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başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz. 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 A
I. Hz. Muhammed (s.a.v.) - Kur’an-ı Kerim
II. Hz. Davud (a.s.) - Tevrat
III. Hz. Musa (a.s.) - Zebur
IV. Hz. İsa (a.s.) - İncil

Yukarıdaki peygamberler ve onlara inen
kutsal kitapların eşleştirmeleri aşağıdakilerin
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

1.

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

Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat
etmek için Allah’ın (c.c.) izni ve yardımıyla
yaptıkları, insanın benzerini yapmaktan aciz
kaldığı, alışılagelmiş şeylere aykırı olan
olağanüstü olaylara ne ad verilir?

2.

MucizeA)
DavetB)
SalavatC)
ŞefaatD)

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
Beraberindeki tövbe edenlerde dosdoğru
olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın.
Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.”
ayetinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi
özelliği vurgulanmıştır?

3.

FetanetA)
TebliğB)
İsmetC)
SıdkD)

Kur’an-ı Kerim hangi halife zamanında
çoğaltılmıştır?

4.

Hz. Ebubekir (r.a.)A)
Hz. Ali (r.a.)B)
Hz. Osman (r.a.)C)
Hz. Ömer (r.a.)D)

Erkeklerin göbekten diz kapağının altına
kadar, kadınların ise yüzleri, elleri ve ayakları
dışında bütün bedenlerini örtmeleri gerektiği
namazın hazırlık şartı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Hadesten TahâretA)
NiyetB)
Necâsetten TahâretC)
Setr-i AvretD)

Aşağıdakilerden hangisi nafile
namazlarından biridir?

6.

Teheccüd namazıA)
Cuma namazıB)
Bayram namazıC)
Cenaze namazıD)

Namaz kılarken rükûda aşağıdakilerden
hangisi söylenir?

7.

Sübhâne Rabbiye’l-azȋmA)
Samiallâhü limen hamidehB)
Rabbenâ leke’l-hamdC)
Sübhâne Rabbiye’l-a’lâD)

Aşağıdakilerden hangisi namaz kılmanın
mekruh sayıldığı zamanlardan biri değildir?

8.

Güneş batarkenA)
Güneş tam tepedeykenB)
Gece yarısındaC)
Güneş doğarkenD)

Tebbet'in kelime anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Saygı ve irfan sahibiA)
TövbekârB)
Kalenderlik ve yücelikC)
Yuh olsun, kahrolsun ve perişan olsunD)

Haram kadar kesin ve bağlayıcı delillere
dayanmayan, yapılması dinen hoş
görülmeyen şeylere ne ad verilir?

10.

MüfsitA)
HelalB)
MekruhC)
MubahD)
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A
"...Henüz çocuk iken ona (ilim ve) hikmet
verdik. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve
temizlikte verdik. O, çok sakınan bir kimse
idi." ayetinde bahsedilen peygamber
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Hz. EyüpA)
Hz. YahyaB)
Hz. İsaC)
Hz. MusaD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de
bağımlılıkla mücadele eden kurumlardan
biridir?

12.

AFATA)
UNİCEFB)
KIZILAYC)
YEŞİLAYD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik
görevi hangi yıl başlamıştır?

13.

571 A)
610B)
622C)
632D)

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiyi getiren
melek aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Cebrail (a.s.)A)
Azrail (a.s.)B)
İsrafil (a.s.)C)
Mikail (a.s.)D)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mescid-i Aksa'dan
Allah'ın (c.c) huzuruna yükselmesine ne ad
verilir?

15.

MevlitA)
İsraB)
KamerC)
MiraçD)

I. Bedir Savaşı 
II. Mekke’nin Fethi
III. Hendek Savaşı
IV. Hicret

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışları
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

16.

I - III - II - IVA)
I - IV - III - IIB)
IV - I - III - IIC)
IV - II - III - ID)

Akıl sahibi insanları kendi istek ve hür
iradeleri ile hayırlı olan şeylere götüren ilahi
kanunlara ne ad verilir?

17.

İlahiyatA)
DinB)
İbadetC)
İnançD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in
(s.a.v.) Ehli Beyt'lerinden biri değildir?

18.

Hz. HüseyinA)
Hz. AliB)
Hz. Ebû BekirC)
Hz. FatımaD)

Beş vakit namazın farz kılındığı kandil
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

BeratA)
Miraç B)
MevlidC)
RegâibD)

Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri
canı pahasına savunup bu uğurda
yaralananlara ne ad verilir?

20.

GaziA)
BurakB)
ŞehitC)
SahabeD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 A
• Beşikte iken konuşması
• Ölüleri diriltmesi
• Doğuştan körü ve alacalıyı iyileştirmesi

Yukarıda Kur’an-ı Kerim’e göre mucizeleri
verilen peygamber aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Hz. Yusuf (a.s)A)
Hz. Musa (a.s)B)
Hz. Davud (a.s)C)
Hz. İsa (a.s)D)

Yüce Allah (c.c.) tarafından hesaba çekilmek
üzere insanların dirilişten sonra bir araya
toplanmasına ne ad verilir?

2.

MahşerA)
HaşirB)
KıyametC)
Ba’sD)

Kur’an-ı Kerim ve hadislere göre meleklerin
özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

3.

İnananları ve inkar edenleri vardır.A)
Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.B)
İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.C)
Erkeklik ve dişilik özellikleri vardır.D)

Muavvizeteyn sureleri aşağıdakilerden
hangileridir?

4.

Maun-TahiyyatA)
Felak-NâsB)
Felak-SübhanekeC)
Fatiha-KevserD)

İnsanın sağında ve solunda bulunan, iyi ve
kötü davranışları kaydetmekle görevli melek
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

CebrailA)
Kiramen KâtibinB)
MikailC)
Münker NekirD)

Hac ibadetinde yerine getirilen ancak
Umre’de yapılmayan ibadet aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

KurbanA)
Sa’yB)
İhramC)
TavafD)

Kâbe’nin etrafında her bir dönüşe şavt denir.
Kaç şavt bir tavaf sayılır?

7.

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

Kurban Bayram’ında kurban kesilen ve
şeytan taşlanan hac mekânı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

ArafatA)
MinaB)
Safa MerveC)
MüzdelifeD)

Kâbe’ye varmadan önce ihram yasaklarının
başladığı sınırlara ne ad verilir?

9.

MikatA)
HacerülesvedB)
TelbiyeC)
VakfeD)

Kurbanı kestiren kişi ve bakmakla yükümlü
olduğu kişilerin etinden yemesinin yasak
olduğu kurban aşağıdakilerden hangisidir?

10.

AdakA)
AskerB)
AkikaC)
ŞükürD)

İnsanlarda bulunan iyi ve kötü tüm özellikleri
kapsamakla birlikte daha çok güzel
davranışlar için kullanılan terim
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

DeğerA)
DavranışB)
SorumlulukC)
AhlakD)
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A
“Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür ve
Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı
kılan, zekâtı veren müminlerdir.” ayeti ile
aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

12.

DostlukA)
İtaatB)
NamazC)
OruçD)

Allah'ın (c.c) varlığını ve birliğini tebliğ etmek
üzere Semûd kavmine gönderilen peygamber
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Hz. Nuh (a.s.)A)
Hz. Salih (a.s.)B)
Hz. İbrahim (a.s.)C)
Yakub (a.s.)D)

“İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını
mı sanır?” ayetinde hangi ahlâki davranışa
dikkat çekilmiştir?

14.

SevgiA)
SabırB)
SaygıC)
Öz denetimD)

"... Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim.
Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için
din olarak İslam'ı seçtim..." (Maide Suresi 3.
ayeti) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hangi
özelliğine işaret eder?

15.

Kur'an'ı açıklayıcı olmasıA)
Merhametli olmasıB)
Uyarıcı olmasıC)
Son peygamber olmasıD)

Allah'ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve
yasakları alıp insanlara dinin gerekçelerini
duyurma; söz, tutum ve davranışalrıyla
açıklama makamı olan peygamberlik
vazifesine ne ad verilir?

