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M�LLÎ E��T�M BAKANLI�I

K�TAPÇIK TÜRÜ

A

E��T�M TEKNOLOJ�LER� GENEL MÜDÜRLÜ�Ü
Ölçme De�erlendirme ve Aç�kö�retim Kurumlar� Daire Ba�kanl���

FEN L�SELER�, SOSYAL B�L�MLER L�SELER�, SPOR L�SELER�, ANADOLU L�SELER�
Ö�RETMENLER�N�N SEÇME SINAVI
28 HAZ RAN 2008

Saat:10.00

Aday�n Ad� ve Soyad�
:
Aday Numaras� (T.C. Kimlik No) :
D�KKAT:

1. Soru kitapç�klar�n� kontrol ederek, bask� hatas� olan kitapç���n de�i�tirilmesi için salon
sorumlular�na ba�vurunuz.
2. Soru kitapç���ndaki aç�klamalar� okuyunuz.
3. S�navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça�r� cihaz� kullan�lmas� yasakt�r. Bu cihazlar� s�na
ba�lamadan önce salon ba�kan�na teslim ediniz.

CEVAP KÂ�IDI �LE �LG�L� AÇIKLAMA
1. Cevap kâ��d� üzerine yazaca��n�z yaz� ve yapaca��n�z i�aretlemelerde kur�un kalemden ba�ka hiçbir
kalem kullanmay�n�z.
2. Size verilen cevap kâ��d�nda yaz�l� olan bilgilerin size ait olup olmad���n� kontrol ediniz ve
kitapç�k türünü mutlaka i�aretleyiniz.
3. Cevaplar�n�z� cevap kâ��d�na a�a��daki örnekte oldu�u gibi yuvarla��, d���na ta��rmadan i�aretleyiniz.
Yanl�� karalamalar�n�z� düzeltirken yuvarla��n içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:

A

B

C

D

TEST K�TAPÇI�I �LE �LG�L� AÇIKLAMA
1. Soru kitapç���nda 100 soru bulunmaktad�r. Kitapç�k için verilen cevaplama süresi 110 dakikad�r.
1’den 15’e kadar olan sorular Türkçe,
16’dan 30’a kadar olan sorular Atatürk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi
31’den 55’e kadar olan sorular Ö�retmenlik Meslek Bilgisi,
56’den 100’e kadar olan sorular Özel Alan (Bran�) Bilgisi sorular�d�r.
Ortak sorular� (1’den 55’a kadar) tüm adaylar cevapland�racakt�r. (Sayfa 3 - 8)
ÖZEL ALAN (BRAN�) ADI:
SAYFA NUMARASI:
BEDEN E T M
B YOLOJ
CO RAFYA
D N KÜLTÜRÜ ve AHLAK B LG S
FELSEFE
NG L ZCE
HL MESLEK DERSLER ARAPÇA
HL MESLEK DERSLER
K MYA
FZK
MATEMAT K
MÜZ K
ALMANCA
PS KOLOJ
Ö RETMENL K MESLEK B LG S DERSLER
REHBER Ö RETMEN
RES M ( / RES M / GÖRSEL SANATLAR
TAR H
TÜRK D L ve EDEB. / D L ve ANLATIM / TÜRK EDEB.
FRANSIZCA
B L ( M TEKNOLOJ LER

9 - 11
12 - 16
17 - 20
21 - 24
24 - 28
28 - 33
34 - 39
40 - 43
43 - 48
48 - 56
57 - 61
61 - 64
65 - 68
69 - 72
73 - 77
77 - 81
82 - 85
85 - 89
89 - 93
94 - 97
98 - 100

2. Her sorunun dört seçene�i vard�r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do�ru cevapt�r.
3. Size ayr� bir karalama kâ��d� verilmeyecektir. Soru kitapç���n�z�n içindeki bo� alanlar� karalama
yapmak için kullanabilirsiniz.
4. Cevaplar�n�z puanlan�rken her do�ru cevaba puan verilecek, yanl�� cevaplar�n�z dikkate al�nmayacakt�r.

Arka kapa�a geçiniz.

BA�LAYINIZ DEN�LMEDEN TEST K�TAPÇI�INI AÇMAYINIZ.

ORTAK SORULAR

A

ORTAK SORULAR
1’DEN 55’E KADAR OLAN SORULAR
BÜTÜN ADAYLAR TARAFINDAN CEVAPLANDIRILACAKTIR.
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ORTAK SORULAR
1. A/a12daki m2sralar2n hangisinde alt2 çizili

A

6. A/a12daki cümlelerin hangisinde “kimseye

sözcük mecaz anlamda kullan2lm2/t2r?

yarar2 dokunmamak” anlam2nda bir deyim
kullan2lm2/t2r?

A) Güzel dü ün, iyi hisset, yan lma, aldanma;
Ne varsa do rudad r, do ruluk a ar sanma.

A) Güne inde mendil kurumad için yan na
gitmedim.
B) “Ne sakala minnet ne b y a.” diyerek e yalar n kendi ta d .
C) Onun karn ndan söyledi i laflard r bunlar.
D) Hat r gönül bilmeyen, dostlar n gücendiren bir
kimseydi.

B) Gece herkes birer birer gitti,
Ben karar mla yaln z m imdi.
C) #çimde imdi sana bir f rt na var kinden,
Hicran zamanlar nda mesuttum imdikinden.
D) Kar dan hisar gibi Ni de yükseliyordu,
Sa taraftan ç ng rak sesleri geliyordu.

7. A/a12daki cümlelerin hangisinde bir kar/2la/-

2. “Sar2lmak” kelimesi, a/a12dakilerin hangisin-

t2rma söz konusu de1ildir?

de “Hemen kaleme sar2ld2m ve bu konudaki
dü/üncelerimi yazmaya ba/lad2m.” cümlesindeki anlam2yla kullan2lm2/t2r?

A) Sanatç , ça da lar ndan daha sade bir dil
kullanm t r.
B) Bu y l, edebiyat kitaplar n n sat oranlar nda
dü ü var.
C) Bu eserin üzerimdeki etkisini sars lmak kelimesiyle özetleyebilirim.
D) 2iir de roman gibi çok okunan bir türdür.

A) Beni affetmesi için onun ellerine sar ld m.
B) Hasan tiril tiril titriyor, anas na sar l yordu.
C) Tarlaya var r varmaz kazmaya sar ld .
D) #kinci s n fa geçtikten sonra derslerine daha
fazla sar lm t .

8. A/a12daki tan2m cümlelerinden hangisi ki/isel

3. “Sürmek” sözcü1ü a/a12daki cümlelerin

görü/ içermektedir?

hangisinde “olmaya devam etmek” anlam2nda
kullan2lm2/t2r?

A) Lunapark, türlü e lence ve oyun kurulu lar
bulunan aland r.
B) Melankolik, yanl bir hayat n do ru ya anamayaca n sezinleyen kimsedir.
C) A z, bir dilin s n rlar içinde, bölgelere ve
s n flara göre de i en söyleyi özelli idir.
D) Yaz l m paketi, genel i uygulamalar na yönelik
olarak tasarlan p haz rlanan yaz l md r.

A) Bilmiyorum, bayg nl m ne kadar sürdü.
B) Bu kurabiyelere sak n kimse el sürmesin.
C) Çürük meyveleri, dü üncesizce, piyasaya
sürmü ler.
D) Bu sene tarlas n yeni ald iki öküzle sürecek.

4. A/a12daki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç
ili/kisi vard2r?

9. Baz2 yazarlar çok titizdirler. Eserlerini kusursuz denecek seviyeye getirmek için her cümlenin üzerinde saatlerce, günlerce çal2/2rlar.
Böyle yazarlar2n eserlerini çevirmenin zor
oldu1unu bilirim. Zaten bu tarz eserlerin asl2ndaki güzelliklerin, çevirilerine tam anlam2yla
yans2t2labildi1ini de söyleyemem. Fakat yine
de sanat de1eri ta/2yan edebî eserlerin dilimize
çevrilmesi gerekti1ini dü/ünüyorum.

A) Ak ama getirmek üzere arabam alabilirsin.
B) Kitab da dergiyi de ona verdim gitti.
C) Çar ya, resimleri çerçeveletmek için gittim.
D) Onu uysall ndan dolay çok severim.

5. “Vakit ve f2rsat varken gelece1ini sa1lamaya
çal2/may2p keyfe, zevke dalan, f2rsat elden
gittikten sonra aç ve peri/an olur.”

Bu parçada a/a12dakilerden hangisine
de1inilmemi/tir?

Bu cümle, a/a12daki atasözlerinden hangisinin
aç2klamas2d2r?

A) #yi yaz lm bir eseri, eksiksiz çevirmenin
imkâns z oldu una
B) Yabanc yazarlara ait baz eserlerin dilimize
kazand r lmas gerekti ine
C) Baz yazarlar n eserlerini mükemmel hâle getirmek için çok zaman harcad klar na
D) Bir eserin ba ka dillerde yay mlanmas n n,
sanat de erini yükseltti ine

A) A ustosta gölge kovan, zemheride karn n ovar.
B) Ak ama kar gitme, tana kar yatma.
C) Gün varken davar n eve götür.
D) # leyen demir, pas tutmaz.
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10. Memleketimizde ç2kan çe/itli dergiler aras2nda

13. Metinlere ba1l2, varl2k nedenini metinlerden

en canl2s2 gene de Pazar Postas2. Gene de
diyorum, çünkü Pazar Postas2’nda ç2kan yaz2larda insan2 önce tedirgin eden sonra da kendine ba1layan, fakat biraz dikkat edildi1inde
de hayal k2r2kl212na u1ratan bir özellik var:
Uydurma denilen, Türk dili kurallar2na göre
türetilmemi/ kelimelerin ölçüsüz kullan2lmas2.

alan ö1retimin alan2, edebiyat ve felsefedir. Bu
iki bilgi dal2n2n d2/2nda kalan dallarda do1rudan do1ruya do1an2n ya da toplumun konu
al2nd212 görülür. Mesela fizikle gök bilimi do1ay2, tarihle toplum bilimi toplumu inceler. Sadece edebiyatla felsefedir, konular2n2 insano1lunun yaz2l2 yap2tlar2ndan, metinlerden alan bilgi
dallar2. Sadece bunlar insano1lunun ortaya
koydu1u ussal ürünleri inceler, bu s2n2r2n
d2/2na da kesinlikle ç2kmazlar.

Bu paragrafa göre Pazar Postas2 adl2 dergi için
a/a12dakilerden hangisi söylenemez?
A) Her ay n son pazar yay nland
B) Yaz lar n n insanlar etkiledi i
C) Yurt içinde ç kar lan bir yay n oldu u
D) Yanl türetilmi kelimelerin çokça kullan ld

11. Destan insan2n bir anl2k duygulanmas2yla
yaz2labilecek bir /iir türü de1ildir. Geçmi/e ait
olduklar2 için ara/t2rma gerektirir. Geni/ bir dil
ve tarih kültürü icap ettirir. Sab2rl2 ve çileli bir
çal2/ma sonucunda ortaya ç2kar. Bunlar destan yazmay2 zor bir i/ hâline getirir. Bu yüzden
sanat hayatlar2n2n ilk y2llar2nda destan yazmaya heveslenen /airlerimiz, i/in zorlu1unu
anlay2nca bundan vazgeçiyorlar.

Bu parçada a/a12dakilerden hangisi yoktur?
A) Örneklendirme
C) Tan tma

14. (1) Kitaplar2n serüveni de yazarlar2n2n serüveni
kadar ilginç olabilir, yazarlar2n2n ölümünden
sonra do1an kitaplar2n serüveni daha da ilginçtir. (2) Birer bitmemi/ yap2t olmalar2na kar/2n “Dava”n2n, “(ato”nun k2sa sürede XX. yy.
yaz2n2n2n en büyük eserleri aras2nda yer al2/2n2
dü/ünün. (3) Saussure, ö1rencilerinin tuttu1u
notlar2n ölümünden sonra yay2mlanmas2 sayesinde tan2nm2/ ve dil bilimi üzerindeki etkisini
günden güne art2rarak devam ettirmi/tir.
(4) Ne var ki, ço1u yazar2n temel kayg2s2 ki/ileri
a/a12lamak de1il, titiz bir yöntem ara/t2r2c2s2
olarak haz2r kal2plar2 y2kmak, esere katk2da
bulunmakt2r.

Bu paragrafta a/a12dakilerin hangisine
de1inilmemi/tir?
A) Destan n zengin bir kültürel birikimle yaz labilece ine
B) 2airlerin ba lang çta destan yazmaya e ilim
gösterdi ine
C) Destan airli inin özel bir yetenek gerektirdi ine
D) Destan yazman n me akkatli bir i oldu una

12. Kendisinden bir hizmet beklenen veya verilen

B) Kar la t rma
D) Öyküleme

Numaraland2r2lm2/ cümlelerden hangisi anlat2m2n ak2/2n2 bozmaktad2r?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

15. A/a12daki cümlelerin hangisinde bir yaz2m
yanl2/2 vard2r?

görevi yerine getirmesi umulan ki/ilerin, çe/itli
bahaneler öne sürerek, yava/ davranmalar2
yahut i/in yap2lmas2na engel olmalar2 anlam2na
gelen deyim a/a12dakilerden hangisidir?

A) 2876 say l Kanun bu y l yeniden gözden geçiriliyor.
B) Modern anlamda tiyatro, edebiyat m za Tanzimat döneminde girmi tir.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü çe itli etkinliklerle kutland .
D) Türk Dili dergisi, bu say s nda etimolojik incelemelere yer vermi .

A) Ekme i ile oynamak
B) #pe un sermek
C) Kabak tad vermek
D) Burnunun dikine gitmek

16. Macaristan’2n Birinci Dünya Sava/2 sonunda
tilaf Devletleri ile imzalad212 antla/ma, a/a12dakilerden hangisidir?
A) Brest - Litowsk
C) Sen Jermen
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B) Nöyyi
D) Triyanon
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17. Mustafa Kemal’in (am’da görevli iken kurdu1u

23. Meclis Hükûmeti Sistemi’nden Kabine Sis-

cemiyet, a/a12dakilerden hangisidir?

temi’ne geçi/, a/a12dakilerden hangisiyle
ba/lam2/t2r?

A) Genç Osmanl lar Cemiyeti
B) #ttihat ve Terakki Cemiyeti
C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
D) Kilikyal lar Cemiyeti

18. 23 Nisan 1920’de aç2lan TBMM’nin ilk ba/kan2,
a/a12dakilerden hangisidir?
A) #smet Pa a
C) Refet Pa a

A) TBMM’nin aç lmas yla
B) Halifeli in kald r lmas yla
C) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
D) 2eriye ve Evkaf Vekâletinin kald r lmas yla

24. A/a12daki ink2laplardan hangisinin, devletin
yap2s2nda laikle/meyi sa1lamak amac2yla
yap2ld212 söylenemez?

B) Fevzi Pa a
D) Mustafa Kemal Pa a

A) Tekke ve zaviyelerin kapat lmas
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ç kar lmas
C) Türk Tarih Kurumunun kurulmas
D) Halifeli in kald r lmas

19. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,
a/a12dakilerden hangisinde kurulmu/tur?
A) Sivas Kongresi’nde
B) Erzurum Kongresi’nde
C) Amasya Görü melerinde
D) Bal kesir Kongresi’nde

25. 17 Kas2m 1924 tarihinde kurulan Terakkiperver
Cumhuriyet F2rkas2n2n ilk genel ba/kan2,
a/a12dakilerden hangisidir?

20. I- Amasya Genelgesi’nin yay2mlanmas2

A) Ali Fuat Cebesoy
B) Mustafa Fehmi Kubilay
C) Ali Fethi Okyar
D) Kâz m Karabekir

II- zmir’in i/gal edilmesi
III- stiklal Mar/2’n2n kabulü
IV- Atatürk’ün Samsun’a ç2k2/2
Verilen geli/melerin kronolojik s2ralamas2,
a/a12dakilerin hangisinde do1ru olarak
verilmi/tir?
A) II – I – IV – III
C) III – I – IV – II

26. A/a12dakilerden hangisi di1erlerinden önce
gerçekle/tirilmi/tir?
A) Cumhuriyetin ilan
B) Halifeli in kald r lmas
C) #zmir #ktisat Kongresi’nin toplanmas
D) A ar vergisinin kald r lmas

B) II – IV – I – III
D) IV – III – I – II

21. I- Birinci nönü Muharebesi
II- kinci nönü Muharebesi
III- Sakarya Meydan Muharebesi
IV- Eski/ehir – Kütahya Muharebeleri
Bat2 Cephesi’nde yap2lan yukar2daki muharebelerden hangisi / hangileri yenilgi ile sonuçlanm2/t2r?
A) Yaln z I
C) II ve III

B) Yaln z IV
D) III ve IV

27. Yeni Türk alfabesi, a/a12daki tarihlerden
hangisinde kabul edilmi/tir?
A) 1 Kas m 1928
C) 25 Kas m 1925

28. A/a12daki devletlerden hangisinin d2/ politikada izledi1i yay2lmac2 yakla/2m, Balkan
Antant2’n2n kurulmas2nda etkili olmu/tur?

22. Lozan Bar2/ Antla/mas2’nda a/a12daki sorunlardan hangisi bir çözüme kavu/turulamam2/t2r?
A) Türkiye – Irak S n r
C) Az nl k Haklar

B) Kapitülasyonlar
D) D Borçlar

B) 3 Mart 1924
D) 17 2ubat 1926

A) #talya
C) Romanya

B) Yunanistan
D) Yugoslavya

29. Laiklik ilkesini kabul etmi/ bir devlette, a/a12daki durumlardan hangisinin olmas2
beklenemez?
A) Dü ünce ve inanç özgürlü ünün sa lanmas
B) Farkl inançlara göre de i ik hukuk kurallar n n
uygulanmas
C) Din ve devlet i lerinin birbirinden ayr lmas
D) De i ik inanç ve kültürlerin bir arada ya amas
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30. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için, Ankara

35. S2n2f2n, istenmeyen davran2/a imkân vermeyen

An2ttepe’de yapt2r2lan An2tkabir’in mimarlar2,
a/a12dakilerden hangisidir?

bir sosyal sisteme dönü/türülmesini öngören
ve kestirilebilir sorunlar2n ortaya ç2kmas2n2
engelleyecek bir s2n2f düzenlemesi ve i/leyi/i
yaratmay2 amaçlayan model a/a12dakilerden
hangisidir?

A) Ernst Egli – Bruno Tauto
B) Ali Talât Bey – Mimar Kemalettin
C) Emin Onat – Ahmet Orhan Arda
D) Vedat Dalokay – Arif Hikmet Koyuno lu

31. Durkheim’e göre anti sosyal davran2/l2 çocuklar2, sorumlu yeti/kin durumuna getirmek için
hangi alanda e1itim verilmelidir?
A) Demokrasi
C) Ahlaki

A) Bütünsel model
C) Tepkisel model

36. Geli/im sürecinde vücudun sadece boy, kilo
ve hacim olarak artmas2 hangi geli/im kavram2yla ifade edilebilir?

B) Mesleki
D) Akademik

32. A/a12dakilerden hangisi ilerlemecilik e1itim
ak2m2na göre e1itim sürecinde uyulmas2
gereken ilkelerden de1ildir?
A) Ö rencinin nas l ö renece i de il neyi ö renece i temel al nmal d r.
B) E itim ortam nda kurama de il uygulamaya
a rl k verilmelidir.
C) Ö rencinin zengin ya ant lar geçirmesi
sa lanmal d r.
D) E itim ortam nda yapay de il do al disiplin
sa lanmal d r.

A) Büyüme
C) Olgunla ma

B) Geli me
D) Ö renme

37. A/a12dakilerden hangisi nternet’in ö1retmenler taraf2ndan e/ zamanl2 kullan2lmas2na
örnek bir uygulamad2r?
A) Haber gruplar
C) An nda mesajla ma

B) Forum
D) e-posta

38. nsan2n geli/iminde çevre faktörleriyle ilgili
a/a12daki ifadelerden hangisi yanl2/t2r?
A) Ailenin sosyo-kültürel statüsü do um sonras
faktörlerdendir.
B) Çevresel faktörlerin etkisi do umdan sonra
ba lar.
C) Çevre faktörleri kal t mla getirilen özelliklere
geli me olana verir.
D) Baz çevre faktörleri bebe in geli imini s n rlayabilir.

33. 2 ya/2ndaki Aysun’u merdivenlerden inerken
dü/memesi için annesi elinden tutmaya çal2/2r.
Fakat Aysun 2srarla “B2rak anne ben inerim.”
der.
Bu örnekte Erikson’a göre çocu1un ba/armas2
gereken psikososyal görev a/a12dakilerden
hangisidir?

B) Geli imsel model
D) Önleyici model

39. Ki/i, bir senfoni orkestras2 dinlerken her bir

A) Temel güvene kar güvensizlik
B) Özerkli e kar utanma – ku kuculuk
C) Giri kenli e kar suçluluk duygusu
D) Çal ma ve ba ar l olmaya kar a a l k
duygusu

müzisyenin orkestraya katk2s2n2 analiz ederek
de1il, bütün olarak dinleyip anlamaya çal2/2r.
Ayr2ca, orkestradan ç2kan müzik, her bir
müzisyenin çald212 notalar2n bir toplam2 de1il,
ondan farkl2 kalitede bir müziktir.

34. A/a12dakilerden hangisi Piaget’e göre zihinsel

Yukar2da verilen alg2lamayla ilgili örnek durum
hangi ö1renme kuram2na uygundur?

geli/imi etkileyen etmenlerden de1ildir?
A) Olgunla ma
B) Aktif deneyim
C) Dengeleme
D) Yak nsak alan geli imi

A) Sistematik davran
C) Bilgiyi i leme

B) Gestalt
D) Nörofizyolojik

40. A/a12dakilerden hangisi gözlem yoluyla ö1renmede öncelikle meydana gelmesi gereken
süreçtir?
A) Peki tireç
C) Dikkat
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B) Hat rlama
D) Yeniden üretme
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41. Ö1retmenin s2n2fta yap2lan do1ru davran2/lar2

45. Oturma düzenini yar2m daire /eklinde düzen-

peki/tirmesi ö1renci ba/ar2s2n2 etkileyen
önemli bir etmendir. A/a12dakilerden hangisi
peki/tireçlerin etkili bir biçimde kullan2lmas2
için göz önünde bulundurulmas2 gereken
hususlardan de1ildir?

lemek isteyen bir ö1retmen, yak2n arkada/lar2n
yan yana oturmas2n2 önlemek için ö1rencileri
göz renklerine göre bir mavi, bir ye/il, bir
kahve, bir siyah oturtuyor.

A) Peki tireç mutlaka do ru davran takip
etmelidir.
B) Ö renci peki tireci hangi davran n sonucunda
ald n fark etmelidir.
C) Peki tireçlerin de eri ö renciden ö renciye
de i ir.
D) Ö rencide davran de i ikli i meydana
getirmek için mümkün oldu unca olumsuz
peki tireç kullan lmal d r.

Bu uygulaman2n bir ölçme i/lemi oldu1u kabul
edildi1inde, a/a12daki ölçek türlerinden
hangisi kullan2lm2/t2r?
A) S n fland rma
C) E it Aral kl

46.
67 – 71 – 64 – 64 – 57 – 69 – 70 – 63 – 70 – 64 – 67

42. “Can2m ders çal2/mak istemiyor.” diyerek

Yukar2da bir grup ö1rencinin matematik testi
puanlar2 verilmi/tir.
Buna göre grubun matematik testi puanlar2n2n
modu kaçt2r?

yeterli uyar2lm2/l2k seviyesine ula/amam2/ bir
ö1rencinin durumu a/a12daki hangi ö1renme
kavram2yla ifade edilir?
A) Genel uyar lm l k hâli
B) Dikkat
C) Tepki
D) Güdü

A) 63

C) 67

D) 69

de1erlendirme gücü gibi üst düzey yeteneklerini yoklamada en uygun ölçme arac2 a/a12dakilerden hangisidir?

meye bir örnektir?

A) K sa yan tl testler
B) E le tirmeli testler
C) Çoktan seçmeli testler
D) Aç k uçlu testler

48. Soru sorma teknikleriyle ilgili uygun olmayan
ö1retmen rol modeli a/a12dakilerden hangisidir?

44. A/a12dakilerden hangisi performans dayan2kl2
de1erlendirme yapan ö1retmenin izleyece1i
yollardan de1ildir?
A) Yeterli görülmeyen çal malarda ö renciye
ürünü düzeltmesi için ans tan r.
B) Çal man n tüm detaylar n ve beklentileri çok
aç k bir yönergeyle ö renciye sorar.
C) Puanlama ölçütlerini veya cetvelini çal ma
öncesinde ö renciye verir.
D) Çal may okul d na ta maz, s n f içinde
s n rl bir performans durumu olu turur.

B) 64

47. Ö1rencilerin yarat2c2l2k, ele/tirel dü/ünme ve

43. A/a12dakilerden hangisi ba12l de1erlendirA) Sevinç, #ngilizce metnindeki kelimelerin
% 50’sini do ru okudu.
B) Sevinç, Türkçe s nav nda s n f ortalamas n n
üzerinde bir puan ald .
C) Sevinç, müzik dersinde ö retilen tüm temel
becerileri kazand .
D) Sevinç, 30 dakikada 40 soru çözdü.

B) S ralama
D) Oranl

A) Yetenek düzeyi dü ük ö rencilere dü ük
düzeyli sorular sormak
B) Soru, ö renci düzeyinin üzerinde ise soruyu
basitle tirip tekrar sormak
C) Üst düzey dü ünme gerektiren sorularda cevap
için bekleme süresini artt rmak
D) Yan tlanmayan sorularda ek bilgiler sunmak

49. A/a12dakilerden hangisi ba1la/2m kuramlar2yla
ilgili ö1renme ilkelerinden de1ildir?
A) Ö renci yaparak ö rendi inden, ö renme
sürecinde aktif olmal d r.
B) Ö renmede tekrar, becerilerin kazan lmas nda
ve kal c l n sa lanmas nda önemlidir.
C) Ö renmede do ru davran lar peki tirilmelidir.
D) Ö rencinin ait oldu u kültür muhtevas ö renmeye etki etmektedir.
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ORTAK SORULAR
53. Rehberlik uygulamalar2 ortak bir anlay2/ ve

50. ki tart2/ma grubunun bir konuyla ilgili iki

i/birli1i içinde çal2/may2 gerektirir.

kar/2t görü/ü bir yarg2c2lar kurulu önünde
savunmalar2 olarak betimlenen yöntem
a/a12dakilerden hangisidir?
A) Panel
C) Münazara

A

Yukar2da verilen ilkeyi temel alan dolayl2
rehberlik hizmeti a/a12dakilerden hangisidir?

B) Forum
D) Sempozyum

A) #zleme ve De erlendirme
B) Yöneltme ve Yerle tirme
C) Oryantasyon
D) Mü avirlik

51. Her ünitenin bitiminde ö1rencilerin o ünitede
kazand2r2lmak istenilen davran2/lar2n ne derecede kazand2klar2n2 belirlemek amac2yla haz2rlanan bu testlerin amac2 ö1renciyi de1erlendirmekten çok ö1renme eksiklerini tamamlamakt2r. Bu testler ilgili ünitede kazand2r2lmak istenilen tüm kritik davran2/lar2 ölçecek biçimde
haz2rlan2r.

54. A/a12dakilerden hangisi ba/kalar2n2n görü/lerine dayal2 bireyi tan2ma tekni1i de1ildir?
A) Sosyometri
B) Kimdir bu
C) Görü me
D) Sosyal Uzakl k Ölçe i

Program de1erlendirme uzmanlar2na önemli
bilgiler sa1layan bu veri toplama arac2 a/a12dakilerden hangisidir?

55. A/a12dakilerden hangisi hümanist yakla/2ma
göre kendini gerçekle/tirmekte olan bireyin
özelliklerinden de1ildir?

A) Bili sel giri davran lar n ölçen testler
B) Düzey belirleme testi
C) #zleme testi
D) Gözlem testi

52. 14 ya/2ndaki Sinem, anne ve babas2na,
meslekleri aras2ndaki farkl2l2klara, benzerliklere
ili/kin sorular2n yan2nda di1er mesleklerle de
ilgili merak2n2 giderici sorular yöneltmektedir.

A) Ba kalar yla yo un ili kiler kurabilir.
B) Her türlü kültürel etkiyi hemen kabullenir.
C) #nsanl a de er verir ve onlar n sorunlar n
önemser.
D) Kendini ve ba kalar n oldu u gibi kabul eder.

Yukar2daki aç2klamada Sinem’in ya/ad212 bu
süreç mesleki geli/im sürecine göre hangi
a/amada beklenen davran2/ örüntüsüdür?
A) Meslekleri ke fetme ve ara t rma
B) Uyan ve fark nda olma
C) Karar verme
D) Haz rl k

ORTAK SORULAR B TT .
ÖZEL ALAN (BRAN() B LG S SORULARINI CEVAPLAYAB L RS N Z.
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63. A/a12dakilerden hangisi atletizmde dekatlon

TM

bran/lar2ndan de1ildir?

56. A/a12daki spor bran/2ndan hangisinde en çok

A) 100 m ko u
C) 800 m ko u

tepki süresine ba1l2 yetenek belirleme ölçütü
kullan2l2r?
A) At c l k
C) Voleybol

kaç dakikad2r?
A) 60

57. A/a12dakilerden hangisi uluslararas2 voleybol
kurallar2na göre hakem olarak bulunmaz?

66. Uluslararas2 futbolda kaç tip serbest at2/
vard2r?
A) Üçlü vuru ve tekli vuru
B) Direkt ve endirekt vuru
C) 2andel ve yerden vuru
D) Barajl ve barajs z vuru

67. A/a12dakilerden hangisi 4. hakemin görevlerinden de1ildir?

59. Uluslararas2 Basketbol Federasyonu’nun

A) Önemli ve h zl oyunlarda orta hakemle birlikte
sahalar yar yar bölü erek yönetirler.
B) Dördüncü hakem, maç s ras nda oyuncu de i tirme i ine yard mc olmaktan sorumludur.
C) Dördüncü hakem müsabaka yönetmeli ine
göre atanabilir ve e er üç hakemden biri göreve devam edemezse onun yerine görev yapar.
D) Teknik alan olarak belirlenmi bölgede bulunanlar n tümünün sorumsuz davran lar n
hakeme bildirme yetkisine sahiptir.

k2salt2lm2/ /ekli nedir?
D) FIBA

60. Uluslararas2 Basketbol Federasyonu kurallar2na göre a/a12dakilerden hangisi kaptan2n
görevlerinden de1ildir?
A) Oyun sahas nda tak m n temsil eden oyuncudur.
B) Oyunun her an nda oyuna müdahale ederek
hakeme itiraz edebilir.
C) #tiraz durumunda kaptan n imzas bölümünü
imzalar.
D) #tiraz edilmi ise ba hakemi durumdan haberdar eder.

