aller Tiere in den
Wald?

C)

Welches Tier ist der König aller Tiere?D)

-------, daß ich in einer Band mitspielen kann.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

6.

Jeder kann das doch spielenA)
Für die Zukunft wünsche ich mirB)
Das kleine Kind spielt BlockflöteC)
Alles Gute für deine ZukunftD)

------- kannst du die Prüfung bestehen.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri 
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

Wenn du viel übstA)
Falls er seine Hausaufgaben machtB)
Wenn wir Musik hörenC)
Als wir heute in die Schule gingenD)

Womit macht ihr Musik?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

8.

Er hat früher nie Musik gehört.A)
Ich habe auch einen Computer.B)
Wir machen mit der Gitarre Musik.C)
Sie macht immer Musik.D)
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A
A: Wie ------- deine Lieblingssängerin?
B: ------- Lieblingssängerin heißt Funda Arar.

Welches ergänzt die Lücken im obigen
Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

9.

schreibst / MeineA)
heißt / MeineB)
kennst / DeinC)
singt / DeineD)

Was bedeutet "Die Laune" auf Türkisch?

"Die Laune" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

KeyifA)
FikirB)
AynaC)
KaşıkD)

Der Mann trägt einen Rucksack.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Adam sırt çantasını unuttu.A)
Adamın her şeyi sırt çantasında duruyor.B)
Adam sırt çantası taşıyor.C)
Adamın sırt çantasına ihtiyacı var.D)

Das Kind möchte ------- eine Mütze kaufen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

michA)
sichB)
fastC)
dichD)

Worüber sprechen die Schüler?

Welches hat die gleiche Bedeutung mit dem
obigen Satz?

Yukarıdaki cümle ile aynı anlamı taşıyan
cümle aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

13.

Was sagt der Schüler?A)
Über welche Prüfung sprechen die Kinder?B)
Wie unterhalten sich die Schüler?C)
Über was diskutieren die Schüler?D)

-------, wenn man es teilt.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri 
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

Das ist eine HochzeitA)
Jede Generation hat B)
Das Glück verdoppelt sichC)
Sie können anderen Menschen helfenD)

In der Türkei wird ein ------- gefeiert, wenn
jemand Geburtstag hat.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

FührerscheinA)
AusweisB)
GrundschuleC)
FamilienfestD)

------- braucht Vitamine und Mineralien, um
gesund zu bleiben.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

Die ZeitA)
Der KörperB)
Das RezeptC)
Das EssenD)
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A
Was brauchst du, wenn du einen Salat
zubereitest?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun
cevabı değildir?

17.

Ich spiele gern Tennis.A)
Ich brauche einen Kopfsalat.B)
Für die Soße brauche ich Essig und Salz.C)
Ein Bund Petersilie und drei Tomaten.D)

Machst du ------- Sport oder nur selten?

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlamaz?

18.

oftA)
jeden TagB)
immerC)
jetztD)

Die Kartoffel / der Paprika / der Kopfsalat / das
Omelett 

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Die KartoffelA)
Der KopfsalatB)
Das OmelettC)
Der PaprikaD)

Wo ist der Kraut für den Salat?

Wie lautet der obige Satz in der Pluralform?

Yukarıdaki cümlenin çoğul hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Wo sind die Kräuter für die Salate?A)
Wo sind die Krauten für den Salat?B)
Wo ist die Kraut für die Salate?C)
Wo ist die Krautes für das Salat?D)
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İNGİLİZCE 7 A
My grandmother’s garden is full ------- apple
trees.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

onA)
inB)
atC)
ofD)

Giresun is famous ------- its nuts.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

onA)
atB)
inC)
forD)

Are you pleased ------- your new car?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

onA)
fromB)
withC)
atD)

Mustafa is extremely ------- at teaching English.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

goodA)
proudB)
famousC)
interestedD)

David is ------- with his presentation.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

busyA)
crazyB)
keenC)
similarD)

Jenny: “Is it rainy outside?”

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dolaysız
anlatım cümlesinin dolaylı anlatım biçimidir?

6.

Jenny wanted to know if it was rainy outside.A)
Jenny wanted to know was it rainy outside.B)
Jenny wanted to know if it is rainy outside.C)
Jenny wanted to know if it did rainy outside.D)

Jack: “I can swim well.” 
Jack said that he ------- well.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

swamA)
may swimB)
is swimmingC)
could swimD)
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A
Michael said, “I will visit you tomorrow.” 
Michael said that he would visit me -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

the previous dayA)
the next dayB)
nowC)
tomorrowD)

My friends: ”We are in the canteen now”
My friends said that -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

they are in the canteen nowA)
they were in the canteen thenB)
to be in the canteen nowC)
they have been in canteen nowD)

Clark: “Play with us, Louise”
Clark told Louise -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

to playing with usA)
to playing with themB)
to play with themC)
to play with usD)

Mary has been living in this city for five years.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
Türkçe karşılığıdır?

11.

Mary 5 yıl önce bu şehirde oturdu.A)
Mary 5 yıl boyunca bu şehirde oturdu.B)
Mary 5 yıldır bu evde oturmakta.C)
Mary 5 yıldır bu şehirde oturuyor.D)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

yetA)
forB)
sinceC)
justD)

Fred hasn’t studied for the exam ------- far.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

yetA)
everB)
soC)
alreadyD)

Those thieves have been in prison ------- 20
years.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

yetA)
forB)
everC)
sinceD)
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I can’t find my keys. I think I ------- them.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

lostA)
have loseB)
have lostC)
am losingD)

The men in the café ------- when the police
arrived.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

had fightA)
will fightB)
had been fightingC)
fightsD)

I was very tired because I ------- for days.
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

haven’t sleptA)
hadn’t sleptB)
am sleepingC)
never sleepD)

English is an important way to ------- among the
world.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

communicateA)
findB)
needC)
connectD)

A: Did you have dinner with your family last 
night? 

B: No, I didn’t. They had already ------- eating 
when I -------.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

19.

finish / arriveA)
finished / arrivedB)
finish / arrivedC)
finished / had arrivedD)

Kathy had never ------- a penguin before she
went to a zoo.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

has seenA)
seeB)
sawC)
seenD)
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BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



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.