16.

KerametA)
SelametB)
NübüvvetC)
RisaletD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bizler gibi bir kul
olmasının yanında O’nu insanlardan ayıran bir
takım özellikleri de vardır. 

Hz. Muhammed’i (s.a.v.) insanlardan ayıran
en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Allah’tan (c.c.) vahiy almasıA)
Son peygamber olması B)
Allah’a (c.c.) şirk koşmamasıC)
Temiz ahlâklı olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam
düşüncesindeki tasavvufi yorumlardan
biridir?

18.

HanbelȋlikA)
MalikȋlikB)
YesevilikC)
ŞafiȋlikD)

Asıl Adı Numan b. Sâbit olan fıkıh aliminin
görüşleri etrafında oluşan mezhep
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

ŞafiȋlikA)
HanbelȋlikB)
MalikȋlikC)
HanefilikD)

Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki
yorum farklılıklarının sebeplerinden biri
değildir?

20.

Kültürel sebeplerA)
Coğrafi sebeplerB)
Teknolojik sebeplerC)
Sosyal sebeplerD)
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FEN BİLİMLERİ 5 A
Güneş’te en çok bulunan gaz aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

OksijenA)
HidrojenB)
HelyumC)
AzotD)

Aşağıdaki kuşlardan hangisi uçamaz?2.

DevekuşuA)
KanaryaB)
Sinek kuşuC)
LeylekD)

Aşağıdakilerden hangisi etle beslenen
memelilerden biridir?

3.

İnekA)
AslanB)
TavşanC)
KoyunD)

Besin, nem ve uygun sıcaklıkta hızla
çoğalarak hamurun kabarmasını sağlayan
mantarlara ne ad verilir?

4.

Kültür mantarıA)
Küf mantarıB)
Maya mantarıC)
Şapkalı mantarD)

Ay’ın tam olarak görüldüğü evreye ne ad
verilir?

5.

HilalA)
Yeni AyB)
Şişkin AyC)
DolunayD)

Güneş’in enerjisinin açığa çıktığı yere ------- adı
verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

YörüngeA)
ÇekirdekB)
KüreC)
KatmanD)

I. Buzun az pürüzlü olması
II. Patencinin güçlü olması
III. Yüzeye temasının az olması

Yukarıdakilerden hangileri bir patencinin buz
üstünde kolayca kaymasının
nedenlerindendir?

7.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
I ve IIID)

İki yüzey arasındaki harekete karşı koyan
etkiye ne ad verilir?

8.

Sürtünme kuvvetiA)
Statik enerjiB)
Yer çekimiC)
Ses dalgasıD)

Isınan maddelerin boyutlarının değişmesine
ne ad verilir?

9.

GenleşmeA)
BuharlaşmaB)
ErimeC)
DonmaD)

Sıcaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

10.

Isı değişimi ile değişmez.A)
Bir enerjidir.B)
Birimi kaloridir.C)
Termometre ile ölçülür.D)

Suyun donma noktası kaç °C’dir?11.

0A)
50B)
75C)
100D)

Kuvvet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

12.

Cismi durdurmasıA)
Duran cismi harekete geçirmesiB)
Cismin şeklini sabit tutmasıC)
Hareketin yönünü değiştirmesiD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0300-A

6 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Bir devrede elektrik enerjisini üreten
kaynağa ne ad verilir?

13.

AmpulA)
PilB)
Bağlantı kablosuC)
Devre anahtarıD)

Aşağıdakilerden yıkıcı doğa olaylarından biri
değildir?

14.

DepremA)
SelB)
Toprak kaymasıC)
Nükleer santral patlamasıD)

Çevre kirliliğinin azaltılmasında
aşağıdakilerden hangisi etkili olur?

15.

Fabrika sayısını artırmakA)
Ormanları artırmakB)
Petrol kullanımı artırmakC)
Geri dönüşümü azaltmakD)

Işığın düzgün yansımasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Gelen ışın açısının düzgün olmasıA)
Gölge miktarının çok olmasıB)
Yansıyan yüzeyin pürüzsüz olmasıC)
Işık kaynağının güçlü olmasıD)

Işığı iyi geçiren maddelere ------- madde denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

Yarı-saydamA)
PerdeB)
SaydamC)
OpakD)

Bir elektrik devresinde ampul aşağıdaki
şekillerden hangisi ile gösterilir?

18.

A)

B)

C)
D)

I. Akarsu yatağına yerleşim yapılması
II. Ormanların azaltılması
III. Barajlar kurulması

Yukarıdakilerden hangileri selden korunmak
için yapılması gerekenlerdendir?

19.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
Yalnız IIIC)
I ve IID)

Eski zamanlarda insanların gölgeyi
kullanarak zamanı ölçmek için kullandıkları
araca ne ad verilir?

20.

Su saatiA)
Ateş saatiB)
Kum saatiC)
Güneş  saatiD)
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MATEMATİK 5 A
Ayşe 138 TL’lik oyuncak arabasını almak için her
gün kumbaraya 6 TL atıyor.

Ayşe, kaçıncı günün sonunda oyuncak
arabasını alabilir?

1.

23A)
24B)
25C)
26D)

24     23     26    25     28     27     ?

Yukarıdaki sayı örüntüsünde soru işareti
yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

2.

26A)
29B)
30C)
33D)

5.184.263 sayısında yüzler basamağındaki
rakam ile on binler basamağındaki rakamın
basamak değerleri toplamı kaçtır?

3.

8002A)
8020B)
80200C)
82000D)

Buna göre duvarın kaçta kaçı
boyanmamıştır?

4.

A)

B)

C)

D)

Hatice 39 kilogram soğan aldığına göre, bir
çuvalın tamamında kaç kg soğan vardır?

5.

48A)
50B)
52C)
58D)

48 kişilik bir sınıfta yapılan İngilizce sınavında

Buna göre geçer not alan öğrenci sayısı
kaçtır?

6.

32A)
36B)
38C)
40D)
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A

Yukarıdaki eşitliklere göre      işleminin
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

7.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki eşit bölmelere ayrılmış
dikdörtgende taralı alanın tüm alana oranı
kaçtır?

8.

A)

B)

C)

D)

Grupta en çok öğrencinin gittiği kurs
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

YüzmeA)
JimnastikB)
SatrançC)
PiyanoD)

Sedef’in  cüzdanında  87 TL 75 Kuruş  vardır.
Sedef 24 TL 50 Kuruşa çanta almıştır. 

Sedefin cüzdanında kaç TL’si kalmıştır?

10.

62,50A)
63,25B)
64,00C)
64,75D)

Eskişehir ile Van arası 1044 km, Van ile Mersin
arası 987 km’dir. Bir tır Eskişehir’den Van’a
oradan Mersin’e gidecektir.

Bu tırın aldığı yol toplam kaç km’dir?

11.

2031A)
2042B)
2049C)
2053D)
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A
Aşağıdaki şekillerden hangisi çokgendir?12.

A)

B)

C)

D)

I. 94
II. 86
III. 101
IV. 78

Yukarıdakilerden hangileri dar açıdır?

13.

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

I. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
II. Bütün açıları 90 dir.
III. Köşegen uzunlukları birbirinden farklıdır.

Dikdörtgen ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

14.

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

Yukarıda açınımı verilmiş küpün yüzey alanı
kaç cm2 dir?

15.

100A)
125B)
140C)
150D)

Dikdörtgenler prizmasının kaç köşesi vardır?16.

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

17 - 19. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki çocukların sahip
oldukları misket sayıları verilmiştir.

Bu bilgilere göre, sınıftaki toplam çocuk
sayısı kaçtır?

17.