68. Uluslararas2 bir futbol sahas2n2n boyu hangi
ölçüler aras2nda olmal2d2r?
A) 70 – 90 m
C) 80 – 100 m

yanl2/t2r?

kullan2lmaz?
B) Lobut

C) Halka

D) Kurdele

62. Uluslararas2 Atletizm Federasyonu kurallar2na
göre bayanlarda ciritin a12rl212 kaç gr olmal2d2r?
A) 500

B) 600

C) 650

B) 75 – 95 m
D) 100 – 110 m

69. Ritmik jimnastik için a/a12dakilerden hangisi

61. Ritmik jimnastikte a/a12daki aletlerden hangisi
A) Top

D) 30

A) Kaleci kaleden ç k p oyuna kat l rsa
B) Rakibe kar kusurlu hareket yap l rsa
C) Topu oynarken hatal hareket yap l rsa
D) Oyuncu de i ikli i yanl gerçekle irse

A) Tak m n dizili i ba ta de il maç n ortas nda
ekillenir.
B) Bir setin ba lang ç dizili inde yer almayan
oyuncular, o set için oyuna giremez.
C) Pozisyon kâ d n n yard mc hakem veya yaz
hakemine teslim edilmesinden sonra sadece
kaptan serbest olarak istedi i yerde oynar.
D) Pozisyon kâ d n n yard mc hakem veya yaz
hakemine teslim edilmesinden sonra dizili te
normal oyuncu de i ikli inin d nda hiçbir
de i iklik yap lmas na izin verilemez.

C) FISU

C) 40

at2/ hangi durumda verilmez?

dizili/ kurallar2 için a/a12dakilerden hangisi
do1rudur?

B) FIFA

B) 50

65. Uluslararas2 hentbol kurallar2na göre serbest

B) Orta hakem
D) Yard mc hakem

58. Uluslararas2 voleybol kurallar2na göre tak2m2n

A) FILA

B) Uzun atlama
D) Gülle atma

64. Büyüklerde uluslararas2 hentbol oyun süresi

B) Basketbol
D) Futbol

A) Ba hakem
C) Çizgi hakemleri

A

D) 700
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A) #sveç kökenli bir spordur.
B) Sadece bayanlar n yapt bir bran t r.
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D) Bütün jimnastik kurallar gibi puanlama sistemi
yoktur.
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70. lk K2/ Olimpiyat Oyunlar2 hangi ülkede yap2ld2? 78. A/a12dakilerden hangisi antrenman2n al2/t2rma
A) ABD
C) Avusturya

içeriklerinden de1ildir?

B) Fransa
D) Avustralya

A) Özel al t rmalar
B) Genel geli tirici antrenmanlar
C) Ev veya büroda uygulanacak al t rmalar
D) Geli mekte olanlar için uygulanan al t r-malar

71. A/a12dakilerden hangisi eski Türklerde yap2lan
sporlardan biri de1ildir?

A) Akrobasi ve kürek çekme
B) Okçuluk
C) Y k ma
D) K l ç

79. A/a12dakilerden hangisi “sinir-kas sisteminin
yüksek h2zda bir kas2lmayla direnç yenebilme
yetene1i” tan2m2n2 aç2klayan kuvvettir?

72. A/a12dakilerden hangisi eleme usulü yar2/ma

A) Basit kuvvet
C) Temel kuvvet

sisteminin özelliklerinden biri de1ildir?

A) Kat l mc lar aras nda e itlik sa lanamaz.
B) Her turda yap lan maçlar sonras nda yeni
e le meler için tekrar kura çekilir.
C) Tak mlar n oynad klar müsabakalar sonunda
toplad klar puanlar birinciyi belirler.
D) E le meler sonras nda rakipsiz kalan bir tak m
hiç maç yapmadan da finale yükselebilir.

80. A/a12dakilerden hangisi fiziksel aktiviteyi
belirleyen boyutlar2 aç2klar?
A) Anaerobik yo unluk – aerobik yo unluk
B) Anaerobik – aerobik – statik
C) Süre – s kl k – yo unluk
D) Haz rl k – müsabaka – geçi

73. Sportif anlam2 ile koordinasyon, istemli ve

istemsiz hareketlerin düzenli, uyumlu, amaca
yönelik bir hareket dizisi içerisinde uygulanmas2 olup, organizman2n sinirsel bir gücüdür.

81. A/a12dakilerden hangisi stresin duygusal
sebeplerinden de1ildir?

Buna göre a/a12dakilerin hangisinde daha çok
koordinasyona ihtiyaç vard2r?
A) Halter
C) Fitnes

A) Umutsuzluk
B) Gelece e kayg
C) Gerginlik, karamsarl k
D) Konsantrasyon bozuklu u

B) Do a yürüyü ü
D) Yer jimnasti i

74. Elit sporcular antogonist ve sinerjik kaslar

82. “Kentlerimizde gecekondu bölgeleri kasaba ve
ilçelerle yak2n serbest zaman geçirme al2/kanl2klar2na sahip olmakla beraber, TV seyretme
ve ailecek kom/u gezmesi, piknik yapma ilk
s2ralar2 almakta, bunu gazete-kitap okuma,
sinema, tiyatro gibi etkinlikler izlemektedir.
Ege bölgesinde deve, bo1a güre/ine gitmek,
güre/ tutmak, yakan top oynamak, horoz dövü/ü seyretme ve tarlada i/ yapmak erkekler
için çok popüler bir serbest zaman etkinli1idir.”

aras2ndaki mükemmel koordinasyon sayesinde a/a12dakilerden hangisini elde ederler?
A) Hareket mükemmelli ini
B) Kas geli imini
C) Tak m ruhunu
D) H zl ko may

75. A/a12dakilerden hangisi fiziksel uygunluk
antropometrik özelliklerindendir?

A) Denge
C) A rl k merkezi

Yukar2daki paragrafta yer alan rekreasyon
etkinliklerinden hangisi vücuda en yararl2
rekreasyon etkinli1idir?

B) Antrenman
D) Dayan kl l k

76. A/a12dakilerden hangisi sporda ölçme arac2-

A) TV seyretmek
C) Top oynamak

n2n özelliklerinden de1ildir?

A) Güvenirlilik
C) Ay rdedicilik

B) Objektiflik
D) Yo uruculuk

B) Kom u gezileri
D) Piknik yapmak

83. Selim S2rr2 Tarcan kimdir?
A) Türkiye’deki Beden E itimi Ö retmenli inin
kurucusudur.
B) Olimpiyat ve Dünya 2ampiyonu güre çimizdir.
C) #lk Gençlik ve Spor Genel Müdürüdür.
D) Profesyonel bir sporcudur.

77. A/a12dakilerden hangisi spora ara verenlere
veya yeni ba/layanlara ilk uygulanmas2
gereken test olmal2d2r?

A) Kuvvet
C) Esneklik

B) Çabuk kuvvet
D) Kuvvet

B) Sa l k
D) Solunum
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84. Sporcularda yar2/ma öncesi görülen kayg2 türü 92. Privik asit kreps çemperine girmeden önce
neye dönü/ür?

a/a12dakilerden hangisidir?
A) Kronik
C) Durumluluk

A) Glikoza
C) Asetil koenzim A ya

B) Sürekli
D) Yo un

93. A/a12dakilerden hangisi lenf sistemin görevle-

85. “Ayn2 anda birkaç nesneden veya dü/ünce

rinden biridir?

silsilesinden birinin canl2, belirgin tarzda zihin
taraf2ndan al2nmas2” hangi olgu ile aç2klanabilir?
A) Dikkat
C) Destek

A) Kan volümünü dengelemek
B) Kana k rm z rengi vermek
C) Kan bas nc n düzenlemek
D) Lenfosit üreterek vücudun antikor sistemini
olu turmak

B) Motor geli im
D) Kayg

94. A/a12dakilerden hangisi kan2n Ph de1eridir?

86. A/a12daki kavramlardan hangisi Psikomotor
geli/im alan2 içerisinde yer almaz?
A) Geli me
C) Haz r bulunu luk

A) 8.0

B) Olgunla ma
D) Alg

D) 6.9

A) Tetanoz

B) Kangren C) Hepatit A D) S tma

96. A/a12dakilerden hangisi vücudun büyümesini
ve kas olu/umunu sa1layan besin ögesidir?

A) Karbonhidratlar
C) Mineraller

lmas

88. A/a12dakilerden hangisi fizyolojik yönden
sürati etkileyen faktörlerden de1ildir?
B) Metabolik alanlar
D) Postür

organ2nda depolanm2/t2r?
A) Karaci er B) Kaslar

D) Derialt

boyunda hiçbir de1i/iklik olmadan meydana
gelen kas2lmay2 tan2mlar?
A) #zotonik kas lma
C) #zometrik kas lma

B) Oksotonik kas lma
D) Konsantrik kas lma

99. A/a12dakilerden hangisi deri alt2 ya1lar2n
s2n2fland2r2lmas2n2 tan2mlar?

90. Uzun süreli dü/ük tempodaki egzersiz

A) Kahverengi, sar ve beyaz ya lar
B) Kahverengi ve beyaz ya lar
C) Kahverengi ve esansiyal ya lar
D) Depo ya lar ve esensiyal (öz) ya lar

esnas2nda s2v2 al2m2 nas2l olmal2d2r?
A) So uk s v al nmal
B) Kesinlikle s v al nmamal
C) Egzersizden önce al nmal
D) Mineralli ve l k s v al nmal

C) Kan

98. A/a12dakilerden hangisi kas2n eninde ve

(WHO) tan2m2na göre bireyin sa1l2kl2 olmas2n2
kapsamaz?
B) Psikolojik
D) Ruhsal

B) Proteinler
D) Vitaminler

97. Karbonhidratlar en çok vücudumuzun hangi

89. A/a12dakilerden hangisi Dünya Sa1l2k Örgütü

A) Fiziksel
C) Çevresel

C) 7.0

yak2n temas veya ortak e/ya kullan2m2 neticesinde ortaya ç2kan bula/2c2 hastal2kt2r?

aktif kat2l2m ilkesi ile ilgili de1ildir?

A) Oksijen kapasitesi
C) Koordinasyon

B) 7.4

95. A/a12dakilerden en çok hangisi sporcularda

87. A/a12dakilerden hangisi antrenmana bilinçli ve
A) Alkol-sigaran n engellenmesi
B) Okul, i ve aile ya am
C) Sporcunun ba ms z yarat c rolü
D) Sporcunun program n n sporcu ile tart

B) Glikojene
D) Oksidatif fosforilasyona

100. A/a12dakilerden hangisi vücudumuzdaki
eklemleri en do1ru s2n2fland2r2r?

91. Karbonhidratlar vücut için gerekli olan besin

A) Oynar – oynamaz eklemler
B) Oynar – yar oynar eklemler
C) Yar oynar – oynamaz eklemler
D) Oynar – yar oynar – oynamaz eklemler

maddelerindendir. A/a12dakilerden hangisi bu
maddenin eksik al2m2 ile ortaya ç2kar?
A) Sinirlilik gerginlik artar.
B) Hareketler çabukla r.
C) B vitamini ço al r.
D) Tokluk hissi olur.

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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61. Belli bir bölgede birlikte ya/ayan ayn2 tür

B YOLOJ

canl2lar2n olu/turdu1u toplulu1a popülasyon
denir.

56. A/a12dakilerden hangisi mRNA’n2n özelli1i
de1ildir?

Grafikte üç tip popülasyon büyüme e1risi
görülmektedir.

A) Sitoplazmaya geçince katlanarak çift zincirli
görünüm al r.
B) Çekirdekte DNA üzerinden RNA polimeraz
enzimi ile sentezlenir.
C) Baz hücrelerde tekrar kullan labilir.
D) Yap s nda riboz eker bulunur.

I- Kararl2 popülasyon büyüme e1risi
II- Dönü/ümlü popülasyon büyüme e1risi
III- Patlamal2 popülasyon büyüme e1risi
Buna göre a/a12da verilenlerden hangisi
do1rudur?
Birey say2s2

57. 1. zincirinde 200 T, 550 C, 325 G nükleotiti
bulunan DNA molekülüne kar/2l2k gelen
2. zincirde 1200 nükleotit bulunmaktad2r. Bu
DNA molekülünde kaç hidrojen ba12 vard2r?
A) 2400

B) 2725

C) 3275

I
II

D) 3600

58. Do1ada 20 farkl2 amino asit mevcuttur. Bir

III

amino asidin yap2s2nda, a/a12dakilerden
hangisinin varl212, onu di1er tüm amino
asitlerden farkl2 k2lar?
A) Amino gruplar n n
C) Radikal gruplar n

0

A) Dönü ümlü ve patlamal popülasyonlardaki
birey say s birbirine e ittir.
B) Kararl ve dönü ümlü popülasyonlardaki birey
say s her zaman birbirine e ittir.
C) Kararl popülasyondaki birey say s nda büyük
de i iklik görülmez.
D) Patlamal popülasyondaki birey say s nda
zaman içinde sürekli büyük art ve azalmalar
görülür.

B) Karboksil gruplar n n
D) Elektriksel yüklerin

59. I- Nükleik asitlerin ve ATP’nin yap2s2na kat2l2r.
II- Ba12rsaklarda h2zl2 emilimi için D vitamini
gereklidir.
III- Kan2n p2ht2la/mas2nda etkilidir.
IV- Proteinlerin yap2s2nda bulunur.
V- Tiroksin hormonunun yap2s2na kat2l2r.

62.

Kalsiyum minerali için yukar2da verilen
bilgilerden hangileri do1rudur?
A) I – II

B) II – III

C) I – IV

D) IV – V

60. zlenimle ö1renme tipinde yavru canl2, hayat2n2n ilk 36 saati içinde baz2 durumlar2 ö1renemezse daha sonra ö1renemez.

Kuzey bölgelerinde çimenler, likenler, güneyinde ise bodur çal2lar görülür.
Kutup tilkisi, ren geyi1i, misk öküzü ve
birçok böcek türünü bar2nd2r2r.
Kurba1a ve sürüngenler yok denecek kadar
azd2r.
Y2l2n büyük bir k2sm2nda buzullar hâkimdir.
Yukar2da özellikleri verilen biyom, a/a12dakilerden hangisidir?

Verilen bilgiye göre a/a12dakilerden hangisi,
bu ö1renme tipine örnektir?
A) Planaryan n k alt nda gev eyip, elektrik
ak m verildi inde kas lmas
B) Yavru köpe in cezaland r l nca, yeme ini
dökmeden yemeyi ö renmesi
C) Araba geçerken uçu an yol kenar ndaki
ku lar n, bir süre sonra bu duruma al mas
D) Civcivin yumurtadan ç kt nda, kendisini
besleyip koruyan insan sürekli anas sanmas

Zaman

A) Tundra
B) Tayga
C) Savanlar
D) Koruluk ve yar çal l klar

63. Do1al ortamlarda ikincil bitki örtüsü geli/iminin nedenleri a/a12dakilerden hangileridir?
I- Bölgedeki yerli türlerin d2/ar2dan gelenlere
kar/2 rekabeti kaybetmeleri
II- Orman yang2n2, erozyon gibi do1al afetler
III- Kararl2 bir floran2n bulunmas2
A) Yaln z I
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69. Tabloda K, L, M, N ve P bireylerinin kan grubu,

64. Mayoz ve mitoz bölünmede gerçekle/en,

Rh proteini ve cinsiyeti hakk2nda bilgiler
verilmi/tir. Buna göre hangisinde verilen
bireylerin evliliklerinden olacak çocuklarda
“Eritroblastosis fetalis” görülebilir?

I- DNA’n2n kendini e/lemesi
II- Sentriolün kendini e/lemesi
III- Sitokinezde orta lamel olu/mas2
IV- Çekirdek zar2n2n erimesi
olaylar2ndan hangileri hem bitki hem de
hayvan hücrelerinde gerçekle/ir?
A) Yaln z I
C) II – III

Birey

B) I – IV
D) II – III – IV

65. Yandaki /ekilde
bölünmekte olan bir
hücre /ematik olarak
gösterilmi/tir. (ekli
inceleyen bir ö1rencinin
bu hücreyle ilgili
yorumlar2ndan hangisi yanl2/t2r?

K
L
M
N
P

Kan grubu
Rh proteini
A Rh (-)
O Rh (+)
B Rh (+)
A Rh (+)
O Rh (-)

A) L ve M

B) K ve P

C) K ve N

D) M ve P

I-

I- Hücrelerin birbirine tutunmas2
II- Hücrelerin birbirini tan2mas2
III- Maddelerin enerji harcanmadan hücreye
al2nmas2

II1

D) I – II – III

A) 1/12

67. Hücrede peroksizom organelinde bulunan
katalaz enzimi a/a12dakilerin hangisinde
etkilidir?

3

2

: Di/i
: Erkek
: Çekinik genotipli di/i

durumlar2ndan hangilerinde etkilidir?

B) 1/6

C) 1/2

D) 0

71. I- Spermatogonium
II- Primer spermatosit
III- Spermatit

A) Metabolizma sonucu olu an zehirli maddelerin
kofullarda depolanmas nda
B) Hücrenin kendi kendini sindirmesinde
C) Hücrede ya lanm organellerin yok edilmesinde
D) Zehir etkisi yapan hidrojen peroksitin parçalanmas nda

Yukar2dakilerden hangileri haploit yap2dad2r?
A) Yaln z II
C) I – II

68. I- Glikoz
II- Ya1 asidi
III- Protein
IV- Etil alkol
V- Ni/asta
VI- Karbondioksit
Yukar2da verilenlerden hangileri hücre
içerisine sadece endositoz yoluyla girebilir?
A) II – III
C) I – III – IV

Kad2n
Erkek
Kad2n
Erkek
Erkek

genlerle kal2t2lan bir özelli1in ortaya ç2kma
s2kl212 (frekans2) % 4’tür. Bu özellik için
Hardy – Weinberg kural2 geçerli oldu1una göre
a/a12daki soy a1ac2nda yer alan II – 2 ve II – 3
numaral2 bireylerin evliliklerinden do1acak
olan çocukta bu özelli1in ortaya ç2kma
olas2l212 kaçt2r?

66. Hayvan hücrelerindeki glikokaliks örtü,

C) I – III

Cinsiyeti

70. Bir insan popülasyonunda otozomal çekinik

A) Hayvan hücresidir.
B) Diploit kromozom say s dörttür.
C) Mitoz bölünme geçirmektedir.
D) Bölünmesini tamamlad nda olu acak
hücrelerin her biri iki kromozom ta r.

A) Yaln z II B) I – II

A

B) III – V
D) IV – V – VI
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1

72.

2

A

76. A/a12dakilerden hangisi bakterilerde, transdüksiyon olay2n2 ifade eder?

3

4

7

5

8

A) Virüsler arac l ile bir bakteriden di er
bakterilere genlerin aktar lmas
B) Ayn tür bakteriler aras nda gerçekle en gen
aktar m
C) Bakterilerin bulunduklar ortamdan genleri
alarak kendi genomlar na yerle tirmeleri
D) Kromozom içerisinde bir parçan n koptuktan
sonra tersine dönüp kromozoma eklenmesi

6

9

: Di/i
: Erkek

77. Sürüngenlerdeki dola/2m sistemi, hangi özel-

: Renk körü di/i

li1i ile kurba1alardakinden farkl2l2k gösterir?

: Renk körü erkek

A) Sol kulakç kta temiz kan bulunmas
B) Kar nc kta kar k kan bulunmas
C) Aort yaylar n n iki tane olmas
D) Akci er ve vücut dola mlar n n (sistemik
dola m) bulunmas

E/eye ba1l2 renk körlü1ünün soy a1ac2ndaki
seyri yukar2da görülmektedir. Buna göre hangi
bireyler renk körlü1ü bak2m2ndan kesinlikle
heterozigottur?
A) 1 – 3 – 5
C) 4 – 7 – 8 – 9

B) 1 – 5 – 6
D) 2 – 4 – 6 – 8

78. A/a12daki durumlardan hangisi paratiroid
bezini, parathormon salg2lamas2 için uyar2r?
A) Hipofiz bezinden TSH salg lanmas
B) Tiroid bezinden kalsitonin salg lanmas
C) Kandaki kalsiyum düzeyinin dü mesi
D) Kemikten kana kalsiyum geçi inin artmas

73. A/a12daki bakteri türlerinden hangisi, mide
mukus katman2n2n alt2na yerle/erek gastrit,
ülser gibi hastal2klar2n olu/mas2na neden
olur?
A) Helicobacter pylori
B) Streptococcus lactis
C) Bifidobacterium bifidum
D) Clostridium difficele

79. A/a12daki bez çiftlerinden hangisi steroid
yap2da hormon salg2lamaktad2r?
A) Paratiroid – Tiroid
B) Timüs – Adrenal medulla
C) Tiroid – Yumurtal k
D) Adrenal korteks – Testisler

74. A/a12dakilerden hangisi epitel dokunun
özelliklerinden de1ildir?
A) Hücreler aras , ara maddesi çok azd r.
B) Epitel doku hücreleri, altta yer alan ba dokudan kaide zar (bazal lamina) ile ayr l r.
C) Salg bezi eklinde özelle mi olanlar vard r.
D) Epitel doku zengin k lcal damar a na sahiptir.

80. Kan2n p2ht2la/mas2 sürecinde;
I- Trombin olu/umu
II- Fibrin olu/umu
III- Kan pulcuklar2ndan (trombosit) madde
salg2lanmas2
olaylar2n2n olu/um s2ras2 nas2ld2r?

75. Bakteri ve virüslerin biyoteknolojide kullan2l-

A) I – III – II
C) II – III – I

mas2nda a/a12daki özelliklerinden hangileri
etkilidir?
I- Basit DNA yap2s2na sahip olmalar2
II- Çok h2zl2 ço1almalar2
III- Çok küçük olmalar2
A) Yaln z I
C) II – III

B) I – III
D) I – II – III
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B) III – I – II
D) III – II – I
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81. (ekilde bir k2lcaldamar2n atardamar ve toplar-

A

82. Normal soluk volümüne (hacim), derin bir soluk almada eklenebilen volüme ne ad verilir?

damar uçlar2ndaki kan bas2nc2 ve ozmotik
bas2nç verilmi/tir.

A) Soluk volümü
B) #nspirasyon yedek volümü
C) Ekspirasyon yedek volümü
D) Rezidüel volüm

83. nsandaki kaburga kemikleri ile ilgili olarak
a/a12da verilen ifadelerden hangisi yanl2/t2r?

Bu bilgilere göre, kan plazma s2v2s2n2n damar
d2/2na ç2kmas2 ve tekrar damar içine
dönmesini hangi grafikle gösterebiliriz?

A) 11. ve 12. kaburgalar n uçlar serbesttir.
B) 24 çift kaburga kemi i vard r.
C) Kaburgalar n ilk 7 çifti kendilerine ait k k rdaklar arac l ile gö üs kemi ine ba l d r.
D) Kaburgalar n hepsi, omurlarla eklem yapm t r.

84. A/a12dakilerden hangisi insan midesinde
gerçekle/mez?

A)

A) Pepsin enziminin, pepsinojeni aktif forma
dönü türmesi
B) Gastrin hormonunun salg lanmas
C) HCl ve mukus salg lanmas
D) Glikojenin enzimatik sindirimi

85. A/a12dakilerden hangisi dehidrasyon reaksiyonuyla gerçekle/ir?
A) Kompleks yap daki moleküllerin su eklenerek
monomerlerine y k lmas
B) Polisakkarit, ya , nükleik asit ve protein gibi
makromoleküllerin sentezi
C) Karaci erde glikojenin y k larak glikoz elde
edilmesi
D) Fotosentezde suyun parçalanarak elektronlar n elde edilmesi

B)

86. I- Yap2s2nda B2 vitamini olarak bilinen ribof-

lavin bulunur.
II- Oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlar2nda
i/lev görür.
III- Krebs çemberinde substratlardan hidrojen
çeker.
Yukar2da özellikleri verilen koenzim, a/a12dakilerden hangisidir?

C)

A) TPP
D)

B) FAD

C) NADP

D) CoA

87. Bir insan2n iskelet kas2 hücresinde 15 glukoz
molekülünün oksijenli solunumla parçalanmas2 s2ras2nda, harcanan ve kazan2lan net
ATP molekül say2s2 a/a12dakilerin hangisinde
do1ru olarak verilmi/tir?
A)
B)
C)
D)
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Harcanan ATP
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15
30
30

Kazan lan net ATP
570
600
570
540
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88. Ligazlar grubunda yer alan enzimlerin vücut-

95. A/a12daki beslenme tarzlar2na sahip hangi

taki fonksiyonu a/a12dakilerden hangisidir?

bitki gruplar2nda sömürme (emeç) kökleri
bulunabilir?
I- Ototrof
II- Parazitik
III- Epifitik
IV- Fotosentetik

A) Enerji kullanarak substrat moleküllerinin
birbirine ba lanmas n sa lama
B) #zomerik gruplar vermek üzere molekül içi grup
transferi yapma
C) Su moleküllerini kullanarak kompleks moleküllerin ba lar n parçalama
D) Grup transferi yapan reaksiyonlar katalizleme

89. Bir Angiosperm çiçe1inde periant (çiçek

A) I – IV

A) Hücre d ve hücre içi sindirim
B) E eyli ve e eysiz üreme
C) A s yap da sinir sistemi
D) Bo alt m için özelle mi organlar
sansar ve deniz aslan2 hangi özellikleri dikkate
al2nd212nda farkl2 alt s2n2flarda yer al2rlar?

II- Levha kollenkimas2
III- Sklerankima lifleri
IV- Ta/ hücreleri

A) Üreme ekilleri
B) Hareket yetenekleri
C) Kalplerindeki bölme say s
D) Beslenme ekilleri

Bitkilerde destek dokuyu olu/turan yukar2daki
yap2lardan hangileri canl2l2klar2n2 korumaktad2r?
B) III – IV
D) II – III – IV

98. K2k2rdakl2 bal2klar ile ilgili olarak a/a12da
verilen özelliklerden hangisi yanl2/t2r?
A) #skeleti kemik olan ataya sahiptir.
B) Yüzme kesesi bulunmaz.
C) Kanlar ndaki üre sayesinde kan ozmotik
bas nc n yükseltirler.
D) Pullar ya halkalar na sahiptir.

91. A/a12dakilerden hangisi bitkilerde nasti
hareketine örnektir?

A) Tek hücreli ve sporlu bitkilerin zoospor ve
gametlerinin yer de i tirmesi
B) Küstüm otu bitkisine dokunuldu unda yapraklar n a a ya do ru sark t p k v rmas
C) Ayçiçe i bitkisinin gün boyunca çiçe ini
n
yönüne göre ayarlamas
D) Fasulye bitkisinin çimlenmesi s ras nda
tohumun yapt hareketler

99. Bir hayvan2n pulmonar ve sistemik dola/2mlar2na farkl2 bas2nçta kan gönderilebilmesi için
a/a12dakilerden hangisinin olmas2 gerekir?
A) Kar nc klar n ritmik impuls üretme yetene i
olmal
B) Kar nc klar e zamanl kas lmamal
C) Kulakç klardan kar nc klara kan giri i e
zamanl olmamal
D) Kar nc klar, iki odac kl ve duvar ndaki kaslar n
kütlesi farkl olmal

92. Sekonder kal2nla/ma gösteren bitkilerde,

a/a12dakilerden hangisi stomayla benzer
görev yapar?
B) Fellem
D) Lentisel

93. Do1al seçilim, a/a12dakilerden hangisi

100. Riketsiyalar hangi özelliklerinden dolay2 virüslere
benzerlik göstermezler?

üzerinde do1rudan etkilidir?

A) Kona a özgüllük göstermeleri
B) Zorunlu hücre içi paraziti olmalar
C) Ço alma ekilleri
D) Nükleik asitlere sahip olmalar

B) Her bir alel
D) Genotip

94. Bir dikotil bitkide embriyonik kök, a/a12dakilerden hangisidir?
A) Radikula
C) Hipokotil

D) II – IV

97. Memeli canl2lardan olan gagal2 memeli, keseli

90. I- Kö/e kollenkimas2

A) Tüm genom
C) Fenotip

C) II – III

özelliklerden hangisi görülmez?

A) Korolla – Ginekeum
B) Ginekeum – Andrekeum
C) Andrekeum – Kaliks
D) Kaliks – Korolla

A) Fellogen
C) Periderma

B) I – III

96. Hydrozoa grubundaki canl2larda a/a12daki

örtüsü), a/a12dakilerin hangisinden
olu/mu/tur?

A) I – II
C) I – II – III

A

B) Plumula
D) Epikotil

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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62.

CO RAFYA
56. Türkiye’ye güneyden esen ve s2cak hava

Malazgirt
I
II

getiren rüzgâr a/a12dakilerden hangisidir?
A) Lodos

B) K ble

C) Karayel

III

D) Y ld z

Bitlis

nehrinin kollar2ndan biri de1ildir?

58.

30°

Ankara
Kütahya

37°

40°

Trabzon

1:2.000.000

Yukar2daki haritada numaraland2r2larak
gösterilen göller a/a12dakilerden hangisinde
do1ru s2ralanm2/t2r?

B) Devrez
D) Gök rmak
33°

IV

Van gölü

Van

57. A/a12daki akarsulardan hangisi K2z2l2rmak
A) Delice
C) Mecitözü

A

I
A) Haçl
B) Erçek
C) Nemrut
D) Nazik

43°

Kars

Sivas

II
Nazik
Haçl
Nazik
Nemrut

III
Nemrut
Nazik
Erçek
Haçl

IV
Erçek
Nemrut
Haçl
Erçek

63. I- Sümerbank’2n kurulmas2
II- Karabük Demir Çelik Fabrikas2n2n
kurulmas2
III- Devlet Planlama Te/kilat2n2n kurulmas2
IV- 1. zmir ktisat Kongresinin toplanmas2
Türkiye’de ekonomik kalk2nman2n h2zl2 bir
/ekilde sa1lanmas2 için yukar2da at2lan
ad2mlar2n geçmi/ten günümüze s2ralan2/2
hangi seçenekte do1ru verilmi/tir?

Kars il merkezinde yerel saat 12:40 iken
a/a12daki il merkezlerinin hangisinde yerel
saat 11.48’dir?
A) Kütahya
C) Sivas

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

B) Ankara
D) Trabzon

59. A/a12dakilerden hangisi Büyük Menderes

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

64. Zihni Derin, devlet yöneticileri taraf2ndan hangi

vadisindeki ovalardan biridir?

tar2m bitkisinin Türkiye’de yeti/tirilmesi için
görevlendirilmi/tir?

A) Bergama Ovas
C) Salihli Ovas

A) F nd k
C) Pamuk

B) Nazilli Ovas
D) Ödemi Ovas

60. Do1u Karadeniz Bölümü’nde k2y2dan itibaren
görülmeye ba/layan, ancak 1500 metrelerden
sonra yayg2nla/an, Rize ve Karçal da1lar2n2n
kuzeye bakan yamaçlar2n2n üst seviyelerinde
göknar ve sar2çamla kar2/2m yapan a1aç türü
a/a12dakilerden hangisidir?
A) Sedir
C) K z lçam

65. Cumhuriyet’in ilan2ndan sonra yurdumuzda
pamuk bitkisinin üretiminin h2zla geli/mesinde
a/a12dakilerden hangisinin etkisi olmam2/t2r?
A) Aç k koza veren pamuk tohumunun kullan lmaya ba lanmas
B) Sulama, gübreleme, ilaçlama gibi tar m
tekniklerinin geli mesi
C) Pamu un yeti me döneminde 20 – 25 °C
s cakl k istemesi
D) Pamuk çi itinin (tohumunun) s v ve kat ya
üretiminde kullan m n n yayg nla mas

B) Gürgen
D) Ladin

61. A/a12daki /ehirlerimizden hangisinde y2ll2k
ortalama ba12l nem oran2 daha dü/üktür?
A) Trabzon
C) Kars

B) Diyarbak r
D) #zmir

B) Soya fasulyesi
D) Çay

66. Türkiye’de linyit rezervi en yüksek olan havza
a/a12dakilerden hangisidir?
A) Af in – Elbistan
C) Sivas – Kangal
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B) Mu la – Yata an
D) Manisa – Soma
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67.

