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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 A
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar
olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni
bozulurdu.” ayeti ile aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmıştır?

1.

Evrende var olan her şeyi Allah’ın yaratmasıA)
Her şeyin Allah’a muhtaç olmasıB)
Allah’ın gökte olmasıC)
Allah’ın bir ve tek olmasıD)

Dua ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

2.

İbadetlerin özüdür.A)
Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere şükretmektir.B)
Allah’a (c.c.) isyanını dile getirmektir.C)
Allah (c.c.) ile iletişim kurmaktır.D)

Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesine ne ad
verilir?

3.

BasarA)
Aziz B)
MütekebbirC)
İlimD)

"Dünyada bütün canlılara şefkat gösteren,
inanan inanmayan herkese merhamet eden
ve her türlü nimeti sürekli veren” anlamına
gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

4.

RahimA)
RahmanB)
SametC)
SemiD)

Kadir gecesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

5.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı
gecedir.

A)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu gecedir.B)
Ramazan ayının başladığı gecedir.C)
Medine’ye hicretin başladığı gecedir.D)

Ramazan ayında tutulan oruçla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

6.

Sünnettir.A)
Müstehabtır.B)
Vaciptir.C)
Farzdır.D)

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan
davranışlardan biridir?

7.

Denize girmekA)
Diş fırçalamakB)
Ağıza giren yağmur, kar veya doluyu bilerek
yutmak

C)

UyumakD)

Orucun başlama vakti aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

İmsakA)
İftarB)
TeravihC)
FitreD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzda
kullanılan selamlaşma ifadelerinden biri
değildir?

9.

Allah’a emanet olunA)
Bana bakB)
MerhabaC)
Hayırlı günlerD)

Tahiyyat duasıyla Müslümanlara beş vakit
namazda, aşağıda yer alan kavramlardan
hangisinin önemi hatırlatılmaktadır?

10.

SaygıA)
GüvenB)
Sabır C)
SelamlaşmaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun
davranışlardan biridir?

11.

Yemeği ölçülü yemekA)
Yemeği şapırdatarak yemekB)
Gösterişli sofralar hazırlamakC)
Ağızda yemek varken konuşmakD)

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) “el-Emin”
denmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Temiz olmasıA)
Peygamber olması B)
Doğru ve dürüst olmasıC)
Ağırbaşlı olmasıD)

Aile mutluluğu Kuran-ı Kerim'de hangi
deyimle anılmaktadır?

13.

Geniş gönüllüA)
Ana baba günüB)
Göz aydınlığıC)
Kanadı altına almakD)

Kevser Suresi kaç ayetten oluşmaktadır?14.

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

İslam ahlakının övdüğü ve ahlaklı olmanın
gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik,
bilgelik, alçakgönüllülük niteliklerininin ortak
adı aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Sıla-i RahimA)
ErdemB)
SelametC)
MerhametD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin
çocuklarından biri değildir?

16.

Hz. YusufA)
Hz. KasımB)
Hz. ZeynepC)
Hz. FatımaD)

Kâbe yönünü gösteren ve imamın cemaate
namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?

17.

KubbeA)
MihrapB)
Minber C)
ŞerefeD)

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf
edebiyatının öncülerinden biridir?

18.

Ahmet YesevîA)
ItrîB)
İsmail Dede EfendiC)
Mimar SinanD)

Aşağıdakilerden hangisi camiin iç
bölümlerinde yer alan yapılardan biridir?

19.

ŞadırvanA)
MinareB)
Vaaz kürsüsüC)
TürbeD)

Aşağıdakilerden hangisi dinî musiki
türlerinden biri değildir?

20.

GazelA)
Kaside B)
İlahiC)
KudümD)
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FEN BİLİMLERİ 6 A
Kanı süzerek atık maddelerin temizlendiği
organa ne ad verilir?

1.

AkciğerA)
BöbrekB)
KalpC)
MideD)

Aşağıdakilerden hangisi oynamaz
eklemlerden biridir?

2.

KafatasıA)
BilekB)
ParmakC)
DizD)

Aşağıdakilerden hangisi karasal
gezegenlerden biridir?

3.

UranüsA)
JüpiterB)
SatürnC)
Dünya D)

Aşağıdaki kaslardan hangisi isteğimize bağlı
olarak çalışır?

4.

Bacak kasıA)
Kalp kasıB)
Mide kasıC)
Bağırsak kasıD)

Güneş tutulmasındaki gök cisimlerinin
konumlarının sıralanması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5.

Dünya-Güneş-AyA)
Ay-Güneş-DünyaB)
Güneş-Dünya-AyC)
Güneş-Ay-DünyaD)

Gezegenlerin bazılarının etrafında dönen gök
cisimlerine ------- adı verilir

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

uyduA)
yıldızB)
meteorC)
gezegenD)

Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımlara
örnek olarak verilebilir?

7.

Su-SirkeA)
Zeytinyağı-SuB)
Benzin-DemirC)
Bulaşık deterjanı-SirkeD)

Yukarıdaki topa etki eden bileşke kuvvetin
yönü ve büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

8.

A)

B)

C)

D)

80 km/h sabit hızla hareket eden bir otobüs
yolu 3 saate tamamlamışsa yol kaç km’dir?

9.

120A)
180B)
240C)
280D)

Maddeyi oluşturan taneciklerin yer
değiştirmeden yaptıkları harekete ne ad
verilir?

10.

YanmaA)
DönmeB)
ÖtelemeC)
TitreşimD)

Kuvvet birimi nedir?11.

PascalA)
TeslaB)
NewtonC)
HertzD)

Aşağıdakilerden hangisi ısıyı ileten
maddelerden biridir?

12.

TahtaA)
BakırB)
PorselenC)
PlastikD)
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A
İç ve dış ortamdan gelen uyarıları alan,
değerlendiren, iç organların düzenli ve
uyumlu çalışmasını kontrol eden sisteme ne
ad verilir?

13.

İskeletA)
DolaşımB)
BoşaltımC)
SinirD)

Gürültülü ortamlarda sesin dışarı yayılmasını
önlemeye ne ad verilir?

14.

Sesin dalgalanmasıA)
Sesin yayılması B)
Sesin yankılanmasıC)
Sesin soğrulmasıD)

Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

15.

Kaynaktan çıkan sesin geri dönmesine
yankı denir.

A)

Sesin havadaki hızı yaklaşık 340m/s’dir.B)
Kaynaktan uzaklaştıkça sesin enerjisi artar.C)
Sesin yayılması madde taneciklerinin
olmadığı ortamlarda da mümkündür.

D)

Gözün iç kısmında görüntünün oluştuğu yere
ne ad verilir?

16.

Sarı benekA)
Kör noktaB)
KorneaC)
İrisD)

Bir elektrik çarpması olayı yaşandığında ilk
yapılması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Yaralıya su içirilmesiA)
Yaralının olay yerinden uzaklaştırılmasıB)
Enerji kaynağının kapatılmasıC)
Acil yardım çağrılmasıD)

Sesin oluşması, yayılması ve yansıması gibi
konular  ------- adı verilen bilim dalının çalışma
alanıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

mantıkA)
antropolojiB)
akustikC)
jeofizikD)

Elektriksel direnç aşağıdakilerden hangisine
bağlı değildir?

19.

Maddenin cinsineA)
Maddenin maliyetineB)
Maddenin uzunluğunaC)
Dik kasıt alanınaD)

Kaslarda ve özellikle de eklemlerde görülen
ağrılı hastalıklara genel olarak ne ad verilir?

20.

ZatürreA)
ÜlserB)
RomatizmaC)
DiyabetD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0100-A

5 İzleyen sayfaya geçiniz.