28A)
29B)
30C)
31D)

Yukarıdaki tabloya göre, 6 misketi olan çocuk
sayısı 4 misketi olan çocuk sayısından kaç
fazladır?

18.

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

Yukarıdaki tabloya göre, toplam misket sayısı
kaçtır?

19.

30A)
31B)
32C)
33D)

Uzun kenarı kısa kenarının 3 katından 4 eksik
olan bir dikdörtgenin alanı 55 cm2 olduğuna
göre bu dikdörtgenin çevresi kaç birimdir?

20.

24A)
32B)
36C)
40D)
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MATEMATİK 6 A
940 kişilik bir salonda 6 kişilik 40 masa, 8 kişilik
50 masa vardır.

Diğer masalar 10 kişilik olduğuna göre,
salondaki toplam masa sayısı kaçtır?

1.

90A)
100B)
110C)
120D)

K = {2 ile 10 arasındaki tek rakamlar}
L = {1 den büyük 7 den küçük rakamlar}
M = {148956 sayısını oluşturan çift rakamlar}

Yukarıda verilen K, L ve M kümelerine göre,
(KL)  M = ?

2.

{ 2, 3 }A)
{ 4, 6 }B)
{ 5, 7, 9 }C)
{ 2, 3, 4, 6 }D)

85▲1 sayısı 3 ile tam bölünebilmektedir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “▲”
yerine gelebilecek sayılardan biri değildir?

3.

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

işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

2A)
4B)
5C)
8D)

Yukarıda eşit hacimli üç bardak ve içlerindeki su
miktarı verilmiştir

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

5.

I. bardağın yarıdan fazlası boştur.A)
II. bardağın yarıdan fazlası doludur.B)
III. bardağın dörtte üçü boştur.C)
III. bardaktaki su miktarı I. bardaktaki su
miktarından azdır.

D)

Tabakta en çok olan kuruyemiş
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

FıstıkA)
FındıkB)
BademC)
LeblebiD)

11,  5,  12,  3,  8,  14,  14,  7

Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru
sıralandığında baştan altıncı sayı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

3A)
5B)
8C)
12D)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0300-A

12 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
8.

A)

B)

C)

D)

18 litre sütten 1,5 kg tereyağı elde eden Ömer,
tereyağının kilogramını 24 TL’den satmaktadır.

Ömer’in 144 TL kazanması için kaç litre süte
ihtiyacı vardır?

9.

72A)
76B)
80C)
84D)

22,5 litrelik zeytinyağını 1,25 litrelik şişelere
doldurmak isteyen Mehmet’in kaç şişeye
ihtiyacı vardır?

10.

15A)
18B)
20C)
22D)

Özge manavdan kilosu 4,50 TL’den 3 kg soğan,
kilosu 6,25 TL’den 4 kg domates ve kilosu 11,50
TL’den 1 kg biber almıştır.

Buna göre, Özge manava kaç TL ödemiştir?

11.

45A)
46,50B)
48,25C)
50D)

12 - 14. soruları aşağıdaki grafiğe göre
cevaplayınız.

Yukarıdaki tabloda bir okuldaki öğrencilerin tercih
ettiği spor dalına göre sınıfların dağılımı ve
öğrenci sayıları verilmiştir.

Buna göre, basketbolu tercih eden öğrenci
sayısı kaçtır?

12.

190A)
210B)
220C)
230D)

Buz patenini tercih eden öğrenci sayılarının
açıklığı kaçtır?

13.

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

En çok basketbolu tercih eden sınıf
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

1.A)
2.B)
3.C)
4.D)
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A
17    18    24    21    15    32    23    26

Bir sınıftaki öğrencilerin ağırlıkları yukarıda
verilmiştir. 

Buna göre, öğrencilerin ağırlıklarının
ortalaması kaç kg’dır

15.

22A)
21B)
20C)
19D)

Bir banka kuyruğunda Ayşe baştan 11. sırada,
sondan 14. sıradadır.

Buna göre, kuyrukta kaç kişi vardır?

16.

23A)
24B)
25C)
26D)

Yukarıdaki paralelkenarda [LM] kenarına ait
yüksekliğin uzunluğu kaç cm’dir?

17.

30A)
36B)
42C)
48D)

42° lik açının tümler açısı ile 89°’lik açının
bütünler açısının toplamı kaç derecedir?

18.

127A)
135B)
137C)
139D)

Su depolamak isteyen Zeynep, yukarıdaki
ölçüleri verilen boş kapları doldurmak istiyor.

Buna göre Zeynep’in kaç litre suya ihtiyacı
vardır?

19.

0,36A)
3,6B)
36C)
360D)

Yukarıdaki birim küplerden oluşan şekilde
toplam kaç küp vardır?

20.

27A)
28B)
29C)
30D)
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SOSYAL BİLGİLER 6 A
Meydana gelen deprem ve benzeri doğal
afetlerde aşağıdaki kuruluşlardan hangisi
yardım faaliyetlerini gerçekleştirir?

1.

LösevA)
KızılayB)
TemaC)
Insan hakları derneğiD)

İnsanın dâhil olduğu ilk grup aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

KulüpA)
SınıfB)
OkulC)
AileD)

II. Kök Türk yöneticilerinden biri olan Bilge
Kağan, Kültigin ve vezir Tonyukuk adına 750
yılında yapılmıştır. Kitabe Türk alfabesi ile
yazılmıştır.

Yukarıda ifade edilen kitabe aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Orhun KitabeleriA)
Göktürk KitabeleriB)
Ötüken Türk KitabeleriC)
Uygur KitabeleriD)

Belirli bir grup hakkında başkalarından
duyulan, kesinliği tam olarak bilinmeyen
bilgiler ışığında hareket etmeye ne ad verilir?

4.

Ön yargıA)
Kalıp yargıB)
ÖngörüC)
ÇelişkiD)

Aşağıdakilerden hangisi ilk müslüman Türk
devletlerinden biri değildir?

5.

Büyük SelçuklularA)
KarahanlılarB)
GaznelilerC)
SümerlilerD)

Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife
Döneminde yer alan halifelerden biri
değildir?

6.

Hz. OsmanA)
Hz. MuaviyeB)
Hz. AliC)
Hz. EbubekirD)

------- Avrasya tarihi içerisinde ticaretin yanı sıra
Doğu ile Batı arasında, insanların kültür
alışverişinde bulunmaları gibi göz ardı
edilmeyecek bir görevi de üstlenmiştir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

İpek YoluA)
Baharat YoluB)
Malabadi KöprüsüC)
Taş KöprüD)

Akdeniz Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü ------- dir.
Akdeniz, Ege ve kısmen Marmara Bölgelerine
hâkimdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

tundraA)
ormanB)
bozkırC)
makiD)

Bir düşünce veya sanat eserini ortaya koyan
kişinin, bu eser üzerindeki haklarının tümüne
ne ad verilir?

9.

Fikir koruma birliğiA)
Bilimsel değerlendirmeB)
Telif hakkı C)
BandrolD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de görülen
iklim tiplerinden biri değildir?

10.

Savan İklimiA)
Karasal İklimB)
Karadeniz İklimiC)
Akdeniz İklimiD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus
yoğunluğunun az olduğu illerden biri
değildir?

11.

TunceliA)
AdanaB)
BayburtC)
ArdahanD)

I. Sanayi ülkeleri ile petrol ve tarım ülkeleri
arasında yer alır.

II. Güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmez.
III. Çok çeşitli yönlerden kıtalar ve kültürler arası

köprü görevi yapar.
IV. Türkiye’nin doğusu ve batısı arasından 19

tane meridyen geçmektedir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri Türkiye’nin
özel konumu ile ilgilidir?

12.

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

Aşağıdakilerden hangileri yenilenebilir enerji
kaynaklarından biridir?

13.

KömürA)
TopraklarB)
OrmanlarC)
PetrolD)

Aşağıdakilerden hangisi nanoteknolojinin
kullanım alanlarından biri değildir?