72.

KARADEN Z

A

KARADEN Z
3
2
4

1

0

AKDEN Z

200 km

AKDEN Z

Yukar2daki haritada belli ba/l2 ekim alanlar2
gösterilen tar2m bitkisi a/a12dakilerden
hangisidir?
A) Zeytin
C) Turunçgil

Yukar2daki Türkiye haritas2nda numaraland2r2larak verilen taral2 alanlar2n hangisinde
deprem riski daha yüksektir?

B) Pamuk
D) Tütün

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

73. Yurdumuzda yer alan a/a12daki s2rada1lardan

68. A/a12da verilen tar2m bitkilerinin Türkiye’deki
üretim miktarlar2n2n (2005 y2l2) çoktan aza
do1ru s2ralan2/2 hangi seçenekte do1rudur?

hangisinde buzul a/2nd2rma /ekilleri
bulunmaz?

A) Bu day – arpa – m s r
B) Arpa – bu day – m s r
C) Bu day – m s r – arpa
D) M s r – bu day – arpa

A) Bolkar da lar
C) Küre da lar

74. Da1 ku/aklar2m2zda birden fazla flora bölgesine ait bitkilerin bulunmas2 a/a12dakilerden
hangisine kan2tt2r?

69. I- 1926’da yap2lan Ankara Antla/mas2 ile
s2n2rlar2 çizilmi/tir.
II- Gürbulak ve Esendere burada yer alan s2n2r
kap2lar2ndand2r.
III- Toplam uzunlu1u 454 km kadard2r.
IV- Genellikle kuzey – güney do1rultusunda
da1lar2n su bölümü çizgisini takip ederek
uzan2r.
Yukar2dakilerden hangileri Türkiye – ran s2n2r2
için söylenebilir?
A) Yaln z II
C) I – II – III

A) Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla oldu una
B) Ülkemizin yak n geçmi te iklim de i melerine
u rad na
C) Ülkemizin su kaynaklar bak m ndan zengin
oldu una
D) Ülkemizin farkl toprak türlerine sahip oldu una

75. Aksaray ilinin s2n2rlar2 içinde yer alan Ihlara
vadisi a/a12daki akarsulardan hangisi taraf2ndan olu/turulmu/tur?

B) II – IV
D) II – III – IV

A) Samant deresi
C) Tohma suyu

70. A/a12daki illerden hangisinin sadece bir
denize k2y2s2 vard2r?
A) Bal kesir
C) Sakarya

B) Kaçkar da lar
D) Bey da lar

B) Çanakkale
D) Kocaeli

B) Çak t suyu
D) Melendiz çay

76. Türkiye ve Baz2 Ülkelerin Geni/ Aral2kl2 Ya/
Gruplar2na Göre Nüfus Oranlar2 (2000 y2l2)
Ülkeler
I
II
III
IV

71. Terra – rossa topraklar2 için a/a12dakilerden
hangisi söylenemez?
A) Türkiye’de en fazla yay l gösterdi i yer Akdeniz Bölgesidir.
B) Üst horizonu k rm z ms , koyu k rm z ms ,
sar ms renklerdedir.
C) Karbonatlar genel olarak topraktan uzakla m t r.
D) Andezit ve bazaltlar üzerinde geli me göstermi lerdir.

0 – 14 ya/ (%)
30
40
30
16

15 – 64 ya/ (%)
64
45
55
68

65 + ya/ (%)
6
15
15
16

Yukar2daki tabloya göre verilen de1erlerden
hangisi Türkiye’ye en yak2nd2r?
A) I
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D) IV
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77. A/a12daki illerin hangilerinde 1990 – 2000 y2l-

83.

lar2 aras2nda toplam nüfus miktar2 azalm2/t2r?

ATLAS
OKYANUSU

A) Yozgat – Erzurum
B) Sinop – Artvin
C) 2anl urfa – Diyarbak r D) Isparta – Mardin

78.

IV

I
A) Fas
B) Tunus
C) Tunus
D) Fas

mitlerine bak2ld212nda 2000 y2l2ndaki piramidin
taban2nda daralma oldu1u gözlemlenir.
Bu durum a/a12dakilerin hangisinden
kaynaklanmaktad2r?
A) Nüfus art h z n n dü mesinden
B) Türkiye nüfusunun artmas ndan
C) Çocuk nüfus miktar n n artmas ndan
D) Bebek ölüm oranlar n n azalmas ndan

84.

II
Nijerya
Cezayir
Libya
Cezayir

III
Senegal
Mali
Zaire
Moritanya

IV
Mali
Moritanya
Kenya
Mali

Oligosen
Eosen
Paleosen
Yukar2da verilen jeolojik devirler hangi zamana
aittir?

80. A/a12da verilen antik /ehir ve bulunduklar2 il
e/le/tirmelerinden hangisi yanl2/t2r?

A) Paleozoik (1. zaman)
C) Neozoik (3. zaman)

Bulundu u il
Ayd n
Mu la
Antalya
Manisa

B) Mezozoik (2. zaman)
D) Antropozoik (4. zaman)

85. Dünya’n2n uydusu Ay ile ilgili a/a12da verilenlerden hangisi yanl2/t2r?
A) Dünya’ya olan uzakl yakla k 380.000 km’dir.
B) Dünya çevresindeki tam dönü ünü yakla k
27 gün 7 saat 44 dakikada tamamlar.
C) Güne ve Dünya’n n aras nda ayn hizada
kalmas na ay tutulmas denir.
D) Yar çap , yer yar çap n n yakla k 1/4’ü
kadard r.

81. Is2ya, a/2nmaya çok dayan2kl2 lifli bir madendir.
Bunun için itfaiyeci elbiseleri, otomobillerin
fren balatalar2 ve debriyaj sistemlerinde kullan2ld212 gibi in/aat sektöründe de kullan2lmaktad2r. En önemli yataklar2 Erzincan, zmir,
Mu1la, Sivas, U/ak ve A1r2 olan yeralt2 kayna12
a/a12dakilerden hangisidir?

86. A/a12daki s2cak su ak2nt2lar2ndan hangisi

B) Fosfat
D) Antimon

Güney Yar2m Kürede’dir?

82. M.Ö. 276 – 195 y2llar2 aras2nda ya/am2/ olup
meridyen yay2n2n uzunlu1unu ve ondan yararlanarak Dünya’n2n çevre uzunlu1unu (Ekvator)
hesaplam2/, çal2/malar2n2 Geopraphika adl2
eserinde toplam2/t2r. Dünya üzerindeki yerle/ik
alanlar2n s2n2rlar2n2, haz2rlad212 bir haritada da
gösteren matematik co1rafyac2 kimdir?
A) Tales
C) Batlamyus

N JER

Yukar2daki haritada Afrika k2tas2n2n kuzey
bat2s2 gösterilmi/tir. Haritada numaraland2r2larak verilen ülkeler hangi seçenekte do1ru
s2ralanm2/t2r?

B) Düdencik
D) Ball ca

A) Asbest (amyant)
C) Barit

I

III

79. 1950 ve 2000 y2llar2na ait Türkiye nüfus pira-

Tarihi ehir
A) Milet
B) Asos
C) Perge
D) Sard

AKDEN Z

II

Burdur il merkezi yak2nlar2nda yer al2r.
çindeki sular /eker hastalar2na iyi gelir.
5 – 6 metre yüksekli1inde sark2t ve dikitlere
sahiptir.
Özellikleri verilen ma1ara a/a12dakilerden
hangisidir?
A) Kaymakl
C) #nsuyu

A

A) Falkland ak nt s
C) Benguela ak nt s

B) Humboldt ak nt s
D) Brezilya ak nt s

87. Yanda gösterilen
akarsu drenaj
tipinin ad2 nedir?

B) Aristo
D) Eratosten
A) Dantritik
C) Radyal
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95. Hörgüçkaya ve morenlerin sular alt2nda kal-

88. A/a12daki adalardan hangisi Atlas Okyanu-

mas2 ile meydana gelen k2y2 tipi a/a12dakilerden hangisidir?

sunda yer al2r?
A) Aleut
C) Galapagos

B) Solomon
D) Kanarya

A) Limanl k y
C) Dalmaçya tipi k y

89. Tropikal bölgelerde kauçuk, çay, kahve gibi iyi
gelir getiren baz2 tar2m bitkilerinin ticari amaçla
geni/ alanlarda yerle/tirilme /ekline ne ad
verilir?
A) Kibutz
C) Plantasyon

A

B) Skyer k y
D) Ria tipi k y

96.

B) Polder
D) Transhümans

90. A/a12daki çöller ve bulunduklar2 yer
e/le/tirmelerinden hangisi yanl2/t2r?
A) Namib Çölü
Asya K tas
B) Kalahari Çölü
Afrika K tas
C) Atacama Çölü
Güney Amerika K tas
D) Büyük Kum Çölü
Okyanusya K tas

91.

Yukar2daki haritaya göre, a/a12daki da1lardan
hangisinin yeri yanl2/t2r?

Özellikle M2s2r’da ve k2smen Libya’da etkili
olmaktad2r.
Sirocco niteli1inde ancak daha h2zl2, s2cak ve
kuru eser
Arapçada elli gün rüzgârlar2 anlam2na gelir,
(ubat May2s aylar2 aras2nda eser.
nsanlarda deri ve bo1az kurumalar2na yol
açarak solunum rahats2zl2klar2na neden olur.

A) Apeninler
C) Rodop Da lar

97. Atmosferdeki nemin yo1u/arak ya12/ hâline
gelmesinde a/a12dakilerden hangisinin etkisi
yoktur?
A) Mutlak nem miktar n n azalmas n n
B) Hava s cakl n n dü mesinin
C) Havada çe itli toz ve parçac klar n
bulunmas n n
D) Ba l nem (Nisbî) oran n n artmas n n

Yukar2da baz2 özellikleri verilen rüzgâr
a/a12da-kilerden hangisidir?
A) Leveche B) Hamsin C) Shili

D) Samyeli

98. Man/ Denizi ve Kuzey Denizini birbirine
ba1layan, ngiltere ile Fransa aras2ndaki
bo1az2n ad2 nedir?

2

92. Atmosferin üst s2n2r2nda 1 cm ye 1 dakikada
güne/ten gelen kalori miktar2na ne ad verilir?
A) Albedo
C) Refleksiyon

A) Sund bo az
C) Dover bo az

B) Radyasyon
D) Solar konstant

93. Troposfer katman2 için a/a12dakilerden

tan2m2d2r?
A) D güçler taraf ndan çok zor a nd r lan
kayaçlar
B) #ri taneli minerallerden olu an kayaçlar
C) Ma man n yerin derinliklerinde so uyarak
kat la mas yla olu an kayaçlar
D) Tek tip minerallerden olu an kayaçlar

A) Atmosferi olu turan gazlar n % 75’i bu katmanda bulunur.
B) Kal nl ekvatordan kutuplara do ru azal r.
C) Radyo dalgalar n yans t r.
D) Atmosferin en alt katman d r.
sonucunda olu/an mesalar2n, a/2nman2n daha
da ilerlemesi hâlinde daral2p daha küçük parçalara ayr2lmas2yla biçimlenen yer/ekillerine
ne ad verilir?
A) Yap platformu
C) Korni

B) Kennedy bo az
D) Hudson bo az

99. A/a12dakilerden hangisi plütonik kayac2n

hangisi söylenemez?

94. Yatay yap2lar üzerinde akarsu a/2nd2rmalar2

B) Karpatlar
D) Alpler

100. Andorra, a/a12daki ülkelerden hangilerine s2n2r
kom/usudur?
A) Almanya – Avusturya B) Fransa – #talya
C) #spanya – Fransa
D) #sviçre – #talya

B) Badlands
D) Büt ( ahit tepe)

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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62. slam âlimlerinin “din” tan2m2nda a/a12daki

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S

özelliklerden hangisi yer almaz?

56. A/a12dakilerden hangisi yaln2zca Hinduizmde

A) #nsan akl na hitap etme
B) #nsan iyili e yönlendirme
C) #nsan iradesini haricî olarak s n rlama
D) Allah taraf ndan konulmu olma

görülür?
A) Karma
C) Kast sistemi

B) Çok tanr c l k
D) Meditasyon

63. A/a12daki sava/lardan hangisine Hz. Muham-

57. Yahudilerin kutsal kitap külliyat2n2n yaz2l2

med kat2lmam2/t2r?

olmayan bölümüne (sözlü gelene1e) ne ad
verilir?
A) Ketuvim B) Talmut

58.

C) Tora

A) Tebük Sava
C) Huneyn Sava

D) Tanah

B) Mute Sava
D) Taif Ku atmas

64. A/a12dakilerden hangisi Hz. Muhammed

Yahudi kutsal kitaplar2n2n Tanr2 taraf2ndan
vahyedilmi/ olmay2p, atalar2 taraf2ndan
yaz2ld212na inan2rlar.
Mesihçilik, cumartesi yasa12, kutsal toprak
idealini benimsemezler.
Kad2nlar sinagoglarda erkeklerle yan yana
ibadet edebilirler ve haham olabilirler.

döneminde yaz2lm2/ belgelerden de1ildir?
A) Nüfus kay tlar
C) Krallara mektuplar

B) Hadis metinleri
D) Tercüme metinler

65. “Hicret” hangi halife döneminde takvim
ba/lang2c2 olarak kabul edilmi/tir?

Bu özelli1e sahip Yahudi mezhebi a/a12dakilerden hangisidir?

A) Hz. Ebu Bekir
C) Hz. Osman

A) Reformist Yahudilik
B) Ortodoks Yahudilik
C) Muhafazakâr Yahudilik
D) Ferisilik

B) Hz. Ömer
D) Hz. Ali

66. Kur’an’2n indirili/ süreci ile ilgili olarak a/a12da
verilen bilgilerden hangisi yanl2/t2r?
A) Medine döneminde inen ayetler daha çok
sosyal içeriklidir.
B) Medine döneminde inen bir çok ayet “Yâ ehle’lkitâb!” diye ba lar.
C) Mekke döneminde gelen ayetler suçlar ve cezalarla (ukûbat) ilgilidir.
D) Mekke döneminde gelen pek çok ayet “Ya
eyyühe’n-nâs” hitab yla ba lar.

59. A/a12daki seçeneklerin hangisinde Allah’2n Hz.
Musa’ya ilk seslendi1i yer ile ona On Emir’i
verdi1i yer s2ras2yla verilmi/tir?
A) Tuva Vadisi – Beyt-i Atik
B) Tuva Vadisi – Sina Da
C) M s r – Tuva Vadisi
D) Tih çölü – Arz- Mevûd (Vaat edilen Toprak)

67. “Kur’an’2n anla/2lmas2 dinamik bir olgudur.”
yarg2s2ndan hareketle öncelikli olarak a/a12daki sonuçlardan hangisine varabiliriz?

60. A/a12dakilerden hangisi Mesih nançl2lar veya
Müjdeciler ( ncilciler) olarak tan2nan Protestan
grubun görü/ünü yans2tmaz?
A) Üç ah stan meydana gelen Tanr tektir.
B) #sa Mesih’e iman, günahkârlar n ar nmas için
yeterlidir.
C) Ruh ölümsüzdür, insanlar (k yamette) dirilecekler, #sa Mesih taraf ndan yarg lanacaklard r.
D) Evrensel kurtulu , Katolik Mezhebine ba lanmakla mümkündür.

A) #lmî ve fikrî geli meler Kur’an’ n daha iyi
anla lmas n sa layacakt r.
B) Kur’an’ n anla lmas nda onun ini sürecini
bilmek önemlidir.
C) Kur’an’da bir ayet, di erlerine bak lmaks z n
tam anla lamaz.
D) Kur’an’ anlamak bilgimizi art r r.

68. Kur’an-2 Kerim’de sureler ayet say2lar2na göre
de tasnif edilmi/lerdir. A/a12dakilerden hangisi bu tasniflerden biri de1ildir?

61. A/a12dakilerden hangisi Peygamber Efendimizin hem amcas2 hem de sütkarde/idir?
A) Hz. Hamza
C) Ebu Talip

A

A) Miûn

B) Hz. Abbas
D) Hz. Zübeyr
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69. A/a12dakilerden hangisi Kur’an’daki 111 nolu

77. A/a12dakilerden hangisi telfîku’r-rivâyât

sureye verilen isimlerden de1ildir?

türlerinden de1ildir?

A) Tebbet suresi
C) Ebu Leheb suresi

A) Hadisi farkl yollarla; ama bir k sm n bir eyhten bir k sm n da di er bir eyhten duydu u
laf zlarla aktarma
B) Hadisin farkl isnatlar n verip onlardan birine ait
laf zlarla rivayet etme
C) Hadisin farkl senetlerini verip laf zlar n harmanlayarak rivayet etme
D) Hadisin çe itli rivayetlerinden her birini kendi
senet ve metinleriyle s ralama

B) Mesed suresi
D) Hatab suresi

70. fk olay2 hangi surede konu edilmi/tir?
A) Âl-i #mrân suresinde
C) Nûr suresinde

B) Nisâ suresinde
D) Münafikûn suresinde

71. Hudeybiye Antla/mas2’n2n gerçekle/ti1i olay
hangi surede konu edilmi/tir?
A) Fetih suresi
C) Mücâdele suresi

72.

A

78. Hadisin s2hhati için ravilerinde bulunmas2
gereken iki önemli vas2f hangi seçenekte
birlikte yer alm2/t2r?

B) Te âbûn suresi
D) Kalem suresi

A) Uluvv ve h fz
C) Adalet ve zabt

Ba/2nda ve ortas2nda olmak üzere iki kez
besmele geçer.
Süleyman Peygamber ve Sebe Melikesinin
k2ssas2 anlat2l2r.

79. Hadis usulünde “arz” veya “arz-semâ” nedir?

Yukar2daki iki özellik hangi sureye aittir?
A) Nahl

B) Neml

C) Berâe

A) Ravinin (talibin) elindeki hadisleri kontrol etmesi
için eyhine okumas
B) Ravinin eyhinden duyduklar n aynen h fzetmesi
C) Ravinin kayna ndan dinledi i hadisleri ba kalar na aynen aktarmas
D) Mecâlis denilen hadis meclislerinde insanlara
hadisler konusunda bilgi verilmesi

D) Enbiyâ

73. Kur’an’2 Kerim’in en uzun ayeti olan Bakara
suresi 282. ayetin konusu a/a12dakilerden
hangisidir?
A) Borçlar n yaz lmas
B) Rü vetten kaç n lmas
C) Miras taksimi
D) Mülkiyet edinme

80. Ahmet b. Hanbel’in el-Müsned adl2 hadis kitab2
hakk2nda a/a12dakilerden hangisi do1rudur?
A) Hadisler, rivayet eden sahabilerin ismi alt nda
toplanarak s n fland r lm t r.
B) Hadisler, sahihlik - zay fl k derecelerine göre
s n fland r lm t r.
C) Hadisler konular na göre tasnif edilmi tir.
D) Hadisler, metinde geçen ilk kelimeye göre
s ralanm t r.

74. Cibril hadisinde Peygamberimizden aç2klamas2
istenen kavramlar aras2nda a/a12dakilerden
hangisi bulunmaz?
A) #man

B) #hsan

C) #hlas

D) #slam

75. A/a12dakilerden hangisi çok hadis rivayet

81. slam âlimlerine göre, hangi seçenekte verilen-

eden (muksirun) sahabilerden biridir?

lerin tümü Kur’an’da Ulu’l-Azm olarak nitelenen peygamberlerdendir?

A) Abdurrahman b. Avf
B) Osman b. Affan
C) Said b. Zeyd
D) Abdullah b. Ömer

A) Hz. Musa, Hz. Davut, Hz. #sa, Hz. Muhammed
B) Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Yahya, Hz. #sa
C) Hz. Nuh, Hz. #brahim, Hz. Musa, Hz. #sa
D) Hz. #brahim, Hz. Lut, Hz. Zekeriya, Hz. #sa

76. A/a12dakilerden hangisi senedindeki kopukluk
dolay2s2yla zay2f kabul edilen hadis türlerinden
de1ildir?
A) Mürsel Hadis
C) Muallak Hadis

B) Dirayet ve h fz
D) Cerh ve ta’dil

82. A/a12dakilerden hangisi Kelam ve Akâid ilmi

B) Muallel Hadis
D) Müdelles Hadis

için kullan2lan isimlerden de1ildir?
A) Usûlü’d–Din
B) el-#lmu’z–Zarûrî
C) F khu’l–Ekber
D) #lmu’t–Tevhîd ve’s–S fât
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83. A/a12dakilerden hangisi “usûlü’l–hamse” ola-

88. Hay b. Yekzan isimli eseri bn Tufeyl’den önce

rak /öhret bulan, Mutezile’nin be/ esas2ndan
biri de1ildir?

a/a12daki âlimlerden hangisi yazm2/t2r?
A) Farabi
C) #bn Rü t

A) el-menziletü beyne’l-menzileteyn
B) el-va’d ve’l-vaîd
C) efdal-mefdul
D) Tevhîd

89.

84. “Allah, zat2 ile Âlim, Kadîr, Basîr, Hâlik’tir.
Ancak Allah’2n ilim, kudret, basar, tekvin gibi
mana (meânî) s2fatlar2ndan söz etmek, kadimlerin ço1almas2na (Teaddüd-i Kudemâ) yol
açar.”

el-Milel ve’n-Nihal
el-Fark beyne’l-F2rak
Makâlatu’l- slamiyyîn

A) Mezhepler Tarihi
C) #slam Tarihi

B) Kelâm
D) Tasavvuf

90. A/a12da verilen Haricî f2rkalardan hangisi

B) Kaderiyye
D) Selefiyye

günümüze kadar varl212n2 sürdürmü/tür?
A) Ezarika
C) Sufriyye

85. Allah’2n insanlar için uygun olan2 (salah), hatta
onlar için en iyi olan2 (aslah) yapmas2n2n
Allah’a vacip oldu1unu söyleyen kelamc2lar
hangi mezheptendir?
A) E ’arîlik
C) Mürcie

B) #bn Sina
D) El-Maarri

Yukar2da isimleri verilen eserler hangi ilim
dal2yla daha çok ilgilidirler?

A/a12daki mezheplerden hangisi bu görü/ü
benimsemez?
A) Mu’tezile
C) Cebriyye

A

B) Necedat
D) #badiyye

91. F2k2h ve kelâm âlimlerine göre vacip bir fiilin
gerçekle/mesini ve tamamlanmas2n2 sa1layan
ba/ka bir fiilin hükmü nedir?

B) Mu’tezile
D) Cehmiyye

A) Vacip
C) Mübah

86. A/a12dakilerden hangisi husun- kubuh
konusunda Maturidîlerin görü/ünü ifade eder?

B) Müstehab
D) Farz- kifâye

92. “E1er bir hükmü Allah’2n kitab2nda bulamazsam, Peygamberinin sünnetine ba/vururum.
Peygamberinin sünnetinde de bulamazsam,
sahabilerin sözleriyle amel ederim. Sahabilerden diledi1imin sözünü al2r, diledi1imin sözünü b2rak2r2m; ancak onlar2n sözlerinin d2/2na
ç2k2p ba/kalar2n2n sözlerini almam.”

A) Fetret döneminde insanlar, hem inanç hem
amel konusunda akl n verece i hükme
uymakla yükümlüdürler.
B) Allah’ n bizzat çirkin olan bir eyi emretmesi ve
bizzat güzel olan bir eyi nehyetmesi
imkâns zd r.
C) Ak l bir eyin özü itibariyle güzel veya çirkin
oldu unu kavrar, fakat teklif yetkisine sahip
de ildir.
D) E yada bizzat güzellik ve çirkinlik olmaz. Bir
eyin güzellik ve çirkinli ini gösteren Allah’ n
emirleridir.

Bu söz a/a12daki âlimlerden hangisine aittir?
A) Ebu Hanife
C) #bn Hanbel

B) #mam 2afiî
D) Malik b. Enes

93. “Birkaç hükmü birle/tiren bir k2yas” veya

87. bn Sina, Tanr2’n2n varl212n2 temellendirirken

“f2khi bir genel kural alt2nda toplanabilen
benzer hükümler koleksiyonu”nu a/a12daki
terimlerden hangisi ile ifade edebiliriz?

“vacibu’l-vucud” kavram2n2n tahliliyle yola
ç2kar. Ona göre “zorunlu varl2k” “mahiyeti var
olmak olan”d2r. bn Sina’n2n delillendirmesi
/öyledir;

A) Ahkâm
C) F k h kaideleri

Vücûd akl2n kabul etti1i en genel kavramd2r.
Vücûd, mümteni, mümkün ve vacib olmak
üzere üçe ayr2l2r.
Vacibu’l-vucûd, vacibu’l-mevcud’dur.

B) Mesalih-i Mürsele
D) Edile-i 2er’iyye

94. A/a12daki ibadetlerden hangileri hicretin
II. y2l2nda farz k2l2nm2/t2r?

bn Sina’n2n bu görü/ü a/a12da verilen
delillendirme yollar2ndan hangisini ifade eder?
A) Ontolojik delil
B) Kozmolojik delil
C) Nizam ve Gaye delili D) Ahlak delili
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95. A/a12dakilerden hangisi “farz-2 ayn”d2r?

FELSEFE

A) Cenaze namaz k lmak
B) #htiyaç duyulan meslek sahiplerini yeti tirmek
C) Toplumun ihtiyac olan ilim adamlar yeti tirmek
D) Zarûrat- Diniyye’yi ö renmek

96. F2t2r sadakas2n2n vacip olmas2 için a/a12daki-

56. Felsefe tarihinde filozoflar2n üzerinde dü/ündükleri ilk problem hangi alan ile ili/kilidir?
A) #nsan

C) Varl k

D) Ahlak

ait de1ildir?

A) Ad na f t r sadakas verilecek kimsenin âkil ve
bali olmas
B) Ki inin hacet-i asliye d nda nisap miktar
zenginli e sahip olmas
C) Nisap miktar mala ki inin 1 y ld r sahip olmas
D) Geçerli bir mazeret nedeniyle ki inin oruç
tutamam olmas

A) Sofistler
C) Yeni Platonculuk

B) Roma Felsefesi
D) Skolastik Felsefe

58. A/a12dakilerden hangisi do1a filozoflar2ndan
de1ildir?
A) Platon
C) Herakleitos

97. A/a12dakilerden hangisi namaz2n vaciplerindendir?

B) Anaximenes
D) Pythagoras

59. A/a12dakilerden hangisi teknik bilgiye

A) #ftitah tekbirinde elleri kulak (bayanlarda omuz)
hizas na kald rmak
B) K yamda elleri ba lamak
C) Namaz n sonunda selam vermek
D) Selamda “aleykum ve rahmetullah” demek

örnektir?
A) Dini inanç
B) Araba kullan m
C) Metallerin genle mesi
D) Abidin Dino’nun resimleri

98. A/a12daki âlimlerden hangisi di1erlerine göre

60. A/a12dakilerden hangisi Aristoteles’in madde-

daha sonra ya/am2/t2r?

form kuram2ndaki “neden”lerden birisi
de1ildir?

B) #mam 2afii
D) Ebu Hanife

A) Maddi neden
C) Ereksel neden

99. Anadolu’ya ilk gelen tasavvuf ekolü a/a12dakilerden hangisidir?
A) Halvetilik
C) Bekta ilik

B) Bilgi

57. A/a12dakilerden hangisi lkça1 Felsefesine

lerden hangisi /artt2r?

A) Ahmed b. Hanbel
C) #mam Malik

A

B) Formel neden
D) Tözsel neden

61. “Hiçbir /ey yoktur, olsa bile bilinemez, bilinse
B) Kadiriyye
D) Yeseviyye

bile ba/kalar2na aktar2lamaz.”
Gorgias
Yukar2daki aç2klamalar2yla Gorgias felsefenin
hangi sorusuna bir cevap aramaktad2r?

100. Çal2/malar2 slam Hukuku ve Tefsir alan2nda
yo1unla/m2/t2r.
Hukuk-2 slamiyye ve Ist2lahât-2 F2khiyye
Kamusu, Büyük Tefsir Tarihi ve Kur’an-2
Kerim’in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri önemli
çal2/malar2ndand2r.
Yukar2da özellikleri verilen slam âlimi kimdir?

A) Varl k bir olu mudur? Yoksa bir süreç mi?
B) Varl k gerçekten var m d r?
C) Evrende bir düzen var m d r?
D) Varl n ana maddesi nedir?

62. A/a12dakilerden hangileri Sokratesçi okullardand2r?

A) Elmal l Hamdi Yaz r
B) Ömer Nasuhi Bilmen
C) Ahmet Hamdi Akseki
D) 2eyhülislam Mustafa Sabri

I- Akademia
II- Milet Okulu
III- Lykeion
A) I – II
C) I – III
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CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
-24-

B) II – III
D) I – II – III

FEN L SELER , SOSYAL B L MLER L SELER , SPOR L SELER ,
ANADOLU L SELER Ö RETMENLER N N SEÇME SINAVI
63. Bilimi, bilim adamlar2n2n etkinli1i olarak

69. A/a12dakilerden hangisi Rönesans’2n do1a

benimseyen görü/ün temsilcileri hangisinde
birlikte verilmi/tir?

anlay2/2n2n özelli1i de1ildir?
A) Do a sonsuz bir de i me içindedir.
B) Yeryüzü ve gökyüzü ayn yasalara ba l d r.
C) #nsan do ay anlayabilir; çünkü kendisi de
do an n bir parças d r.
D) Do an n aç klanmas nda tümden gelim
yöntemi kullan lmal d r.

A) S.T. Kuhn – H. Reichenbach
B) S. Toulmin – S.T. Kuhn
C) R. Carnap – S. Toulmin
D) H. Reichenbach – R. Carnap

64. A/a12daki dü/ünürlerden hangisi Ortaça1’2n
tümeller sorunu konusunda realizm görü/ünü
savunmu/tur?
A) S.T. Anselmus
C) P. Abaelardus

70. I- Aristoteles’in etkisindedirler.
II- Temelde her/eyin bir ve Tanr2 oldu1unu
savunurlar
III- slam inanc2 ile felsefeyi uzla/t2rmaya
çal2/m2/lard2r.
IV- Bilginin kayna12 olarak ilham ve sezgiyi
kabul ederler.

B) Ockhaml William
D) Roscelinus

65. A/a12dakilerden hangisi Descartes’in feslefesinin ana dü/üncelerinden de1ildir?

Verilenlerden hangisi veya hangileri slam
felsefesinde Me//aî Okulu’nun özelliklerindendir?

A) Do ru bilginin kayna ak ld r.
B) Varl k bir yönüyle dü ünce, bir yönüyle
maddedir.
C) Felsefenin temel amac ku kudur.
D) #nsan ruhunda do u tan bulunan fikirler vard r.

