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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 A
Ayet el-Kürsi’de aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?

1.

Allah’ın (c.c.) gazabıA)
Allah’ın (c.c.) birliğiB)
Allah’ın (c.c.) ilmiC)
Allah’ın (c.c.) iradesiD)

Varlığı kendinden, kendi kendine yeterli,
yarattıklarına hâkim ve onları koruyup
gözeten anlamına gelen Allah’ın (c.c.) esmâ-i
hüsnâsı aşağıdakilerden hangisidir?

2.

el-KayyumA)
el-HayyB)
el-AzȋmC)
el-AliyyD)

Ezelde bilinen ve takdir edin şeyin zamanı ve
yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından
yaratılmasına ne ad verilir?

3.

İnançA)
KaderB)
KazaC)
İbadetD)

Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı
özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetine
ne ad verilir?

4.

KaderA)
AkılB)
Cüzȋ iradeC)
Küllȋ iradeD)

Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi iradesi
dışında gerçekleşen olgulardan değildir?

5.

Göz rengiA)
Kalp atışıB)
Nefes alıp vermeC)
Meslek seçimiD)

Toprak ürünlerinden alınan zekâta ne ad
verilir?

6.

HakA)
ÖşürB)
AkarC)
PayD)

• Malının dilediği gibi kullanma imkânı olma
• Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olma
• Nisab miktarı mala sahip olma
• Müslüman olma

Yukarıda verilen özelliklere sahip olan bir
kişinin yerine getirmekle yükümlü olduğu
ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Namaz A)
HacB)
ZekâtC)
OruçD)

Bir Müslümanın Allah’ın (c.c.) sevgisini
kazanmak için yaptığı hayırlı işlerin
tamamına ne ad verilir?

8.

SadakaA)
İnfakB)
ZekâtC)
FitreD)

Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye
değildir?

9.

İcatlar yapmakA)
Hastane yaptırmakB)
Ağaç dikmekC)
Fakir doyurmakD)

Allah’ın (c.c.) nimetlerini ve hesap gününü
inkâr eden nankör ve amellerini gösteriş için
yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan
tasviri yapılan sure aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Ayet-el KürsiA)
MaûnB)
AsrC)
FilD)

İslam dinine göre en temel hak
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Neslin korunmasıA)
Canın korunmasıB)
Aklın korunmasıC)
Malın korunmasıD)
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A
Kur’an-ı Kerim’de hayatını anlatan kıssanın
“kıssaların en güzeli’ olarak nitelendirildiği
Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Hz. Yakub (a.s.)A)
Hz. Yunus (a.s.) B)
Hz. İbrahim (a.s.) C)
Hz. Yusuf (a.s.)D)

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer
gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz
alacaklarınızı terk edin” ayetiyle
aşağıdakilerden hangisi yasaklanmıştır?

13.

YardımlaşmaA)
PaylaşmaB)
FaizC)
AlacakD)

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

14.

DostlukA)
İtaatB)
NamazC)
OruçD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine’ye hicret
edeceği zaman, kendisinde bulunan
emanetleri, sahiplerine teslim etmesi için Hz.
Ali’yi (r.a.) görevlendirmesi Hz.
Muhammed’in hangi özelliğini vurgular?

15.

İstişareye önem vermesiA)
Merhametli olmasıB)
İnsanlara değer vermesiC)
Güvenilir olmasıD)

Cahiliye döneminde Arapların durumlarından
bahsedilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

16.

KevserA)
KureyşB)
TebbetC)
İhlasD)

"Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı
yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli
olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp
giderlerdi.." (Âl-i İmrân Suresi, 159. ayet)
ayeti Hz. Muhammed'in (s.a.v) hangi
özelliğini vurgular?

17.

Adaletli olmasıA)
Merhametli olmasıB)
Güvenilir olmasıC)
Davasındaki cesaret ve kararlılığıD)

------- Allah'ın (c.c.) insanlara emrettiği ve
insanların da yapmakla yükümlü oldukları tüm
davranışlardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar? 

18.