14.

Termoelektrik üreten kaplamalarA)
Küçültülmüş yazıcılarB)
Arabalar için sileceksiz camC)
Yüksek ısıya dayanıklı tencerelerD)

I. Doğalgaz
II. Bor
III. Altın
IV. Demir
V. Taş kömürü

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de
çıkarılan madenlerdendir?

15.

I ve IIA)
III ve IVB)
II, IV ve VC)
III, IV ve VD)

Türkiyede yasama yetkisi aşağıdakilerden
hangisine aittir?

16.

TBMMA)
Meclis BaşkanlığıB)
İçişleri BakanlığıC)
CumhurbaşkanıD)

-------, haklarını bilen, kullanan ve başkalarının
haklarına saygı duyan, sorumluluklarını bilen ve
yerine getiren, çevresine karşı duyarlı,
değerlerine sahip çıkan bireydir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

Gerçek bireyA)
Sorumlu bireyB)
Etkin vatandaşC)
Sivil toplum gönüllüsüD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de toprağa
bağlı hayvancılık türlerinden biri değildir?

18.

ArıcılıkA)
Kümes hayvancılığıB)
Büyükbaş hayvancılığıC)
Su ürünleriD)

Aşağıdakilerden hangisi popüler kültür
unsurlarından biridir?

19.

Milli BayramlarA)
Hacivat ile KaragözB)
Selfie HareketiC)
Anadolu MasallarıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en fazla
ihracat yaptığı ülkelerden biridir?

20.

AlmanyaA)
Güney KoreB)
FransaC)
BelçikaD)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8 A
Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Uşi AntlaşmasıA)
Edirne-Segedin AntlaşmasıB)
Ziştovi AntlaşmasıC)
Yaş AntlaşmasıD)

Mustafa Kemal Atatürk Şam’da bulunduğu
sırada aşağıdaki cemiyetlerden hangisini
kurmuştur?

2.

Osmanlı Hürriyet CemiyetiA)
Teşebbüs-i Şahsi ve Âdem-i Merkeziyet
Cemiyeti

B)

Vatan ve Hürriyet CemiyetiC)
İttihad-ı Osmanî CemiyetiD)

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal
Atatürk'ün öğrenim gördüğü okullar arasında
yer almaz?

3.

Manastır Askerî İdadisiA)
Selanik Askerî RüştiyesiB)
İzmir Harp OkuluC)
Şemsi Efendi İlkokuluD)

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin
Çanakkale Cephesi’ni açma amaçları
arasında yer almaz?

4.

İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni
teslim almak

A)

Milletler Cemiyeti'ni kurmakB)
Karadeniz’e geçip müttefikleri Rusya’ya
yardım göndermek

C)

Elde edecekleri zafer sayesinde savaşa
girmemiş devletleri kendi yanlarında savaşa
çekmek

D)

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya
Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

5.

Avrupalı devletler arasındaki sömürge elde
etme yarışı

A)

Avrupalı devletlerin birbirlerine karşı
silahlanması

B)

Almanya’da nazizmin ortaya çıkmasıC)
Almanya’nın İngiliz sömürgelerini tehdit
etmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Misakımillî Kararları
(28 Ocak 1920) arasında yer almaz?

6.

Kapitülasyonlar devamlı hale getirilecektir.A)
Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı
sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü,
ayrılmaz bir bütündür.

B)

İşgal altındaki Arap halkları, özgürce
verecekleri oylarla kendi geleceklerine
kendileri karar vermelidir.

C)

Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan
halkın serbestçe verecekleri oylarla
belirlenmelidir.

D)

Dağınık hâlde birbirinden bağımsız hareket
eden millî cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında
birleştirilmesi aşağıdaki kongrelerden
hangisinde gerçekleşmiştir?

7.

Balıkesir KongresiA)
Erzurum KongresiB)
Sivas KongresiC)
Nazilli KongresiD)

Sakarya Zaferi’nin ardından TBMM ile
Fransızlar arasında yapılan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Ankara AntlaşmasıA)
İstanbul AntlaşmasıB)
Kars AntlaşmasıC)
Paris AntlaşmasıD)

Mustafa Kemal Atatürk, “Siz orada yalnız
düşmanı değil milletin makûs (kötü) talihini
de yendiniz!” diyerek zaferin önemini dile
getirdiği telgrafını aşağıdaki savaşların
hangisinden sonra İsmet Paşa’ya
göndermiştir?

9.

Birinci İnönü MuharebesiA)
İkinci İnönü MuharebesiB)
Eskişehir-Kütahya MuharebeleriC)
Sakarya Meydan MuharebesiD)

Sovyet Rusya ile TBMM arasında Birinci
İnönü Savaşı sonrasında imzalanan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Moskova AntlaşmasıA)
Yaş AntlaşmasıB)
Berlin AntlaşmasıC)
Gümrü AntlaşmasıD)
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A
TBMM tarafından halifelik hangi tarihte
kaldırılmıştır?

11.

16 Şubat 1921A)
3 Mart 1924B)
5 Aralık 1927C)
14 Mayıs 1930D)

Aşağıdakilerden hangisi  Türk Medeni
Kanunu’nun sonuçlarından biri değildir?

12.

Kadınlara istediği mesleği yapma hakkı
tanınmıştır.

A)

Mirasta kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.B)
Resmî nikâh zorunlu hâle getirilmiştir.C)
Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme
hakkı tanınmıştır.

D)

Eğitim, hukuk, yönetim gibi alanlarda devlet
işlerinin herhangi bir dinin kurallarına göre
değil, aklın ve bilimin rehberliğinde
yürütülmesine ne ad verilir?

13.

LaiklikA)
MeşrutiyetB)
DiplomasiC)
PolitikaD)

“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak
olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet
payidar kalacaktır.” sözünü Mustafa Kemal
Atatürk hangi olay üzerine söylemiştir?

14.

Londra KonferansıA)
I. İnönü MuharebesiB)
Lozan Barış AntlaşmasıC)
Atatürk’e suikast girişimiD)

Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Liberal ekonomik modeli savunmuştur.A)
Tek dereceli seçim sistemini savunmuştur.B)
Kadınlara siyasi haklar verilmesini
savunmuştur.

C)

İlk genel başkanı Kâzım Karabekir’dir.D)

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış
Antlaşması’nda çözülemeyen konulardan biri
değildir?

16.

Yabancı Okullar SorunuA)
Kapitülasyonlar SorunuB)
Musul SorunuC)
Nüfus Mübadelesi SorunuD)

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’na
üye olan devletlerden biri değildir?

17.

RomanyaA)
TürkiyeB)
BulgaristanC)
YunanistanD)

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kırk asırlık Türk
yurdu düşman elinde esir kalamaz.” sözleri
aşağıdaki yerlerden hangisiyle ilgilidir?

18.

İzmirA)
BağdatB)
İstanbulC)
HatayD)

Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı eserlerden
en kapsamlı olanı aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Zabit ve Kumandan İle HasbihâlA)
NutukB)
Cumali OrdugâhıC)
Takımın Muharebe TalimiD)

1945 yılında Japonya’nın Hiroşima ve
Nagasaki kentlerine atom bombası atan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

20.

İtalyaA)
RusyaB)
AlmanyaC)
ABDD)
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TÜRKÇE 5 A
Affan Dede’ye para saydım
Sattı bana çocukluğumu

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “satmak”
fiili, yukarıdaki dizelerdeki "Sattı" fiili ile aynı
anlamda kullanılmıştır? 

1.

Biraz daha geç kalsaydın beni sattığını
düşünecektim.

A)

Ali, tezgahındaki ürünleri çok ucuza sattı.B)
Yeni telefonuyla caka satıyor.C)
Verdiğim sözü tutarım, kimseyi satmam.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı
sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

2.