FEN BİLİMLERİ 7 A
Uzay boşluğunda dolaşarak uzay
araştırmaları için bilimler veriler toplayan
araca ne ad verilir?

1.

Uzay mekiğiA)
Uzay istasyonuB)
Uzay teleskobuC)
Uzay sondasıD)

Türkiye’nin ilk gözlem uydusu
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Göktürk-1A)
BilsatB)
Türksat 1BC)
Türksat 4BD)

Aşağıdakilerden hangisi gözlemevi kurulacak
bölgelerde aranan özelliklerden biri değildir?

3.

Deprem kuşaklarına uzak olmasıA)
Havadaki toz oranının düşük olmasıB)
Bulutsuz gece sayısının fazla olmasıC)
Havadaki nem oranının yüksek olmasıD)

2n kromozomlu bir sperm ana hücresi
geçirdiği mayoz I  ve mayoz II sonucu kaç
sperm oluşturur?

4.

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

Aşağıdakilerden hangisi hücrenin depo
merkezidir?

5.

ÇekirdekA)
KloroplastB)
KofulC)
MitokondriD)

Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Lizozomu vardır.A)
Genellikle oval bir şekle sahiptir.B)
Kloroplastları yoktur.C)
Hücre duvarı vardır.D)

Uzaydaki gök cisimleri atmosfere girdiği zaman
hava direncinden etkilenmeye başlar. Bu nedenle
kinetik enerjileri ------- dönüşür.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

ısı enerjisineA)
potansiyel enerjiyeB)
elektrik enerjisineC)
mekanik enerjiyeD)

Ağırlık aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?8.

Eşit kollu teraziA)
BarometreB)
Dinamometre C)
TermometreD)

Enerji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

9.

Kinetik enerji ve potansiyel enerji birbirlerine
dönüşebilir.

A)

Cisimlerin sahip olduğu toplam enerji
değişebilir.

B)

Bir cisim aynı anda hem potansiyel hem de
kinetik enerjiye sahip olabilir.

C)

Evrende enerji yok olmaz.D)

İlaçlarda, deterjanlarda, ısıya dayanaklı cam
imalatında, seramik yapımında, roket
yakıtlarında ve radyasyona karşı yalıtım
malzemesi olarak kullanılan element
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

BorA)
LityumB)
AzotC)
HidrojenD)
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A
1. Proton K. Pozitif yüklü
2. Nötron L. Negatif yüklü
3. Elektron M. Yüksüz

Yukarıdaki atom tanecikleri ve bunların
yüklerinin doğru eşleştirmesi
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

1-K, 2-L, 3-MA)
1-K, 2-M, 3-LB)
1-L, 2-K, 3-MC)
1-M, 2-L, 3-KD)

Karışımların çözünme hızına etki eden
faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

12.

Sallama, sıvı-sıvı çözelti oluşum hızını
etkilemez.

A)

Karıştırma, katı-sıvı çözelti oluşum hızını
azaltır.

B)

Sıcaklık artışı, çözücü katı veya sıvı ise
çözünme hızını artırır.

C)

Çözünen maddenin toz haline getirilmesi
çözünme hızını azaltır.

D)

Tümsek aynadaki görüntü ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

13.

Düz ve cisimden küçüktür.A)
Ters ve cisimle aynı boydadır.B)
Ters ve cisimden büyüktür.C)
Düz ve cisimle aynı boydadır.D)

Işığın bir ortamdan, diğer ortama geçerken
kırılmaması için kaç derece açı ile gelmesi
gerekir?

14.

20A)
45B)
90C)
125D)

Aşağıdakilerden hangisi beyaz ışıktaki, ışık
ışınlarının renklerinden biri değildir?

15.

TuruncuA)
SiyahB)
YeşilC)
MorD)

Bitkilerde erkek üreme hücresine ne ad
verilir?

16.

LarvaA)
İribaşB)
PolenC)
PupaD)

Bir bebeğin oluşum evrelerinin doğru
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Döllenme - Embriyo - Fetüs - Zigot - BebekA)
Döllenme - Embriyo - Zigot - Fetüs - BebekB)
Döllenme - Fetüs - Embriyo - Zigot - BebekC)
Döllenme - Zigot - Embriyo - Fetüs - BebekD)

Sütün yoğurda dönüşümü aşağıdaki eşeysiz
üreme şekillerinden hangisine bir örnektir?

18.

Vejetatif üremeA)
Bölünerek üremeB)
Rejenerasyon ile üremeC)
Tomurcuklanarak üremeD)

Elektrik devrelerinde gerilim ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

19.

Gerilim “A” ile gösterilir.A)
Voltmetre, elektrik devresine her zaman seri
bağlanır.

B)

Gerilim, bir elektrik devresinde iletken telin
herhangi bir noktasından birim zamanda
geçen yük miktarıdır.

C)

Gerilim birimi volttur.D)

Ampulleri seri bağlı bir elektrik devresinde,
ampul sayısının artması aşağıdakilerden
hangisine neden olmaz?

20.

Ampullerin hepsinden farklı elektrik akımı
geçmesine

A)

Ampuller üzerinden daha az elektrik enerjisi
geçmesine

B)

Devrenin toplam direncinin artmasınaC)
Ampullerin parlaklığının azalmasınaD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0100-A

7 İzleyen sayfaya geçiniz.



FEN BİLİMLERİ 8 A
Hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve
değişimini nedenleri ile inceleyen, bu hava
olaylarının canlılar ve Dünya açısından
doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına
ne ad verilir?

1.

KlimatolojiA)
MeteorolojiB)
BiyolojiC)
EkolojiD)

21 Haziran’da Güneş ışınlarının öğle vakti Kuzey
Yarım Küre’de dik olarak geldiği enlem -------
olarak adlandırılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

EkinoksA)
EkvatorB)
Oğlak DönencesiC)
Yengeç DönencesiD)

21 Aralık’ta Yer Küre’de yaşananlar ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Güney Yarım Küre’de en kısa gündüz
yaşanır.

A)

Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de
yaz mevsimi yaşanır.

B)

Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de kış
mevsimi yaşanır.

C)

Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.D)

Sadece dış görünüşü etkileyen ve kalıtsal
olmayan değişimlere ne ad verilir?

4.

AdaptasyonA)
MutasyonB)
ModifikasyonC)
VaryasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi nükleotidlerde
bulunan bazlardan biri değildir?

5.

Azotlu organik bazA)
ŞekerB)
FosfatC)
Potasyum hidroksitD)

Aşağıdaki hücrelerden hangisindeki
mutasyon kalıtsaldır?

6.

Kas hücresiA)
Beyin hücresiB)
Üreme hücresiC)
Sinir hücresiD)

Basınç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

7.

Katı basıncı ile yüzey alanı ters orantılıdır.A)
Katı basıncını etkileyen değişkenler, kuvvet
ve yüzey alanıdır.

B)

Sıvı basıncı, sıvının derinliğine bağlıdır.C)
Katı bir cismin uyguladığı kuvvet arttıkça,
zemine etki eden basınç azalır.

D)

Açık hava basıncını ilk ölçen bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

TorricelliA)
AristoB)
NordleeC)
MendeleyevD)

Basınç birimi aşağıdakilerden hangisidir?9.

WattA)
PascalB)
NewtonC)
JouleD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bor
madeni yataklarının bulunduğu yerlerden biri
değildir?

10.

Kütahya - EmetA)
Balıkesir - BigadiçB)
Ankara - ÇubukC)
Eskişehir - KırkaD)

Aşağıdaki meyve ve içerdiği asit türü
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

11.