AhlakA)
İnançB)
İbadetC)
ÂdetD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in
ana konularından biri değildir?

19.

SağlıkA)
Sosyal hayatB)
AhlakC)
KıssalarD)

Kur'an'ın isimlerinden biri olan "ez-Zikir"
kelimesinin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir? 

20.

İnsanlara rehberlik edenA)
Kalpleri iyileştirenB)
Her şeyi aydınlatanC)
Düşündüren, hatırlatanD)
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MATEMATİK 7 A
Bir şişe suyun sıcaklığı 34°C’dir. Su dondurucuya
konulduktan sonra her 4 saatte bir 3 °C soğuyor.

Buna göre, suyun 28 saat sonraki sıcaklığı
kaç °C’dir?

1.

10A)
11B)
12C)
13D)

Yukarıdaki çarpma tablosuna göre 2K  L – M
işleminin sonucu kaçtır?

2.

–6A)
–2B)
2C)
4D)

Kuruyemiş kavanozunun kaçta kaçı
bademdir?

3.

A)

B)

C)

D)

4. ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Bir sınıftaki öğrenciler; 25 soruluk bir testte doğru
cevaplandırdıkları her bir soru için 4 puan,
yanlış cevaplandırdıkları her bir soru için –2 puan
almaktadırlar. Boş bırakılan soru
değerlendirmeye alınmamaktadır.

Aylin, bu sınavdan 58 puan almıştır ve boş soru
bırakmamıştır.

Buna göre, Aylin’in cevapladığı doğru sayısı
kaçtır?

4.

16A)
17B)
18C)
19D)

Lina, test sorularından 11’ini doğru, 9’unu yanlış
yapmış, geri kalan soruları da boş bırakmıştır.

Buna göre, Lina testten kaç puan almıştır?

5.

23A)
24B)
25C)
26D)
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Çiçekçinin elinde kaç gül kalmıştır?

6.

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

işleminin sonucu kaçtır?

7.

A)

0B)
1C)
4D)

,   
,   

,   

Yukarıdaki rasyonel sayıların en büyüğü
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A)

B)

C)

D)

Ardışık üç çift doğal sayının toplamı 78’dir.

Buna göre, en büyük sayı kaçtır?

9.

24A)
26B)
28C)
30D)

Bir torun ile dedenin yaşları toplamı 72’dir.
Dedenin yaşı torunun yaşının 4 katından 2
fazladır.

Buna göre, dede kaç yaşındadır?

10.

58A)
62B)
64C)
68D)

Yukarıdaki dikdörtgenin çevresi 68 cm’dir.
Buna göre, a kaç cm’dir?

11.

8A)
10B)
12C)
14D)
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Ahmet, Ocak ayında 90 adet ayakkabı satmıştır.
Şubat ayında ise bir önceki aya göre satışları
%120 artmıştır.

Buna göre, Ahmet Şubat ayında kaç ayakkabı
satmıştır?

12.

192A)
198B)
204C)
212D)

Bir sınıftaki gözlüklü öğrencilerin gözlüksüz
öğrencilere oranı 3/4’tür.  

Gözlüksüz 84 öğrenci olduğuna göre,
gözlüklü öğrenci sayısı kaçtır?

13.

63A)
69B)
72C)
75D)

Simay, 36 litre sütten 4 litre tereyağı elde ediyor.

Buna göre, Simay’ın 9 litre tereyağı yapması
için kaç litre süte ihtiyacı vardır?

14.

48A)
51B)
57C)
59D)

Yukarıdaki dairenin yarıçapı r  6 cm ve boyalı
daire dilimlerindeki merkez açıların ölçüleri 55°
ve 105° dir. 

Buna göre, boyalı bölgelerin toplam alanı kaç
cm2 dir? (  3 alınız.)

15.

40A)
48B)
52C)
60D)

20 kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının
ölçüsü kaç derecedir?

16.

153A)
162B)
171C)
180D)
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17 - 19. soruları aşağıdaki grafiğe göre
cevaplayınız.

Yukarıdaki daire grafiğinde bir ailenin aylık
giderlerinin dağılımı verilmiştir. Bu ailenin aylık
geliri 5400 TL’dir.