Güçlü ve kuvvetli görünüyor.A)
Ahmet genç ve enerjik bir çocuktur.B)
Sağlıklı ve sıhhatli bir gençC)
Bu kadar çile ve dert insanı hasta eder. D)

Mustafa Kemal’in kağnısı derdi, kağnısına 
Mermi taşırdı öte, dağ taş aşardı
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik
Ün salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten
evvel almıştı yükünü
Doğrulmuştu yola, önceden önceden

Yukarıdaki dizelere göre Elif, asker içinde
niçin ün salmıştır?

3.

Herkesten önce kağnısına yük koyduğu içinA)
Kağnısı güçlü olduğu içinB)
Elif, hızlı bir şekilde cepheye ulaştığı içinC)
Mermi taşıdığı içinD)

4. ve  5. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Keyfine çok düşkün biri olan Affan Efendi’nin
dükkânı akşamları sohbete, kahve içmeye gelen
memurlarla dolar; bu hâliyle dükkân bir
kahvehaneye dönüşürdü. Affan Efendi’nin
mahallede çok itibarı vardı ama bu itibar yeni
kuşak çocukların ondan oyuncak alması
yönünde olumlu bir etki yapmıyordu.
Oyuncaklarının az ve zamanın çocuklarına hitap
etmeyecek basitlikte olması işlerinin iyiden iyiye
bozulmasına neden olmuştu. Ligor adlı başka bir
oyuncakçı ve aktarın piyasaya iyice hâkim
olduğunu fark eden Affan Dede, dükkânda kalan
artık renkleri de iyice solmuş oyuncakları bir
çuvala doldurarak, mahallenin fakir çocuklarının
sünnetinin yapıldığı törende çocuklara dağıtır.
Atlı tramvaylar, piyanolarla oynayan çocuklar bu
bedava oyuncaklarla ilgilenmezler bile…

Yukarıdaki parçaya göre çocuklar, Affan
Dede’nin oyuncaklarını niçin beğenmiyorlar?

4.

Oyuncakların az ve zamanın çocuklarına
hitap etmeyecek özellikler taşıması

A)

Ligor’un oyuncaklarının daha yeni olmasıB)
Dükkanının her zaman kalabalık olmasıC)
Renklerin çok canlı olmamasıD)

Yukarıdaki parçada yer alan altı çizili
sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

GüçlüA)
KibarB)
SaygınC)
İlgiliD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün
kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır?

6.

Sunucu, izleyicilere birkaç soru sordu.A)
Evet, şimdi başarmak üzereyim!B)
Söylemesi kolay, yap da görelim!C)
Mavi, mavi gözleriyle etrafı inceliyordu.D)
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A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç
ilişkisi vardır?

7.

Dün akşam arkadaşlarımla buluştum.A)
Sınavı geçmek için çok çalıştım.B)
Yorulduğu için bizimle gelemedi.C)
Yağmur yağdığı için şemsiye aldım.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
karşılaştırma yapılmıştır?

8.

Annemle Babam İzmir’e gittiler.A)
Duru, çok güzel piyano çalar.B)
Resim ve tiyatro ile uğraşmayı severim.C)
Müzik dersini diğer derslerden daha çok
severim.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
neden-sonuç ilişkisi vardır?

9.

Oya için güzel bir hediye aldılar.A)
Odasını toplayamadığı için çok üzüldü.B)
Yolculuk için bir şeyler aldım.C)
Yazlıktan dönmelerine çok az kaldı.D)

10. ve  11. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Gel zaman, git zaman… Küçük çırak “Ben artık
usta oldum.” diye düşünmeye başladı.
Düşünmekle kalmadı, bilmiş tavırlar takınarak
usta olduğunu göstermeye çalıştı. Usta, ondaki
bu değişikliği gördü ama görmemiş gibi davrandı.
Ustanın kendisini anlamadığını sanan küçük
çırak, bir gün, yemek sırasında niyetini açıkça
söyledi: “Ustam, ben artık kendi dükkânımı
açsam diyorum.”

Yukarıdaki parçada yer alan altı çizili
sözcüğün doğru anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Bilgili olmakA)
Kibar olmakB)
Saygılı olmakC)
Çok bilmiş görünmekD)

Yukarıdaki parçaya göre “çırak” için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11.

DüşünceliA)
Kendini beğenmişB)
Her şeyi bildiğini düşünenC)
DüşüncesizD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti konmalıdır?

12.

Ne zaman onu görsem çok üzülürümA)
Hangi elbiseyi beğendinizB)
Sabah sabah çıkageldiC)
Güzel mi güzel bir koltuktuD)

“Terminaldeki otobüs hareket etmek için
saatlerini beklerken, Hasan’da terminalde
yolcu beklemekle meşguldü.” cümlesinde yer
alan aşağıdaki kelimelerden hangisi ek alarak
yeni bir anlam kazanmıştır?

13.

hareketA)
otobüsB)
yolcuC)
terminalD)
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A
Uzay İstasyonu’nun içinde, tüm aygıtların ve
mobilyaların önünde tutamaklar bulunur.
Astronotlar çalışırken ayaklarıyla buralara tutunur
ya da kendilerini bağlar. Kendilerini
bağlamazlarsa bilgisayarın tuşlarına basmak gibi
basit hareketler bile onlar için olanaksız olur!
Bilgisayarın tuşlarına basmaya çalıştıklarında
geri itilirler. Uzay İstasyonu’nda hiçbir şey ortada
bırakılmaz! Bu nedenle astronotlar tüm
malzemeleri kullandıktan sonra yerine koymak
zorundadırlar. İstasyonun içinde, duvarlarda ve
tavanlarda, iki uçlarından gerilip tutturulmuş lastik
şeritler ve yapışkanlı bölümler bulunur.
Astronotlar eşyalarını buralara sıkıştırır ya da
yapıştırırlar.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden
hangisi, astronotların uzay istasyonunda
yapabilecekleri davranışlara örnek olarak
gösterilemez?

14.

Kişisel eşyaları masanın üzerine öylece
bırakmak 

A)

Kalemi yapışkanlı bir bölüme sıkıştırmakB)
Bilgisayarı çalıştıktan sonra güvenli bir yere
bırakmak

C)

Bir yere bağlanarak veya sabitlenerek
çalışmak

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların
yazılışı ile ilgili bir yazım yanlışı yoktur? 

15.

Seneye 6’ıncı sınıfta okuyacağım.A)
Kasabamızın nüfusu 2.5472’dir.B)
Takım 5.erli gruplara ayrıldı.C)
1923’te yeni bir devlet kuruldu.D)

Aşağıdaki sözcük eşleştirmelerinden hangisi
diğerlerinden farklıdır?

16.

beyaz-akA)
vatan-yurtB)
doğru-yanlışC)
misafir-konukD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamlı en
küçük parçadır?

17.

taşlarA)
sulukB)
şekerliC)
bilgiD)

“Üzerinde açık renk bir ceket vardı.”
cümlesindeki altı çizgili sözcüğün zıt
anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

18.

Kapalı bir hava vardı.A)
Siyah bir gömlek mi alsam acaba?B)
Koyu bir kravat takmıştı.C)
Bugün daha yorgun görünüyorsunD)

19. ve  20. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Anadolu’nun geleneksel seyirlik oyunları
arasında cirit oyunlarının yeri büyüktür. Cirit
oyunları, bir eğlence, bir yiğitlik ve çeviklik
gösterisi, aynı zamanda bir atlı spordur. Cirit
oyunlarının tarihi çok eskilere gider. Türkler, bu
sporu binlerce yıl önce Orta Asya’da
başlatmışlar, yüzyıllar boyunca bu geleneği
sürdürerek Selçuklularla birlikte Anadolu’ya
getirmişlerdir. Bu yüzden cirit oyununun
Anadolu’da, en azından 900 yıllık bir tarihi vardır.
Güreş gibi, cirit de millî ve geleneksel bir “ata
sporu” sayılır. 