66. Felsefenin ana u1ra/ alan2n2n dil ve dildeki

A) Yaln z II

A) Aristippos
C) H. Bergson

B) I. Kant
D) Aristoteles

72. Bir filozofa göre ahlaki de1erler do1ru ya da
yanl2/2, bireylerin dü/üncelerinden ba12ms2z
olarak belirler. Örne1in “H2rs2zl2k kötüdür”
yarg2s2, t2pk2 “Is2nan gazlar genle/ir.” yarg2s2
gibi, do1rulu1u insanlar2n duygu ve e1ilimlerine göre de1i/meyen bir yarg2d2r. Bu dü/ünür,
ahlak de1erlerinde hangi özelli1in bulundu1unu öne sürmektedir?

hep birlikte vard2r.
II- Tanr2n2n istencinden ba12ms2z zorunlu bir
neden – sonuç ili/kisi yoktur.
III- Tanr2 yaln2z tümeli de1il, tekili de bilir.
Yukar2da verilenlerden hangisi veya hangileri
Gazali’nin görü/lerinden de1ildir?

A) Erdemli ya aman n bir arac olma
B) Göreli olma
C) Zamanla de i me
D) Objektif olma

B) Yaln z III
D) II – III

68. Gözlem ve deneye dayanan tümevar2m yönte-

73. I. Kant “Pratik Akl2n Ele/tirisi” adl2 eserinde
hangi konu hakk2ndaki görü/lerini aç2klam2/t2r?

minin temel kurallar2n2 ayr2nt2l2 bir biçimde ilk
olarak ortaya koyan, bu nedenle bilimsel
ampirizmin kurucusu olarak nitelendirilen
dü/ünür kimdir?
A) John Locke
C) Francis Bacon

D) II – IV

felsefesinin özünde yer alan temel kavram
“haz”d2r?

67. I- Alemin ba/lang2c2 ve biti/i yoktur. Tanr2 ile

A) Yaln z I
C) I – II

B) Yaln z III C) I – III

71. A/a12daki dü/ünürlerden hangisinin ahlak

kavramlar2 çözümlemek olmas2 gerekti1ini,
felsefe sorunlar2n2n da ancak dilsel çözümleme yoluyla çözülebilece1ini savunan felsefe
anlay2/2 a/a12dakilerden hangisidir?
A) Nihilizm
B) Analitik Felsefe
C) Ele tirel gerçekçilik
D) Görüngübilim

A

A) Do a biliminin temelleri
B) Ahlaki benli in do as
C) Bilginin kayna
D) Evrendeki amaçl l k

B) Rene Descartes
D) David Hume
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74. I- Bilim varsay2mlara de1il, olgulara

80. A/a12dakilerden hangisi siyaset felsefesinde

dayanmal2d2r.
II- Gerçekten evrensel yasalar yoktur; çünkü
gözlemin s2n2rlar2 d2/2na ç2k2lamaz.
III- Birbirinden ayr2 olan olgular aras2nda
yak2nl2k ba1lant2lar2 kurulmal2d2r.

gerçekle/mesi istenmeyen ütopyalar aras2ndad2r?
A) Platon’un “#deal Devlet”i
B) Farabi’nin “Erdemli Toplum”’u
C) Thomas Moore’un “Ütopya”s
D) Huxley’in “Yeni Dünya”s

Yukar2da verilenlerden hangileri A. Comte’un
pozitivizm ilkelerindendir?
A) I – II
C) II – III

81. I- Yönetimi elde bulundurma gücü

B) I – III
D) I – II – III

II- Zihinde tasarlanm2/ birtak2m ilkelere göre
olu/turulmu/ hayali ve yetkin toplum /ekli
III- Hiyerar/ik bir biçimde görev yapanlar2n
(memurlar) olu/turdu1u sosyal grup
IV- Toplumun devlet müdahalesine u1ramayan
ve kendi dinami1ini kendisi üretip, bununla
özerkli1ini koruyan alan2

75. Genel olarak, evreni amaçlarla araçlar aras2nda
bir ili/kiler dizgesi olarak gören tüm yakla/2mlara verilen ad a/a12dakilerden hangisidir?
A) Teoloji
C) Teleoloji

B) Materyalizm
D) #dealizm

Bu tan2mlarda, a/a12daki kavramlardan hangisinin anlam2 verilmemi/tir?

76. En genel anlamda öznenin kendi dü/ünceleri
d2/2nda hiçbir /eyin anlam2 olmad212n2,
öznenin kendi ya/am deneyimlerinden ba/ka
bir /eye kulak asmamas2 gerekti1ini öne süren
görü/ a/a12dakilerden hangisidir?
A) Subjektif idealizm
C) Realist idealizm

A) Ütopya
C) Sivil Toplum

tisine kar/2 ç2karak çok de1i/kenli toplumsal
olaylar2n, tarihsel determinizmle aç2klanamayaca12 görü/ünde olan dü/ünürlerdendir?

77. “ nsan Do1as2 Üzerine Bir nceleme” adl2 yap2-

A) J.S. Mill
C) D. Hume

A) A. Comte
C) K. Popper

B) F. Hegel
D) K. Marx

83. De1erler üzerine çal2/an, de1erin do1as2n2 ve
ne türden /eylerin kendi içinde de1er ta/2d212n2
inceleyen felsefe dal2na verilen ad a/a12dakilerden hangisidir?

B) H. Spencer
D) D. Hartley

78. A/a12dakilerden hangisi 17.yüzy2l rasyonaliz-

A) Etik
C) Ontoloji

mini belirleyen temel dü/üncelerden de1ildir?
A) Gerçek olan nesnelerin ölçülebilen niceliksel
yönleridir.
B) Tüm bilgilerin tümevar msal bir i lemle elde
edilmesi gerekir.
C) Do a ile ak l, nesne ile zihin aras nda bir uygunluk vard r.
D) Matematik güvenilir ve kesin bilginin mükemmel örne idir.

B) Devlet
D) Bürokrasi

82. A/a12dakilerden hangisi, “tarihselcilik” ö1re-

B) Objektif idealizm
D) Psikolojik idealizm

t2nda ça1r2/2m2n neli1ini tart2/arak ça1r2/2mc2l212n ilk temellerini atan dü/ünür a/a12dakilerden hangisidir?

A

B) Aksiyoloji
D) Etiyoloji

84. Yeni ça1da ulusal devlet dü/üncesinin ilk ve en
önemli temsilcisi a/a12dakilerden hangisidir?
A) Niccolo Machiavelli
C) Jean Bodin

B) Martin Luther
D) Karl Popper

85. A/a12dakilerden hangisi Leibniz’in monadlar2n2n özelliklerinden de1ildir?

79. Platon ideal devlet anlay2/2nda, devletin teme-

A) Birbirlerinden ba ms z ve farkl d rlar.
B) Birbirleriyle nedensel bir ili ki içinde de ildirler.
C) Kendi eylem ilkelerini, kendilerinde bulurlar.
D) Yer kaplayan maddi parçac klard r.

lini a/a12dakilerden hangisine dayand2rmaktad2r?
A) Bürokratik yap lanmaya
B) Adalet ideas na
C) # çi s n f na
D) Bireysel özgürlü e
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86. Bilgi kuram2nda;

92. A/a12dakilerden hangisi Farabi’nin öne sür-

Bilginin as2l konusunun ya/am oldu1unu,
nsan ve ya/am hakk2ndaki bilgilerimizin
kayna12n2n tarih ve anlama oldu1unu,
Bilgilerimizin de1erinin genel-geçer de1il,
göreceli oldu1unu,
savunan, 19. yüzy2lda “ya/am felsefesi”nin
Almanya’daki temsilcilerinden biri olan filozof
a/a12dakilerden hangisidir?
A) W. Dilthey
C) A. Comte

dü1ü bilgi türlerinden biri de1ildir?
A) Duyulara ve mant ksal ç kar mlara dayal
bilgiler
B) #lk bilgiler
C) Tasdikî bilgiler
D) Do u tan gelen bilgiler

93. A/a12dakilerden hangisi “Varolu/çuluk”
ak2m2n2n temsilcilerinden de1ildir?

B) S. Kierkegaard
D) W. James

A) K. Jaspers
C) M. Heidegger

87. A/a12dakilerden hangisi 20. yüzy2l felsefesinde
ortaya ç2kan ak2mlardand2r?
A) Olguculuk
C) Deneycilik

rine benzemeyen çok özel bir etkinliktir; çünkü
burada sanatç2n2n özgür bir biçimde, hayal
gücüyle biçimler üretmesi söz konusudur. Bu
görü/ü savunan Croce’ye göre sanat nedir?

s2n2n varl212n2 kabul etmektedir?

A) #nsan zihninin yarat c bir etkinli idir.
B) Gerçekli in bir yans mas d r.
C) Do an n taklit edilmesidir.
D) #nsan mutlak özgürlü e kavu turan oyundur.

B) J.P. Sartre
D) T. Hobbes

89. Ahlak felsefesinin, tek tek toplumlar2n ya da bir
insan toplulu1unun ahlaki e1ilimlerini hiçbir
yarg2da bulunmaks2z2n inceleyen dal2na verilen
ad a/a12dakilerden hangisidir?
A) Erdem eti i
C) Betimleyici etik

95. A/a12dakilerden hangisi estetik yarg2lar2n
özelliklerinden de1ildir?
A) Öznel bir yarg d r.
B) Estetik de erlerle ilgilidir.
C) Mant ki aç dan de erlendirilen yarg d r.
D) Estetik nesneye kar l k gelen bir be eniyi dile
getirir.

B) Deneyci etik
D) Biçimci etik

90. Thomas Hobbes’un siyaset ve toplum
felsefesini aç2klad212 ba/yap2t2 a/a12dakilerden
hangisidir?
A) Elementa Philosophiae
B) Leviathan
C) De Homine
D) De Corpore

B) A. Camus
D) J.S. Mill

94. Croce’ye göre sanat, insan2n di1er etkinlikle-

B) Romantizm
D) Görüngübilim

88. A/a12dakilerden hangisi evrensel ahlak yasaA) M. Stirner
C) J. Bentham

A

96. A/a12dakilerden hangisi din felsefesinin temel
kavramlar2ndand2r?
A) #yi
C) Vicdan

B) Yüce
D) Sorumluluk

97. Kendinde varl2k, kendisi için varl2k, hiçlik,
özgürlük ve sorumluluk konular2 hangi dü/ünür taraf2ndan ayr2nt2l2 olarak incelenmi/tir?

91. A/a12dakilerden hangisi bilginin de1erine
ili/kin sorulardand2r?

A) J.P. Sartre
C) F. Nietzche

A) Bilgi gerçe i verebilir mi?
B) Bilgilerimiz do u tan m d r?
C) Bilgilerimizin kayna deney midir?
D) Bilgi nas l olu uyor?
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98. “ deal varl2k soyuttur, somut gerçekli1i yoktur,

NG L ZCE

fikirden ibarettir, zihindedir.” Buna göre
a/a12dakilerden hangisi ideal varl21a örnektir?

99.

A) Derste kulland m z pergel
B) Okudu umuz kitaplar
C) Yazd m z metni basmaya yarayan yaz c
D) Zaman hesaplamas nda kullan lan ba lang ç
meridyeni
Dü/üncesinin temelinde kendi içinde diyalektik bir s2ra izleyen “estetik a/ama, etik a/ama,
dini a/ama” olmak üzere üç a/amal2 bir
varolu/ anlay2/2 yer alan dü/ünür a/a12dakilerden hangisidir?
A) F. Nietzche
C) J.P. Sartre

A

56. - 69. sorularda, cümlede bo/ b2rak2lan yerlere uygun dü/en sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

56. Members of environmental groups have
exerted a lot of effort in order to make people
………… of the increasing pollution.
A) aware
C) composed

B) accused
D) fond

57. As citizens, we are legally …………. to pay
tax in some form or another.
A) devoted
C) bound

B) S. Kierkegaard
D) L. Wittgenstein

B) dedicated
D) vulnerable

58. Mary …………. to her best friend that she was

100. Siyasi, dini veya toplumsal nitelikli bütün

getting divorced as she didn’t have any hope
for her marriage.

küresel, her/eyi kucaklay2c2 dünya görü/lerine itiraz eder.
lerleme dü/üncesine kar/2 ç2k2/2n2n bir
sonucu olarak bu günün geçmi/ten, modernin modern öncesinden üstün oldu1u
dü/üncesine kar/2 ç2kar.
Tek, de1i/mez ve evrensel bir ak2l yerine,
çe/itli ak2llar2n var olu/undan söz ederek
evrenselcili1e kar/2 ç2kar.

A) contributed
C) surrendered

B) attributed
D) confided

59. The personnel manager insisted on the staff
wearing suits, but he finally ……………. and
allowed them to wear casual clothes.

Verilenlerin tümü hangi yakla/2m2n özelliklerindendir?

A) complied
C) relented

B) contended
D) surmised

60. According to experimental evidence the
………. of light is independent of the motion of
the source.

A) idealizm
B) Post modernizm
C) Mant ksal empirizm
D) Diyalektik materyalizm

A) casuality B) velocity

C) relativity D) gravity

61. His intellectual pace is becoming increasingly
unsurpassed. No one seems to be going to
…………. him in the immediate future.
A) catch up with
C) go round with
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B) come down to
D) get back to

62. A great number of people were laid …………
during the economic crisis of the late 1990s.
A) over

B) on

C) up

D) off

63. believe we can jointly work ………. issues of
privatization and nuclear energy.
A) off

B) on

C) in

D) from

64. They will be able to remain on any premises
after 2 am …………… they are through the
doors by that time.
A) while
C) so long as
-28-
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A

65. The Ertu1rul sank on September 15,1890 on its 72. Since more and more people are moving away
way back ………….. Japan on the rocks of
Kashinozaki.
A) off

B) into

C) in

from the countryside, ……………….
A) cities are getting overcrowded.
B) villagers are very happy.
C) more than 75% of the land is used for
agriculture
D) new villages can be formed.

D) from

66. She was preparing lunch in the kitchen. heard
her ……….. a plate. ran into the kitchen and
helped her collect the pieces.
A) to break
C) breaking

73. - 76. sorularda verilen cümleye anlamca en
yak2n olan cümleyi bulunuz.

B) broke
D) break

73. He stole that money. He is in deep trouble

67. By the time he retires, he ……….. his 35 years
of service in teaching English.

now.

A) has completed
B) will have completed
C) has been completing
D) will complete

A) If he had stolen that money, he would have
been in deep trouble.
B) He wasn’t in deep trouble although he had
stolen that money.
C) If he hadn’t stolen that money, he wouldn’t
have been in deep trouble then.
D) If he hadn’t stolen that money, he wouldn’t be
in deep trouble now.

68. Obviously, the nutrition expert is proud of
…………. a prize for her study on the kinds of
nourishment for young children.
A) to be awarded
B) to have been awarded
C) having been awarded
D) having awarded

74. Her injury prevented her from finishing the
race.
A) She was able to finish the race despite her
injury.
B) Her injury helped her to finish the race.
C) She couldn’t finish the race as she was injured.
D) She could finish the race although she was
injured.

69. The minister touched on some of the economic
issue facing Turkey, ……….. the country’s
economy now had a strong infrastructure.
A) said
C) in order to say

B) saying
D) having said

75. ’m fed up with having to look after my
younger brother.

70. - 72. sorularda verilen cümleyi uygun
/ekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) It was unfortunate that had to take care of my
younger brother.
B) wish had looked after my younger brother.
C) ’m bored with feeding my younger brother.
D) If only didn’t have to look after my younger
brother.

70. ………….., the wild wind caught and floated
her across the pavement.
A) As she pressed open the big outer doors of the
flats
B) When they came back to the hall there was the
fat man waiting for her by the door
C) As if she didn’t know what to reply
D) For a moment Lil looked at Else very doubtfully

76. We only have dinner in this restaurant
because the prices are low.
A) If they didn’t charge low prices, we wouldn’t
have dinner in this restaurant.
B) As long as we have dinner in this restaurant,
the prices will be low.
C) wish the restaurant had charged low prices
for us.
D) When they charge low prices, we have dinner
in this restaurant

71. But for the bad weather conditions, ………….
A) they had taken a plane instead of a bus.
B) didn’t go to work yesterday.
C) she would have kept her appointment.
D) we had to leave the building as soon as
possible.
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A

80. When the baby teethes, a sign considered to

77. - 78. kar/2l2kl2 konu/ma sorular2nda bo/
b2rak2lan yerlere uygun dü/en sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

be one of the most significant stages of a
child’s biological development, Turkish people
usually mark the occasion with a ceremony
called “teeth wheat.”

77. A: Her career as an actress won’t last long.
B: How do you know that?
A: Well, ………………

A) Çocuk geli imindeki önemli dönemlerden biri
say lan di ç karma Türk halk taraf ndan
ço unlukla bir törenle kutlanmaktad r.
B) Di hedi i olarak adland r lan tören Türk halk
taraf ndan çocu un biyolojik geli iminin en
önemli a amalar ndan biri say lan di ç karma
devresinde kutlan r.
C) Çocu un biyolojik geli iminin en önemli a amalar ndan birinin i areti say lan di ç karma, Türk
halk taraf ndan genellikle “di bulguru” ad
verilen bir törenle kutlanmaktad r.
D) Çocu un biyolojik geli iminin en önemli a amalar ndan birisi say lan di ç karma döneminde
yap lan tören Türk halk taraf ndan genellikle
di bu day olarak adland r lmaktad r.

A) she acts the role of an old nurse in a play.
B) her passion for cinema seems to be temporary.
C) she prefers performing in a musical to acting in
a soap opera.
D) playing a character, identical to hers in real life,
must be enjoyable.

78. A: Her speech on global warming was really
informative. wish she had been given
more time.
B: couldn’t agree more. She has several
books on the topic.
A: Really! didn’t know that!
B: ………………………..

81. - 82. sorularda, verilen Türkçe cümlenin
ngilizce kar/2l212n2 bulunuz.

A) But she has never published anything.
B) Her speech was mediocre contentwise.
C) can lend you one.
D) None of her books deal with the same topic as
her speech.

81. Birçok uzman kulland212m2z vücut dilinin
bilerek veya bilmeyerek, kendimizi nas2l
hissetti1imizi aç21a ç2kard212n2 söylüyor.
A) Many experts say that the body language we
use, consciously or not, reveals how we feel.
B) Many an expert claim that body language we
use may show how we feel.
C) According to many experts, we use our body
language to hide how we feel.
D) Experts say that we prefer using our body
language deliberately to express our feelings.

79. - 80. sorularda, verilen ngilizce cümlenin
Türkçe kar/2l212n2 bulunuz.

79. The Sümela Monastery, which stands at the
foot of a steep cliff facing the Alt2ndere Valley,
is commonly known as “Meryem Ana”
A) Dik kayal klarla çevrili Alt ndere Vadisi’nde yer
alan Sümela Manast r “Meryem Ana” olarak
bilinir.
B) Alt ndere Vadisine bakan dik bir kayal n
eteklerinde yer alan Sümela Manast r
genellikle “Meryem Ana” olarak bilinir.
C) “Meryem Ana” olarak da bilinen Sümela
Manast r Alt ndere Vadisinde yer almaktad r.
D) Sümela Manast r Alt ndere Vadisine bakan dik
bir kayal n eteklerinde yer al r.

82. Son ara/t2rmalar zeytinya12n2n kalp problem-
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lerine yol açan kolesterolün seviyesini büyük
ölçüde dü/ürdü1ünü gösteriyor.
A) Recent investigations show that olive oil mostly
decreases the level of cholesterol preventing
heart problems.
B) According to recent researches, it can be
claimed that olive oil decreases the level of
cholesterol and causes heart problems.
C) Recent researches show that olive oil greatly
reduces the level of cholesterol that causes
heart problems.
D) Recent investigations claim that olive oil
generally reduces the level of cholesterol that
prevents heart problems.
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86. (I) Surfing is a surface water sport, history of

83. - 84. sorularda bo/ b2rak2lan yere parçan2n
anlam bütünlü1ünü sa1layan ifadeyi bulunuz.

which goes back to 1770s when Captain Cook
first witnessed surfing in Hawaii. (II) Surfing
traditionally appeals to young people with a
relaxed outlook on life. (III) Main attraction of
the sport for the young people is its simplicity.
(IV) The heroes of the surfing community are
the people who live only to travel and surf.
(V) What a surfer needs is only a surfboard, a
wetsuit and a way of getting to beach.

83. …………… : Hidrous Magnesium Silcate. It is a
kind of hard white clay, and found at 30 to 450
feet below the surface of the earth near the
town of Eski/ehir, Türkiye.
A) Meerschaum’s magnesium content provides
strength to it while the hydrogen and oxygen
make it porous
B) Meerschaum is opaque and white, grey or
cream occasionally fibruous in texture
C) Meerschaum with the highest quality is found in
Eski ehir
D) Meerschaum, contrary to popular belief, is not
the fossilized remains of sea creatures but a
mineral

A) II

A) I

B) II

C) III

D) V

87.
A) inflexible
C) tedious

B) cooperative
D) favourable

88.
A) which

B) that

C) who

D) what

89.

85. (I) Begging children are forced to spend large
amounts of time on the street each day. (II)
The ILO (International Labour Organisation)
has estimated that about 165 million children
between the ages of 5 and 14 are involved in
child labour. (III) And many of these children
work under unhealthy and insecure
conditions. (IV) They are also deprived of
education and the opportunities that other
children of their age are provided.

C) IV

Stereotypes can be either positive or negative,
but they are all unfair and misleading. In for
general, stereotypes reduce individuals to a
rigid, (87)
image; they do not account
the fact (88)
human beings are
complex and multidimensional, with unique
(89)
. Stereotypes suggest that people or
groups of people (90)
the same, when,
in fact, they are quite (91)
. Stereotypes
about human beings tend to dehumanize
people, placing all members of a group into
one, simple category.

puzzle. The game is most frequently a 9 x 9
grid made up of 3 x 3 subgrids. Some cells
already contain numbers known as “givens.”
The goal is to fill in the empty cells, one
number in each, so that each column, row,
region contains the numbers 1 through
9…………………

85. - 86. sorularda verilen parçada anlam
bütünlü1ünü bozan seçene1i bulunuz.

B) III

87. - 91. sorularda, a/a12daki parçada
numaralanm2/ yerlere uygun dü/en sözcük
yada ifadeyi i/aretleyiniz.

84. Sudoku is a logic-based number placement

A) However, “Sudoku” means that the numbers
must be one – digit numbers and the numbers
must occur once.
B) Each number in the solution therefore occurs
only once in each direction and subgrid.
C) Sudoku became popular in Japan in 1986.
D) Sudoku software is now also very popular on
PCs, websites and mobile phones.

A

A) consequences
C) levels

B) outfits
D) attributes

A) look

C) are

90.
B) grow

91.
A) obstinate
C) identical

D) IV
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B) different
D) reliable

D) appear
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92. - 94. sorular2 verilen parçaya göre
cevapland2r2n2z.

95. - 97. sorular2 verilen parçaya göre
cevapland2r2n2z.

Mount St Helens, located in the east of
Washington, is an active volcano about 8.365
feet high. It is a segment of the Pacific Ring of
Fire and part of the Cascade Range. Mount St
Helens is most famous for its catastrophic
eruption on May 18, 1980. That was the deadliest
and the most destructive volcanic event in the
history of the United States. This terrible
explosion was however heralded by an early sign.
On March 20, 1980 it experienced an earthquake
measuring 4.2 on the Richter Scale. Steam
emission, a sign of imminent eruption, started on
March 27. By the end of April, the north side of the
mountain started to bulge with a little warning,
followed by a second earthquake measuring 5.1
on the Richter Scale. There was more to come.
May 18, triggered a massive collapse of the north
face of the mountain. It was the largest known
debris avalanche. The result was the death of fifty
seven people and the destruction of hundreds of
houses, many bridges, railways and highways.

t has long been asserted that scientific
anthropology is also an art, that ethnographies
have literary qualities. We often hear that an
author writes with style, that certain descriptions
are vivid or convincing. A work is deemed
evocative or artfully composed in addition to
being factual; expressive, rhetorical functions
are conceived as decorative or merely as ways to
present an objective analysis or description
more effectively. Thus the facts of the matter
may be kept separate, at least in principle, from
their means of communication. But the literary
dimensions of ethnography can no longer be so
easily compartmentalized. They are active at
every level of cultural science. ndeed, the very
notion of a literary approach to a discipline,
anthropology, is seriously misleading.

95. t can be understood from the passage that
……………..
A) factual description is secondary to vivid
description.
B) anthropology is highly unlikely to be a literary
approach to the study of culture.
C) for scientific anthropology to be also an art,
more arguments are needed.
D) more effective presentation of a topic includes
scientific anthropology.

92. It’s pointed out in the passage that …………….
A) the eruption caused a massive debris
avalanche.
B) hundreds of people were killed.
C) Mount St Helens is an extinct volcano.
D) the mountain is well known for its steam
emission.

96. t’s clear from the passage that ………..

93. Which of the following is NOT true according

A) the most important element of writing is
presenting factual information.
B) literary features are relatively easy to classify.
C) writing without style can be subject of
ethnographic analysis.
D) rhetorical functions in writing can be
disregarded in cultural science.

to the passage?
A) The mountain had earthquakes before the great
eruption.
B) The mountain is located in the Cascade Range.
C) The eruption destroyed the infrastructure in the
region.
D) The second quake reached a magnitude of 4,2.

94. It can be inferred from the passage that ……….

97. The writer of the passage is of the opinion that
………….
A) enough research has been carried out to
identify literary issues.
B) she had tactfully dealt with problems relating to
definitions of terms.
C) the terms like scientific anthropology and
ethnography are very clear.
D) many facets need to be taken into account
when resolving matters of writing and culture.

A) a great volcanic activity can be preceded by
various signs.
B) the United States is continually disturbed by
volcanic activities
C) Mount St Helens, together with others in the
area, is often associated with earthquakes in
America.
D) American public always feel the threat of
natural disasters.
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99. At sports events, rules ………………

98. - 100. sorular2 verilen parçaya göre
cevapland2r2n2z.
Rules and laws are ever present in our lives. In
families, rules based on customs and
traditions play an important role in guiding
behaviour, determining relationships, and
establishing order. At sports events, like
soccer matches and basketball games, rules
dictate the behaviour of players, coaches,
referees, and fans. When playing games such
as chess, rules specify the ways in which the
chess pieces can be moved and the ways in
which players may proceed. At school, rules
determine teacher – student relationships in
addition to how students contribute to class
discussions, when students need to turn in
homework and how students must behave in
and out of the classroom. In the workplace,
rules govern when employees begin their
workday and when the workday ends, and
rules govern proper behaviour and
performance expactations of workers and
administrators. As apparent, rules are
pervasive in all aspects of our lives.

A) change according to coaches and referees.
B) allow players to behave in the way they like.
C) restrict the ways in which players may proceed.
D) contribute to the improvement of the players’
performance.

100. It is possible to infer that ………………..
A) too many rules and laws may make our lives
less enjoyable.
B) people are eager to obey rules and laws in all
spheres of life.
C) rules and laws must be respected when alone
as well as in public.
D) our lives would be chaotic if it weren’t for the
rules or laws.

98. According to the passage, ………………
A) customs and traditions underlie some rules in
families.
B) each family has particular rules based on their
relationships.
C) some families sometimes introduce important
rules.
D) rules based on laws establish order in families.
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HL MESLEK DERSLER ARAPÇA
56. - 78. sorularda, cümlede bo/ b2rak2lan yerlere uygun dü/en sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

56. .����� ---- ����� ���� �� ����
A) ����

57.

B) ���

.�������

D) ���

C) �����

D) ������

�� ��� ������ﻥ---- !���� ��

A) ����

58.

C) �����

B) �����ی

.����� ������� ��� ������� ﻥ---- �����
A)

����ی

B)

�������

����

D)

C)

�����ی

D) �����ی

C)

������ی

D) �������

C)

�ﻡ

D) ���

C)

�������

59. .����� ��� ����� �� ���� �ﻥ---- �� ���� ����� ��� ���
A)

60.

����ی

.�����ﺏ
A)

B) ������ی

��� ���� ---- ������ ���� �� ����

�����

B)

�����

61. .������� ���� ��� ���� ������ ---A)����ﻡ

B) ����ﺙ

62. .������ � ����� ����ﻥ---- ���� ��������ﻡ�� ����ﺏ�� ﺏ
A)

���

63.

B) ��

C) ��ﻡ

D) ���

.�������� �� ������ ������ ﻥ---- ��� ����� ���
A)

��

B) ��ﻥ

C)

���

D) ����ﺏ

64. .������ ��� ��� �� �������� ������ ��� ����� �����ﺏ---- ���� �������� ������ �� ﻡ����� ﻡ����� ﺏ
A) �����ﻡ

B) ����ﻡ

C) �����ﻡ

D) �����

C) ����ی

D) �����ﺱ

C) �����

D) ����

65. .������ ��������� ��������� �� ������ ﺡ�� ���� ﻡ---A) ����ﺱ

B)

�����ﺱ

66. .�� �� ���� ������ �� ﺡ---- ����� ����� ��ﺡ
A) ���ﻡ

B) ���

67. .����� ����� �� �� ����� ﻡ�ﺙ---A)

����ﺵ

B)

���� �

C)
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68. .�� ���� �ﺡ���� ������ ���� �����ﻥ� ﻡ---- ������� ��
A) �����ﻡ

B) �����ﻡ

C) ����ﻡ

D) �����ﻡ

C) ����

D) ���

69. .����� ���� ���� ���� ����� � ����� ﻡ---A) ���

B) ���

70.

.� ����� ﺏ������ �� ����ﻡ�� �� ﺡ��� ����� �����ﺡ---A) ��ﻡ

B) ���

71.

C) ������

D) �����

.����� ��� ����� ��ﻡ�� �� ﺡ---- ������ ������ �� �� �
A) ����

72.

B) ����

C) ���

D) ����

.������� �������� �������� � �� ���� �����ﺏ�� ����� ������ ﻡ---- �������� �� ����ﻡ
A) ����

B) ����

C) �����

D) ���ﻡ

73. .������ ����� ������ � ﺏ��ﻡ�� ����� ������� ﻡ� ������� ���ﺏ�� ���ﺡ---- ���ﺏ�� ������ �� ����ﻥ
A) ����ﻥ

74.

B) ����ﺵ

C) ����

D) ������

.���� ﺏ���� ﺏ�� ����� �� ������� ������ ﺏ��� ﻡ---- ��� �� ��� ���������� ��ﺡ
A)���������

B)��������

C)����ﻡ

D)

��������ﺙ

75. ���� ��� ����� �� ������ ������ﻡ---- ����� ����� �� ������� ����� ����� �� �������� ������ ������� ����ﺏ
.�� ��� ������ �� ���ﻡ---- ������ ����� ���� ���� ���������� �� ������ ������ ﻥ�� ﻡ����� ����� �ﺡ
A) ������ –

76.