Bu grafiğe göre, bu ailenin ulaşım için
harcadığı tutar kaç TL’dir?

17.

850A)
900B)
960C)
1080D)

Bu ailenin yakıt gideri toplam giderlerinin
yüzde kaçını oluşturmaktadır?

18.

20A)
25B)
30C)
40D)

Toplam giderin %30’unu oluşturan harcama
kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

19.

YakıtA)
GiyimB)
FaturaC)
UlaşımD)

Yukarıdaki şekilde verilenlere göre x kaç
derecedir?

20.

128A)
132B)
144C)
152D)
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TÜRKÇE 8 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil
yoktur? 

1.

Elindeki dergiyi bitirmek için uğraşıyordu. A)
Bütün gününü bahçeye tohum ekmekle
geçirdi.

B)

Yere dökülenleri alıp masaya koydu. C)
Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. D)

“Dayımı evde gördüğüm için çok mutlu
oldum.” cümlesinde altı çizili sözcüğün
görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

2.

Fiil A)
Bağlaç B)
İsimC)
FiilimsiD)

3. ve  4. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Kendilerini kusursuz gören kimseler, yaşanan
olumsuz olaylarda sorumlu olduklarını
düşünmedikleri için öz eleştiri yapma gereği
duymazlar. Öz eleştiri yapabilmek tekil
sorumluluk açısından son derece önemlidir. Öz
eleştiri yapmaktan uzak, mesuliyeti hep
başkalarına yükleyen kimseler bu sorumluluğu
dış sorumluluk hâline çevirirler. Bu noktada tekil
sorumluluk ile sosyal sorumluluk arasındaki
dengeyi kurabilmenin önemi ortaya çıkar.

Yukarıdaki parçada altı çizili cümlede kaç
fiilimsi vardır?

3.

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

Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsanlar için özeleştiri yapmanın yararları
vardır.

A)

İnsan, gerektiğinde sorumluluğu başkasına
yükleyebilmelidir.

B)

İnsanlar için kusursuz olmak önemlidir.C)
İnsan gerektiğinde özeleştiri yapabilmelidir.D)

Atatürk sadece bir komutan değil aynı zamanda
bir düşünce adamıydı. Atatürk’ü başarıya
ulaştıran en temel etken onun düşünce adamı
olmasıdır. Şimdi kılıçlarımızı değil, kalemlerimizi
keskinleştirmenin vakti derken savaşın sadece
topla, tüfekle değil, okuma, yazma gibi ilim ve
irfanla olabileceğini göstermek istemiştir.

Yukarıdaki parçaya göre Atatürk’ün
başarısının altında yatan temel etken
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Düşünce adamı olmasıA)
İyi bir komutan olmasıB)
Kararlı olmasıC)
İleri görüşlü olmasıD)

"Küçücük çizim yaparken o değeri küçültmeye
çalışmıyoruz."

Yukarıdaki cümlede altı çizili ögenin
cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

6.

Dolaylı tümleçA)
NesneB)
ÖzneC)
Zarf tümleciD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne
ve yüklemden oluşmaktadır? 

7.

Hasan amcanın oğlu Ali gitti.A)
Babam bütün gün çalıştı.B)
Eve gidince haber vermeyi unutma.C)
Kocaman evi annesiyle temizledi. D)
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8. ve  9. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

İnsanlığın ta en başından bu yana var olan
sanat, kimilerine göre “güzel” olanı ortaya
çıkarma gayesiyle insanın kendini ifade etme
biçimi olmuştur. (1) Kimilerine göre ise “ilahî
aşka” ulaşma vasıtasıdır sanat. (2) Hangi gaye
ile olursa olsun, işi “güzel”e varabilmektir
sanatçının. (3) Hasan Kale’nin mikro çizimlerine
bakarken doğal olarak büyüteç kullanmak
zorundasınız zira çıplak gözle, objenin üzerinde
birtakım çizgiler olduğunu fark ediyorsunuz fakat
resmedilenin ne olduğunu hakkıyla
anlayamıyorsunuz. (4) Büyüteci elinize
aldığınızda bambaşka bir pencere açılıyor
gözlerinizin önüne.