Limon - Sitrik asitA)
Çilek - Tartarik asitB)
Üzüm - Folik asitC)
Elma - Laktik asitD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal
değişimlerden biri değildir?

12.

MayalanmaA)
ÇürümeB)
EzilmeC)
EkşimeD)

Sabit ve hareketli makaralardan oluşan
sistemlere ne ad verilir?

13.

ÇıkrıkA)
PalangaB)
Eğik düzlemC)
KasnakD)

Aşağıdakilerden hangisi çıkrık düzeneği ile
çalışan araçlara bir örnektir?

14.

El arabasıA)
KerpetenB)
RampaC)
Kıyma makinesiD)

Eğik düzlem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

15.

Eğik düzlemin yüksekliği azaltıldığında,
eğim artar.

A)

Eğik düzlemde kuvvetten kazanç, yoldan
kayıp vardır.

B)

Eğik düzlemin eğimi azaldığında, kuvvet
kazancı azalır.

C)

Eğik düzlem kullanılarak işten kazanç
sağlanır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi oksijensiz solunum
çeşidi olan etil alkol fermantasyonuna bir
örnektir?

16.

Hamurun mayalanmasıA)
HamlamaB)
Yoğurdun mayalanmasıC)
Tüple dalan dalgıçın yaptığı solunumD)

Havanın yaklaşık %78’ini oluşturan gaz
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

HidrojenA)
KarbondioksitB)
AzotC)
OksijenD)

I. Ayrıştırıcılar
II. Tüketiciler
III. Üreticiler

Yukarıdakilerden hangileri ekoloji
piramidinin her basamağında yer alır?

18.

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

Ebonit çubuk, yün kumaşa sürtüldüğünde
elektriklenir.

Buna göre, ebonit çubuğun elektrik yükü ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

19.

Pozitif elektrik yükü yüklenir.A)
Negatif elektrik yükü yüklenmiş olur.B)
Elektrik yükü nötr hale gelir.C)
Elektrik yükünde değişme olmaz.D)

Cisimlerin yüklü olup olmadığını ya da hangi
yükle yüklendiğini anlamak için kullanılan
araçlara ne ad verilir?

20.

SteteskopA)
MikroskopB)
TeleskopC)
ElektroskopD)
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MATEMATİK 8 A

sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

1.

3 6A)
(3)6B)
63C)

(6)3D)

Aynı anda aynı duraktan kalkan iki tramvaydan
biri 18 dakikada, ikincisi 40 dakikada seferlerini
tamamlayıp durağa dönmektedir.

Sabah saat 08:30’da birlikte hareket eden
tramvaylar en erken saat kaçta tekrar birlikte
hareket ederler?

2.

10:30A)
11:30B)
14:30C)
15:00D)

Can, televizyona şifre koymuştur. Kızı Ayşe
şifreyi babasına sorduğunda babasının cevabı:
“120 sayısının asal çarpanlarının çarpımı”
olmuştur.

Buna göre, Can’ın bulduğu şifre
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

6A)
12B)
24C)
30D)

şeklinde çözümlenmiş hali verilen sayının
ondalık gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

4010,57A)
4015,07B)
4100,75C)
4105,70D)

Yukarıdaki karelerin alanları sırasıyla 3,61 cm2
ve 5,76 cm2 dir. 

K ve L noktaları doğrusal olduğuna göre, |KL|
uzunluğu kaç cmdir?

5.

4,3A)
4,8B)
5,5C)
5,7D)

Buna göre, kaç pakete ihtiyaç vardır?

6.

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

7. ve 8. soruları aşağıdaki grafiğe göre
cevaplayınız.

Bir şehirde bir hafta boyunca her gün günlük
hava sıcaklığı ölçülmüş ve kaydedilmiştir.
Sıcaklık verileri yukarıdaki grafikte verilmiştir.

Bu grafiğe göre, pazar günü ölçülen sıcaklık
ile salı günü ölçülen sıcaklık arasındaki fark
kaç derecedir?

7.

4A)
6B)
8C)
10D)

Yukarıdaki grafiğe göre, aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Cuma günü ölçülen sıcaklık bir önceki güne
göre 4 °C artmıştır.

A)

Havanın en soğuk olduğu gün cumartesidir.B)
Cuma gününden itibaren sıcaklıklar
azalmıştır.

C)

Çarşamba günü ölçülen sıcaklık bir önceki
güne göre değişmemiştir.

D)

24 adet kırmızı ve 32 adet siyah topun olduğu
bir torbadan rastgele alınan bir topun kırmızı
olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A)

B)

C)

D)

olduğuna göre a2+b2 aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

290A)
317B)
332C)
346D)

Bir sınıfta 60 öğrenci vardır. Sınıftan rastgele
seçilen bir öğrencinin gözlüklü olma olasılığı
3/5 ise bu sınıftaki gözlüklü öğrencilerin
sayısı kaçtır?

11.

18A)
24B)
32C)
36D)
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A
Bir su deposu, içi su dolu iken 358 litre
gelmektedir. Yarısı su ile doluyken 215 litre
geliyor.

Bu su deposunun boşken ağırlığı kaç
litredir?

12.

48A)
56B)
64C)
72D)

5x – 12y  12  0 

doğrusunun eğimi aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdaki noktalardan hangisi, 15y–7x36
doğrusu üzerindedir?

14.

(–3, 1)A)
(–1, 2)B)
(1, 4)C)
(2, –3)D)

15.

84A)
90B)
110C)
122D)

Buna göre; x kaçtır?

16.

1A)
2B)
3C)
4D)
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17.

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

Taban yarıçapı 10 cm ve yüksekliği 15 cm
olan dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç
cm2 dir?
(  3 alınız.)

18.

1250A)
1500B)
1600C)
1750D)

Yukarıdaki şeklin önce x eksenine göre
yansıması alınıyor daha sonra y eksenine göre
yansıması alınıyor.

Bu yansımaların ardından hangi nokta bu
şeklin içinde kalır?

19.

KA)
LB)
MC)
ND)

Yukarıda bir dik koninin açınımı verilmiştir.

|TB|32 cm ve taban yarıçapı 12 cm

20.

85A)
135B)
150C)
180D)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0100-A

13 İzleyen sayfaya geçiniz.



SOSYAL BİLGİLER 5 A
Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin hazır
bulunuşlukla üstlendiği rollere örnektir?

1.

AnneA)
DoktorB)
AblaC)
EşD)

I. Aile ve kişisel güvenliğin korunması
II. Sağlıklı bir insan olarak gelişmesine uygun

ortamın hazırlanması
III. Çevreye karşı duyarlı olmak
IV. Mutlu bir aile ortamına uygun davranışlar

sergilemek

Yukarıdakilerden hangileri kişinin
sorumlulukları kapsamında değelendirilir?

2.

I ve IIA)
I ve IVB)
II ve IIIC)
III ve IVD)

Tarihte parayı ilk kez icat edip kullanan
medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

3.

LidyalılarA)
İyonlarB)
FriglerC)
SümerlerD)

Aşağıdakilerden hangisi “hak bilinci”
gelişmiş kişilerin özelliklerinden biri
değildir?

4.

Gerekli durumlarda hakkını çok iyi
savunabilmesi

A)

Diğer insanların haklarını korumalarına
yardımcı olması

B)

Hayatı ile ilgili kararları kendisinin
verebilmesi 

C)

İnsanların haklarına saygılı olmasıD)

Toplumda nesilden nesile aktarılan gelenek,
görenek, düşünce ve inanç sistemine ne ad
verilir?

5.