���������

B) �– ��ﺽ

�� ��� �ﻡ

C) �– ﺏ�� ﻡ

�� ��������

D) �– ����ی

��������

��� ����� ����� ����� ���� ������� �� ����� �������� ������ ������ ��� ������ ��ﻡ������ ������� ������� ﻡ��ﺏ
.---- ����� ���ﻡ��ﻡ
A) �������

B) �����

��

C) ������

��

D) ������

77. ���� ��� �ﻥ��� ﻡ---- ����� ﻡ��� ����� ������ �ﻡ� ﺏ���� ﻥ����� �ﺏ�� ��ﺏ� ����� ﻡ� �������� ﻡ���� ��ﻥ
.��������
A) �����

78.

B) ��ی

C) ���ی

D) ���ی

.� ������� ��� �� ����� �� ����ﺏ---- ��� ���� �� ��������� ﺏ������ ������ ������� �ﻥ������ ﺏ��� ��� ������ ﺏ
A)

�����ﻡ

B)

����

C) �����
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79. - 81. sorularda verilen Arapça cümleye anlamca en yak2n Türkçe cümleyi bulunuz.

79. �� ��� ������ ��� ����� ����� ����ﻡ� ������ �� ���� ������ ������� ������� ������� �� ������ ��� ﻥ�� ������ﻡ
.�����ﻡ
A) Yemeklerde liflerin çok, ya lar n az kullan lmas n n vitamin eksikli ine ve be ya alt çocuklar n geli im
bozuklu una yol açmas mümkündür.
B) Vitamin eksikli i yemeklerin çok lifli ve az ya l olmas ndan kaynaklanabilir ve be ya n alt ndaki
çocuklar geli im gecikmesine maruz kalabilir.
C) Yemeklerin çok lifli ve az ya l olmas vitamin eksikli ine yol açabilir ve be ya alt çocuklar n geli imini
geciktirebilir.
D) Yemeklerin çok lifli ve az ya l olmas vitamin eksikli ine yol açabilir; dahas be ya alt çocuklar n
geli imini geciktirebilir.

80.

�������� ���ﻡ�� ﻡ� ���� ���� �������� ������ ���� ��� �� ﻡ���ﻡ� ������ ���� ������ ���ﻡ��� ���� ���ﻡ
A) Do al bir tepki veya direni olarak hemen hemen tüm memelilerin gözlerinden akan gözya lar , gözya
kanallar ndan süzülür.
B) Gözya lar , gözya kanal n n gözya salg lamas n sa layan bir tepki veya do al direni olarak hemen
hemen tüm memelilerin gözlerinden dökülür.
C) Gözya salg layan gözya kanallar , do al bir tepki veya direni olarak hemen hemen tüm memelilerin
gözlerinden gözya ak t rlar.
D) Hemen hemen tüm memelilerin gözlerinden dökülen gözya lar , gözya kanal yoluyla do al bir tepki
veya direni olarak gözlerden bo al r.

81.

������� ��������� ﻥ���� ����� ����� �� ������ ������ ����� ���ﻡ� ﺏ������ ﻡ� ������ﺏ�� ������� �ﻡ� ﺏ
.�������� ������� ����� ������� ����� ������������ ﺙ
A) Yeni bir ara t rman n sonuçlar , migrenin genellikle depresyon, çift kutuplu rahats zl k, fobik bozukluk ve
sosyal fobi dâhil bir dizi psikolojik bozukluklarla ili kili oldu unu ortaya ç kard .
B) Yeni bir ara t rman n sonuçlar , migrenin genellikle psikolojik rahats zl klarla ba lant l oldu unu ve
depresyon, bipolar bozukluk, fobik bozukluk ve sosyal fobinin bu rahats zl klar n ba nda yer ald n
gösterdi.
C) Yeni bir ara t rman n sonuçlar , migrenin ba ta depresyon, çift kutuplu bozukluk, fobik bozukluk ve sosyal
fobi olmak üzere genellikle bir dizi psikolojik bozukluklarla ba lant l oldu unu ortaya ç kard .
D) Aralar nda depresyon, bipolar bozukluk, fobik bozukluk ve sosyal fobinin oldu u bir dizi psikolojik
bozukluklar n genellikle migrenden kaynakland yeni bir ara t rma taraf ndan ortaya ç kar ld .

82. - 84. sorularda verilen Türkçe cümleye anlamca en yak2n Arapça cümleyi bulunuz.

82. Büyük /irketler, uydu foto1raflar2yla desteklenmi/ elektronik harita hizmetini internet üzerinden
bedava sunmak için yar2/2yor.

�����ﺏ� ﺵ���� ���� ����� ﻡ��ﻥ�� ��ﻡ� ������� �������ﻥ�� ������ﻡ� ﺏ��� ������ �������� ��� ﺵ��� ��ﻥ��ﻥ
B) �ﻡ� ������� �� ���� ﺵ���� ���� ﻡ��ﻥ�� ��ﻡ� ������� �������ﻥ�� ������ﻡ� ﺏ��� ������ �������� ��� ﺵ��� ��ﻥ��ﻥ
C) ����� ������� ������ ��ﻡ� ������� �������ﻥ�� ������ﻡ� ﺏ��� ������ �������� ��� ﺵ��� ��ﻥ��ﻥ
D) �� ﺵ� �� ������� ������ �� ���ﺏ� ﺱ���� ��ﻡ� ������� �������ﻥ�� ������ﻡ� ﺏ��� ������ �������� ��� ﺵ��� ��ﻥ��ﻥ
A)

83. Dünyada y2lba/2ndan bu yana yo1unla/an enflasyon bask2s2, büyümenin yava/lad212 bir ortamda,
merkez bankalar2n2n elini kolunu ba1l2yor.

.����� ����� ﺽ�� ������ ������ �� ������ ﻡ�� ��� ����� ﺝ�� ������ ������ی� �� ﻡ��� ���� �� �ﺱ� ������ ��� ﺱ
B) .����� ����� ﺽ�� ������ ���� ���� �� ������ ﻡ�� ��� ����� ی��� ������ ������ی� ﻡ����� ��ی�� �� ���� ������ ��� ﺱ
C) .���������� ������ی� ﻡ����� �ی�ی�� ﻡ� ������ ���� �ﺙ�� ���� ��������� ���� ﻡ�� ��� ����� �� ﺏ��� ��� ���� ����� ﺱ
D) .����� ���ی��ﻥ� ������ ﻡ� ﺽ�� ������ ������ ������ ﻡ�� ��� ����� �� �� �ﻥ��� ������ ���� ﺏ�� �� �ﻥ���� ﺱ
A)

-36-

FEN L SELER , SOSYAL B L MLER L SELER , SPOR L SELER ,
ANADOLU L SELER Ö RETMENLER N N SEÇME SINAVI

A

84. Gönüllülerin vücuduna ba/ta kar2n çevresine olmak üzere baz2 al2c2lar yerle/tiren Yoci Kimura,
böylece diyafram ve kaslar2n hareketini, kahkaha an2nda vücudun verdi1i elektrik sinyallerini ölçtü.

����ﺽ� ی�ﺝ� ������ ﺏ�� ��ﺝ��� ��������� �� ﻡ���� ����� ��������� ����� ��� ���� ���� ﺏ���� ��� ��� ﺏ
.������� ������ ���� ������ ������ ����� ������� ���ﺵ���� �����ﺏ���� ������� ﻡ� ����� �ﺙ
A)

�������� ��� ی�ﺝ� ������ ����� ������ ����ﺝ�������� ���ﺵ���� �����ﺏ���� ����� ﻡ� ����� �ﺙ��� ������� ���� ﺏ
.����� ���� ���� ��� ����� ��������� ����� ����ﺏ�� ��ﺝ��� ��������� �� ﻡ
C) ����� ی�ﺝ� ������ ����� ������ ����ﺝ�������� ���ﺵ���� �����ﺏ���� ������� ﻡ� ����� �ﺙ��� ������� ��� �� ی
.����� ���� ���� ��� ����� ��������� ����� ����ﺏ�� ��ﺝ��� ��������� �� ﻡ
D) ���� ی�ﺝ� ������ ����� ������ ����ﺝ� ������� ���ﺵ���� �����ﺏ���� ������� ﻡ� ����� �ﺙ��� ������� ���� ﺏ�ﺽ
.����� ���� ���� ��� ����� ��������� ����� ����ﺏ�� ��ﺝ��� ��������� �� ﻡ
B)

85. soruda cümleler s2ras2yla okundu1unda parçan2n anlam bütünlü1ünü bozan cümleyi bulunuz.

85.

��� (II) �����( ی��� ������ ����ی��ﻥ� ����� ����� ���� �ﻡ����� ���� ﻡ�� ی���� �� ﻡ��� ���� ����ی�� ������� ﻥI)
����( ﻡ� ��� �������� �ﺽ��� ��� �ﺱ����� ﺏIII) .�ﻡ����� ���� ��� ��� ����� ����ﺱ� ��� ���� ﺱ����� ����� �����ی
����� (IV) .«��� �� ������� ﻡ� ��ﺏ� ��� ﺏ:���� ���� ��� ����� »������ ��ﻡ150 ��ی��� ����� ﻡ��� ﺽ�� ی
������ �� ��������� ������� �ﻥ�� ���� ���� ������� ��ﻡ���� �ﻥ��� ������� ��� ���ﻥ�� ���������� ���ی� �ﺙ� ﺏ
.�( ی�� ������ ����ی��ﻥ� ﻡ� ���� ﻡ���� ������ ���� ��� ﻡ����� ����� ﻡ� �ﺙ�� ����� ������ﻥV) .�������� ���������
A) II

B) III

C) IV

D) V

86.- 90. sorularda, a/a12daki parçada numaraland2r2lm2/ yerlere uygun dü/en sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

����� ﺏ---- (87) � ���� ���� ﻡ� ����ﺏ���� �����ﺡ�� �� ��� ﻡ� ��� �������� �� ��� ﺏ����� ���� ����ﺏ---- (86) ����
��� ����� ��� ���� ﺏ---- (89) ���� ���� .��� ﺏ����� �������� ����� �����ﺡ---- (88) ����� ������ﺏ����� �������� ﺏ
.����� ��� ������ ���� �� ﺏ�� �ﺏ����� ������� ﺏ---- (90) ���������
86.
A) ������
B) �����
C) ������
D)�������
87.
A)����

B)

���ﻥ

C)

����

D) ����

88.
����

B) ����

C) �����

D)

A) �����ﻡ

B) ��� ��

C) ��

D) ���� ی

A) ���

B) ��

C) ���

A)

����

89.
90.
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91.- 92. sorularda, parçan2n anlam bütünlü1ünü sa1lamak için bo/ b2rak2lan yere gelebilecek ifadeyi
bulunuz.

91.
�� »ﺏ:����� ������ ������� �� ﺡ���� ���� ��ﻡ�� ��� ���� ���� ����� ﻥ�ﺏ�� ��� ������� ��������� ����� ����ﻡ
�� �ﻡ���� �������� ������ ﻡ���ﻥ���� �� ﻡ��� �������� ���� ��ﻡ��� ����� ﺡ���� ����� ﻡ������ �� ��ﻡ����� ������� ����ﻡ
.« ---- �������� ������ﻥ�� �ﻡ� ��� ����� ���� ��� ����� �ﺡ
A) ���� ����� ������ ��� ﻡ
C) ��� ﺝ��� ����ﻥ� ����ﺏ

B) ������� ��������ی� ���� ���� ﻡ
D) �ﻡ�� ���ﻥ� ﺝ���� ������� ����ﺏ

�������� ی

92. ������ �������� ﺡ��� ���� ������ �����ﺏ���� �� ������� ����� ������ ��� ��� ���� �� ��� ������ �������� ﻡ�� ﻡ
������ ����� ����� ���� � ������� ��� ���� ����� ﻡ� �� ���� ������ �����ﺏ.���ﻡ����� ����ﺏ� ������� �������ﻥ
.---- ������ �������� ���������ﻥ�� ﻡ
A) ����ﺝ��� �������� ﻡ� ������� ��������ﺝ
C) ���� ���� ��� ��ﺝ��� �� ﺽ

�ﻡ

B) ���ﻡ� ���� ������ �����ﺏ
D) ����� ���� ��� �� ���ی

���� ����� ﻡ��� ��� ��ﺝ

93. - 95. sorular2 a/a12daki parçaya göre cevaplay2n2z.

� ���� ���� ����� ��ی�� ��� ���� ﻡ��� ������ �����ﻥ�� ﺱ��ﺱ���� ��ی��� ���� ی��� ������� �� ﺝ�ﻡ�� ﺏ��� ������� ﻡ� ���ﺙ
��� ������� �ﺱ.������ ���� �� � ���� ��� ����ی� ��ﺵ35 �ی����� ��ﺙ��� ����ی� ��ﻡ��� ��� ���� ﻡ� ����� ������ ﺏ
������ �� ����ﻥ�� ���� ��� ﻥ��� ��ﺱ�� ���� �� ����� ﺝ�� ��� �� ���ی� ی����� ﺙ�� ���� �� ��ﺏ��� ی������ ﻡ
��� �ﻡ� ��� �ﺙ�ﺙ�� ��� �� ��� ���� ������� ��� ��� ی��� �� ﻥ��� ������ی�� ��� �� ﺱ�ﺏ�ﺱ���� ی.���ﺵ��� ������ی
�������� ������ ������ ���� ��� ���� ������ ������ ������ی� ��� �ی��� �� ���ﺏ�� ������ ���� �� ����� ����� ��� �����ﺏ�� �ﺏ
���� ��� ��� ����� �ﻥ� �� ﺱ��� ������ ����� ����� ﻡ:����� ��� �� ��� �ی.���������� �ی��� ��� ��� ﻡ��� ی�ﻡ� ﺙ�ﺏ
��� �� ��� ��� ﺱ��� ������ ��� � ی��� ��� ���ی.������ی� ﻡ���� ���� ��� � ی��� ���� ����� ���� ی����� ������ �� ﻡ�� ﺱ
.������ �� ��� ������� ���� �������� �������� �� ����� �� ���ﻡ
93. .---- ������ ���� ���� ﺏ��� ����� ﺡ
A) ��� ������� ﺵ�� ����ﻥ� ����ی� ﺏ��� �ﺙ�ﺙ
C) ����� ����ﺵ�� ����ﻥ� �� ����� ������ ���� ﺏ

�����ی

B) ���ﻥ����� ﺱ��ﺱ���� ��ی�� �� ���ﺱ� ������� ﺏ����ﻡ
D) ������� �ﺱ��� ����� �����ﻥ�� ���� ��� ﻥ��� ﺽ

94. .---- ����� �������� �� ��� ���� ���� ���
A) ����� ������ ���� ���� ��ی��� ���� �ﺙ�ﺙ�� ��� ﺏ
B) ������ ������ ������ ������� ���� ﺏ����ﻥ� ���� � ی����� ﺏ� ﻡ
C) ������ ���� �� ����� �����ﻡ���� ����ﻥ� ﻡ���� ����� ﺱ�� �ﻥ
D) ������ ����� ��� ���� ی�� ﻥ��� ����ی�� ﺏ� ﺵ���� ���� ﻥ

95.

.---- ������ ����� �� ����� �������� ���� �� ���� ���� ����� ﻡ
A) ����� ������ ��� ������� ﻡ� �ﺏ
C)�������ﺙ�� ��� ����� ��ﺝ

B) �������� �ﺵ���� ��� ���ی� ��� ���� ﻡ
D) ����� ��ﺱ��� �� �ﻥ����� ��� ﻥ��� ���ﺝ
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96. soruda, verilen cümleyi uygun /ekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

96. .������ ���� ﻥ����� �� ���� ����� ���� ��� ﺏ---A) ��������� ���� ������ ����� ﻥ
C) ���ﻥ� ������ ����� ��� �����ﺱ

������ �����

B) ������ ��������ی� ���� ���� �� ی���� �ی� ی
D) ������� ������� ���� ������� �� ������ ﻥ

97. - 98. sorularda, verilen cümleye anlamca en yak2n olan cümleyi bulunuz.

97. .������ ��� �ﻡ��� �� ��� �������� ����� ��� ﺏ
A) ������� ���� ﺏ��� ���ی��� ����ﻥ� ﻡ� ﺏ
B) ��� ����� ����� ��ﺏ�ی� ����� �� ��� ��� ﻡ��� �� �ﻥ
C) ��� ��� ��� �ﻡ�� �� ی� ����� �ﺙ� ���ﺙ� ���� ﺏ�� ﺏ�� �ﻥ
D) ���� ����� ���� ﻡ������ ���� ﺱ

�����

98. .������ ��� ��� ���� ����� �� ������ ����� ���� ��
A) ������ ��������� ﺱ����� ��ﺱ��� ﻡ
C) ������� ﺱ���� ��ﺱ��� ��� ��� ﻡ

B) ����� ���� ��� ����� �� ���ﺱ����� ��ﺱ
D) ��ﺱ��� ﺱ���� ��ﺱ��� ��ﺝ�� �� �ﺝ

��� �� ���

99. - 100. sorularda, kar/2l2kl2 konu/man2n bo/ b2rak2lan k2sm2n2 tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.

99.

��� ��� ��� �� ﺏ:���
.������� �� ��� :���ﺡ
������� ���� ��� ��� .����� ���� ������ ��� ������� ����� ��� ﺙ
:���
------------------- :���ﺡ
.����� �� ����� � :���
A) .������ﺽ� ﻡ� ��ی
C) .������� ����

100.

B) .������ﺽ� ��ی�� ﻡ
D) .������� ����� ��� �� ������ ��ی

�� �� ����� ﺏ� �����ﺏ� �� ���� ������ﻥ:�����
------------ :���ﺡ
������� �� �� �ﺏ�� ﻡ�� ����� ����� ���ﺏ� ﺡ�� ������� ����ﺏ.���� ��� :�����
.���� ﻡ:���ﺡ
A) .����� �� �����ﺝ�� �� �� ������� ��ﺏ�� ��ی��� �ﺏ
B) .�ﺵ��� ���� ��� ﺏ�� ������ ����� ﺏ���� ������ﻥ
C) .����ﻥ� � ������ ��� ������ �� ���ی� ﻡ���� �� ������� ﻥ
D) .������ �����ی���� ��ﻡ� ��� �� ﺏ��� ��� ﻡ

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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62. Medine’ye hicret esnas2nda Hz. Muhammed ve

HL MESLEK DERSLER

Ebu Bekir’e rehberlik eden ki/inin ad2 hangi
seçenekte verilmi/tir?

56. A/a12dakilerden hangisi Agnostisizm görü/üyle uyu/maz?

A) Amir b. Avf
C) Abdullah b. Urayk t

A) Tanr ’n n bilinemez oldu unu savunma
B) Dinlerin Tanr ’dan gelmedi ini ileri sürme
C) Felsefî anlamda bir yarat c n n var olup olmad n n bilinemeyece ini söyleme
D) Tanr ’n n yoklu unun ispatland n iddia etme

II- Enfâl Suresi
III- Rûm Suresi
Yukar2daki surelerden hangisi veya hangilerinde Bedir Sava/2 ve sonras2nda ya/ananlara de1inilmektedir?

inanc2na sahip olmakla birlikte ruhun varl212n2
kabul etmeyen din a/a12dakilerden hangisidir?

A) Yaln z II B) I – II
B) Budizm
D) 2intoizm

B) Hristiyanl k
D) Bahaîlik

Bu olayda ezan /eklini rüyas2nda gören sahabi
kimdir?

a/a12dakilerden hangisi say2lmaz?

A) Sa’d b. Ebi Vakkas
B) Abdullah b. Zeyd
C) Bilal-i Habe i
D) Abdurrahman b. Avf

A) Sabatayc l n ortaya ç kmas
B) Baz Yahudi gruplar n n #srail Devleti’ni
tan mamas
C) Yahudilerin mutlu olaca bir ahir zaman
beklentisi
D) Yahudili in tüm kurum ve kurallar n devam
ettirme

65. Uhut Sava/2’n2n akabinde Müslümanlar /ehitlerin gömülme i/ini tamamlayarak Medine’ye
dönmü/lerdi. Ancak Kurey/lilerin geri dönüp
Müslümanlara yeniden sald2rma ihtimalini
dü/ünerek 500 ki/ilik bir orduyla yeniden yola
ç2kt2lar ve Medine’ye 16 km uzakl2kta bir yerde
5 gün kadar konaklad2lar. Bu olaya ne ad
verilir?

60. Hristiyanl2kta Tanr2’n2n o1lu olarak görülen Hz.
sa’n2n çarm2ha gerilerek kendini feda etmesi
(kefaret ö1retisi) ile vaftiz ayini a/a12daki
kavramlardan hangisiyle yak2ndan ilgilidir?
B) Kutsal Ruh
D) Günah #tiraf

A) Zatü’s-Selâsil Seriyyesi
B) Beni Mustalik Gazvesi
C) Hamrau’l-Esed Gazvesi
D) Sevik Gazvesi

61. ““Bu Kur’an iki /ehrin birinden bir büyük adama indirilmeli de1il miydi?” dediler. Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar m2 taksim
edip payla/t2r2yorlar.” (Zuhruf suresi, 31 – 32.
ayetler)
Bu ayetlerde kastedilen iki /ehir hangi seçenekte verilmi/tir?
A) Mekke ve Medine
C) Aden ve San’a

B) Mekke ve Taif
D) Ukaz ve Zülmecaz

D) I – II – III

r2n2n nas2l yap2laca12 sorusu gündeme geldi.
Bu konuyla ilgili çe/itli öneriler tart2/2ld2. Bir sahabi rüyas2nda gördü1ü ezan /eklini Hz. Peygamber’e anlatt2. O da bu rüyan2n hak oldu1unu
belirtti. Namaza ezanla ça1r2da karar k2l2nd2.

59. Yahudilikte Mesih inanc2n2n etkileri aras2nda

A) Aslî Günah
C) Kutsal Kâse

C) II – III

64. Mescid-i Nebî’nin in/as2ndan sonra namaza ça1-

58. Hangi dinde misyonerlik karakteri görülmez?
A) Budizm
C) Yahudilik

B) Amir b. Fuhayre
D) Ali b. Ebî Talip

63. I- Âl-i mrân suresi

57. Karma ve yeniden bedenlenme (reenkarnasyon)

A) Hinduizm
C) Sihizm

A

66. Kur’an’da ad2 en çok geçen peygamber
kimdir?
A) Hz. Muhammed
C) Hz. Musa

B) Hz. #sa
D) Hz. #brahim

67. A/a12dakilerden hangisi rivayet türü tefsirlere
bir örnektir?
A) Fahruddin er-Razi
Mefatihu’l-Gayb
B) Beydavî
Envarû’t-Tenzil ve Esrarû’t-Te’vil
C) #bn Kesîr
Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim
D) Âlûsî
Ruhu’l-Meânî fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim
-40-
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68.

75. “ htilafu’l-Hadis” terimini a/a12dakilerden

Hz. Peygamberin yan2na izinsiz girebilme
müsaadesi olan tek sahabidir.
Cennetle müjdelenmi/tir.
Tefsir ilmindeki dirayeti ve kabiliyeti sayesinde Irak tefsir ekolünün temelini atm2/t2r.

hangisiyle tan2mlayabiliriz?
A) Rivayet edilen metinde ifade bozuklu unun
bulunmas
B) Ümmetin ihtilaf ile ilgili hadisler
C) Ayn hadisin farkl ravi zincirleriyle rivayet
edilmesi
D) Sahih hadislerin zahirî anlam bak m ndan
çeli mesi

Yukar2da özellikleri verilen müfessir sahabi
hangisidir?
A) Abdullah b. Mesud
C) Abdullah b. Abbas

B) Ubeyy b. Kâb
D) Abdullah b. Zübeyr

76. Âlî Hadis nedir?

69. Toplum hayat2nda bireyin davran2/lar2n2
düzenlemeye dair hükümleri en yo1un tarzda
ihtiva eden sure a/a12dakilerden hangisidir?
A) Münafikûn
C) Feth

70.

A) Hadisin kayna ile son ravi aras nda ravi zinciri
en k sa olan hadis
B) Sahabi d ndaki ravilerinin hepsi de sika olan
hadis
C) Hem Buhari hem Müslim’in sahihinde yer alan
hadis
D) Hz. Ali taraf ndan rivayet edilmi olan hadis

B) Hucurât
D) Yasin

Ba/2nda ve sonunda tevhid akidesini
vurgulayan
Hz. Nuh, Hz. Salih, Hz. (uayb, Hz. Musa ve
Hz. Harun (a.s) hakk2nda ayr2nt2l2 bilgi veren
Hz. Muhammed’in “beni ihtiyarlatt2” dedi1i
11. sure a/a12dakilerden hangisidir?
A) Hûd

B) Ahzab

C) Vâk a

77. Hadis ilminde, rivayet edilen bütün hadisleri
metin, sened, râvilerin durumu ve di1er
yönleriyle en üst düzeyde bilen ki/ilere ne ad
verilir?

D) Kasas

A) Hâkim
C) Haf z

71. A/a12dakilerden hangisi Kur’an-2 Kerim’e
verilen isimlerden biri de1ildir?
A) Hakîm

B)Nûr

C) Hüda

B) Muhaddis
D) 2eyh

78. A/a12daki seçeneklerin hangisinde yer alan

D) Mu’in

âlimlerin tamam2 Hanefî ekolüne mensuptur?

72. A/a12dakilerden hangisi hadis ö1renme ve

A) Mervezî – #bn Hibban – Nevevî
B) Kerhî – Molla Hüsrev – #bn Hüzeyme – Kerabîsî
C) Urmevî – Sabûnî – #bn Teymiye – #bn Kayy m
el-Cevzî
D) Serahsî – Mer inanî – Kudurî – Kâsânî

ö1retme yollar2ndan biri de1ildir?
A) #câzet
C) Münâvele

A

B) Mudarebe
D) Vicâde

73. Hadis ve kelam ilminde “ehlü’l-bid’a” tabiri

79. stihsan2 /er’î bir delil olarak kullanmayan ekol

a/a12dakilerden en çok hangisi için kullan2l2r?

a/a12dakilerden hangisidir?

A) Sapk n itikadî görü lere sahip f rkalar
B) Allah’ n görü ünden vazgeçebilece ini (bedâ
ve ricat) savunan kimseler
C) Allah’ n varl n ibda ve ihtiras delili ile
ispatlayan âlimler
D) Zay f hadislere uymak yerine içtihatta
bulunanlar

A) Hanefîler
C) 2afiîler

B) Hanbelîler
D) Malikîler

80. F2k2h usulü kitaplar2 a/a12daki konulardan
hangisini içermez?

74. “Garibu’l-Hadis” tabiri ne demektir?
A) Hadislerde geçen ve ancak derin bilgiye sahip
âlimlerin aç klayabildi i kelimeler
B) Benzeri ba ka ravilerce rivayet edilmemi olan,
tek râvinin rivayet etti i hadis
C) Metninde anlams z ifadeler yer alan hadis
D) Bilinmeyen bir yolla raviye ula m hadis
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A) Dinî hükümlerin kaynaklar ve delillerini
B) Kaynaklardan hüküm ç karma metotlar n
C) Müslüman olabilmek için inan lmas gereken
esaslar
D) Kaynaklar ve delillerden hüküm ç karacak
müctehitlerin özelliklerini
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81. A/a12dakilerden hangisi Fukahâ-2 Seb’a olarak
me/hur olan âlimlerden biri de1ildir?

89. Haram olan2 r2z2k olarak kabul etmeyen kelâm
ekolü hangisidir?

A) Saîd b. Müseyyeb
B) Harice b. Zeyd b. Sâbit
C) Urve b. Zübeyr b. Avvâm
D) Muhammed b. 2ihab ez-Zührî

A) Mu’tezile
C) E ’arîlik

den ayr2ld212 bir görü/tür?

r2n türlerinden biridir?
B) Hafî

C) Nass

A) Amelin iman n parças olmamas ve büyük
günah i leyenin dinden ç kmamas
B) Allah’ n ahirette müminler taraf ndan görülebilmesi
C) Kendisine ilahî tebli ula mayan kimsenin
Allah’ bilmekle yükümlü olmas
D) Evrendeki olaylar n Allah taraf ndan önceden
belirlenmi , takdir edilmi olmas

D) Müfesser

83. A/a12dakilerden hangisi ehliyete ar2z olan
semavî ar2zalardand2r?
A) Cehalet

B) Nisyan

C) Sefeh

D) Sarho luk

84. A/a12dakilerden hangisi namaz2n vaciple-

91. A/a12dakilerden hangisi Haricîlerin üzerinde

rinden de1ildir?

birle/ti1i noktalardan de1ildir?

A) Vitir ve nafile namazlar n her rekât nda
Fatihadan sonra zamm- sure okumak
B) Farz namazlar n ilk iki rekât nda Fatiha okumak
C) Üç veya dört rekâtl namazlar n 2. rekât ndan
sonra oturmak
D) #ftitah tekbirinde elleri kulaklar n (bayanlarda
omuz) hizas na kald rmak

A) Zalim imama kar hurûc (ayaklanma)
B) #mam n Kurey ’ten olmas gere i
C) Büyük günah i leyenleri tekfir
D) Hz. Osman, Hz. Ali ve bu ikisini tevellî edenleri
tekfir

92.

85. Hicretin II. y2l2nda farz k2l2nan ibadetler a/a12dakilerden hangisidir?
A) Zekât – Hac
C) Oruç – Zekât

B) Namaz – Hac
D) Namaz – Oruç

A) Nureddin es-Sâbûnî
B) Ebû’l-Mu’in en-Nesefî
C) Ebû’l-Berekât en-Nesefî
D) Ömer en-Nesefî

mezheplerinden yararlanmay2 ifade eden
kavram a/a12dakilerden hangisidir?
B) Usûl

C) Tefrîk

93. Vas2l b. Ata’n2n Hasan el- Basri’nin meclisin-

D) Tercih

den ayr2lmas2na neden olan ve ayr2 bir mezhep
olarak Mu’tezile’nin olu/um sürecini ba/latan
kavram a/a12dakilerden hangisidir?

87. F2k2h Usulü bilginleri a/a12dakilerden hangisini bir konudaki as2l hükmü yerine getirmemeyi caiz k2lan bir sebep dolay2s2yla me/rû olan
ikinci bir teklif olarak tan2mlar?
A) Ruhsat

88.

B) Izd râr

C) Azîmet

A) Tevhid
B) el-Menzîletü beyne’l-menzileteyn
C) Adalet
D) Emru bi’l-ma’ruf ve’n-nehyi ani’l-münker

D) #stihsân

Cüveynî
Gazalî
(ehristanî
Saduddin Taftazanî
Yukar2da isimleri s2ralanan âlimler hangi kelam
ekolünün temsilcileridir?
A) Mâturîdîlik
C) E ’arîlik

Mâturîdî’nin itikadî görü/lerini en iyi anlay2p
yorumlayan âlim olmu/tur.
Tabs2ratu’l-Edille en önemli eseridir.
Özellikleri verilen Mâturîdî âlim a/a12dakilerden hangisidir?