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin
hangisinden söz edilmemiştir?

19.

Cirit en eski sporumuzdur.A)
Orta Asya’da başlamıştır.B)
Cirit ata sporudur.C)
Selçuklular ile birlikte Anadolu’ya gelmiştir.D)

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden
hangisi cirit sporunun özelliklerinden biri
değildir?

20.

Atla oynanan bir spor olmasıA)
Millî ve geleneksel bir spor olmasıB)
Ata sporu olmasıC)
Güncel bir spor olmasıD)
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İNGİLİZCE 6 A
Tom’s lessons ------- at 8 am and ------- at 4 pm
on weekdays.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

1.

started / finishedA)
is starting / is finishingB)
starts / finishes C)
start / finishD)

A: What time is it?
B: ------- (7:45)

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

2.

It's quarter past seven.A)
It's quarter past eight.B)
It's quarter to eight.C)
It's quarter to seven.D)

Luca : Can I have some lemonade, please?
Waitress: -------. What about apple juice?
Luca : Sure. It’s my favorite.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

3.

Of course, madam.A)
Sorry, it’s all gone. B)
Enjoy your breakfast.C)
No, thanks.D)

Ken doesn’t like croissant because he thinks it is
------- .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

4.

healthyA)
junk foodB)
nutritiousC)
yummyD)

feel / on sunny days / happy / I 

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

5.

I happy on sunny days feel.A)
I happy feel on sunny days.B)
I feel on sunny days happy.C)
I feel happy on sunny days.D)

Which of the following is true according to
the picture above?

Yukarıdaki resme göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

6.

Tim is taller than Tom.A)
Tom is shorter than Tim.B)
Tom is taller than Tim.C)
Tim is heavier than Tom.D)

Which of the following is false according to
the given picture?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi verilen
resme göre yanlıştır?

7.

The girls are playing with dolls.A)
Mike is watering the flowers.B)
Mr Green is reading the newspaper.C)
Grandfather is taking a nap.D)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0300-A

22 İzleyen sayfaya geçiniz.



A

Berlin

Gamze : What is the weather like in Berlin now?
Dilek : Well, it is -------. I feel anxious.

According to the picture which of the
following completes the dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi verilen resme göre
yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlar?

8.

windy A)
rainyB)
hailingC)
lightningD)

Çınar: What do you think about big cities?
Umut: ------- they are crowded and noisy.
Çınar: I agree. You can’t have fresh air, too.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

9.

I thinkA)
I likeB)
I dislikeC)
I agreeD)

The third of March, nineteen eighty seven

Which of the following is true according to
the date above?

Yukarıda verilen tarihin doğru yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

3 March, 1978A)
13 March, 1978B)
3 March, 1987C)
13 March, 1987D)

Beril: I have a part-time job. I take orders and 
serve.

Çağla: I have a full time job. I pull out teeth.

What are the occupations of Beril and Çağla
according to the information above ?

Yukarıdaki bilgiye göre Beril ve Çağla'nın
mesleği aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

Beril Çağla

11.

waitress dentistA)
engineer bakerB)
tailor lawyerC)
cook doctorD)

At the fair
Mert: Let’s get on the ghost train.
Efe: No, I don’t like it. It is ------- .
Mert: I disagree with you. It can be fun. I love it.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

12.

fantasticA)
excitingB)
interestingC)
frighteningD)

The ------- is in the aquarium.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

13.

tableA)
bedB)
fishC)
mountainD)
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A
Mert: Where was your sister yesterday?
Tim: She ------- at the library. She ------- a book:

Three Little Pigs.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

14.

did / boughtA)
went / lookedB)
came / readC)
was / borrowedD)

My mother ------- spaghetti yesterday.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

15.

cookedA)
cookB)
cooksC)
is cookingD)

Fatma : Where ------- you on holiday?
Leyla : Well, I was in Cappadocia. 

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

16.

isA)
wasB)
areC)
wereD)

Cenk: What should we do to prevent
environment pollution?

Deniz: -------

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

17.

We should recycle plastic and paper.A)
We should throw our rubbish away.B)
We should waste energy and water.C)
We should destroy forests and lakes.D)

A: Do you support Carol in the election?
B: Yes, I -------.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

18.

doA)
doesB)
amC)
wasD)

shouldn't / You / junk food / eat

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

19.

You shouldn't junk food eat.A)
You shouldn't eat junk food.B)
You eat shouldn't junk food.C)
You eat junk food shouldn't.D)

In the elections, people ------- for one of the
candidates. They need to write his or her name
on a paper and put the paper into the ballot box.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

20.

supportA)
voteB)
prepareC)
respectD)
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ALMANCA 6 A
Was bedeutet das Wort “Die Begabung” auf
Türkisch?

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

1.

MirasA)
YetenekB)
HisseC)
OyunD)

Kannst du mir sagen, ------- alt dein Vater ist?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

woA)
werB)
wasC)
wieD)

Ich danke Ihnen ------- Ihre Hilfe.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

fürA)
aufB)
umC)
beiD)

A: Papa, was bist du von Beruf?
B: -------
A: Wo arbeitest du?
B: Ich arbeitet in einer Firma.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

Auf dem Computer stehen alle Daten.A)
Bis acht Uhr muss ich im Büro bleiben.B)
Jeden Tag stehe ich früh auf.C)
Ich bin Buchhalter.D)

Was ist ein Spitzer?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5.

Damit macht man gerade Striche.A)
Mit einem Spitzer spitzt man den Bleistift.B)
Das schreibt man in ein Heft.C)
Man tut die Mappen in einen Ordner.D)

Die Grundschule dauert 4 Jahre.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Wann gehst du zur Schule?A)
Wie lange dauert die Schulpflicht in der
Türkei?

B)

In welche Klasse gehst du?C)
Wie lange dauert die Grundschule?D)
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Ich kann meine Zukunft selbst in die Hand
nehmen.

Wie lautet der obige Satz im Präteritum?

Yukarıdaki cümlenin geçmiş zaman şekli
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

Ich könnte in der Zukunft bessere Pläne
machen.

A)

Ich konnte meine Zukunft selbst in die Hand
nehmen.

B)

Ich hätte meine Zukunft besser planen
können.

C)

Ich hatte meine Zukunft in meiner Hand.D)

Ich war nicht zu Hause. Meine Freundin kam zu
uns.

Wie kann man die obigen Sätze mit “als”
verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin “als” ile birleştirilmiş
hali aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Ich habe meine Freundin gesehen, als ich in
der Schule war.

A)

Ich war nicht zu Hause, als meine Freundin
zu uns kam.

B)

Ich wollte meine Freundin besuchen, als ich
zu Hause war.

C)

Ich musste meine Freundin anrufen, als ich
nach Hause kam.

D)

Was bedeutet das Wort “Das Muster” auf
Türkisch?

“Das Muster” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

ÖrnekA)
TutkuB)
İlişkiC)
GelenekD)

Hast du Geschwister?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Ja, sie ist meine Tante.A)
Nein, ich habe keinen Onkel.B)
Nein, ich bin ein Einzelkind.C)
Ja, das ist meine Mutter.D)

Meine Schwester -------- auf mich aufpassen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

müsstenA)
musstestB)
musstenC)
mussteD)

Nein, ich habe kein eigenes Zimmer.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

Hast du eine Wohnung?A)
Wo wohnst du?B)
Gehört das Haus dir?C)
Hast du ein eigenes Zimmer?D)

Wir freuen ------- auf die Sommerferien.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

unsA)
sichB)
michC)
dichD)
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A
mir /es / nicht / gut / geht

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

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

14.

Gut nicht mir es geht.A)
Mir es gut nicht geht.B)
Es geht mir nicht gut.C)
Geht gut es mir nicht.D)

-------, darfst du kein Fastfood essen.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

15.