TarihA)
KültürB)
SanatC)
DilD)

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya
bölgesinde kurulan medeniyetlerden biri
değildir?

6.

AsurlarA)
BabillerB)
FriglerC)
SümerlerD)

Yağışın özellikle yağmurun fazla yağdığı dik
yamaçlardan aşağıya doğru toprakların
kayması sonucu oluşan doğal afetlere ne ad
verilir?

7.

ErozyonA)
ÇiğB)
SelC)
HeyelanD)

Bir fiziki haritada sıfır metre ile gösterilen
kısım aşağıdakilerden hangisidir?

8.

En yüksek yerlerA)
Deniz B)
OvaC)
En alçak yerlerD)

 973 yılında Harezm’de doğdu.
 Güneşin yüksekliğini ve şehrin boylamını

hesapladı.
 Mevsimlerin ne zaman başladığını belirledi.
 Jeodezi biliminin kurucusu oldu.

Yukarıda bazı özellikleri verilen bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Thomas EdisonA)
Stephan HawkingB)
El - BiruniC)
Ez - ZehvariD)

Akarsular tarafından derin yarılmış ve
çevresine göre yüksekte olan geniş
düzlüklere ne ad verilir?

10.

OvaA)
VadiB)
DağC)
PlatoD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin ülke
ekonomisine katkılarından biri değildir?

11.

Yurt dışında kendi reklamlarını yapıp ünlü
olurlar.

A)

Yeni iş imkânları sağlayarak işsizliğin
azalmasına yardımcı olurlar.

B)

Pek çok yeni ürünün üretimini sağlarlar.C)
İnsanların ihtiyaçlarını karşılayarak halka
hizmet ederler.

D)

Medya bağımlısı olan insanların özellikleriyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Ön yargılı, sinirli ve anlayışsızdır.A)
Çevresiyle iletişim problemi yoktur.B)
Yaşam alanı iyice daralmıştır.C)
Hareketsizliğe bağlı olarak farklı problemler
yaşarlar.

D)

I. Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler
II. Cayma hakkının kullanılmasının şartları
III. Satıcı veya sağlayıcının kişisel özellikleri
IV. Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel

nitelikleri

Yukarıdakilerden hangileri Genel Ağ’da
alışveriş yapan tüketici ile satıcı arasında
mesafeli sözleşme kurulmadan önce
yönetmelik kapsamında satıcı tarafından
tüketiciye verilmesi gereken bilgilerdendir?

13.

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

Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın
görevlerinden biri değildir?

14.

Doğan ve ölenler için doğum ve ölüm
belgesi hazırlamak

A)

Valinin talimat ve emirlerini yerine getirmekB)
Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde gözden
geçirip gereğini yapmak

C)

İlçenin her yönden genel idare ve genel
gidişini düzenlemek ve denetlemek

D)

Türkiye’de sanayinin toplandığı en önemli
merkez olan il aşağıdakilerden hangisidir?

15.

KonyaA)
ZonguldakB)
EskişehirC)
İstanbulD)

-------, toprağın işlenerek bir ürün elde edilmesi
şeklinde olabileceği gibi, bir fabrikada emek,
sermaye ve ham maddenin bazı aşamalardan
geçirilmesinden sonra yeni bir işlenmiş mal elde
edilmesi şeklinde de olabilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

TüketimA)
ÜretimB)
DağıtımC)
SanayiD)

Devletlerin ve milletlerin en önemli
egemenlik simgesi aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

BayrakA)
ParaB)
BaşkentC)
MeclisD)

İnsanların güvenliğini sağlama görevi devlet
tarafından hangi bakanlığa verilmiştir?

18.

Milli Eğitim BakanlığıA)
İçişleri BakanlığıB)
Adalet BakanlığıC)
Çevre ve Şehircilik BakanlığıD)

Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye
veya ülkelere satmasına ne ad verilir?

19.

TicaretA)
İthalatB)
NavlunC)
İhracatD)

UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne dahil
ettiği aşağıdaki yerlerden hangisi Türkiye’de
değildir?

20.

Cam MinaresiA)
Çatalhöyük Neolitik KentiB)
Hattuşa – Hitit BaşkentiC)
Troia Antik KentiD)
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SOSYAL BİLGİLER 7 A
Sözlü iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

1.

Mektuplar, faks mesajları, elektronik
postalar sözlü iletişime örnektir.

A)

Konuşarak kurduğumuz iletişimdir.B)
Yüz yüze veya telefonla yapılan
görüşmelerde başvurulan yöntemdir.

C)

Toplantılardaki konuşmalar sözlü iletişim
şeklindedir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi konuşmacıdan
kaynaklı sorunlardan biridir?

2.

Yeteriz algılama, yanlış yorumlamaA)
Soru sormamaB)
Geri bildirim yapmamaC)
Yanlış anlaşılmaya neden olacak ifadeler
kullanma

D)

Aşağıdakilerden hangisi “medya
okuryazarlığı” dersinin amaçlarından biri
değildir?

3.

Öğrencinin istediği her bilgiye hızlıca
ulaşmasını sağlamak

A)

Öğrencinin, ekranda izlediklerini “gerçeklik”
ve “kurgu” bakımından ayırt etmesini
sağlamak

B)

Öğrencinin, medyayı okuyabilecek bilince
ulaşmasını sağlamak

C)

Öğrencinin, medya karşısında pasif bir alıcı
olmasını engellemek

D)

I. Bölgenin ekonomik avantajları
II. Komşu devletlerin siyasi durumundan

kaynaklı avantajlar
III. Coğrafyanın sağladığı avantajlar
IV. Beyliğin yönetim şeklinin sağladığı avantaj

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı
Beyliği'nin, Söğüt ve çevresini kendilerine
yurt edinmelerinin, beyliğe sağladığı
avantajlardandır?

4.

I ve IIA)
II ve IVB)
I, II ve IIIC)
II, III ve IVD)

I. Bursa’yı fethederek başkent yaptı.
II. Haçlılarla yapılan Sırpsındığı Savaşını

kazandı.
III. İlk defa “Sultan” unvanını kullandı.
IV. Devşirme Sistemini ve Yeniçeri Ocağını

kurdu.

Yukarıdakilerden hangileri I. Murad
tarafından yapılmıştır?

5.

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

Padişahın vekil ve yardımcısı olan, padişahın
mührünü taşıyan, Fatih Sultan Mehmed
Döneminden itibaren divan toplantılarına
başkanlık etmeye başlayan ve padişahın
sefere katılmadığı zamanlarda orduya komuta
eden Osmanlı Devlet adamı aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

SadrazamA)
VezirB)
ŞeyhülislamC)
ReisülküttapD)

Mülteci göçleri aşağıdaki göç türlerinden
hangisine örnektir?

7.

Dış göçA)
Zorunlu göçB)
Kırdan kente göçC)
Geçici göçD)

Avrupa’da yaşanan reform hareketinin
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Avrupa’da Eski Yunan ve Roma’ya ait
eserlerin incelenmesi

A)

Avrupa devletlerinin bol miktarda ham
madde ve köle sahibi olması

B)

İpek ve Baharat Yolunun Türklerin elinde
olması

C)

Katolik kilisesinin bozulmasıD)

9500 yıllık geçmişi olan ve yaklaşık 8000
insanı barındırmış Çatalhöyük’te aşağıdaki
bulgulardan hangisine rastlanmaz?

9.

İlk yerleşme bulgularınaA)
İlk teknolojik aletlereB)
İlk kutsal yapılaraC)
İlk ev mimarisineD)
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A
Dünyayı dolaşarak dünyanın yuvarlak
olduğunu kanıtlayan ilk kaşif kimdir?