86. Hüküm koyma ve amel etme yönünden farkl2

A) Telfîk

B) Haricîlik
D) Maturîdîlik

90. A/a12dakilerden hangisi Maturîdîlerin E/’arîler-

82. A/a12dakilerden hangisi aç2k olmayan laf2zlaA) Zâhir

A

94. A/a12daki Makalât türü eserlerden hangisinde

B) Mu’tezile
D) Mürcie
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yazar, önce metodolojisini yaz2p sonra bu usül
üzere mezhepleri ele alm2/t2r?
A) e -2ehristânî: el-Milel ve’n-Nihal
B) el-E ’arî: Makâlâtu’l-#slamiyyîn
C) el-Ba dadî: el- Fark beyne’l-F rak
D) Na i el-Ekber: Mesâilü’l-#mâme
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95. Mezheplerin ortaya ç2kmas2nda a/a12dakiler-

K MYA

den hangisi di1erlerine göre daha az etkili
olmu/tur?
A) Dini metinler
C) Toplumsal yap

56. A/a12dakilerden hangisinde bile/i1in kullan2m
alan2 yanl2/ verilmi/tir?

B) Siyasî olaylar
D) Ekonomik sebepler

96. slam dü/üncesinde siyasî – itikadî f2rkalardan
birini olu/turan Haricîler, zaman zaman farkl2
isimlerle an2lm2/lard2r. A/a12dakilerden hangisi
Haricîlere verilen isimlerden biri de1ildir?
A) Muhakkimetu’l-Ûla
C) Merîsiyye

97.

B) Harûriyye
D) Mârika

A

A)
B)

Bile ik
O3
CaC2

C)
D)

H2O2
NaHCO3

Kullan ld alan
Oksijen tüplerinde
Kaynakç l kta kullan lan asetilen
üretiminde
A artma i lemlerinde
Kabartma tozu yap m nda

57. K 4 [Fe(CN) 6 ] bile/i1inin ad2 a/a12dakilerden
hangisidir?

Vahdet-i vücûd konusunu sistematize
etmi/tir.
Fusûsü’l-Hikem ve el-Fütûhâtü’l-Mekkiye en
önemli eserleridir.
Yukar2da özellikleri verilen mutasavv2f hangisidir?
A) Abdülkerîm Ku eyrî
B) Hâris b. Esed el-Muhasibî
C) Bâyezîd-i Bistamî
D) Muhyiddin #bnü’l-Arabî

98. Din ve vicdan hürriyetine ili/kin a/a12daki

A) Potasyum hekzasiyanoferrat
B) Hekzasiyanoferrat(II) potasyum
C) Potasyum hekzasiyanoferrat(II)
D) Potasyum bissiyanoferrat(II)

58. A/a12daki iyonlardan hangisi diamanyetiktir?
(24Cr,

A) Cr 3 +

D) Fe 3 +

Buna göre oksijenin yüzde kaç2 harcanm2/t2r?
(Cu: 64 g/mol, O: 16 g/mol)
A) 12,5

B) 25

C) 33,3

D) 50

60. Gaz hâlindeki X2Y5 bile/i1inde, X’in atom
kütlesinin bulunabilmesi için;
I- N(A’da X2Y5’in hacmi
II- Y’nin atom kütlesi
III- X2Y5 bile/i1inin kütlesi

B) #bn Sina
D) Hocazade

bilgilerinden hangilerinin bilinmesi gereklidir?

100. A/a12dakilerden hangisi 20. yüzy2lda haz2rlanan

A) I – II

eserlerden biri de1ildir?
A) Sahih-i Buharî Muhtasar Tecrid-i Sarih
Tercüme ve 2erhi
B) Tahlilî Tarih-i Felsefe (Metâlib ve Mezahib)
C) Hukuk-u #slamiyye ve Ist lahat- F khiyye
Kamusu
D) Mecelle-i Ahkâm Adliye

C) Sc 3 +

meye girdi1inde bak2r(II) oksit bile/i1i
olu/uyor.

99. Tehafütü Tehâfütü’l-Felâsife kimin eseridir?
A) Gazalî
C) #bn Rü d

B) Co 3 +

59. E/it kütlelerde al2nan bak2r ve oksijen tepki-

aç2klamalardan hangisi yanl2/t2r?
A) #nsan n do al haklar ndand r.
B) Laiklik ilkesiyle güvence alt na al nm t r.
C) Ki inin inançlar ndan ötürü k nanmamas n
kapsar.
D) Ba kalar n n inançlar na müdahale edebilmeyi
içerir.

27Co, 21Sc, 26Fe)

B) I – III

C) II – III

D) I – II – III

61. Bir organik maddenin 0,4 molü 36 gramd2r.
0,4 molü tamamen yak2ld212nda 1,2 mol CO2 ve
1,2 mol H2O olu/tu1una göre bu maddenin
molekül formülü a/a12dakilerden hangisidir?
(C: 12 g/mol, H:1 g/mol, O: 16 g/mol)
A) C3H6O3
C) C3H3O3

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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B) C3H6O2
D) C3H3O2
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62.

C3H8(g)+ 5O2(g) 3CO2(g) + 4H2O(s) H°= 2220 kJ/mol
7
C2H6(g)+ O2(g) 2CO2(g) + 3H2O(s) H°= 1560 kJ/mol
2

66. K pompas2 çal2/t2r2-

A
K

2L

1L

tepkimelerine göre 0,5 mol C3H8 ve C2H6 gaz
kar2/2m2 yand212nda 912 kJ’lük enerji aç21a
ç2kmaktad2r. Buna göre kar2/2mdaki C2H6’n2n
mol yüzdesi a/a12dakilerden hangisidir?

2 atm
3 atm
larak I. kaptaki gaz2n
He(g)
He(g)
1/3’i II. kaba aktar2l2yor. Son durumda
273°C
273°C
I. kaptaki gaz2n bas2nI. kap
II. kap
c2n2n II. kaptaki gaz2n
bas2nc2na oran2 kaçt2r? (He ideal gazd2r.)

A) 40

A) 0,25

B) 50

C) 60

D) 80

63. (ekildeki kaplarda

e/it hacim ve molaCaCl2
NaCl
litede tuz çözeltileri
II. kap
I. kap
haz2rlanm2/t2r.
Bu çözeltilerle ilgili olarak a/a12dakilerden
hangisi do1rudur?
A) II. kaptaki çözeltinin kaynama s cakl
I. kaptakinden dü üktür.
B) Her iki kapta da çözünmü maddenin kütlesi
ayn d r.
C) Her iki çözeltinin de buhar bas nc , ayn s cakl ktaki saf suyunkinden yüksektir.
D) I. kaptaki çözeltinin donma s cakl II. kaptakinden yüksektir.

A) I – II

B) I – III

P
III- M =
RT

C) II – III

A) 2NH4NO3(k)

D) 2Cl

A) 0,138

2+

HCl

D) 0,811

2

halojenidir.
II- Ametal ile en kuvvetli iyonik karakterli
bile/i1i olu/turan elementtir.
III- Element molekülleri aras2nda van der waals
kuvvetleri en büyük olan elementtir.
IV- Oksijenli bile/i1i en zay2f bazik oksit olan
elementtir.
Periyodik çizelgede özellikleri verilen elementler a/a12dakilerden hangisi olabilir?
(3Li, 9F, 11Na, 53 , 55Cs)
A)
B)
C)
D)

NH4 Cl

D)

C) 0,690

70. I- Asitli1i en zay2f olan hidrojenli bile/i1in

NH3

HCl

B) 0,172

A) Ca < S < S < Ca
2
2+
B) S < S < Ca < Ca
2
2+
C) S < S < Ca < Ca
2+
2
D) Ca < S < S < Ca

NH4 Cl

C)

+ H2(g) + Cl2(g)

küçükten büyü1e do1ru s2ralan2/2 a/a12dakilerden hangisidir? (20Ca, 16S)

NH3

HCl

(suda)

69. Ca, Ca2+, S, S2 atom ve iyonlar2n yar2çaplar2n2n

NH4 Cl

B)

2OH

Buna göre C4H10’un yanma 2s2s2 kaç
kkal/mol’dür?
(C4H10: 58 g/mol, csu: 1 kal/g°C)

NH3

HCl

+ 2H2O(s)

mas2 sonucu aç21a ç2kan enerji 20,7 g suyun
s2cakl212n2 25°C’tan 35°C’a ç2kar2yor.

NH4 Cl

A)

(suda)

68. Bir kalorimetre kab2nda 17,4 g C4H10’un yan-

ucuna HCl ve NH3 sulu çözeltilerine bat2r2lm2/
pamuklar ayn2 anda yerle/tiriliyor.

Pamuktan buharla/an HCl ve NH3 gazlar2n2n
kar/2la/t2klar2 yerde NH4Cl bile/i1i olu/uyor.
NH4Cl bile/i1inin ilk olu/tu1u yer a/a12daki
/ekillerden hangisinde do1ru gösterilmi/tir?
(NH3: 17 g/mol, HCl: 36,5 g/mol)

3S(k) + 2H2O(g)

2Hg(s) + O2(g)

C) 2HgO(k)

D) I – II – III

NH3’lü pamuk

2N2(g) + 4H2O(g) + O2(g)

B) 2H2S(g) + SO2(g)

65. Ayn2 /artlarda, /ekildeki cam borunun iki

HCl’li pamuk

D) 2

bir azalma görülür?

dan hangileri türetilebilir? (MA : Mol kütlesi,
m: Kütle, d: Yo1unluk, M: Molarite)

PM A
II- d =
RT

C) 1

67. A/a12daki dönü/ümlerin hangisinde entropide

64. deal gaz denkleminden a/a12daki ba12nt2larmRT
I- M A =
PV

B) 0,50

NH3
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I
F
F

II
Cs
Na
Cs
Na

III
F
F

IV
Cs
Li
Li
Cs
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71. O(g) + e
O

(g) +

Ei1 =

O ( g)
O2(g)

e

141,0 kJ/mol

75. A + 2B

2C tepkimesinde A’n2n harcanma h2z2
5
1
1.10 M s oldu1una göre, 1 dakika sonra
C’nin deri/imi kaç molard2r?
(Ba/lang2ç h2z2n2n ilk 1 dakika süresince sabit
kald212 varsay2lmaktad2r.)

Ei2 = + 744 kJ/mol

Oksijenin birinci elektron ilgisinin negatif,
ikinci elektron ilgisinin pozitif olmas2 a/a12dakilerden hangisi ya da hangileriyle aç2klanabilir?
2

I- O iyonunun soygaz kararl2l212nda olmas2
2
II- O nin iyon yar2çap2n2n O den büyük
olmas2
III- O iyonu ile eklenen elektronun birbirini
itmesi
A) Yaln z I
C) I – III

A) 2.10

5

B) 6.10

4

C) 1,2.10

3

D) 2,4.10

3

76.
Deney

Ba/lang2ç deri/imi
[X] mol/L [Y] mol/L

Ba/lang2ç h2z2
Mol/L.s
4

1,2.10
4
2,4.10
4
21,6.10

0,01
0,01
0,03

0,01
0,02
0,02

1
2
3

B) Yaln z III
D) II – III

2X + Y
Z tepkimesi ile ilgili deney sonuçlar2
çizelgede verilmi/tir. Buna göre, tepkimenin
h2z denklemi a/a12dakilerden hangisidir?

72. Bir elementin allotroplar2 için a/a12dakilerden
hangisi ayn2d2r?
A) Ayn elementle olu turduklar bile ikleri
B) Kimyasal tepkimeye girme istekleri
C) Kimyasal ba lar n kuvveti
D) Fiziksel özellikleri

A

B) H z = k [X] [Y ]

A) H z = k [X][Y ]

C) H z = k [X][Y ]

77.

73. F5 molekülünün geometrisi a/a12dakilerden

2

2

D) H z = k [X] [Y ]
2

2

Ep (kJ)
d

hangisidir?
( ve F, 7A grubu elementleridir.)

Ea1
c

A) Oktahedral
C) Tetrahedral

74.

B) Kare piramit
D) Üçgen çift piramit

Ea2

b

Kaynama Noktas2 (°C)

a

0
T.K
50

GeH4
SiH4

100
150

Bir tepkimeye ait potansiyel enerji (Ep) – tepkime koordinat2 (T.K) grafi1ine göre;

SnH4

I- Tepkime iki basamakl2d2r.
II- H2z2 belirleyen 2. basamakt2r.
III- Tepkimenin H’2, a c kJ/mol’dür.

CH4

2

3

4

5

ifadelerinden hangileri do1rudur?

Periyot

4A grubu elementlerinin hidrojenle olu/turdu1u bile/iklerin kaynama noktalar2 grafikteki
gibidir. Bile/iklerin kaynama noktalar2ndaki
farkl2l212n sebebi a/a12dakilerden hangisiyle
aç2klanabilir?
(6C, 14Si, 32Ge, 50Sn)

A) I – II

B) I – III

C) II – III

78. Kapal2 bir sistemde; CaCO3(k)

D) I – II – III

CaO(k) + CO2(g)

tepkimesi 670°C’ta dengeye ula/m2/t2r. Ayn2
s2cakl2ktaki sisteme CO2 gaz2 eklenirse denge
durumunda a/a12dakilerden hangisi
gerçekle/mez?
I- CO2 gaz2n2n deri/imi artar.
II- CaCO3’2n mol say2s2 artar.
III- Toplam bas2nç azal2r.

A) London kuvvetleri
B) Dipol – dipol etkile imi
C) Hidrojen ba
D) Kovalent ba

A) I – II
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B) I – III

C) II – III

D) I – II – III
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79. CO(g) + 2H2(g)

82. Na2CO3 çözeltisinin HCl ile titrasyonunda

CH3OH(g) tepkimesi belli bir

a/a12daki e1rilerden hangisi elde edilir?

s2cakl2kta dengedeyken sistemden bir miktar
CH3OH ç2kar2l2yor. Yeni denge durumunda
maddelerin deri/im-zaman grafi1i a/a12dakilerden hangisidir?
A)

Deri im
CO

x

CH3OH

2. Denge

C) pH

Zaman

83. A/a12dakilerden hangisi tampon çözeltilerin
CH3OH
H2

2. Denge

1. Denge

x

Zaman

özelliklerinden de1ildir?

x
x

A) Kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan olu ur.
B) pH de i melerine direnç gösterir.
C) Çözelti pH’s n sabit tutmak için kullan l r.
D) E lenik asit – baz çifti içerir.

2x
2. Denge

x

CO

1. Denge

CH3OH
H2

HCl (mL)

HCl (mL)

Deri im
x

CO

Zaman

84. 50 mL 0,01 M NaOH’e e/de1erlik noktas2ndan
sonra 0,02 M HCl’den 25 mL daha ilave ediliyor. Çözeltinin H+ iyonu deri/imi kaç molard2r?

80. I- NH3

A) 6,7.10

II- NH2CH2CH3
III- CH3CH2NHCH2CH3
Lewis bazlar2n2n sulu çözeltideki bazl2k kuvvetlerinin büyükten küçü1e do1ru s2ralan2/2
a/a12dakilerden hangisidir?
A) I > II > III
C) III > I > II

85. Ag (k)

B) II > III > I
D) III > II > I

X: Bazlarla reaksiyona giriyor.
Y: Suyla reaksiyonundan baz çözeltisi
olu/uyor.
Z: Hem asidik hem de bazik özellik gösteriyor.

B) 5.10

3

Ag(+suda) +

C) 1.10
( suda)

7

D) 2.10

12

tepkimesine göre

A) Doymam bir çözeltidir.
B) Kar mda çökelme olur.
C) Ba lang çta tepkime dengededir.
D) #yon çarp m çözünürlük çarp m ndan küçüktür.

86. I- Ag
II- Pb 2
III- Bi 3

Kç= 8,5.10
Kç= 7,1.10
Kç= 8,1.10

17
9
19

Çözünürlük çarp2m sabitleri verilen iyodürlerin
sulu ortamdaki çözünürlüklerinin küçükten
büyü1e do1ru s2ralan2/2 a/a12dakilerden
hangisidir?

Buna göre X, Y, Z oksitleri a/a12dakilerden
hangisi olabilir?
Y
Na2O
CO2
MgO
SO3

3

0,01 M Ag+ ve 0,015 M iyonlar2 bulunan bir
çözelti kar2/2m2 için a/a12dakilerden hangisi
17
do1rudur? (Ag için Kç=8,5.10 )

81. X, Y, Z oksitleri için a/a12daki bilgiler veriliyor.

X
A) SO3
B) Na2O
C) CO2
D) MgO

D) pH

D)

Deri im

HCl (mL)

2x

Zaman

C)

HCl (mL)

x

H2

2x
1. Denge

x

1. Denge

CH3OH

2. Denge

x

H2

B) pH

A) pH

B)

Deri im

CO

A

Z
MgO
Na2O
Al2O3
CO2

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

87. 2.10 3 M CaCl2 çözeltisi ile e/it hacimde Na2SO4 92. Bir radyoaktif element gama 2/2mas2 yapt212nda
atom numaras2 ve kütle numaras2 için a/a12dakilerden hangisi söylenebilir?

çözeltisi kar2/t2r2l2yor. Çökelmenin ba/lamas2
için Na2SO4 çözeltisinin ba/lang2çtaki deri/imi
en az kaç molar olmal2d2r?
9
(CaSO4 için Kç= 4,8.10 )
A) 9,6.10
C) 2,8.10

6

B) 4,8.10
D) 2,4.10

6

Atom numaras
A) Azal r
B) Artar
C) Azal r
D) De i mez

6
6

88. Bir elektrolitik hücrenin katodunda biriken

Kütle numaras
Azal r
De i mez
Artar
De i mez

93. A/a12daki bile/ik çiftlerinden hangisi yap2

elementin miktar2n2n hesaplanmas2nda
a/a12dakilerden hangisinin bilinmesine gerek
yoktur?

izomeri de1ildir?
A) 1,3-bütadien / 1-bütin
B) Siklobütan / bütan
C) Etil metil eter / propil alkol
D) 2-metil bütan / pentan

A) Katot tepkimesi
B) Elektrik yük miktar
C) Elektrot potansiyeli
D) Elementin mol kütlesi

94. A/a12dakilerden hangisi grignard bile/iklerinin
eldesinde kullan2lmaz?

89. (ekildeki elektrokimyasal hücrede L elektrodunun kütlesi zamanla artmaktad2r.

A) HOOCCH2CH2Br

B)

C) CH3C CCH2Br

D)

V
K

L

Br
Br

95. A/a12da verilen bile/iklerden hangisi alkol
K tuzu çözeltisi

de1ildir?

L tuzu çözeltisi

A)

Buna göre a/a12daki ifadelerden hangisi
yanl2/t2r?

B)
CH2 – OH

OH

A) K anot, L ise katottur.
B) L tuzu çözeltisindeki L+ iyonunun deri imi
zamanla artar.
C) L elementinin indirgenme potansiyeli K’den
büyüktür.
D) K elektrodun kütlesi zamanla azal r.

C)

D)
OH

CH2 – OH

96. I- Bir kademe yükseltgendi1inde asitleri

0,325 g Zn elementi toplanmaktad2r. Di1er
hücrede kaç gram Al elementi toplan2r?
(13Al, 30Zn Al: 27 g/mol, Zn: 65 g/mol)

olu/tururlar.
II- Tollens reaktifi ile gümü/ aynas2 olu/tururlar.
III- Grignard bile/ikleri ile üçüncül alkolleri
olu/tururlar.

A) 0,09

Yukar2da verilen maddelerden hangisi ya da
hangileri aldehitler için geçerlidir?

90. Seri ba1l2 iki elektrolitik hücrenin birisinde

B) 0,18

C) 0,27

D) 0,54

91. Radyoaktif bir element için a/a12daki ifade-

A) Yaln z I

lerden hangileri do1rudur?
I- Bozunma h2z2 madde miktar2na ba1l2d2r.
II- Yar2lanma süresi madde miktar2na ba1l2
de1ildir.
III- Bile/ikleri de radyoaktiftir.
A) I – II

B) I – III

C) II – III

D) I – II – III
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C) I – II

D) II – III
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97. Haloform tepkimesiyle karboksilli asit elde

FZK

etmek için a/a12daki ketonlardan hangisi
kullan2lmal2d2r?

56. A ve B vektörleri A = 4 i 2 j + k ve

A) 3-pentanon
B) 5-metil - 3-hekzanon
C) 2-bütanon
D) siklohekzanon

B = 2 i + j + 5 k olarak veriliyor. A ve B vektörlerinin skaler çarp2m2 a/a12dakilerden
hangisidir?

98. I- n-pentan

A) 5

II- 1-pentanol
III- 2-pentanon

57.

I-

O

III-

CH2COOH

D) I – II – III

OH

IV-

O

K

(ekil – II
3

II-

C CH2CH3

r=2 cm

(ekil – I’deki 2 g/cm özkütleli ve r = 2 cm yar2çapl2 homojen dairesel K levhas2n2n merkezinden 1 cm yar2çapl2 taral2 k2s2m kesilip ç2ka3
r2l2yor. Daha sonra K levhas2na 3 g/cm özkütleli ve 1 cm yar2çapl2 homojen L levhas2
/ekil – II’deki gibi perçinleniyor. Levhalar2n
kal2nl2klar2 ihmal edildi1ine göre olu/an sistemin kütle merkezi O’dan kaç cm uzakl2ktad2r?
( = 3 al2n2z.)

I- Bütanoik asit
II- Asetil klorür
III- Asetik anhidrit

100.

L

(ekil – I

metil alkolle tepkimesi sonucu ester olu/ur?

C) I – III

D) + 8 i + 2 j 5 k

r =1 cm

O

B) I > III > II
D) II > III > I

B) II – III

2 j+5k

K

99. A/a12da verilen maddelerden hangilerinin

A) I – II

B) 5

8i

C)

Yukar2da verilen bile/iklerde moleküller aras2
etkile/im dikkate al2nd212nda kaynama noktalar2n2n büyükten küçü1e do1ru s2ralan2/2
a/a12dakilerden hangisinde do1ru verilmi/tir?
A) II > I > III
C) III > II > I

A

A)

1
3

B)

1
2

C)

2
3

D) 1

58. (ekildeki t2r bat2ya do1ru kendi boyu ve otoCH2CH2OH

Yukar2da aç2k formülleri verilen bile/ikler için
a/a12dakilerden hangisi do1rudur?

mobilin boyunun toplam2 kadar yer de1i/tiriyor. Bu esnada otomobil, t2r kasas2n2n di1er
ucuna geliyor. Otomobilin yere göre yer de1i/tirmesinin büyüklü1ü kaç metredir?
Bat2

Do1u

4m

A) III indirgenirse IV olu ur.
B) II’nin yükseltgenmesiyle III olu ur.
C) I hidroliz olunca III olu ur.
D) II baz özelli i gösterir.

15 m

A) 33
TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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B) 22

3m

C) 11

D) 7
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59. 10 m/s’lik sabit h2zla hareket eden bir araç

62. A12rl212 ihmal edilen iplerle /ekildeki gibi as2l2

2

bulunan 200 N a12rl212ndaki e/it bölmeli homojen çubuk, üzerindekilerle dengededir.

0,25 m/s lik ivme ile h2zlanmaya ba/l2yor.
Arac2n her hangi bir andaki h2z2n2 bulmam2za
yarayan ba12nt2 a/a12dakilerden hangisidir?
(v = anl2k h2z, t = zaman)
A) v = 0,25t
C) v = 2,5t

150 N a12rl212ndaki Ali sabit süratle ok yönünde yürümeye ba/l2yor. Ali hangi noktaya geldi1inde çubuk yatay /ekilde dengelenir?

B) v = 10 0,25t
D) v = 10 + 0,25t

60. Yerden 210 metre yüksekteki K cismi yatayla

büyüklüklerinin kareleri oran2

vL2

p

p

37° lik aç2 yaparak /ekildeki gibi vK = 50 m/s’lik
ilk h2zla at2l2yor. Ayn2 anda L cismi /ekildeki gibi
dü/ey do1rultuda yukar2 do1ru vL = 40 m/s’lik
ilk h2zla at2l2yor. Cisimler M noktas2nda çarp2/2yor. K ve L’nin çarp2/t212 andaki h2zlar2n2n
vK2

P = 250 N
150 N
K

ne olur?

(Sürtünmeler önemsizdir.
2
g = 10 m/s , sin 37° = 0,6 cos 37° = 0,8)

A

A) K

Yatay
L

B) L

N

M

C) M

D) N

63. (ekildeki sürtünmesiz sistem serbest b2rak2l2yor. m2 kütlesi yere kaç saniyede ula/2r?
2
(g = 10 m/s )

VK = 50 m/s
37°
M
210 m
VL = 40 m/s

m2 = 6 kg

120 m

A) 14

m1 = 2 kg

B) 48

C) 52

D) 56

61. (ekildeki gibi as2lan P cismi dengededir.
Buna göre, iplerde olu/an gerilmeler oran2
3
1
T1
)
ne olur? (sin 30°= , sin 60°=
T2
2
2

A) 0,3

T1
30

B) 0,5

C) 0,8

D) 1

64. Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirine dokunacak biçimde konulmu/ X ve Y cisimleri
21 N’luk F kuvvetiyle /ekildeki gibi itiliyor.
Buna göre, hareket süresince Y’nin X’e uygu2
lad212 tepki kuvveti kaç N’dur? (g = 10 m/s )

T2
°

h = 1,6 m

Y
60°
F

X

5 kg

2 kg

P
A)

3

B) 1

1
C)
2

A) 6

3
D)
3
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B) 12

C) 15

D) 21
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65. Kütleleri 1 kg ve 2 kg olan cisimler birbirine

2

m2
T1

1 kg

A)

m2

m1
F

2 kg

T2

1 kg

2 kg

k=0

k = 0,5

(ekil I

(ekil II

1
4

B) 1

C) 2

F

A) 125

20
15
10
5
0

D) 4

10 X (m)

C) 625

D) 750

Kinetik enerji

kinetik enerji – zaman
grafi1i yanda verilmi/tir.
Sürtünmeler önemsiz
oldu1una göre, dü/ey
do1rultuda hangi hareketler için bu grafik
geçerlidir?

lerini birle/tiren ipteki gerilme T1 dir. Cisimlerle yatay zemin aras2na, sürtünme katsay2s2
k = 0,5 olan bir madde yerle/tirildi1inde ayn2
ipteki gerilme T2 oluyor.

0

Zaman

I- Yüksekten serbest b2rak2lan bir top
II- A/a12dan yukar2 do1ru f2rlat2lan bir anahtar
III- A/a12 do1ru at2lan bir saks2

T1
2
oran2 nedir? (g = 10 m/s )
T2

A) Yaln z I
C) II – III

L

K

B) 500

69. Bir cisme ait

66. (ekildeki sürtünmesiz sistemde K ve L cisim-

Buna göre

a (m/s )

bir cisme ait ivmekonum grafi1i verilmi/tir. Bu cismin
x1 = 0 konumundan
x2 = 10 m’lik konuma
gelmesi için yap2lan net
i/ kaç Joule’dür?

(g = 10 m/s )
m1

2

68. Yanda kütlesi 5 kg olan

iple ba1lan2yor. Cisimlere /ekil I ve II’deki gibi
20 N’luk F kuvveti uygulan2yor. plerde
T
meydana gelen gerilmeler oran2 ( 1 ) nedir?
T2

A

B) Yaln z III
D) I – II – III

3 kg

2 kg

70. Ahmet, arkada/2 Mehmet’in bindi1i k2za12 itiyor
ve K noktas2nda b2rak2yor. (ekildeki sürtünmesiz yolu izleyen k2zak ancak M noktas2na
kadar ç2kabiliyor.
5 kg

A)

1
3

B)

1
2

2
3

C)

67. Bir cismin 0 ile t1 zaman

D) 1

H2z (m/s)

aral212ndaki hareketinin
h2z – zaman grafi1i
verilmi/tir. Grafikteki v0,
v1 ve t1 de1erlerinin
yan2nda cisme etkiyen
net kuvvet F de
biliniyor.

v1

Buna göre, a/a12daki ifadelerden hangileri
do1rudur?

v0
0

t1 Zaman (s)

Bu verilenlerle a/a12daki niceliklerden
hangileri bulunabilir?
I- Cismin kütlesi
II- Cisme uygulanan itme
III- Cismin yer de1i/tirmesi
A) Yaln z I
C) I – III

I- K2za12n M noktas2ndaki mekanik enerjisi
L noktas2ndakinden daha fazlad2r.
II- K2za12n K noktas2ndaki kinetik ve yere göre
potansiyel enerjileri birbirine e/ittir.
III- K2zak K’daki ile ayn2 büyüklükte bir h2zla
M’den sola do1ru itilirse, K’dan, ilk itildi1i
süratle geçer.
A) Yaln z I
C) II – III

B) Yaln z III
D) I – II – III
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D) I – II – III
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71. 6 m/s2 lik ivme ile
dü/ey do1rultuda
a/a12 do1ru
yava/layan
asansördeki
sistemde 2 kg
kütleli cisim K
noktas2ndan
/ekildeki gibi
b2rak2l2yor.

73. K cismi, sudan farkl2 bir L
v0 = 0

s2v2s2 içinde /ekildeki gibi
dengededir. K’n2n as2l2
oldu1u ipteki T gerilmesini
azaltmak için a/a12dakilerden hangileri yap2lmal2d2r?

K

v
2m

L

30

B) 2 10

C) 4 3

A) Yaln z I
C) I – III

D) 5 2

Pompa

L

Dengenin /ekildeki ok yönünde bozulmas2 için
a/a12dakilerden hangileri yap2lmal2d2r?
I- Fanus içindeki hava bo/alt2lmal2
II- Fanus içine havadan daha yo1un gaz
doldurulmal2
III- Fanus içine ayn2 s2cakl2kta hava pompalanmal2

A) Yaln z I
C) I – III

II

I

III

yar2çaplar2 e/it ve
a12zlar2 aç2k olan
bile/ik kaplar2n
5 cm
içinde d yo1unluklu
K
K s2v2s2 bulunmaktad2r.
I numaral2 kaba, K
s2v2s2 ile kar2/mayan ve yo1unlu1u 2d olan bir
miktar s2v2 bo/alt2l2yor. I ve III numaral2 kaplardaki s2v2 seviyesi 2 cm yükseldi1ine göre,
I numaral2 kaptaki s2v2 seviyesi ne olur?

bulunan K ve L cisimleri birbirlerini /ekildeki
gibi dengelemi/tir.

HAVA

K

B) Yaln z III
D) II – III

74. Silindir /eklinde

72. Fanus içinde hacimleri aras2nda VK > VL ili/kisi

K

T

L
I- S2v2n2n miktar2 art2r2lmal2
II- S2v2n2n s2cakl212 azalt2lmal2
III- L’den daha yo1un ve L ile kar2/abilen bir
s2v2 eklenmeli

0,5 m

Cismin L’den geçti1i andaki h2z2 kaç m/s olur?
2
(Sürtünmeler önemsenmeyecek, g = 10 m/s )
A)

A

A) 1 cm azal r.
C) 2 cm artar.

B) 1 cm artar.
D) 2 cm azal r.

75. E/it hacimli K, L, M ve N küreleri d özkütleli
s2v2n2n içinde /ekil - I’deki gibi dengededir.
Küreler /ekil - II’deki gibi as2ld2klar2nda iplerde
olu/an T gerilmelerinin birbirine göre ili/kisi
a/a12dakilerin hangisinde do1ru olarak
verilmi/tir?

B) Yaln z II
D) II – III

K

L

TK TL TM TN
M

S2v2

N

(ekil I

A) TK > TL > TM > TN
C) TM = TN > TL > TK
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K

L

M

N

(ekil II

B) TN > TM > TL > TK
D) TN > TM > TK = TL
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76. Özde/ 2s2t2c2larla 2s2t2lan K, L, M s2v2lar2n2n

78.

kütleleri, 2s2t2lma süreleri ve s2cakl2k de1i/imleri /ekilde verilmi/tir.