Weil es früher besser warA)
Heute wird man öfter krankB)
Wenn du gesund bleiben willstC)
Als ich noch klein warD)

Ich bin krank, ich gehe -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

auf die StationA)
zur PostB)
ins KrankenhausC)
im WartezimmerD)

Hast du Probleme mit deiner Mutter?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.

Ja, wir streiten uns weil ich zu viel fernsehe.A)
Nein, ich habe kein Internet.B)
Ja, meine Mutter hat ein Handy.C)
Nein, er trifft sich nur mit seinem Freund.D)

Was bedeutet das Wort “şikayet ” auf
Deutsch?

“şikayet” sözcüğünün Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Die KlageA)
Die TugendB)
Der KonsumC)
Der RespektD)

Mein Vater -------.

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

19.

ist ziemlich nettA)
lebte auf dem DorfB)
war alles besserC)
arbeitet in einer FirmaD)

Die Generation / Die Jugend / Die Familie / Der
Witz

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Die FamilieA)
Der WitzB)
Die JugendC)
Die GenerationD)
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FRANSIZCA 6 A
Il pleut ------- Istanbul.

Choisissez l'expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

àA)
auB)
enC)
à la D)

A : Tu vas au Cirque? 
B : Non, -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

je prends mon parapluie A)
je ne vais pas au cirqueB)
j’aime les clownsC)
je n’ai pas compris D)

A: Ça s’écrit comment 31? 
B: -------

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

Quarante-deuxA)
Cinquante et unB)
Vingt-deuxC)
Trente et un D)

La campagne est moins ------- que la ville.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

mauvaisA)
polluéeB)
grandC)
beau D)

Paris est en -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

5.

CanadaA)
Maroc B)
TurquieC)
FranceD)

La ------- de la Turquie, c’est Ankara.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

rivièreA)
capitaleB)
campagneC)
montagneD)

Je suis fatigué. Je fais une -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

7.

conseil A)
devoirB)
sieste C)
sportD)

A : Qu’est-ce que Meral a fait hier?
B : -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

Elle est allée au cinéma A)
Il va au restaurantB)
Elle joue au basket-ballC)
Tu as pris des photosD)
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A
Dans la forêt, ------- des fleurs. 

Choisissez l'expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

elle estA)
elle resteB)
il y aC)
il habiteD)

est allée / Zehra / avec / à Eskişehir / ses amis
      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.

10.

II / I / IV / III / VA)
III / V / IV / I / IIB)
IV / V / III / II / I C)
V / I / III / II / IVD)

A : Pourquoi il faut trier les déchets?
B : -------

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

Pour jeter les déchets dans la merA)
Pour économiser l’eauB)
Pour protéger la planète C)
Pour ne pas gaspiller l’eauD)

A : Où habitent tes amis?
B : -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

12.

À ParisA)
En étéB)
En vacancesC)
Du CaféD)

faut   /   les   /   éteindre   /   lumières   /   il
   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.

13.

II / III / IV / I / VA)
III / V / I / II / IV B)
IV / II / III / V / I  C)
V / I / III / II / IVD)

vais      /      Paris      /      visiter      /       je
I           II       III                IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

14.

II / IV / III / I A)
III / II / IV / IB)
IV / I / III / IIC)
IV / III / I / IID)

J’ai écouté ------- musique.

Choisissez l'expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

unA)
de laB)
auC)
duD)

A : Qu’est-ce que tu veux boire? 
B : -------

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

Un croissantA)
Une crêpeB)
Un pain au chocolatC)
Un chocolat chaudD)
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A
A : Qui vend des médicaments? 
B : -------

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

Le pharmacienA)
L’architecteB)
L’avocatC)
Le vétérinaireD)

Tu aimes la mer parce que tu aimes -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

nagesA)
nagerB)
nagéC)
nageD)

à Ankara   /   a pris   /   elle   /   quelques photos
      I                 II            III                  IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

19.

I / II / IV / IIIA)
I / IV / II / IIIB)
III / I / IV / IIC)
III / II / IV / ID)

Aylin est une -------. 

Choisissez l'expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

20.

coiffeurA)
avocatB)
directriceC)
cuisinierD)
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İNGİLİZCE 8 A
Hakan: How often do you watch horror movies?
Mert: -------

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

1.

I agree. They are unbearable.A)
I prefer horror to biographies.B)
I go to the cinema in the evenings.C)
Never. They are ridiculous.D)

Sam: There is a great pop concert at the
weekend. ------- you like to come with me?

Tom: I’m sorry but I can’t come because my
parents are visiting me.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

2.

How aboutA)
Let'sB)
Why don'tC)
WouldD)

Maria never tell lies and keeps our secrets, so I
always ------- on her.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

3.

comeA)
countB)
pushC)
eatD)

Camping Fantasy
books

Jazz
music

Eating
out Fashion

Ceren ✗ ✓ ✗ ✓ ✓
Ceyda ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
Duru ✗ ✗ ✗ ✓ ✓

Which of the following is true according to
the table above?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda
verilen tabloya göre doğrudur?

4.

One of them dislikes fantasy books.A)
All of them are fond of fashion.B)
All of them are keen on camping.C)
Two of them can’t stand eating out.D)

On the phone
Selin: Hi. Could I speak to Dr. Smith

please? It’s important.
Secretary: Could you repeat that please? It's a

------- line.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

5.

goodA)
coolB)
badC)
wellD)

I like my lemonade -------, so I never put sugar in
it when I make it at home.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

6.

fattyA)
spicyB)
sourC)
sweetD)
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A
Recipe for a quick omelette
• ------- the eggs into a mixing bowl. Beat them

with a fork.
• Sprinkle some sea salt and pepper
• Heat  some butter in a pan
• Add the eggs and after a while some cheese

if you want
• Take it when it starts to golden brown.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

CrackA)
PeelB)
ChopC)
SliceD)

Cem : I made a mistake in my homework.
Can : That’s ok. We all make mistakes.
Cem : But my friends laughed at me. I was 

very -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

8.

scaredA)
embarrassedB)
crazyC)
smartD)

check / e-mails / my / once a day / I 

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

9.

I check my e-mails once a day.A)
I check e-mails once a day my.B)
I check e-mails my once a day.C)
I check my once a day e-mails.D)

Vecihi Hürkuş was an adventurer. He succeeded
to fly in the past. He experienced many
difficulties but he didn’t give up.

What can we say about Vecihi Hürkuş’s
personality?

Vecihi Hürkuş'un kişiliği hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

10.

challengingA)
entertainingB)
ambitiousC)
dangerousD)

Skydivers wear comfortable clothes and shoes
before jumping. After they check their -------
carefully, they jump.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

11.

adventurousA)
equipmentB)
extremeC)
adrenalinD)

I can’t check my emails because ------- .

Which of the following is not appropriate to
complete the sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen
cümleyi tamamlamak için uygun ifadelerden
biri değildir?

12.

it isn’t working properlyA)
my Internet is brokenB)
my computer is offlineC)
I have internet connectionD)

Students ------- raise their hands when they want
to speak in the classroom.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

13.

mustA)
doesn'tB)
doesC)
mustn'tD)
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A
I'm responsible ------- taking my dog for a walk
every morning.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

14.

overA)
forB)
inC)
upD)

Özgür:Cappadocia is truly a splendid place.
To me, everybody should definitely go
there.

Deniz: ------- interesting.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

15.

It looksA)
I believeB)
I guessC)
It soundsD)

Ephesus, İzmir, ------- . It dates back to 7000 BC.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

16.

is in a urban placeA)
has modern monumentsB)
is an ancient placeC)
has caves and castlesD)

Scientists warn that there is going to be a water
shortage in the world. The main reasons are
wasting water resources and destroying forests.
As a result of this, we will have ------- in the
future.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

17.

floodsA)
erosionB)
tornadoes C)
droughtsD)

Sümeyye Boyacı was born without arms in
Eskişehir in 2003. (I) She started swimming at
the age of eight. (II) She attended many
swimming competitions. (III) She won the
Gold-medal in Brazil in 2018. (IV) She painted
pictures for the Russian fairy tales.