10.

Marco PoloA)
Kristof KolombB)
Vasco de GamaC)
MagellanD)

Toprak erozyonu, çölleşme, doğa varlıklarının
korunması ve iklim değişikliği konularında
araştırmalar, uygulamalar ve faaliyetler
yapan vakıf aşağıdakilerden hangisidir?

11.

YEŞİLAYA)
TEVB)
TEMAC)
LÖSEVD)

Tarihteki ilk kütüphanesi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Ninova KütüphanesiA)
İskenderiye KütüphanesiB)
Bergama KütüphanesiC)
Clementinum KütüphanesiD)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “skolastik”
düşünceyi savunan bir kişinin ifadesidir?

13.

Gelişime ayak uydurabilmek için
araştırmalara ihtiyaç vardır.

A)

Dünya evrenin merkezindedir.B)
Bilgilerin doğruluğu ancak deney ve gözlem
ile ispat edilebilir.

C)

Evreni tanımanın yolu araştırmadan geçer.D)

-------, günümüzde gıda, tekstil, inşaat ve metal
endüstrisinin temel hammadde kaynağıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

TarımA)
Su kaynaklarıB)
TeknolojiC)
ToprakD)

İslam devletlerinde mülkiyeti devletin olan ve
kullanım hakkı Müslüman halka bırakılan
topraklara ne ad verilir?

15.

TımarA)
İktaB)
MirîC)
HasD)

 Ünlü tıp bilimcisi ve filozoftur.
 Henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı

mikroplardan bahsetmiştir.
 “Tıbbın Kanunu” isimli kitabı 500 yıl boyunca

Avrupa’da tıp alanında başvuru kitabı olarak
kullanılmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

İbn SinaA)
FarabiB)
Katip ÇelebiC)
İbn HaldunD)

Demokratik devletlerde aynı fikirlere sahip olan
insanlar bir araya gelerek siyasi partiler kurarlar.
Birden çok siyasi parti sayesinde farklı siyasi
düşüncelerle kendilerini ifade etme imkanı
bulabilirler. Farklı seçenekler içerisinde istediği
partiye oy veren insanlar demokrasi ortamını
yaşatırlar.

Yukarıdaki parçada demokrasinin temel
ilkelerinden hangisi ifade edilmektedir?

17.

EşitlikA)
ÇoğulculukB)
ÖzgürlükC)
Milli EgemenlikD)

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Islahat FermanıA)
Tanzimat FermanıB)
Kanuni EsasiC)
Sened-i İttifakD)

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Toplam on üyesi bulunmaktadır.A)
Avrupa devletlerinin ekonomik, siyasi,
sosyal ve kültürel alandaki işbirliklerini
güçlendirmek amacı ile kurulmuştur.

B)

Kurucu ülkeler, Türkiye, İran ve Pakistan’dır.C)
1985 yılında kurulan teşkilatın merkezi
Tahran’dır.

D)

Kuruluş amacı barışa yönelik tehditleri
önlemek, ülkeler arasında dostane ilişkiler
kurmak, ulusların ekonomik ve sosyal alanda
iş birliği yapmasını sağlamak olan kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

UNESCOA)
AGİTB)
BMC)
NATOD)
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TÜRKÇE 6 A
Kitap, en büyük hazinedir. (1) Çünkü bir kitap
satın aldığımızda yalnızca yarım kilo kâğıt,
mürekkep ve tutkal satın almış olmayız;
tamamıyla yeni bir yaşamı da almış oluruz. (2) Bu
nedenle bilgi ve heyecan dolu bir kitabı, Karun’un
hazinelerine bile değişmem. (3) Benim kitaplığım
hazine sandığımdır. (4) Aklımı ve kalbimi bu
sandıktaki mücevherlerle doldurur, her kitapta
bambaşka hayallere koşarım.

Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek
istense ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle
başlar?

1.

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

Aşağıdakilerin hangisinde -ler/-lar eki
cümleye saygı anlamı katmıştır? 

2.

Bu topraklardan Yunus Emreler,
Karacaoğlanlar geçti.

A)

Oyalar, akşam evde yoklarmış.B)
Beyfendilerin bize ayıracak vakti yokmuş.C)
Bakan Beyler bugün müzemizi ziyarete
gelecekler.

D)

3. ve  4. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Afyon’a vardığımızda ablam rotayı çoktan
çizmişti bile. Önce bizi şehrin en ünlü yerine,
Karahisar Kalesi’ne götürdü. Kale öyle güzel bir
yere kurulmuş ki bütün şehri tepeden seyretme
imkânı sağlıyor. Manzarayı seyredip ardından
hep birlikte fotoğraf çekildik. Sonraki durağımız
İhsaniye Kervansarayı ve Emre Gölü oldu.
Tarihin ve doğal güzelliklerin iç içe olması harika
bir şey. Burada da fotoğraf çekilip yola koyulduk. 

Yukarıdaki parça tür bakımından
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

3.

RomanA)
Gezi yazısıB)
HikayeC)
ŞiirD)

Yukarıdaki parçada yer alan altı çizili sözcük
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4.

AtasözüA)
İsim tamlamasıB)
DeyimC)
İkilemeD)

“------- oturuyorum.” cümlesi aşağıdakilerden
hangisiyle tamamlanırsa cümle neden-sonuç
anlamı kazanır?

5.

Çalışmama odaklanmak içinA)
Başım ağrıdığı içinB)
Dinlenmek içinC)
Televizyon izlemek içinD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığı
niteleyici kelime kullanılmamıştır?

6.

Temiz yüzlü bir çocuktu Hasan.A)
Markete yeni ürünler gelmiş.B)
Her gün yorgun yüzler görmekten bıktım.C)
Masamı ve çantamı temizlemem gerekiyor.D)

Canım Arkadaşım;
Seni çok özledim. Uykusuz kaldığım

gecelerde seni uyandırırdım. Sen ki bana hiç
kızmazdın. “Niçin beni uyandırıyorsun? Sonra
konuşuruz.” bile demezdin. Şimdi dertleşeceğim
kimse kalmadı. Sen ayrı ben ayrı yerlerdeyiz. (…)

Yukarıdaki metin tür bakımından
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

7.

MektupA)
AnıB)
GünlükC)
FıkraD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0100-A

18 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım
yapılmıştır? 

8.

Tiyatro eserlerinde olaylar yazarın ağzından
anlatılmaz.

A)

Tiyatro komedi ve dram olmak üzere 2’ye
ayrılır.

B)

Tiyatro, Eski Yunan’dan günümüze kadar
her dönem insanların ilgisini çekmiştir.

C)

Tiyatro, insanı insanla anlatma sanatıdır.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim
tamlaması kullanılmamıştır?

9.

Kahverengi ayakkabısı ve mavi gömleği ile
çok güzel görünüyordu.

A)

Sabahın ilk saatlerinde güneşin rengi çok
güzel.

B)

Bahçe duvarının onarılması gerekiyor.C)
Bilim insanları insanlık için çalışmalarına
devam ediyor.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı
bir zamirle sağlanmıştır? 

10.

Benim geleceğimi kim söyledi? A)
Günde kaç saat çalışıyorsun? B)
Beni hangi filme götüreceksin? C)
Kaçıncı sınıfta okuyorsun?D)

“Dost kara günde belli olur.” atasözü
aşağıdakilerden hangisi ile anlam
bakımından farklıdır?

11.