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

8.

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

Yukarıdaki parçaya göre Hasan Kale’nin
uğraştığı sanat dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Mikro minyatürA)
ResimB)
KarikatürC)
EbruD)

”Buraya gelenler, çeşitli bitkilerden yapılan
lezzetli yemeklerin tatlarına baktılar.”
cümlesinde özne olan sözcük,
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

gelenlerA)
Buraya gelenler B)
yemeklerin tadınaC)
bitkilerden D)

Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?11.

Annem kahkahalarla güldü.A)
Bahçenin en güzel çiçeği, bu beyaz güldü.B)
Komik bir şey söylemişim gibi bana bakıp
güldü.

C)

Sofrada anlatılanlara sonra uzun uzun
güldü.

D)

Bir toplumun diğer topluluklara göre yaşam tarzı,
örf ve adetleri, bilgi birikimindeki farklılıkları o
milleti diğer milletlerden ayırmaktadır. Bir milleti
millet yapan değerlerin başında kültürel özellikleri
gelmektedir. Halkının gelişmesine önem veren,
sosyal, manevi, milli ve kültürel açıdan gelişmiş
bir millet kültürünü de zenginleştirecek ve tarihin
her döneminde iyi bir konumda olacaktır. Ne
yazık ki savaşlar milletlerin kültürel değerlerini de
etkilemektedir. Dışarıdan kaynaklanan bu etkiler
kültürlerin de yitip kaybolmasına neden
olmaktadır. 

Yukarıdaki parçanın anlatım biçiminde
aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

12.

BetimlemeA)
ÖykülemeB)
TartışmaC)
AçıklamaD)

Aşağıdakilerin hangisinde özne ortak
ögedir?

13.

Süvari atına atladı; kışlasına gitti.A)
Çok bilenler yanılır; hiç bilmeyenler
yanıldıklarını bile bilmezler.

B)

Kar sabaha kadar yağdı; o ise buna aldırış
dahi etmedi.

C)

Öğretmeni Ahmet’i ayağa kaldırdı; Ahmet bu
durum karşısında oldukça heyecanlandı.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem
geçişli bir eylemdir?

14.

Eski dostlarından kimse ayrılamıyor.A)
Borçlarını ödeyemeyince evini sattı.B)
Annesi ölünce kardeşlerine kendisi baktı.C)
Sinirlenince kabuğuna çekildi.D)
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15. ve  16. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Bir toplumun tarihini, o toplumun içinden çıkan
kahramanlar, liderler yazar. Bu liderler ve
kahramanlar anlaşılmadan, tanınmadan bazen
bir ulus bazen de bir dönem anlaşılamaz. Bu
yüzden Bosna halkının verdiği özgürlük
mücadelesi Aliya İzzetbegoviç tanınmadan
anlaşılamaz. Bağımsız Bosna Hersek Devleti’nin
ilk cumhurbaşkanı olan ve “Bilge Kral” olarak
anılan Aliya İzzetbegoviç, 20. yüzyılın en önemli
liderlerinden biridir.

Yukarıdaki parçaya göre bir toplumun
tarihinin daha iyi anlaşılması için
aşağıdakilerden hangisine bakılmalıdır?

15.

HalkınaA)
Dönemin özelliklerineB)
LiderlerineC)
SanatçılarınaD)

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

16.

Toplumların tarihinin anlaşılabilmesi için
tarihindeki liderlere bakılmalıdır.

A)

Aliya İzzetbegoviç Bosna Hersek’in önemli
bir lideridir.

B)

Aliya İzzetbegoviç, bilge kral olarak
adlandırılmaktadır.

C)

Aliya İzzetbegoviç, 20. yüzyılın en önemli
lideridir.