Which of the following shows the odd
sentence in the text above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen
parçanın akışına uygun değildir?

18.

IVA)
IIIB)
IIC)
ID)

Alva J. Fisher was the ------- of first
electric-powered washing machine. He invented
it in 1908.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

19.

inventorA)
discoveryB)
discovererC)
inventionD)

Many countries in the world ------- from global
warming. For the next generations, we should
slow down it.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

20.

polluteA)
run outB)
sufferC)
destroyD)
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ALMANCA 8 A
Ich gehe in eine Fahrschule, mache die
Fahrprüfung und bekomme meinen -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

FührerscheinA)
FahrradB)
LebenslaufC)
NotizenD)

Was bedeutet das Wort “Die Kenntnis” auf
Türkisch?

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

2.

BilgiA)
ÖğrenimB)
İşC)
MeydanD)

Kennst du den ------- Mann mit der Brille?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

alterA)
alteB)
altenC)
altD)

Sie singt ein Lied.

Wie lautet der obige Satz im Perfekt?

Yukarıdaki cümlenin di’ li geçmiş zaman
şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

4.

Sie kann ein Lied singen.A)
Sie hätte ein Lied singen können.B)
Sie hat ein Lied gesungen.C)
Sie wird ein Lied singen.D)

Wohin legst du das Buch?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5.

Wir legen uns in den Sessel.A)
Ich hänge ihn an die Wand.B)
Er stellt es an den Schrank.C)
Ich lege es auf den Tisch.D)

Man kann tanken und Öl wechseln.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Was machen Sie, wenn Sie ein Auto kaufen
wollen?

A)

Was schadet der Umwelt?B)
Wo kann man Sport treiben?C)
Was kann man an einer Tankstelle machen?D)

Ich bin oft in der Küche. Ich koche sehr gern.

Wie kann man die obigen Sätze mit “weil”
verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin “weil” ile birleştirilmiş
hali aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

Weil ich in der Küche bin, muss ich immer
kochen.

A)

Ich kann gut kochen, weil ich immer in der
Küche bin.

B)

Ich bin oft in der Küche, weil ich sehr gern
koche.

C)

Ich möchte immer in der Küche bleiben, weil
ich kochen muss.

D)
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A
Romane und Theaterstücke sind -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

SportsachenA)
KunstwerkeB)
LebensmittelC)
HausgeräteD)

Warum ist das Fernsehen nicht gesund?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9.

Am liebsten sehe ich Krimis.A)
Weil es schädlich für unseren Körper und
unsere Seele ist.

B)

Als ich klein war, wollte ich immer lange
fernsehen.

C)

Wenn ich viel Zeit habe, möchte ich eine
Reise machen.

D)

Was bedeutet das Wort “Der Einkaufszettel”
auf Türkisch?

“Der Einkaufszettel” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Gündelik işlerA)
Alışveriş listesiB)
Ambalaj yapmaC)
Satış kulübesiD)

Ich bekomme ------- Taschengeld von meinen
Eltern.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

meinA)
seinerB)
seineC)
meineD)

Frisches Obst und Gemüse.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

Wo kann ich einkaufen?A)
Wer geht heute zur Party?B)
Was findet man auf dem Markt?C)
Wieviel kostet alles zusammen?D)

Der Mann, ------- an der Kasse steht, ist der
Verkäufer

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

denA)
dieB)
dasC)
derD)
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A
Die Frau, -------, geht in ein Restaurant.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

14.

die grossen Hunger hatA)
das sofort eingeschlafen istB)
der ich nicht kenneC)
den sich sehr darüber freutD)

Trägt / Bluse / eine / Frau / die / rote

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

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

15.

Die Frau trägt eine rote Bluse.A)
Frau die trägt Bluse eine rote.B)
Trägt die Bluse eine Frau rote.C)
Bluse trägt eine rote Frau die.D)

Ich möchte keine -------, nur einen Salat und dann
eine Eiscreme.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

KellnerA)
VorspeiseB)
AusblickC)
PreisD)

Was bedeutet das Wort “anons” auf Deutsch?

“anons” sözcüğünün Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Die AnkunftA)
Die ÜberschriftB)
Die EinführungC)
Die DurchsageD)

Die Kinder mussten 2 Stunden warten, ------- der
Regen aufhörte.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

wennA)
bisB)
obC)
seitD)

Ferien bedeutet für mich -------.

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

19.

schwimmen gehenA)
lange schlafenB)
immer StressC)
viel FreizeitD)

Der Passagier / Die Reisende / Der Urlaub / Der
Zwilling

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Der PassagierA)
Der UrlaubB)
Die ReisendeC)
Der ZwillngD)
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FRANSIZCA 8 A
Leyla et Ahmet ont un -------: il s’appelle Ali.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

filsA)
filleB)
tanteC)
mère D)

Deux jours après, Paul et Ali ------- du vélo.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

vont faireA)
ont faitB)
faireC)
feraientD)

La fille de ma tante est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

mon oncleA)
mon cousinB)
ma mèreC)
ma cousineD)

A : J’achète du lait. 
B : Ça ------- 5 euros.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

coûteA)
y estB)
vaC)
ditD)

Anna communique avec des personnes -------
son âge.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

5.

avecA)
deB)
àC)
aD)

A : Quelle est sa nationalité?
B : -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

Il parle turcA)
Elle est françaiseB)
Il habite à ParisC)
En ItalieD)

A : Vous désirez autre chose?
B : -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

Oui, une baguette s’il vous plaîtA)
Elle fait les courses avec Pelin B)
Voilà ma maison C)
Non, j’ai de l’argentD)

Les cahiers de ma sœur sont bleus. ------- de
mon frère sont verts. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

CelleA)
CellesB)
CeluiC)
CeuxD)
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A
Aline fait des achats ------- internet. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

auA)
l’B)
surC)
enD)

Dans une pâtisserie, on achète -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

de la viandeA)
du pouletB)
du poissonC)
des gâteauxD)

A : Tu poses une question à tes amis?
B : Oui, je ------- pose une question.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

laA)
lesB)
leurC)
luiD)

Ne pas ------- des informations personnelles.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

partagentA)
partagerB)
partagéC)
partagéeD)

«Qu’est-ce que tu fais pendant tes loisirs?»

Trouvez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığını
bulunuz.

13.

Ödevlerini ne zaman yaparsın?A)
Boş zamanlarında ne yaparsın?B)
Eğlenmeyi sever misin?C)
Neler yapmayı seversin? D)

A : Pourquoi Pierre prend des médicaments?
B : -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

Parce qu’il a de la fièvre A)
Parce qu’il est en bonne santéB)
Pour aller chez le médecinC)
Pour tousser beaucoup D)

Je regarde avec mes -------, j’écoute avec mes
-------.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

dents / cheveux A)
yeux / oreillesB)
sourcils / lèvresC)
cils / jambes D)

A : Quand peut-on faire un bonhomme de neige?
B : -------

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

En étéA)
En automneB)
En hiver C)
Au printempsD)
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A
«La glace ça fait grossir.»

Trouvez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığını
bulunuz.

17.

Şeker sağlığa zararlıdır. A)
Sebze yemek gerekir. B)
Dondurma şişmanlatır.C)
Meyvede vitamin vardır. D)

J’ai fait -------. mes devoirs. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

touteA)
toutesB)
toutC)
tousD)

«Marc s’est cassé la jambe.»

Trouvez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığını
bulunuz.

19.

Marc kolunu incitti. A)
Marc doktora gitti. B)
Marc hasta oldu. C)
Marc ayağını kırdı. D)

A : Selma a encore du riz?
B : Non, -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

Il ne veut plus de riz A)
elle a encore du rizB)
elle n’a plus de rizC)
Selma veut encore du rizD)
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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.