Bin dost az, bir düşman çok.A)
Sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna.B)
Her şeyin yenisi, dostun eskisi.C)
Dost başa, düşman ayağa bakar.D)

12. ve  13. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Dünya her geçen gün yeni teknolojik araç
gereçlerle donatılmakta. Her gün kullandığımız
ürünlerin yeni modelleri yapılmaktadır. Bu
gelişmeler hayatımıza sayısız fayda
sağlamaktadır. Bununla birlikte teknoloji
kullanımı üzerindeki kontrolümüzü
kaybetmememiz gerekmektedir. Teknolojik
ürünleri kullanırken ölçüsüz ve sınırsız
davranırsak sağlığımızı kaybederiz, ailemizin
üyeleriyle ve diğer insanlarla ilişkilerimizde ciddi
sorunlar yaşarız. İşte bu duruma “teknoloji
bağımlılığı” adı verilir. Bağımlılık; bilgisayar,
tablet ve cep telefonlarıyla internete, televizyona
ve başka bir oyun cihazına olabilmektedir. Bir
süre sonra kişi kendi temel ihtiyaçlarını dahi
ihmal ederek bütün vaktini teknolojik araçla
geçirmeye başlar.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden
hangisi teknoloji bağımlılığına uygun bir
örnektir?

12.

Yalçın, resim yapmayı ve müzik dinlemeyi
çok seviyor.

A)

Oya günde 2 saat tenis oynuyor.B)
Ali televizyonun karşısına geçip saatlerce
film izliyor.

C)

Duru, anlamadığı konuyu internetten
öğreniyor.

D)

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Teknolojiyi yaşamımızdan çıkarmamalıyız.A)
Teknolojinin zarardan çok yararı vardır.B)
Teknolojisiz yaşam kolaylık sağlar.C)
Teknoloji bağımlılığı zararlıdır.D)
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A
Sende benim halkımın kahramanlıkla dolu
Tarihi yapraklanır, sayfa sayfa çevrilir
Sende nice bin yıllık benim medeniyetim
Şan şöhretim saklanır

Yukarıdaki dörtlükte şairin seslendiği varlık
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

AnadiliA)
BabasıB)
OrdusuC)
AnnesiD)

Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir kelime
değildir?

15.

uyumluA)
duygusalB)
kitapC)
kaygısızD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
kelime basit anlamlıdır?

16.

Yorgun görünüyorsun.A)
Sokaktaki hayvanlar çok aç.B)
İlk mağazadaki kitaplık çok pahalıydı.C)
Saat kaçta Demirköprü’ye ulaşım var?D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
ünlem işareti konulamaz?

17.

Oh, dünya varmışA)
Ah, nerede o eski günlerB)
Onlar nerede oturuyorlarC)
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsüD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel
yargı vardır?

18.

Yazarın ondan fazla şiir kitabı var.A)
Yaşam çok güzel.B)
Yazarın kusursuz bir anlatımı var.C)
Daha önce bu kadar güzel bir tiyatro oyunu
izlememiştim.

D)

19. ve  20. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Diyete başlamadan önce hekim kontrolünden
geçilmeli daha sonra diyetisyen kontrolünde
zayıflama diyeti uygulanmalıdır. Zayıflama
diyetleri bireye özgü olmalı, bireyin cinsiyetine,
yaşına, boyuna, fiziksel aktivitesine, beslenme
alışkanlıklarına uygun olarak planlanmalıdır.
Yavaş ve uzun bir sürede zayıflamalı, ağırlık
kaybı, haftada 0.5-1 kilogramı geçmemelidir.
Diyet ile birlikte düzenli fiziksel aktivite
yapılmalıdır.

Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan
hangisinin yanıtı olabilir?

19.

Kilo kontrolü için nereye başvurulmalıdır?A)
İleri yaşlarda diyet yapılabilir mi?B)
Obezite bir hastalık mıdır?C)
Zayıflama diyetlerinde nelere dikkat
edilmelidir?

D)

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden
hangisi zayıflama diyetinde planlanması
gerekenlerden biri değildir?

20.

Beslenme alışkanlıklarınaA)
UykuyaB)
YaşaC)
CinsiyeteD)
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TÜRKÇE 7 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
neden-sonuç ilişkisi yoktur?

1.

Okulun verdiği bursu kazanmak için çok
çalışıyor.

A)

Yediklerine dikkat ettiğinden sağlığına geri
kavuştu.

B)

Geç kaldığı için öğretmeninden özür diledi.C)
Dereceye girince takıma alındı.D)

Hep böyle bulutlar içinde başın
Hilali kucaklar her vatandaşın
Geçse de asırlar, tazedir yaşın
O kadar leventsin, fidan gibisin

Yukarıdaki dörtlükte vatan aşağıdakilerden
hangisine benzetilmektedir?

2.

VatandaşaA)
BulutaB)
FidanaC)
LeventeD)

Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde zaman
anlamı yoktur? 

3.

Tren saat 3’te kalkıyor.A)
Her zaman erken kalkarım.B)
Dün sabah her tarafa baktım ama
bulamadım.

C)

Sandalyeyi oturma odasına koymalıyım.D)

“Dinlemiyorsunuz ------- konuşmamı burada
bitiriyorum.” cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

belkiA)
o haldeB)
özellikleC)
başka bir deyişleD)

5. ve  6. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Türk kahvesi en çok ritüel barındıran kahvedir
denebilir. Cezvede yavaşça pişirilmesi,
köpüklendirilmesi, köpüklerin fincanlara pay
edilmesinden sonra kahvenin hazırlanmasına
devam edilmesi Türk kahvesine lezzetini veren
unsurlardır. Türk kahvesi içmek, cezve
seçiminden kısık ateşte hazırlanışına, fincanlara
yavaş yavaş dökülmesinden törensel bir dikkatle
ufak ufak yudumlanmasına kadar başlı başına bir
gelenektir. Türk kahvesi yanında bir bardak su
verilmesi de bu geleneklerden biridir. Çoğu
ailede alışkanlık hâline gelen akşam
yemeklerinden sonra içilen kahve, huzur
vericidir. Kız isteme sırasında ise saygı ifade
ederken köpüklü olan kahve, istenen kız
tarafından pişirilerek el becerisinin göstergesi
olarak kabul edilir.

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

5.

Kahvenin nasıl pişirilmesi gerektiğindenA)
Kahve geleneğindenB)
El becerisinin bir göstergesi olduğundanC)
Kahve seçimindenD)

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden
hangisi Türk kahvesine lezzet veren
unsurlardan biri değildir?

6.

Yavaşça pişirilmesiA)
Yanında su ile ikram edilmesiB)
Fincanlara pay edilirken kahvenin
hazırlanmasına devam edilmesi

C)

KöpüklendirilmesiD)

Aşağıdaki atasözlerin hangisinde ekfiil
kullanılmamıştır?

7.

Üzüm üzüme baka baka kararır.A)
Akıl yaşta değil baştadır.B)
Ayın on beşi karanlık, on beşi aydınlıktır.C)
El elden üstündür.D)
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A

8. ve  9. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Küçük yaşlarından beri Edison çok çalışan,
düşünüp deneyler yapmaktan usanmayan azimli
biriydi. “Dehanın yüzde 1’i ilham, yüzde 99’u
terdir.” sözü bugün onun unutulmaz sözleri
arasında yer alıyor. Çalışkanlığının yanında
azimli biri olduğunu ise elektrik ampulünü 1001.
denemede bulduğunda ona sorulan bir soruya
verdiği yanıt gösteriyor. Öyle ki 1000 kez
başarısız olduğunu hatırlatan bir gazeteciye
Edison, “Hayır.” diye yanıt veriyordu: “Elektrik
ampulü 1001 adımda gerçekleştirilen bir
buluştur.”