D)

(1) Toroslar, Antalya’nın hemen kuzeyinde,
kıyının biraz gerisindedir. (2) Kıyıya paralel
uzanan bu dağlar, çok etkileyici görünüyorlar (3)
Ayrıca bu dağların eteklerine kurulmuş küçük
yerleşim alanları, bölgenin eşsiz güzellikteki
yerlerindendir. (4) Dağlar ile deniz arasındaki
yerler, Bölge’nin en kalabalık yerlerindendir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış
cümlelerden hangisi tek yüklemlidir? 

17.

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

Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?18.

Bütün gün denizde yüzdüm.A)
Tertemiz kıyafetleri ile çok hoş görünüyor.B)
Milli kültürün en önemli ögelerinden biri
dildir.

C)

Galeride birçok araba satın alınmak için
bekliyor.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?

19.

Babasına sarıldı ve öptü.A)
Herkes dinledi ama hiç kimse anlamadı.B)
Saatlerce odasında ders çalıştı.C)
Bu işin hemen bitmesi gerekiyor.D)

“O iyi bir bilim adamı, yazar hatta ressamdı."
cümlesindeki "hatta" sözcüğünün yerine
aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin
anlamı bozulur?

20.

üstelikA)
aynı zamandaB)
sözüm onaC)
ayrıcaD)
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İNGİLİZCE 7 A

-------, so this camp is for you!

Choose the correct option that best
completes the sentence according to the ad.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi verilen
ilana göre cümleyi doğru tamamlamaktadır?

1.

You enjoy winter sports moreA)
You like outdoor sportsB)
Your age is below fourteenC)
Individual sports are your favoriteD)

A: Is Maria cheerful?
B: Yes, -------.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

2.

she doesA)
she isB)
she isn'tC)
she doesn'tD)

I usually go ------- and I'm good at it. I want to be
a professional climber.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

3.

basketballA)
joggingB)
tennisC)
climbingD)

A: What does she look like?
B: She ------- big blue eyes.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

4.

have gotA)
doesB)
isC)
has gotD)

Tasmanian Tiger ------- 88 years ago because
people hunted them. There isn’t any Tasmanian
Tigers in the world now.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

5.

became destroyedA)
had polluted airB)
became extinctC)
was protectedD)

Nuri Bilge Ceylan is a famous film director. He
------- from Boğaziçi University. He made a lot of
movies and he got a prize for his movie Kış
Uykusu at Cannes Film Festival.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

6.

graduatedA)
wentB)
was bornC)
grew upD)

Lions are stronger than many animals so they
can catch their ------- easily.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

7.

camouflageA)
stripeB)
preyC)
pawD)
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A
Emre Şen, the famous Turkish pianist, ------- in
1973.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

8.

is bornA)
are bornB)
was bornC)
bornD)

A: ------- guests are coming to the party?
B: I'm not sure but we should invite all our

friends.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

9.

How aboutA)
How muchB)
HowC)
How manyD)

In the evenings, many people watch TV in
Turkey. Some people like watching programs
about wild animals and nature. They prefer -------
to reality shows because they are educational.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

10.

newsA)
documentariesB)
commercialsC)
talk showsD)

I don’t want to watch this program because it
------- .

Which of the following completes the
sentence according to the signs above.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi verilen
uyarı işaretlerine göre yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

can have positive examples in itA)
is appropriate for people under 13B)
can have violence or horror in it.C)
is for general audienceD)

A: ------- do we need for decoration?
B: We need a lot of ballons and some party hats.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

12.

WhenA)
WhatB)
WhichC)
WhereD)

Amy went to the ------- yesterday because she
wanted to buy a new T-shirt and jeans.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

13.

shopping mallA)
bankB)
hospitalC)
bakeryD)

------- about flying houses. It will be very
interesting.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

14.

DreamA)
HappenB)
GetC)
AbroadD)
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A
Aydın: What are your plans for future, Naz?
Naz: I want to be a famous painter. I think I

------- to an art school next year.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

15.

will maybe wantA)
may goingB)
will probably goC)
sometimes goD)

Ahmet: One day I will be very successful and
famous and I will ------- at
the Museum of Modern Art. People
will come and see them.