K

L

Ts=20°
Ci=10°
T
C

m

Ts=40°
C
Ti=20°
C

Ts=50°
Ci=40°
T
C

M

v

v

v

v
v

3m

2m

v
(ekil – I

20 dakika

5 dakika

10 dakika

v h2z2yla ayn2 anda saplan2p, blo1a v 1 h2z2
kazand2r2yor. Blok maksimum yüksekli1e
ula/2p tekrar ilk konumundan geçerken
/ekil – II’deki gibi her biri m kütleli dört kur/un

I- cK = 4 cL
3
II- cL = cM
2
1
III- cM = cK
6

ayn2 anda saplan2p blo1a v 2 h2z2 kazand2r2yor.
v
Buna göre, 1 oran2 nedir?
v2
(Sürtünmeler önemsizdir.)

B) Yaln z II
D) II – III

A)

77. (ekildeki sürtünmesiz sistemde X ve Y cisimleri ayn2 do1rultuda hareket ederlerken merkezi esnek çarp2/ma yap2yorlar.
mx = 2 kg

vx = 4 m/s

my = 1 kg

X

Y

2
B)
5

5
C)
2

7
15

B)

1
2

C)

79. Durmakta olan iki

vy = 1 m/s

Çarp2/madan sonraki h2zlar2 oran2 (
1
A)
4

(ekil – II

(ekil – I’deki gibi durmakta olan 8 m kütleli
tahta blo1a her biri m kütleli iki kur/un

Buna göre, s2v2lar2n öz 2s2lar2 ile ilgili e/itliklerden hangileri do1rudur?
(Kaplar2n ald212 2s2 ihmal edilecek, 2s2tma
süresince hâl de1i/imi yoktur.)

A) Yaln z I
C) I – II

A

vx
) nedir?
vy

bilyeye 3 bilye
/ekildeki gibi çarp2yor.
Çarpmadan sonra
bilyeler hangisindeki
gibi hareket eder?
(Bilyeler özde/tir.)
A)

B)

C)

D)

D) 4
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D)

7
5
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80. A/a12da verilen sürtünmesiz sistemlerdeki

82. Sürtünmelerin ve yerçekiminin ihmal edildi1i

cisimler ve yaylar özde/tir.

bir ortamda EMK’lar2 1 ve 2 olan üreteçler
birbirine paralel üç iletken levhaya /ekildeki
gibi ba1lanm2/t2r. t = 0 an2nda v0 h2z2 ile
levhalar aras2na giren bir elektronun, levhalar2
terk edinceye kadarki h2z – zaman grafi1i
a/a12dakilerden hangisi gibi olabilir? ( 1 > 2)

m
m

m

37°
(ekil – III

(ekil – II

(ekil – I

+ +
+ + +

v0

+

Bu cisimlere bir kuvvet uygulanarak basit
harmonik hareket yapt2r2l2yor. Buna göre
cisimlerin periyotlar2 aras2ndaki ili/ki a/a12dakilerden hangisinde do1ru verilmi/tir?
A) TI > TIII > TII
C) TII = TI > TIII

A

+

+
+
+

+

+

1

B) TII > TIII > TI
D) TI = TII = TIII

A) H z

2

B) H z

81. (ekildeki (+) yüklü K ve L kürelerinin her birinin yüzeylerindeki elektrik alan 2E’dir. Küreler
birbirine dokundurulup ayr2ld2klar2nda, kürelerin yeni yükleri için ne söylenebilir?
K

L
3r

v0

v0

0

t1

t2

Zaman

0

t1

t2

t1

t2

Zaman

2r

C) H z

D) H z

Yal2tkan ayaklar

K
A) Artar
B) De i mez
C) Artar
D) Azal r

v0

v0

L
Azal r
De i mez
De i mez
Artar

0
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t1

t2

Zaman

0

Zaman
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A

83. Yeterince uzun bir R direnci e/it 2, 4, 8 parçaya 85. (ekildeki devre parças2 bir güç kayna12na
bölünerek s2ras2yla /ekil – I, /ekil – II ve
/ekil – III’teki devre parçalar2 olu/turuluyor.
Buna göre; devre parçalar2n2n e/de1er dirençleri hangi seçenekte do1ru olarak verilmi/tir?

ba1land212nda C1 kondansatöründe 20 C yük
depolan2yor.

K

L

(ekil – I
Buna göre, C2 kondansatöründe kaç
depolan2r?

(ekil – II

A) 10

A)
B)
C)
D)

2ekil – II

2ekil – III

R
R/4
4R
R

R/64
R/8
R/64
R/8

R/4
R/4
R/2
R/2

C) 30

D) 40

86. Paralel levhal2 bir kondansatör 50 V’luk bir

(ekil – III
2ekil – I

B) 20

C yük

üreteçle yüklenerek levhalar üzerinde 300 C
yük depolam2/t2r. Yük miktar2 de1i/meden
levhalar aras2 uzakl2k 3 kat2na ç2kart2ld212nda
kaç Joule i/ yap2lm2/ olur?

84. Özde/ ampullerle kurulu devrede ilk durumda
S1 anahtar2 aç2k ve S2 anahtar2 kapal2d2r. kinci
durumda ise S1 kapat2l2p S2 aç2l2yor.

A)

4.
10
3

C)

3.
10
2

4

B)

4.
10
9

2

D)

2.
10
3

3

2

87. (ekildeki transformatörde iki sekonder bobin

K
S1

bulunmaktad2r. 40 V gerilim veren bobindeki
sar2m say2s2 kaçt2r?

+
_
L

V1 = 100 V

S2

M

K ve L ampullerinin ikinci durumdaki parlakl2klar2yla, M’nin ilk durumdaki parlakl212 kar/2la/t2r2ld212nda a/a12dakilerden hangisi do1ru
olur?
K’n n parlakl
A) M’den çok
B) M’den çok
C) M’den az
D) M’den az

V2 = 200 V
N2 = 50

L’nin parlakl
M’den çok
M’den az
M’den az
M’den çok

A) 10
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B) 20

V3 = 40 V
N3 = ?

C) 30

D) 40
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88. Plaka kenar uzunluklar2 3 m ve plakalar aras2

91. (ekildeki düzgün elektrik alan içinde bulunan
+q yüklü parçac2k K’dan L’ye, L’den M’ye ve
M’den K’ya sabit süratle gitmektedir.

uzakl2k 11 mm olan bir kondansatörün aras2na
dielektrik olarak porselen bir parça konuluyor.
Bu kondansatörün 100 V’luk güç kayna12na
ba1lanmas2yla depo edilen enerji kaç Joule
= 6,

olur? (Porselen için

0 = 8,8.10

12

A

L

r
E

F/m)

L=3m
K
d = 11 mm

M

Buna göre parçac2k üzerinde meydana gelen
potansiyel enerji de1i/imleri için a/a12dakilerden hangisi do1rudur?
1m

4

A) 10
C) 86.10

B) 92.10
D) 96.10

6

89. AC devresinde, bir
direncin üzerinden
geçen ak2m2n zamana
ba1l2 de1i/im grafi1i
yanda verilmi/tir.

A) K’dan L’ye potansiyel enerji azal r.
B) L’den M’ye potansiyel enerji artar.
C) M’den K’ya potansiyel enerji azal r.
D) Hareket süresince potansiyel enerji de i mez.

5
6

iR
imax

92. (ekildeki üç boyutlu uzayda z yönünde haret1

0

t2

t

ket eden bir elektron, sabit manyetik alan2n
bulundu1u bölgeye girdi1inde + x yönünde
sap2yor.
y

Buna göre, direncin uçlar2 aras2ndaki voltaj2n
zamana ba1l2 de1i/im grafi1i a/a12dakilerden
hangisi olabilir?
A) VR

B)

Vmax
0

t1

t2

0

t

D)

Vmax

t2 t

t1

VR

t2

0

t

t1

t2

t

90. 50 Hz frekans2ndaki alternatif ak2m güç kayna12na 200 ’luk bir direnç ba1l2d2r. Bu direncin
harcad212 güç 900 W ise, t = 0,2 s’de dirençten
geçen ak2m de1eri kaç amperdir?
[ i(t) = imax cos t /eklinde verilmektedir.]
A) 1

B) 2

C) 3

z

Buna göre, manyetik alan2n yönü a/a12dakilerden hangisinde do1ru verilmi/tir?
A) + y

Vmax
t1

x

Elektron

Vmax

C) VR

0

VR

D) 4
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y

C) + x

D)

x
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93. Yönü sayfa düzleminden d2/ar2 do1ru olan

96. E1rilik yar2çap2 100 cm olan bir çukur aynadan

düzgün manyetik alan içerisindeki K, L, M ve N
parçac2klar2 /ekilde gösterilen yörüngelerde
hareket etmektedir.

B

130 cm uza1a yerle/tirilen 4 cm boyundaki
cismin görüntüsünün boyu kaç cm’dir?
A) 2,25

B) 2,5

D) 4,5

yak2nsak mercekteki görüntüsü mercekten
30 cm uzakta meydana geliyor. Cismi mercekten 120 cm uzakl21a getirdi1imizde olu/an
görüntünün yeri ve durumu a/a12dakilerin
hangisinde do1ru verilmi/tir?

L

N

M

Buna göre K, L, M ve N parçac2klar2n2n
yüklerinin durumu a/a12dakilerden hangisinde
do1ru verilmi/tir?
K

L
+
Yüksüz
+

+

M
Yüksüz
Yüksüz
+
+

A) Gerçek, ters, cisimden küçük
B) Gerçek, düz, cisimden büyük
C) Sanal, ters, cisimden büyük
D) Sanal, düz, cisimden küçük

98. Asal eksen üzerinde çukur aynaya 3f uzakl2kta
bulunan Fatih 5 m/s’lik sabit h2zla aynan2n
merkezine 5 saniyede var2yor.

N
+

Çukur
Ayna

v = 5 m/s

+
Asal Eksen

94. A/a12dakilerden hangisi, bir 2/2k 2/2n2n2n K ve L

F

M
3f

gibi herhangi iki nokta aras2nda ilerlerken, en
az zaman gerektiren yolu izleyece1ini ifade
eder?
A) Snell Kanunu
C) Huygens Prensibi

B) Fermat Prensibi
D) Brewster Yasas

Buna göre, ayn2 sürede görüntünün ortalama
h2z2 kaç m/s’dir?

95. Düzlem ayna, engel, perde ve noktasal 2/2k

A) 2,5

kayna12 /ekildeki gibi yerle/tirilmi/tir.
Perde
Düzlem
Ayna

*

C) 3,5

D) 4

99. Su dalgalar2 ortam de1i/tirdi1inde a/a12dakilerden hangisi kesinlikle de1i/mez?

L

A) H z
C) Yay lma do rultusu

B) Dalga boyu
D) Frekans

M

100. Bohr atom modeline göre, 4. yörüngede dolanan bir elektronun aç2sal momentumu a/a12dakilerden hangisidir?

N
O

A)

Buna göre, perde üzerinde hangi aral2klar
2/2k almaz?
(Bölmeler e/it karelerden olu/maktad2r.)
B) LN

B) 3

K

Engel

A) KN

C) 3,5

97. Sonsuza yak2n konumda bulunan bir cismin

K

A)
B)
C)
D)

A

C) MN

h
4

B)

h
2

C)

2h

TEST B TT .
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D) MO
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62. a, b ve c birbirinden farkl2 do1al say2lar olmak

MATEMAT K

a

(q s)) ] s 1 oldu1una göre,
a/a12daki önermelerden hangisinin do1ruluk
de1eri 0’d2r?
q

B) q

s

C) s

p

D) q

B)]
kümesi a/a12dakilerden hangisine e/ittir?

A) A
C) A

B
B

B) A
D) A

B)
!

59. g(x) =

5x
x

121
9

1
,
3
1
3 ,

C)

0"x<

A)

B
B

101
5
1
3

oldu1una göre, x’in alabilece1i de1erler
toplam2 kaçt2r?

B

R olmak üzere, f:R
R ve g: R
R
fonksiyonlar2 s2ras2yla f(x) = 5x + a ve
g(x) = bx + 4 /eklinde tan2mlanmaktad2r.
fog fonksiyonu birim fonksiyon ise b a kaçt2r?

17
5

D)

B) c < b < a
D) b < c < a

63. x ve y birer tam say2 ve x2 y = 13 = y2 + x

58. a, b

A)

c

A) a < b < c
C) a < c < b

p

57. A ve B iki küme olmak üzere, [A ( A

b

üzere, 2 .15 say2s2 ile 10 say2s2n2n
a c
OBEB’i 2 .5 say2s2d2r. Buna göre, a/a12dakilerden hangisi do1rudur?

56. [ p (q

A) p

91
2

64.

1

B) 0

C) 1

2 2 . 3 2 . 4 2 . ... . 49 2
= A 2 ise
2
2
2
2 1 3 1 4 1
49 1
A kaçt2r?

A)

7 3
15

B)

4 3
5

2
B)
3

7
6

D)

7
5

" x " aral212nda çizilmi/ olan
grafik a/a12daki fonksiyonlardan hangisine
ait olabilir?

ise

y

/eklinde

3

2

C) 1

C)

65. (ekilde

3
)) kaçt2r?
5

1
A)
3

D) 3

2

1
" x < 1 ise
2
3
tan2mlanan g parçal2 fonksiyonuna göre
g(g(

A

3
4

4

0

3
4

4
D)
3

4

x

2

3

x2 + x 6
/eklinde verilen f fonksiyox+3
nunun en geni/ tan2m kümesi a/a12dakilerden
hangisidir?

60. f (x) =

[
C) (

A)

3, $ ) \ {2}

B) ( 3, $)

$, 2] \ { 3}

D) [2, $ )

A) f(x) = 3sin2x
C) h(x) = 2cos3x

66. cos4x + 2sinx.cosx = 0 denkleminin [0, ] aral212nda kaç çözümü vard2r?

A) 2

B) 3

61. ABC, BCA, CAB biçimindeki üç basamakl2 üç
do1al say2n2n toplam2 1887 dir. A > B > C
oldu1una göre, B kaç farkl2 de1er al2r?

A) 2

B) 3

C) 4

B) g(x) = 3cos2x
D) t(x) = 2sin3x

67. tan arc cos

C) 4

5
3
+ arc sin
13
5

D) 6
ifadesinin de1eri

nedir?

D) 5

A)

-57-

9
16

B)

63
16

C)

9
56

D)

63
56
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A

73. i say2s2, i 2 = 1 /art2n2 sa1layan kompleks say2

2
olan karma/2k
3
say2 a/a12dakilerden hangisidir?

68. Kutupsal koordinatlar2 6,

ve x +

1
1
= 3 i oldu1una göre, x 3 + 3
x
x

a/a12dakilerden hangisine e/ittir?
A)

3 3

3i

B) 3 3 3 i

C) 3 + 3 3 i

A)

3+3 3 i

D)

6 3i

B)

3 3i

C)

3i

74. r = 2 cos 4( denkleminin grafi1i

69. Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin top-

a/a12dakilerden hangisidir?

lam2, kendisinden küçük olan say2lara eksik
say denir. Buna göre, a/a12dakilerden hangisi
eksik say2 de1ildir?

y

y

A)

(=

B)

A) 2’nin kuvveti olan bir say
B) 3’ün kuvveti olan bir say
C) 10’un kuvveti olan bir say
D) Bir asal say

x

Z+ olmak üzere, x eksenini (h, 0)
noktas2nda kesen y = logb x ve y = loga x fonksiyonlar2n2n grafikleri /ekilde verilmi/tir.
Grafi1e göre, a/a12dakilerden hangisi
yanl2/t2r?

C)

D)

y

5
x

70. a, b ve h

y

D) 3 3 i

(=

y
(=

4

8
x

x

y = loga x
y = logb x

0

75. lim

x

(h, 0)

x

B) logb 3 < loga 3

C) logb 1 > loga 1
2
2

D) b < a
2

71. P(x) = x polinomu x

4 ile bölündü1ünde
2
bölüm B(x) = ax + bx + c ve kalan
K(x) = (e + d)x + 2(d e) oldu1una göre,
a + b + c + d + e ifadesinin de1eri kaçt2r?
A) 13

B) 8

C) 5

D) 0

A)

limitinin de1eri a/a12dakiler-

)

C) 6

B)

3
2

C) 0

D)

3
3

1
n2 + 1
komdizisinin, 1 say2s2n2n
2
10
n

/ulu1u d2/2nda kaç terimi vard2r?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

77. Bir a1ac2n dikildikten t y2l sonraki boyu
f (t ) = t + 9 (metre) fonksiyonu ile veriliyor.
Bu a1ac2n boyunun de1i/im h2z2 ilk defa
kaç2nc2 y2lda 0,1 m/y2l’2n alt2na dü/er?

nomunun çarpanlar2ndan biri (x 3) tür.
2
P(x) polinomunun (x 17) (x 2) ile bölünmesinden elde edilen kalan 48 ise P(x) polinomunun ba/ katsay2s2 kaçt2r?
B) 4

3

76. (an ) =

72. Üçüncü dereceden bir reel katsay2l2 P(x) poli-

A) 2

sin( x

3
den hangisidir?

A) h = 1

4

3

2 cos x 1

A) 18

D) 8
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B) 17

C) 15

D) 14
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78.

y

82. H2z (m/s)

y

y

A

60
a

0

b

x

a

I

0

x

b

a

0

b

50

x

40
30

III

II

20

Yukar2da verilen grafiklerden hangileri
(a, b) aral212nda türevlenebilir bir fonksiyona
ait de1ildir?
A) Yaln z I
C) I ve II

10
5

B) Yaln z III
D) II ve III

siyonun y türevi a/a12dakilerden hangisidir?

y +y+5
2xy x

A)

C)

B)

y2 y 5
2xy x

80. f (x) = (x 1)

D)

arctan

xy

2

x y

5

83. )

x

B)

4

1
2

3t
2

3
t

30 Zaman (s)

C) 1550 m

D) 2050 m

dx integrali a/a12dakilerden hangi-

2

A) e(2e 1)
2
C) e(e 1)

x
2

B) e (2e 1)
D) 2e(e 1)

84. Kimsesiz ö1renciler ad2na düzenlenen bir
kermeste elde edilen gelirin de1i/im h2z2
t

C) 2

D)

f (t ) = 4000.e 10 (YTL/gün) fonksiyonu ile verilmektedir. t, kermesin ba/2ndan itibaren aç2k
oldu1u gün say2s2n2 gösterdi1ine göre, kermesin ilk 10 gününde elde edilen toplam gelir
kaç YTL’dir? (e say2s2n2 2,7 al2n2z.)

d2 y
a/a12dakilerden hangisidir?
dx 2
B)

25

x 1

A) 6800

A)

B) 1050 m

y

81. x = 1 t2 ve y = t3 parametrik denklemleri verildi1ine göre,

e

x 1
sidir?

2xy x
xy 2

20

2

ise f (2) nin de1eri a/a12dakilerden hangisidir?
A)

A) 550 m

xy 5
2

15

Verilen grafik bir bisikletin hareketine ait
h2z-zaman grafi1idir. A/a12dakilerden hangisi
bu bisikletin ilk 30 saniyede ald212 yolun
en yak2n tahminidir?

79. xy2 xy 5x + 1 = 0 ba12nt2s2 ile verilen fonk2

10

C)

3
2

D)

3
4t

B) 10800

C) 68000

D) 108000

/2

85. ) sin 4 t. cos 3 t dt integralinin de1eri a/a12da0

kilerden hangisidir?
A) 0

B)

2
35

C)

1
7

D)

1
5

86. y = x do1rusu ve y = x2 parabolü ile s2n2rlanan
bölge A oldu1una göre,

)) ydA

ifadesinin

A

de1eri a/a12dakilerden hangisidir?
A)

-59-
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B)

1
6

C)

1
10

D)

1
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1 x2 x + y

87. ) ) ) dzdydx integralinin de1eri a/a12daki0 1

93. { e1, e 2 , e 3 }, R3 ün standart baz2 olmak üzere,
3

T: R

x

lerden hangisidir?
A)

2
5

B)

1
2

C)

5
8

D)

3
2

y = x diferensiyel denkleminin y(0) = 1
ko/ulunu sa1layan çözümü a/a12dakilerden
hangisidir?
x

T(e 3 ) = ( 5, 3, 5) d2r. T dönü/ümüne kar/2l2k
gelen matrisin rank2 nedir?

2x

B) y = e + x
2x
D) y = e
x

A) 1

B) I – IV

C) III – IV

D) II – IV

A) 2y x + 1 = 0
C) y 2x 5 = 0

C) 7

A) (3t, t, 3t)
C) (2t + 1, t, t + 2)

numaraland2r2lm2/t2r. Torbadan rastgele
çekilen bir topun üzerindeki say2n2n 7’den
1
büyük bir asal say2 olma olas2l212 ’dir. Buna
6
göre, torban2n içinde en az kaç tane top
vard2r?

D) 8

denklemi belirtir?

1 0
1 x =0
1 y

0 1 1
C) 0 3 x = 0
0 1 y

A) 11
B)

x y 0
2 3 x =0
1 1 y

D)

x y 1
1 2 x =0
1 0 y

A) 22

öz de1eridir?

C) 3

C) 17

D) 18

lerin say2s2 k2zlar2n say2s2ndan 3 fazlad2r. Bu
s2n2ftan, içinde s2n2f ba/kan2n2n yer alaca12
2 k2z ve 1 erkekten olu/an 3 ki/ilik bir komisyon, 117 farkl2 /ekilde olu/turulabilmektedir.
Buna göre, s2n2f mevcudu kaç ki/idir?

/ 1 1,

B) 2

B) 13

97. S2n2f ba/kan2n2n k2z oldu1u bir s2n2fta, erkek-

92. A/a12dakilerden hangisi * matrisinin bir
.6 2 +
A) 1

B) (3 + 2t, 1 + t, 3 t)
D) (2t 1, t, 1 t)

96. Bir torban2n içindeki toplar, 1’den ba/lanarak

91. A/a12dakilerden hangisi düzlemde bir do1ru
1
A) 2
3

B) 2y x 5 = 0
D) y 2x + 4 = 0

düzlemine dik olan do1runun parametrik
denklemi a/a12dakilerden hangisidir?

kaçt2r?
B) 6

D) 4

95. A(3, 1, 3) noktas2ndan geçen ve 2x + y z = 1

90. Z8 toplamsal grubunda 3 n2n mertebesi
A) 5

C) 3

noktas2ndaki te1etinin denklemi a/a12dakilerden
hangisidir?

1

I- Herhangi iki rasyonel say2n2n aras2nda en
az bir reel say2 vard2r.
II- Rasyonel say2lar kümesi say2lamazd2r.
III- rrasyonel say2lar kümesi toplama i/lemine
göre kapal2 de1ildir.
IV- rrasyonel say2lar kümesi say2labilirdir.

B) 2

94. x2 + y2 = 5 denkleminin belirtti1i e1rinin ( 1, 2)

89. A/a12daki ifadelerden hangileri yanl2/t2r?

A) II – III

3

R lineer dönü/ümü için

T(e1 ) = ( 3, 2, 5), T(e 2 ) = (2, 1, 0),

88. y

A) y = 2.e x 1
x
C) y = 2.e + x + 1

A

D) 4
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C) 24

D) 25
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98. Merkezleri O ve M olan
küre /eklindeki iki top,
M
/ekildeki gibi düz bir
T
O
zemin üzerinde birbirine
T noktas2nda de1iyor.
A
B
Merkezlerinin aras2ndaki
uzakl2k 50 cm ve yar2çap1
lar2n2n uzunluklar2 oran2
oldu1una göre, bu
4
toplar2n zemine de1di1i A ve B noktalar2
aras2ndaki uzakl2k kaç cm’dir?
A) 30

B) 35

C) 40

99. Taban2 yamuk /eklinde
olan yandaki dik
prizman2n A, B, C, D
kö/eleri [AD] çapl2
çember yay2 üzerindedir.
0AD0= 8 cm,

B) 288

56. Bir konu, olay ya da /iirsel içerikli metinden
kaynaklanarak yaz2lm2/ orkestra eserlerine ne
ad verilir?
A) Rondo
C) Üvertür

B) Senfonik iir
D) Orotoryo

57. A/a12daki çalg2lardan hangisi aktar2mc2
(transpoze) çalg2d2r?
A) Flüt

D

B) Klarnet

C) Obua

D) Fagot

58. Nota yaz2s2nda “notan2n alt2na ya da üstüne
konan nokta” ne anlama gelir?
A) K sa

C

B

A
0DD 0= 12 3 cm ve
0AB0= 0BC0= 0CD0
oldu1una göre, bu priz3
man2n hacmi kaç cm tür?

A) 144

MÜZ K

D) 50

A

A

B) Hafif

C) Uzun

D) Vurgu

59. Yanda verilen anahtarda yer
alan notan2n ad2 nedir?

D

A) Fa

C) 432

B) Sol

C) La

D) Si

C

B

60. A/a12daki ölçülerden hangisi hem bile/ik hem
aksak ölçüdür?

D) 576

A) 6/8

100. Kenar uzunluklar2 4 cm ve 7 cm olan
dikdörtgensel bölge, e/ karesel bölgelere
ayr2lm2/t2r. Buna göre, /ekildeki boyal2
2
bölgelerin alanlar2 toplam2 kaç cm dir?

B) 8/8

61. Nota yaz2s2nda “

C) 9/8

D) 11/8

” sembolünün anlam2

nedir?
A) K rarak
C) Vurgulayarak

B) Kayd rarak
D) Uzatarak

62. A/a12daki çalg2lardan hangisi “tahta nefesliler” grubuna ait de1ildir?
A) 12

B) 13

C) 14

A) Piccola
C) Obua

D) 15

B) Klarinet
D) Trombon

63. Bir tonu ya da makam2 olu/turan seslerinin art
arda çal2nmas2na veya söylenmesine ne ad
verilir?
A) Al t rma
C) Etüd

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

B) Dizi
D) Arpej

64. nsan kula12n2n duydu1u üst s2n2r frekans2
nedir?
A) 1000
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65. Tampere sistemde yar2m ses kaç komad2r?
A) 4

B) 4.5

C) 5

73. A/a12daki türlerden hangisi Geleneksel Türk
Sanat Müzi1inde saz eseridir?

D) 5.5

A) Beste

66. Müzikte zaman ölçen, bir parçan2n tempo

B) Semai

C) 2ark

D) Pe rev

74. Hangi ses “Kürdi Makam2 dizisinde” yer almaz?

h2z2n2 belirten araca ne ad verilir?
A) Metronom
C) Monodram

A

A) Sol
C) La diyez

B) Sürdin
D) Melodi

B) Do
D) Si Bemol

67. A/a12daki çalg2lardan hangisi “keman2n” telleri 75. “Ikl21” nas2l bir çalg2d2r?
ile ayn2 akort edilir?
A) Viyola
C) Tar

A) Nefesli
C) M zrapl

B) Çello
D) Mandolin

76. Alt teli Do sesine akortlu bir ba1lamada La ka-

68. “Bütün, tüm, hep birlikte” anlam2na gelip

rarl2 bir dizi çal2nd212nda a/a12daki dizilerden
hangisi duyulur?

müzik yap2tlar2nda solo sesin yan2nda bulunan
çalg2 ve seslerin tamam2na ne ad verilir?
A) Uvertür
C) Kadans

A) La kararl dizi
C) Do kararl dizi

B) Tutti
D) Troppo

69. Bas, Tenor, Alto ve Soprano seslerinin toplam
B)

C)

B) Si kararl dizi
D) Re kararl dizi

77. Türk Müzi1i Armonisinde hangi dereceler
yürüyücüdür?

ses geni/li1i a/a12dakilerden hangisidir?
A)

B) Yayl
D) Vurmal

A) 2 – 3 – 6 – 7
C) 2 – 3 – 5 – 6

D)

B) 1 – 2 – 5 – 8
D) 1 – 3 – 6 – 7

78. Türk Müzi1i Armonisine göre, a/a12daki akor
ba1lan2/lar2ndan hangi do1rudur?

70. A/a12daki makamlardan hangisi, Geleneksel

A)

Türk Sanat Müzi1inde “ana makam” olarak
kabul edilmektedir?
A) Hüseyni
C) Segah

B) Rast
D) Çargah

A) Si Bemol – Do Diyez
B) Mi Bemol – Fa Diyez
C) Re Bemol – Mi
D) Fa – Sol Diyez
B) Kaba Çargah
D) Kaba Hisar

80. Selçuklular döneminde kurulan Tab2lhane,
Osmanl2 döneminde neye dönü/türülmü/tür?

72. Geleneksel Türk Sanat Müzi1inde diyez olarak
A) 1

A) Mehterhane
C) Konservatuar

” sembolün koma de1eri kaçt2r?
B) 4

D)

art2k ikili aral212d2r?

Geleneksel Türk Sanat
Müzi1inde perde ad2
nedir?

kullan2lan “

C)

79. A/a12dakilerden hangisi Mi Hicaz dizisinin

71. Yanda verilen sesin

A) Nim Zirgüle
C) Kaba Nim Hicaz

B)

C) 5

D) 9
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81. Geli/tirdi1i nota sistemi ile Türk Musikisinde

A

88. Büyük ikili + Büyük üçlü + Küçük üçlü’ den

notan2n ilk kez yayg2n ve etkili /ekilde kullan2l2/2 hangi müzisyen taraf2ndan gerçekle/tirilmi/tir?

olu/an akor a/a12dakilerden hangisidir?
A)

A) Suphi Ezgi
B) Meragal Abdülkadir
C) Hüseyin Sadeddin Arel
D) Hamparsum Limonciyan

B)

C)

D)

89. A/a12daki diziye ne ad verilir?

82. Sonat düzeninde yaz2lm2/ çok bölümlü orkestra
eserine ne ad verilir?
A) Konçerto B) Sonat

C) Senfoni D) Rondo

A) Tam ton dizisi
C) Minör dizi

83. Orkestradan bandoya yap2lan uyarlamalarda
keman grubu hangi çalg2ya uyarlanmal2d2r?
A) Kornet

B) Klarnet

B) Majör dizi
D) Blues dizi

90. Verilen kadans2n derecelendirilmesinde
a/a12dakilerden hangisi do1rudur?

C) Trompet D) Flüt

84. A/a12daki seslerden hangisi Si Majör tonunun
yeden sesidir?
A)

B)

C)

D)

85. A/a12daki ezgide yer alan seslerden hangileri

A)

alterasyon tan2m2na uygundur?
B)
C)
A) Re
C) Re – Sol diyez

B) Re diyez
D) Re diyez – Sol diyez

86. A/a12daki akor ba1lant2s2n2n klasik armonideki
ad2 nedir?

D)

91. Yanda verilen ses
üzerine art2k dörtlü
aral212 olu/turan
seçenek a/a12dakilerden hangisidir?
A)

A) Tam Kadans
B) Geni letilmi Kadans
C) Otantik Kadans
D) K r k Kadans

C)

D)

C)

D)

92. Yanda verilen /ifreye
uygun akor a/a12dakilerden hangisidir?

87. Akor (ifreleme sisteminde B harfi hangi akoru

A)

ifade etmektedir?
A) Si Majör
C) Sol Majör

B)

B) Do Minör
D) Re Major
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A

93. Küçük üçlü + tam dörtlü aral212n2n olu/turdu1u 97. A/a12dakilerden hangisi e1itim müzi1i
akor a/a12dakilerden hangisidir?
A) M6

B) m6

C) M +7

bestecisi de1ildir?
D) M5

94. A/a12daki seslerden hangileri ç2k2c2 ezgisel
(melodik) “Do diyez minör” dizisinde
bulunmamaktad2r?
1

2

3

A) 2, 3, 7

4

5

B) 2, 5, 7

6

7

C) 3, 6, 7

8

9

türü ne olursa olsun, ay2r2m gözetmeksizin
herkese yönelik olan müzik e1itimi türüne ne
ad verilir?
A) Müziksel bellek
B) Genel müzik e itimi
C) Mesleki müzik e itimi
D) Özengen müzik e itimi

D) 3, 9, 6

ilgili minörü a/a12dakilerden
hangisidir?