Yukarıdaki parçada asıl vurgulanmak istenen
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

8.

ŞansA)
ÖzveriB)
HoşgörüC)
KararlılıkD)

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden
hangisi altı çizili cümleyi karşılayan bir
atasözüdür?

9.

Emeksiz yemek olmaz.A)
Akıllı bilgi bilir; kurnaz ortamı bilir.B)
Üzümün çöpü var, armudun sapı var.C)
Akıl yaşta değil, baştadır.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman
kayması vardır? 

10.

Arkadaşı ona hediye alacakmış. A)
Öğretmenim bize dün kitap getirdi.B)
Seneye tatil için izmir’e gidiyoruz. C)
Haftası dolmadan işi bırakmış.D)

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi zarf
değildir?

11.

Geçen hafta çok güzel bir film izledim.A)
Çok sakin ancak bir o kadar tembel bir
çocuk.

B)

Hastalığı atlatmış gayet iyi görünüyor.C)
Kışın buralar çok soğuk oluyor.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?

12.

Derviş, arkadaşlarıyla okula gitti.A)
Dünden beri yağmur aralıksız yağıyor.B)
Mehmet’i markete giderken gördüm.C)
O, büyük bir olasılıkla yarın aramıza kesin
katılacaktır.

D)

13. ve  14. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Seni görüyorum yine İstanbul
Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan
Minare minare, ev ev
Yol, meydan

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili fiilin zamanı
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

13.

Geçmiş zamanA)
Geniş zamanB)
Şimdiki zamanC)
Gelecek zamanD)

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki duyu
organlarından hangisine seslenmektedir?

14.

KokuA)
Görme B)
DokunmaC)
İşitmeD)
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A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma
anlamı vardır?

15.

Deniz çarşaf gibiydi.A)
Teknolojik üstünlük çok önekli bir güç.B)
Kardeşim çok akıllı.C)
Gülmekten öldük.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargı
taşımaktadır?

16.

Mevsimlerin en güzel ilkbahardır.A)
Haftada 5 saat matematik işliyoruz.B)
Sınıfın en uzunu Meltem’dir.C)
Son okuduğum kitap 30 şiirden oluşmuştu.D)

”Çok eskiden beri biz bu evde oturuyoruz."
cümlesinde yer alan aşağıdaki sözcüklerden
hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı
değişmez?

17.

ÇokA)
beriB)
bizC)
evdeD)

“Çalışkanlığı ve yardımseverliği ile kısa
zamanda herkesin gözüne battı.”
cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Nesne eksikliğiA)
Özne yüklem uyuşmazlığıB)
Yanlış deyim kullanılmasıC)
Gereksiz sözcük kullanılmasıD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman
kavramı yoktur?

19.

O, “Buraya gel!” dese bile, sakın oraya
gitme!

A)

Annem bizim için mutfakta her sabah
kahvaltı hazırlamadan işe gitmez.

B)

Kenen Bey, yarın buraya uğrayacak.C)
Herkes bu kitabı sınavdan önce okuyup
gelecek.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”senin”
sözcüğünün çıkarılması, anlatım bozukluğuna
yol açmaz?

20.

Hiç kimse beni senin gibi anlamıyor.A)
Ne yapsam da senin hakkını ödeyemem.B)
Senin kadar duygulu bir kişi görmedim.C)
Bu kalem senin değil, Oya’nın.D)
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İNGİLİZCE 5 A
Yong and Kim ------- from Japan and they speak
Japanese.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

doA)
haveB)
areC)
isD)

A : Excuse me, how can I get to the Store?
B : ------- .
A : Thank you.

Which of the following completes the
dialogue according to the map above? 

Verilen haritaya göre aşağıdakilerden
hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru olarak
tamamlar?

2.

Go past the Music and Toy store. Turn right.
It’s on your left.

A)

Go straight ahead. Take the second right.
It’s on your left.

B)

Go straight ahead. Take the first right. It is
on your left.

C)

Take the first left. Go straight ahead. It is on
your right.

D)

A: ------- are you?
B: I'm seventeen years old.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

How oldA)
HowB)
WhereC)
WhatD)

I love French but I ------- like English.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

isn'tA)
don'tB)
aren'tC)
doesn'tD)

Ali : Where is the restaurant?
Ayşe : -------

Which of the following completes the
dialogue according to the map above? 

Verilen haritaya göre aşağıdakilerden
hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru olarak
tamamlar?

5.

It is next to the Movie Theather.A)
It is opposite the Library.B)
It is in front of the Church.C)
It is behind the Bank.D)

My sister ------- to school by bus.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

goA)
doB)
doesC)
goesD)
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A: Can you ride a bike?
B: No, I -------. But I ------- swim well.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

7.

can't / canA)
can / canB)
can't / can'tC)
can / can'tD)

Which of the following is correct according
to the clock above?

Yukarıda verilen saate göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

8.

It is half past three.A)
It is quarter past three.B)
It is quarter to three.C)
It is three o’clock.D)

Kate likes ------- marbles, but ------- puzzles is her
favorite.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

doing / makingA)
playing / doingB)
going / takingC)
making / playingD)

Tom is ------- the cats at the moment because
they are hungry.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

wateringA)
playingB)
feedingC)
cleaningD)

------- you like to go camping on the
weekend?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

DoesA)
WouldB)
How aboutC)
Let'sD)

are / The puppies / the ball / playing / with

Put the words above into the correct order to
make a sentence.

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

12.

The puppies playing are with the ball.A)
The puppies with the ball are playing.B)
The puppies are playing with the ball.C)
The puppies are the ball with playing.D)

Like/Dislike Can/Can’t
Bad people✗ Swim✔

Helping people✔ Do magic✗
Telling lies✗ Sing a song✔

Which of the following is correct about
Moana's table above?

Yukarıda verilen Moana'nın tablosuna göre
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

13.

Moana doesn’t like telling lies.A)
Moana can’t sing a song.B)
Moana can do magic.C)
Moana dislikes helping people.D)

A: Mum, ------- I climb the tree?
B: It's a bad idea. It's dangerous.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

14.

canA)
doesB)
wouldC)
didD)
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A
Shrek is a(n) -------. It is really -------. It is my
favorite.

Which of the following completes the
sentences?

Aşağıdakilerden hangisi cümleyi anlamlı
olarak tamamlamaktadır?

15.

cartoon / boringA)
science fiction / excitingB)
comedy / frighteningC)
animation / funnyD)

nine hundred forty-five

Which of the following refers to the written
form of the  number above?

Yukarıda yazıyla verilen sayının karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

955A)
954B)
945C)
944D)

Alya dislikes geography, but she is ------- at
science.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

dislikesA)
likesB)
hatesC)
goodD)

Which of the following is true according to
the invitation card above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen
davetiyeye göre doğrudur?

18.

Martin is nine years old.A)
The party is at home.B)
The party starts at 2 p.m.C)
June 22 is on Sunday.D)

Murat : I have a runny nose.
Melis : -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

19.

You should drink cold water.A)
You should see a dentist.B)
You should brush your teeth.C)
You should buy some tissues.D)

A - Let’s see the doctor at school.
B - No, Sue. I feel bad.
C - What’s the matter? 
D - Are you allright, Melisa?
E - I have the flu. I feel tired and cold.

Put the sentence into the correct order to
make a dialogue.

Yukarıdaki cümleleri bir diyalog oluşturmak
için doğru sıraya koyunuz.

20.

E-A-D-C-BA)
C-E-D-B-AB)
D-C-E-A-BC)
D-B-C-E-AD)
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ALMANCA 5 A
In welcher Klasse bist du?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1.