Ali: I hope so.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

16.

exhibit my paintingsA)
borrow booksB)
draw some moneyC)
try on clothesD)

Teacher: Cem is 53 kilograms, but he weighs
less than this on Mars. Why?

Mine: Hmm… because the ------- on Mars is
less than Earth’s.

Teacher: Yes. Well-done!

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

17.

orbitA)
atmosphereB)
satelliteC)
gravityD)

We have to ------- to stop deforestation.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

18.

threaten animal speciesA)
wash our clothes in hot waterB)
set the thermostat highC)
plant more treesD)

Teacher: What should we do to prevent air
pollution?

Student: We must use -------.

Which of the following is not a good
suggestion?

Aşağıdakilerden hangisi soruya uygun bir
öneri değildir?

19.

pesticides on farmsA)
public transportationB)
energy efficient batteriesC)
use solar or wind energyD)

pollute / We / the environment / mustn't 

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

20.

We the environment mustn't pollute.A)
We mustn't pollute the environment.B)
We pollute mustn't the environment.C)
We the environment pollute mustn't.D)
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ALMANCA 7 A
Was bedeutet das Wort “Das Lineal” auf
Türkisch?

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

1.

CetvelA)
KalemtıraşB)
Dolma kalemC)
Kurşun kalemD)

A: -------.
B: Nein, ich habe kein Heft.
A: Du kannst mein Heft nehmen.
B: Vielen Dank!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

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

2.

Hat sie ein Heft?A)
Habt ihr Hefte?B)
Hattet ihr Hefte?C)
Hast du ein Heft?D)

Ich gratuliere ------- zum Geburtstag.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

sieA)
erB)
dirC)
michD)

A: --------
B: Ich möchte gern eine Pastete, bitte.
A: Was möchtest du trinken?
B: Ich möchte gern ein Glas Cola.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

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

4.

Wann hast du Geburtstag?A)
Was möchtest du gern essen?B)
Hast du schon gegessen?C)
Gehen wir essen?D)

Was hast du heute gemacht?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5.

Jeden morgen musst du deine Zähne
putzen.

A)

Leider kann ich heute nicht kommen.B)
Wenn du willst kannst du auch mitkommen.C)
Ich habe heute die Wohnung aufgeräumt.D)

Er steht um 8 Uhr auf.

Wie lautet der obige Satz im Perfekt?

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

6.

Er stand um 8 Uhr auf.A)
Er soll um 8 Uhr aufstehen.B)
Er ist um 8 Uhr aufgestanden. C)
Er kann um 8 Uhr aufstehen.D)
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A
Am 23. April feiern die Türken -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

das SiegesfestA)
das JugendfestB)
das KinderfestC)
das RepublikfestD)

Yurtta barış, dünyada barış.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Welt und Land braucht Frieden.A)
Frieden im Land, Frieden in der Welt.B)
Frieden auf jeder Welt.C)
Frieden in der Welt bedeutet immer Frieden
im Land.

D)

Wann sind die Sommerferien?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9.

Die Sommerferien sind zwischen Juli und
September.

A)

Ende November haben wir Ferien.B)
Die fangen im Januar an.C)
Das Semester beginnt im September.D)

Was bedeutet das Wort “etwa” auf Türkisch?

“etwa” sözcüğünün Türkçesi aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

BelkiA)
AynenB)
ÖzelC)
YaklaşıkD)

Tut mir leid, wir haben keinen Kuchen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Hast du schon gegessen?A)
Haben Sie Kuchen?B)
Hast du was getrunken?C)
Hat sie den Kuchen aufgegessen?D)

Der Lehrer hilft -------- Schülern.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

seinA)
jederB)
allesC)
vielenD)

Bekommen / Derya / Blumen / Freund / ihrem /
von / hat

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

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

13.

Blumen Derya bekommen von hat ihrem
Freund.

A)

Freund bekommen Blumen Derya von hat
ihrem.

B)

Hat Derya Blumen Freund ihrem bekommen
von.

C)

Derya hat von ihrem Freund Blumen
bekommen.

D)
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A
Wollen Sie Fleisch -------?

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

14.

zum Kochen oder zum BratenA)
essen oder trinkenB)
zu Hause bleibenC)
als Geschenk mitgebrachtD)

Er ist nicht gut in der Schule, ------- er ist nicht
fleißig.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

dennA)
damitB)
dassC)
davonD)

Warum kommst du nicht in die Schule?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

16.

Weil meine Mutter gut backen kann.A)
Weil ich krank bin.B)
Weil sein Vater lustig ist.C)
Weil ich Lehrerin werden will.D)

Mama, darf ich heute -------?

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

17.

doch viel zu gefährlichA)
tanzen gehenB)
ins Konzert gehenC)
Abend den Krimi sehenD)

Köprünün üzerinden gidiyorum.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Ich biege in die erste Strasse.A)
Ich warte an der Kreuzung.B)
Ich gehe über die Brücke.C)
Ich biege von der Brücke ab.D)

------- liegt auf dem Boden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

Die LampeA)
Der TeppichB)
Das FensterC)
Die BibliothekD)

Was bedeutet das Wort “dosdoğru ” auf
Deutsch?

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

20.

einfachA)
zuerstB)
geradeausC)
direktD)
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FRANSIZCA 7 A
C’est une ------- idée !

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

bien A)
grandB)
beauC)
bonneD)

Ali a promis ------- venir à Paris.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

auA)
deB)
du C)
àD)

A : Pourquoi Sevgi a envoyé une carte
d’invitation?

B : -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

Parce qu’il faut acheter un cadeauA)
Parce qu’elle est maladeB)
Parce que c’est son anniversaireC)
Parce que c’est samediD)

Aujourd’hui, il y a ------- soleil ------- Istanbul.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

un / auA)
le / enB)
une / d’ C)
du / àD)

A : ------- est ta meilleure amie?
B : Elle est intelligente.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

QueA)
CommentB)
QuoiC)
OùD)

la même /  elle / ville  / habite  /  dans
      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.

6.

II / IV / V / I / IIIA)
III / IV / I / II / VB)
IV / I / II / V / IIIC)
V / I / IV / II / IIID)

C’est une chemise ------- coton.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

7.

duA)
enB)
leC)
àD)

A : Tu vois le livre?
B : Oui, je ------- vois.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

l’A)
laB)
lesC)
leD)
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A
des   /   le roi   /   est   /   le lion   /   animaux
   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.

9.

II / I / V / III / IVA)
III / II / V / I / IVB)
IV / V / III / I / IIC)
V / I / IV / II / IIID)

Je vais à la mer pour faire du -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

natationA)
voileB)
plongéeC)
surfD)

Ali mesure 1m60; Selim mesure 1m80. Ali est
------- grand que Selim.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

aussiA)
moinsB)
meilleurC)
plusD)

Les oiseaux mangent beaucoup. Ils se ------- de
graines.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

vendentA)
mangentB)
nourrissent C)
voientD)

Où êtes- ------- allé ------- vacances?

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

vous / enA)
elle / à B)
tu / à C)
nous / enD)

A : Qui est Neil Armstrong?
B : -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

C’est un astronaute A)
C’est une planèteB)
C’est une fuséeC)
C’est la luneD)

A : Quel est ton projet d’avenir? 
B : -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

Je vais devenir docteurA)
Je fais mes devoirs B)
J’ai acheté du théC)
Je vais chez mon amiD)

J’ai accepté le cadeau ------- plaisir. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

16.

leA)
enB)
avecC)
àD)
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A
Sophie n’aime pas les documentaires ------- c’est
ennuyant. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

pourA)
quiB)
pourquoiC)
parce que D)

A : Vous venez de quel pays?
B : -------

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

18.

De la villeA)
Des Etats-UnisB)
De la capitaleC)
De Paris D)

A : Pardon, peux-tu m’aider s’il te plaît?
B : -------

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

Tout droit!A)
Je cherche la gare.B)
Non!C)
C’est ici!D)

A : Où se trouve la bibliothèque?
B : -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

Je suis iciA)
Pour lireB)
C’est à droite C)
Il est à gaucheD)
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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.