Ich bin in der 3. Klasse.A)
Wir wollen in die gleiche Klasse.B)
Er geht in die letzte Klasse.C)
Sie geht in die 1. Klasse.D)

A: Kennst du Sehenswürdigkeiten von London?
B: -------.
A: Ach ja, die ist echt toll!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

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

2.

Nein, das Kolosseum ist in BarcelonaA)
Wir kennen die AkropolisB)
Der Eiffelturm ist dortC)
Ja, ich kenne den Big BenD)

Am Flughafen muss man durch ------- gehen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

die SchuleA)
der PassB)
das BüroC)
den ZollD)

Istanbul liegt ------- Europa und Asien.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

unterA)
hinterB)
zwischenC)
aufD)

Madrid ist die Kulturhauptstadt von -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

SpanienA)
FinnlandB)
FrankreichC)
IrlandD)

Warum willst du nach Antalya?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

6.

Ich möchte keine Ferien machen.A)
Nein, Antalya ist sehr warm.B)
Ja, ich war vor drei Jahren in Antalya.C)
Ich will nach Antalya, weil ich schwimmen
will.

D)

Das Buch gehört -------.

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

7.

meiner FreundinA)
unsere FreundeB)
seiner MutterC)
ihrer TochterD)
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A
Die ------- dauern 15 Tage.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

SemesterferienA)
SchuluniformB)
MittelschuleC)
GrundschuleD)

Was bedeutet das Wort “Die Pause” auf
Türkisch?

“Die Pause” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

KursA)
TeneffüsB)
AtölyeC)
KantinD)

Ich würde ins Kino gehen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Wie lange musst du noch arbeiten?A)
Wann gehst du zur Schule?B)
Was würdest du machen, wenn du Freizeit
hättest?

C)

Wie lange dauern bei euch die
Sommerferien?

D)

------- ist das wichtigste Fest in Deutschland.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

KarnevalA)
RamadanB)
WeihnachtenC)
FamilieD)

Jahr / mache / dieses / ich / Geburtstagsparty /
eine

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

Yukarıdaki sözcük gruplarıyla kurulabilecek
en anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

12.

Mache dieses Geburtstagsparty Jahr ich
eine.

A)

Geburtstagsparty dieses eine mache ich
Jahr.

B)

Eine dieses Jahr ich Geburtstagsparty
mache.

C)

Dieses Jahr mache ich eine
Geburtstagsparty.

D)

Ja, ich komme aus der Türkei.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

Gehst du zum Friseur?A)
Wo wohnt er?B)
Wie alt bist du?C)
Kommst du aus der Türkei?D)
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A
A: -------.
B: Stimmt! Zuerst müssen wir uns ausruhen.
A: Gute Idee! Danach können wir unsere 

Hausaufgaben machen.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

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

14.

Ich finde die Nachrichten sehr interressantA)
Heute war die Schule sehr anstrengendB)
Wir können heute früh schlafenC)
Sie muss leider auch Sonntags arbeitenD)

Was bedeutet das Wort “widerspenstig ” auf
Türkisch?

“widerspenstig” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

sıkıcıA)
inatçıB)
sevimliC)
keyifliD)

Im Kino sind fast alle Plätze besetzt.

Welcher der folgenden Sätze hat die gleiche
Bedeutung?

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

16.

Die Zuschauer sind sehr jung.A)
Im Kino sind viele Zuschauer.B)
Die meisten Zuschauer sind blond.C)
Im Kino sind viele Plätze frei.D)

Wo hast du übernachtet?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.

Mit dem Flugzeug.A)
Mit meinen Eltern.B)
Bei meiner Tante.C)
Nach Antalya.D)

Ich reise gern, weil -------.

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

18.

ich eine neue Hose braucheA)
ich neue Leute kennenlerneB)
ich viel erleben willC)
ich in der Sonne liegen willD)

Die Stellenanzeige / Die Ferien / Die Bewerbung
/ Der Lebenslauf

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Die FerienA)
Die BewerbungB)
Der LebenslaufC)
Die StellenanzeigeD)

Das ist die Stadt, ------- ich unbedingt sehen will.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

denA)
derB)
dieC)
dasD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0100-A

29 İzleyen sayfaya geçiniz.



FRANSIZCA 5 A
A :  Quelle heure est-il?
B :  Il est 7h30.

Trouvez l’équivalent de l’expression
soulignée.

Konuşmadaki altı çizili ifadenin karşılığını
bulunuz.

1.

huit heures et demieA)
sept heures et demieB)
sept heures et quartC)
huit heures et quartD)

Je reviens ------- l’école à 4 heures.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

duA)
àB)
deC)
auD)

Va tout droit ------- tourne à gauche.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

alorsA)
salutB)
enchantéC)
puisD)

------- est Victoria?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

OùA)
CombienB)
QuandC)
QuoiD)

À quelle heure part le bus ------- l’école?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

5.

parA)
avecB)
auC)
pourD)

A : Est-ce que tu peux ------- les mois de l’année?
B : Oui, je peux. Janvier, février, mars, avril,

mai...

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

soignerA)
compterB)
comprendreC)
ouvrerD)

Elle ------- Marie?

Choisissez la forme qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

7.

t'appellesA)
vous appelezB)
m’appelleC)
s’appelleD)

A : Est-ce que tu as un animal?
B : Oui, -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

j’ai un chatA)
Il courtB)
Il fait beauC)
je n’ai pas d’animalD)
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A
A :  Quel est le sujet du film?
B :  C’est ------- l’amitié.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

dansA)
surB)
enC)
parD)

Nous ------- la télévision.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

regardentA)
regardesB)
regardonsC)
regardezD)

Je ------- à la gare avec ma soeur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

vaisA)
reviensB)
vasC)
revientD)

A : Quel est le sujet du film?
B : C'est ------- l'amitié. 

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

12.

àA)
entreB)
chezC)
surD)

Vous ------- quel âge?

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

13.

avezA)
êtesB)
ontC)
avonsD)

J’ai mal à la -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

genouA)
dosB)
gorgeC)
ventreD)

cours    /    jour    /    deux    /    iI y a    /    par
    I               II             III              IV            V

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

15.

II / III / I / IV / VA)
II / IV / I / III / VB)
IV / III / I / V / IIC)
IV / III / V / II / ID)

I. Jacques se lève à 7 heures.
II. Il va au cinéma.
III. Il prend son petit-déjeuner.  
IV. Il va à l'école en bus.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

16.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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A
Aujourd’hui, Alice est très heureuse.

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt
anlamlısını bulunuz.

17.

tristeA)
forteB)
surpriseC)
intelligenteD)

J'invite Pierre à la maison. Il vient ------- moi.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

àA)
chezB)
enC)
auD)

Sylvie : Je suis malade.
Le médecin : Qu’est-ce que tu as?
Sylvie : -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

C’est sur la guerreA)
Je suis très bienB)
Il n’est pas maladeC)
J’ai le rhumeD)

A :  Allons nager.
B :  -------, c’est une bonne idée.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

Moi non plusA)
NonB)
D’accordC)
JamaisD)
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.
2. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de

öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.

3. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN/Öğrenci no, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, ilgili
alanları eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap
kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları
geçersiz sayılır.

4. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun
kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli
vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap
kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

7. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.

9. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını
kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına
başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız. 

10. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse,
sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz. 

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN/Öğrenci no, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi
eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla
kullanabilirsiniz.

12. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenerek ilgili
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu,

bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı
veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 
d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında

işaretleme yapmak,
f) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim

etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak,
h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,
i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak.

13. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır. 

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