99. Bir müziksel bütünün tümünü, bir parças2n2,
bir özelli1ini ya da bir müziksel ö1eyi zihinde
ilk kez ya da yeniden canland2rma gücüne ne
denir?

B) La bemol minör
D) Fa minör

A) Müziksel Tasar m
C) Müziksel Bellek

96. Si bemol çalg2 için yaz2lm2/ ezginin duyulu/u
a/a12daki seçeneklerden hangisidir?

B) Sefai Acay
D) Ziya Ayd ntan

98. Okul–bölüm, kol-dal, program, i/ ve meslek

10

95. Yanda verilen majör tonun

A) Do minör
C) Sol minör

A) Cenan Ak n
C) Gürer Aykal

B) Müziksel Yetenek
D) Müziksel Dikkat

100. “Bir sekizlik iki onalt2l2k” tart2m için, a/a12daki
hangi /ehir ismi uygundur?
A) Kütahya
C) Karaman

B) Ankara
D) #stanbul

A)

B)

C)
TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

D)
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65. Die Kreuzung mu1te für längere Zeit ………… .

ALMANCA

A) gesperrt zu haben
C) zu sperren

56. -75. sorularda, cümlede bo/ b2rak2lan
yerlere uygun dü/en sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.

………… ………… .
A) auch Vorschläge
C) auch Nachteile

B) läuft / aus
D) steigt / ein

Vater seit 20 Jahren lebt.

fährt mit ………… ………… .

A) Woher

B) dem Auszug
D) dem Fallschirm

A) alle

A) an

A) reich

A) seichte
D) was

B) leiste

C) brachte

D) lief

A) flache

B) hat

C) lässt

B) zu der

C) an der

D) an die

B) führen

C) fahren

B) klug

C) hell

D) üblich

B) ebene

C) dicke

D) flache

B) mild

C) weich

D) sanft

A) Wo er doch nicht müde ist.
B) Denn er hat viele Hausgaben machen.
C) Denn er lässt viele Hausgaben zu machen.
D) Weil er über Magen beschwerden verfügt.

D) wäre

74. Wenn mein Vater reich wäre, ………… er ein
schönes Haus ………… .

64. Dieser Weg ………… direkt zum Zentrum.
A) führt

D) ins

…………………………….…… .

63. Sie hängt das Bild ………… ………… Wand.
A) auf die

C) seit

73. Er konnte heute Abend nicht schlafen,

62. Es ………… sich in Ankara gut leben.
A) ist

B) bis

72. Soll ich die Eier ………… kochen?

61. Er ………… sich gleich auf den Weg.
A) machte

D) dann

71. Ich brauche eine ………… Schüssel.

einem heftigen Erdbeben.
C) wenn

C) gleich

verlobt.

B) Nachbarn
D) Hausmeister

B) wie

B) immer

70. Durch Schaden wird man ………… .

60. ………… ich gehört habe, kam es in Indien zu
A) als

D) Was

69. Hans und Petra sind ……….. fast fünf Monaten

B) knapper / teurer
D) teurer / schlechter

59. Wenn der Nachbarn zu laut ist, geht man nicht
A) Direktor
C) Arzt

C) Wie

nehmen.

Hochhäuser gebaut, weil der platz zum Bauen
Wohnhäusern immer ……… und ……… wird.

zu ihm, sondern zum ………… .

B) Wo

68. Ich muss die Tabletten ………… drei Stunden

58. In den Städten werden heute immer mehr

A) breiter / billiger
C) schöner / billiger

B) auch Nachsicht
D) auch Teile

67. Ich fliege nach Deutschland, ………… mein

57. Man steigt keine Treppen mehr, sondern
A) dem Aufzug
C) dem Fu1

B) gespart werden
D) gesperrt werden

66. Das Fernsehen hat nicht nur Vorteile sondern

56. Der Zug ….… um 20.00 Uhr in stanbul …..…
A) fährt / auf
C) kommt / an

A

A) würden / kaufen.
C) würdest / kauft.

D) fahrst
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75. Die Türkei ist reich ………………. vielen

80. – 83. sorularda verilen Türkçe cümlenin
Almanca dengini bulunuz.

Sehenswürdigkeiten.
A) aus

B) auf

C) an

D) zu

80. Bugün hava dünkünden daha güzel.

76. – 79. sorularda verilen Almanca cümlenin
Türkçe dengini bulunuz.

A) Gestern war das Wetter mehr schön als heute.
B) Heute ist das Wetter am schönsten.
C) Das Wetter ist heute so schön wie gestern.
D) Heute ist das Wetter schöner als gestern.

76. Wenn ich reich wäre, würde ich ein Auto
kaufen.

81. Bugün ö1leden önce büroya gitmek
zorunday2m.

A) Bir otomobil sat n almak istiyorum.
B) Zengin olursam, bir otomobil almazd m.
C) Zengin olmak isterdim, bir araba al r m.
D) Zengin olsayd m, bir otomobil sat n almak
isterdim.

77. Dieters Vater musst die Brille tragen, weil er
nicht gut sehen kann.

A) Ich möchte heute Nachmittag ins Büro gehen.
B) Ich mu1 heute Vormittag ins Büro gehen.
C) Ich mu1 heute Mittag ins Büro gehen.
D) Ich will morgen früh ins Büro gehen.

82. Arkada/2m bir Almanm2/ gibi Almanca
konu/uyor.

A) #yi göremedi i için, Dieter’in babas gözlük
takmak zorundad r.
B) Dieter’in babas iyi görmesi için gözlük
takmal d r.
C) Dieter’in babas daha iyi görmesi için gözlük
takar.
D) Dieter’in babas gözlük takmak istiyor, iyi
görmek için.

78. Obwohl Hans sich viel Mühe gab, konnte er
die Prüfung nicht bestehen.

A

A) Mein Freund spricht so, als ob er ein Deutscher
wäre.
B) Mein Freund spricht so, als ob sie ein
Deutscher wäre.
C) Mein Freund sprechen so, als ob er ein
Deutscher wäre.
D) Mein Freund spricht so, als wäre er eine
Deutsche.

83. Hava kötü olmas2na ra1men biz bir gezi
yap2yoruz.

A) Hans çok çal mas na ra men, s nav
ba arabildi.
B) Hans çok çal mas na ra men, s nav
ba armak istemedi.
C) Hans çok çaba sarfetmesine ra men, s nav
ba aramad .
D) Hans çal rsa ancak s nav ba arabildi.

A) Obwohl das Wetter schlecht ist, machen wir
einen Spaziergang.
B) Das Wetter ist schlecht, trotzdem machen wir
einen Spaziergang.
C) Obschon das Wetter schlecht ist, machen wir
keinen Spaziergang.
D) Obgleich das Wetter schlecht ist, haben wir
einen Spaziergang zu machen vor.

79. Er pflegt seit zwei Jahren seine Kranke
Schwester, die einen Schweren Unfall hatte.
A) #ki y ld r hasta karde ine bakt . Karde i kaza
geçirmi ti.
B) O iki y ldan beri a r kaza geçiren hasta k z
karde ine bak yor.
C) A r kazaya ra men iki y ld r hasta k z
karde ine bak yor.
D) O, iki y ld r a r kaza geçiren hasta k z
karde ine bakabildi.
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88. Walter : Was gibt es heute im Fernsehen?

84. – 89. kar/2l2kl2 konu/ma sorular2nda bo/
b2rak2lan yerlere uygun dü/en kelime ya da
ifadeyi i/aretleyiniz.

Hans

: Im ersten Programm eine Eisrevue.
Wollen wir das sehen?
Walter : Nein, das ist mir ………………. Und im
zweiten?
Hans : Eine Quizsendung. Das ist sehr
interessant, das schauen wir uns an!
Walter : Vielen Dank!

84. Walter : Guten Tag! Wohin möchten Sie
gehen?
Monika : Ich möchte ins Büro gehen.
Walter : ………………………………
Monika : Nein, ich kann zu Fuss gehen.

A) sehr schön.
C) zu langweilig.

A) Wann ist das Büro offen?
B) Arbeitest du im Büro?
C) Ist das Büro zu weit?
D) Ist das Büro nah?

nicht Wahr?
Klaus
: ………………………………
Manfred : Davon habe ich gehört. Und wie
gefallts Ihnen dort?
Klaus
: Nicht schlecht.
Manfred : Vielen Dank!

: Das stimmt.
: ………………………………
: Ich habe für sie auch ein Geschenk.
: Das ist prima.

A) Das stimmt nicht.
B) Ich wei1 noch nicht.
C) Woher wei1t du das?
D) Ja, ich wohne Jetzt in Frankfurt.

A) Ich möchte ihr etwas schenken.
B) Ich möchte Ihnen etwas schenken.
C) Ich möchte ihnen etwas schenken.
D) Ich möchte ihm etwas schenken.

90. – 94. sorularda, kelimelerin anlaml2 bir
bütün olu/turan s2ralan2/2n2 bulunuz.

86. Hans : Hallo Petra!
Petra
Hans
Petra
Hans

: Grüss dich!
: Was hast du denn? ……………
: Ich habe das Kopfschmerzen.
: Gute Besserung!

90. Als / 13 Jahre / alt / war, / ich / mein Vater /
starb,
1

: Hallo Dieter! Ich kann dich leider heute
nicht anrufen.
Dieter : Warum denn nicht?
Otto : ………………………………
Dieter : Wie bitte?
Otto : Ich habe heute keine Zeit.
A) Weil ich heute viel zu tun habe.
B) Da man heute viel zu tun hat.
C) Obwohl ich viel zu tun habe.
D) In dem ich viel zu tun habe.

2

3

4

5

A) 3 / 6 / 7 / 1 / 2 / 5 / 4
C) 1 / 5 / 2 / 3 / 4 / 7 / 6

A) Warst du beim Arzt.
B) Gehst du zum Arzt?
C) Wie geht es Ihnen?
D) Du siehst nicht gut aus.

87. Otto

B) zu langweilen.
D) zu lang.

89. Manfred : Hallo Klaus! Du bist umgezogen,

85. Walter : Inge hat morgen Geburtstag.
Hans
Walter
Hans
Walter

A

6

7

B) 1 / 2 / 5 / 4 / 7 / 6 / 3
D) 1 / 5 / 2 / 7 / 4 / 3 / 6

91. Ali / Mu1 / lernen, / Deutsch / denn / will /
1

2

3

4

5

6

in Deutschland / studieren / er
7
8
9
A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
B) 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1
C) 1 / 2 / 4 / 3 / 5 / 9 / 6 / 7 / 8
D) 1 / 2 / 3 / 4 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5

92. ich / wäre / reich / würde / nach Deutschland /
1

2

3

4

5

ich / fliegen
6
7
A) 3 / 1 / 2 / 4 / 6 / 5 / 7
C) 7 / 6 / 4 / 5 / 2 / 1 / 3
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93. Obgleich / ihn / ich / suchte, / überall / konnte /
1

2

3

4

5

96. In Hochhäusern sind …………… .

6

A) nachbarlich Beziehung zu eng.
B) gelegentlich wenige Leute wohnhaft.
C) Aufzüge und Treppen nicht zu benutzen.
D) meist zahlreiche Bewohner ansässig.

ich / ihn / finden / nicht
7
8
9
10
A) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10 / 9
B) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
C) 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1
D) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6

97. Waschmaschinen und Sprechapparat gehören
…………………... .
A) zu den Aufzügen.
B) zu den Nachbarn.
C) zu den technischen Einrichtungen.
D) zu den Nachteilen der Einrichtungen.

94. Ich / nicht / glaube / da1 / so kaltes / Wasser /
1

2

3

4

5

A

6

dieser Hitze / bei / ist / gesund
7
8
9
10

98. Wenn der Aufzug defekt ist, ……………..… .

A) 9 / 10 / 1 / 3 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 7
B) 9 / 10 / 7 / 8 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1
C) 1 / 3 / 2 / 4 / 9 / 10 / 7 / 8 / 6 / 5
D) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 7 / 10 / 9

A) fährt man mit dem Lift.
B) benutzt man die Treppe.
C) gebraucht man den Sprechapparat.
D) braucht man kein technisches Gerät.

95. – 100. sorular2 a/a12daki parçaya göre
cevaplay2n2z.

99. Die Bewohner der Hochhäuser sind ……..… .

In den Städten werden heute immer mehr
Hochhäuser gebaut, weil der Platzt zum Bauen
von Wohnhäusern immer knapper und teurer
wird. Man steigt keine Treppen mehr, sondern
fährt mit dem Aufzug. Zur Haustür hat man oft
einen Sprechapparat, im Keller stehen
Waschmaschinen. Diese vielen technischen
Einrichtungen haben aber auch Nachteile.
Häuser bis zu acht Stockwerken haben nur
einen Aufzug, ist der kaputt, dann mu1 man
die Treppen zu Fu1 gehen.
In einem Hochhaus wohnen oft mehrere
hundert Leute. Wenn der Nachbar zu laut ist,
geht man nicht zu ihm, sondern zum
Hausmeister. Weil die Nachbarn weniger
miteinander bekannt sind, sind sie auch
weniger hilfsbreit.

A) wirtschaftlich in schlechter Lage.
B) nicht so gut bekannt.
C) sehr hilfsbereit.
D) oft nicht beliebt.

100. Wenn ein Nachbar zu laut ist, ………… .

95. Warum werden immer mehr Hochhäuser

A) ist gar nicht zu machen.
B) begibt man sich zum Nachbarn.
C) beschwert man sich beim Hausmeister.
D) ist nicht zu lässig, sich an den Hausmeister zu
wenden.

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

gebaut?
A) Ich wei1 nicht.
B) Weil die Bauplätze in Grosstädten stets
weniger und kostspieliger werden.
C) Denn im Hochhaus hat man meistens
technische Einrichtungen als in einer normalen
Wohnung.
D) Daraus ist nicht zu erschli1en.
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63. “Zihinsel güç, bir genel yetenek ile birçok özel

PS KOLOJ

yetikliklerden meydana gelmi/tir. Bu genel
yetenek zekâd2r. Zekâ karma/2k durumlarda
ili/kileri görebilme gücüdür.” görü/ünde olan
psikolog a/a12dakilerden hangisidir?

56. A/a12dakilerden hangisi psikolojinin uygulamal2 uzmanl2k alanlar2ndand2r?
A) Geli im psikolojisi
C) Sosyal psikoloji

B) E itim psikolojisi
D) Klinik psikoloji

A) Spearman
C) Stern

57. A/a12dakilerden hangisi, betimleyici ve

B) Test

C) Anket

zekây2 ölçmek için meydana getirilen ilk grup
testi a/a12dakilerden hangisidir?

D) Görü me
A) Ordu Alfa Testi
B) Ordu Beta Testi
C) Otis Testleri
D) Ordu Genel S n fland rma Testi

58. Psikolojinin dikkat, alg2, ö1renme, problem
çözme, bellek gibi çok çe/itli bilgi i/lem
süreçlerini inceleyen dal2 a/a12dakilerden
hangisidir?
A) Ki ilik psikolojisi
C) Bili psikolojisi

65. S2n2fta ö1rencilerin yapt212 gürültüyü göz ard2

B) Geli im psikolojisi
D) Biyolojik psikoloji

edip ö1retmenin sesini aç2k seçik duymam2z
ya da kalabal212n aras2ndan tan2d212m2z bir
yüzü seçmemiz a/a12dakilerden hangisine
örnek olur?

59. Testin güvenilir olmas2 ne anlama gelir?
A) Testin, standart bir i leme ba l olarak
uygulanmas
B) Ayn testle yinelenen ölçmelerde ayn sonuca
ula lmas
C) Testin, ölçmek istedi i özellik ne ise onu
ölçmesi
D) Testin, standart bir gruba veya gruplara
dayanan normlara sahip olmas

A) Alg sal savunmaya
B) Alg dayana na
C) Fla belle e
D) Figür – zemin ay rt etmeye

66. Alg2lar2m2za yön ve anlam vererek, onlar2
denetleyen, s2n2rlayan ve etkileyen de1er ve
anlamlar sistemi a/a12dakilerden hangisiyle
ifade edilir?

60. A/a12daki davran2/lar2n hangisinde di1erlerinden farkl2 bir güdünün etkisi oldu1u
söylenebilir?

A) Alg da bütünlük
C) Alg dayana

A) Yorgunken uyuma iste inde
B) Annenin yavrusuna kavu ma iste inde
C) Susay nca su içme iste inde
D) Ba kalar nca sevilme iste inde

di1erlerinden farkl2 bir ö1renme yoluna örnek
gösterilebilir?
A) Bir geometri teoremini ispatlamay ö renme
B) 2i kullanarak, yün kazak örmeyi ö renme
C) Daktilo ile yaz yazmay ö renme
D) Piyano çalmay ö renme

aç2klamaya çal2/an kuramc2 kimdir?
B) Thorndike
D) Skinner

62. Oyuncaklar2yla oynayan bir çocu1un davran2/-

68. Organizman2n mevcut basit davran2mlar2ndan

lar2ndan hareketle bir tak2m varsay2mlar
olu/turmak için psikolojinin yöntemlerinden
hangisi kullan2l2r?
A) #ç gözlem
C) Görü me

B) Alg alan
D) Alg da de i mezlik

67. A/a12daki ö1renme olgular2ndan hangisi

61. Gözlem yoluyla ö1renmeyi deneysel olarak
A) Piaget
C) Pavlov

B) Thorndike
D) Terman

64. Geni/ ölçüde sözel yeteneklere dayanan ve

tan2mlay2c2 ara/t2rma yöntemlerinden biri
de1ildir?
A) Deney

A

B) Do al gözlem
D) Klinik yöntem

uygun olanlar2 peki/tirip uygun olmayanlar2
peki/tirmeyerek istenilen davran2/a ula/2lmas2n2 hedefleyen teknik a/a12dakilerden
hangisiyle ifade edilir?
A) Ters tepki geli tirme
B) Davran biçimlendirme
C) Ko ullu olas l k
D) Model alarak ö renme
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69. I- Yiyecek

75. E. Erikson’un psiko - sosyal geli/im kuram2na

II- Para
III- Övgü

göre 6 – 12 ya/lar aras2ndaki dönemin temel
geli/im görevi a/a12dakilerden hangisidir?

Yukar2da verilenlerden hangisi veya hangileri
birincil peki/tirece örnek olur?
A) Yaln z I
C) Yaln z III

A) Güven duygusunun kazan lmas
B) Ba ar l olmak duygusunun kazan lmas
C) Olumlu bir kimlik duygusunun geli mesi
D) Aileden duygusal ba ms zl n kazan lmas

B) Yaln z II
D) II – III

70. Ö1retmenin, ö1renciye ezberledi1i her be/ /iir

76. Genel anlam2yla insan davran2/2n2n ceza, ödül
ve ko/ullanma yoluyla ö1renildi1ini ve
dolay2s2yla bu yöntemle de1i/tirilebilece1ini
savunan psikoloji yakla/2m2 hangisidir?

için sözlüden 100 vermesi peki/tirme tarifelerinden hangisine örnek olur?
A) Sürekli peki tirmeye
B) Sabit aral kl peki tirmeye
C) Sabit oranl peki tirmeye
D) De i ken oranl peki tirmeye

A) Bili sel
C) Hümanist

al2/kanl2klar2n2n tümü olarak kabul eden
psikologlar, bireyin ki/ili1ini meydana getiren
al2/kanl2klar2n2 kendisinin anlatmas2 esas2na
dayanan ölçme araçlar2 geli/tirmi/lerdir.

narak belli kategoriler içerisinde de1erlendirmeye önem veren bir psikolog, en çok a/a12daki ara/t2rma tekniklerinden hangisini
kullan2r?

A/a12dakilerden hangisi sözü edilen bu ölçme
araçlar2ndan de1ildir?

A) Derecelendirme ölçe i
B) Projektif test
C) #çe bak
D) Görü me

A) Anket
B) Otobiyografi
C) Envanter
D) Resim yorumlama testi

72. Psikolojik olaylar2, iç dinamik güçler aç2s2ndan
inceleyen psikoloji ekolü a/a12dakilerden
hangisidir?
A) # levsel psikoloji
C) Hümanist psikoloji

78. Bebe1in, a1lay2nca ana babas2n2n dikkatini
çekti1ini fark etti1inde daha çok a1lamas2
ö1renme yollar2ndan hangisine örnek olur?

B) Derinlik psikolojisi
D) Gestalt psikolojisi

73. “Çocu1un cinsel dürtüsü gizlidir. Cinsiyetle
ilgili konulardan ho/lanmaz. lgi ders, spor,
oyun gibi alanlarda yo1unla/2r. Kendi cinsi ile
arkada/l2k yapan çocuk, kar/2t cins ile
ilgilenmez.”

A) Edimsel ko ullanma
C) Klasik ko ullanma

C) Latent

odak noktas2 a/a12dakilerden hangisi
olmal2d2r?
A) Bireyin öznel deneyimi
B) Bireyin birbirinden soyutlanm davran lar
C) Organizman n zihinsel süreçleri
D) Bireyin çevresine uyumunu sa layan
davran lar

D) Oral

74. Carl Rogers’in ki/ilik kuram2n2n ana kavram2
a/a12dakilerden hangisidir?
A) Cinsellik
C) Benlik

B) Modeli örnek alma
D) Kavrama

79. Fenomenolojik yakla/2ma göre psikolojinin

Yukar2daki özellikler, Freud’un psiko - cinsel
geli/im kuram2nda belirtti1i geli/im dönemlerinden hangisinde görülür?
B) Anal

B) Davran ç
D) Psikanalitik

77. Ki/ili1i birçok dü/ünü/, duyu/ ve davran2/

71. nsan2n ki/ili1ini, ba/kalar2n2n fikirlerine daya-

A) Genital

A

B) Peki tirme
D) A a l k duygusu
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87. I- Ait olma ve sevgi ihtiyac2

80. J. Piaget’e göre, a/a12dakilerden hangisi

II- De1er, ba/ar2 ve kendine sayg2 ihtiyac2
III- Fizyolojik ihtiyaçlar
IV- Emniyet ve güven ihtiyac2
V- Kendini gerçekle/tirme ihtiyac2

bili/sel geli/imin evrelerinden olan duyusal
motor evrede kazan2lan özelliklerden biridir?
A) Nesneleri tek bir özelli e göre s n flama
B) Ba kalar n n görü aç s n anlama
C) Nesnelerin duyumsanmad klar nda da var
olduklar n kavrama
D) Nesne ve olaylar hakk nda mant kl dü ünebilme

A/a12dakilerin hangisinde A. Maslow’un
ihtiyaçlar hiyerar/isi öncelik – sonral2k özelli1i
dikkate al2narak s2ralanm2/t2r?
A) I – II – III – IV – V
C) IV – I – III – V – II

81. A/a12da verilen yakla/2mlardan hangisinin ele
ald212 temel kavram yanl2/ verilmi/tir?

semi/ olan, iç gözlem ve empatik anlay2/2
insan2 inceleme bak2m2ndan en etkili metot
olarak gören psikoloji yakla/2m2 a/a12dakilerden hangisidir?
A) Bili sel yakla m
B) Hümanistik yakla m
C) Psikodinamik yakla m
D) Biyolojik yakla m

82. George Miller’e göre k2sa süreli haf2zan2n
saklama kapasitesi ortalama olarak kaç öge ya
da küme ile s2n2rl2d2r?

83.

B) 3 ± 2

C) 5 ± 1

D) 7 ± 2

89. Do1ru davran2/, kendime yarar sa1layan
davran2/t2r.

Alg2
mge
Tasar2m
Soyutlama
Kavram

Yukar2daki ifade Kohlberg’in ahlak geli/im
kuram2n2n hangi evresine uygundur?
A) Cezaland r lma yönelimi
B) Etik ilke yönelimi
C) Ödüllenme yönelimi
D) Otorite yönelimi

Verilenlerin tümü a/a12dakilerden hangisinin
temel süreçlerindendir?
A) Dengelenme
C) Ki ilik

B) Güdülenme
D) Dü ünme

90. A/a12dakilerden hangisi edimsel ko/ullanma
ile ilgili olarak söylenemez?

84. Çevreden al2nan bilginin i/leme sistemine

A) Edimsel ko ullanman n inceleme alan refleksif
davran lard r.
B) Edimsel ö renmede önemli olan davran n
sonucudur.
C) Edimsel ko ullanmada birey, davran n
kontrol edebilir.
D) Edimsel ko ullanmada ön ko ul, ortaya konan
edimin bir ihtiyac giderici olmas d r.

girmeden önce k2sa bir süre tutuldu1u bellek
türü a/a12dakilerden hangisidir?
A) K sa süreli bellek
C) An sal bellek

B) Duyusal bellek
D) Anlamsal bellek

85. J. Piaget’e göre, yeni bir nesneyle ya da olayla
kar/2la/an çocuk, onu bir önceki /emaya
dayanarak anlamaya çal2/2r. Piaget bu süreci
a/a12daki terimlerden hangisiyle adland2r2r?
A) Nesne kal c l
C) Özümleme

91.

B) Olgunla ma
D) Uyum sa lama

Likert Ölçe1i
Duygusal Anlam Ölçe1i
Thurstone’nun E/it Görünen Aral2klar
Tekni1i
Verilenler a/a12dakilerden hangisinin ölçülmesinde kullan2lan temel ölçeklerdir?

86. A/a12dakilerden hangisi unutman2n nedenlerinden de1ildir?
A) Bilinçalt na atma
C) #leriye ket vurma

B) III – I – IV – II – V
D) III – IV – I – II – V

88. Metodoloji olarak fenomenci tutumu benim-

A) Fenomenolojik yakla m – Kendini
gerçekle tirme
B) Psikanalitik yakla m – Bilinçd süreçler
C) Bili sel yakla m – Zihinsel süreçler
D) Davran ç yakla m – #çsel ya ant lar

A) 2 ± 2

A

A) Tutumlar n
C) Yeteneklerin

B) Geriye ket vurma
D) E zamanl l k
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92. A/a12dakilerden hangisinde e1itime katk2da

97. “Ki/ilerin nas2l lider konumuna geldikleri”

bulunan bir bilim adam2, kendisine ait olmayan
bir teori ile birlikte verilmi/tir?

sorusuna verilen a/a12daki yan2tlardan hangisi
sosyal kavramlar2n kullan2ld212 bir aç2klamad2r?

A) Tam ö renme – Bloom
B) Bulu yoluyla ö renme – Bruner
C) Sunu yoluyla ö renme – Ausubel
D) Çoklu zekâ – Skinner

A) Grup içinde bask n olan tutumlar kendinde en
iyi temsil eden üye lider konumuna getirilir.
B) Liderlik, yüksek düzeyde zekâya sahip ki ilerde
ortaya ç kar.
C) Yüksek ba ar motivasyonuna sahip olan ki iler
lider olarak belirirler.
D) Liderlik hâkimiyet kurma arzular yüksek olan
ki ilerde ortaya ç kar.

93. Evlenmek istedi1i hâlde, evlenemeyen bir
kad2n2n hay2r i/lerine yönelmesi, psikolojik
savunma mekanizmalar2ndan hangisine örnek
olur?

98. “Ki/inin, ba/kalar2n2n kendisine kar/2 d2/a

A) Kar t tepki olu turma
B) Yön de i tirme
C) Yüceltme
D) Yads ma

vurmu/ tutumlar2na dayal2 olarak olu/turdu1u
kendi kendisine yönelik hükümlerinin toplam2”
a/a12daki kavramlardan hangisiyle ifade
edilir?

94. A/a12daki durumlar2n hangisinde benimseme

A) Sosyal uyu ma
C) Sosyal fobi

sonucunda tutum de1i/mesi olas2l212 daha
yüksektir?
A) Bireyin, inan l r bir görü e kendi kendisini ikna
etmesi
B) Grup bask s n n yo un olmas
C) Grupta ço unlu un ayn fikirde olmas
D) Bireyin davran lar n n ba kalar taraf ndan
gözlenmesi

lar2n, inançlar2n, kan2lar2n bir gerilim ve rahats2zl2k duygusu yaratt212 ve tutum de1i/tirmenin alt2nda yatan güdünün de bu çat2/may2
ortadan kald2rmaya yönelik güdülenim oldu1u”nu ileri sürdü1ü kuram2 a/a12dakilerden
hangisidir?

B) A a l k kompleksi
D) Sosyal benlik

99. (iddet içeren filmleri s2k seyredenlerin seyretmeyenlere göre daha sald2rgan davran2/lar
gösterdi1i bilimsel ara/t2rmalarda görülmü/tür.
Bu durum tutumlar2n /ekillenmesinde a/a12dakilerden hangisinin etkili oldu1una örnek olur?
A) Ya ant n n geçti i çevrenin
B) Model alman n
C) Do rudan ö renmenin
D) Operant artlanman n

95. Leon Festinger’in “birbirleriyle çat2/an tutum-

100. Organizman2n bedensel ve ruhsal s2n2rlar2n2n
tehdit edilmesi ve zorlanmas2 ile ortaya ç2kan
durum a/a12daki kavramlardan hangisiyle
ifade edilir?

A) Benlik kuram
B) Yükleme kuram
C) Bili sel çeli ki kuram
D) Psikanalitik kuram

A) Rüya
C) Hipnoz

B) Stres
D) Zekâ gerili i

96. A/a12daki nevrotik bozukluklardan hangisi
kayg2 kaynakl2 de1ildir?
A) Nevrasteni
C) Psikasteni

A

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

B) Psikolojik amnezi
D) Kompülsiyon
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61. A/a12dakilerden hangisi temel e1itim dönemin-

Ö RETMENL K MESLEK B LG S
DERSLER

de ö1rencilerin ahlaki geli/iminde en belirgin
a/amad2r?

56. Geli/im sürecinde bireysel farkl2l2klar, kal2t2m-

A) Bencillik
C) Vicdanl k

sal ve ö1renilmi/ olmak üzere iki boyutta ele
al2nabilir.
Buna göre a/a12dakilerden hangisi ö1renilmi/
farkl2l2klardan biridir?
A) Görünü
C) Özel yetenekler

karma/as2 a/a12dakilerden hangisidir?
A) Giri kenli i kar suçluluk
B) Üretkenli e kar durgunluk
C) Yak nl a kar yal t lm l k
D) Kimlik edinmeye kar kimlik karma as

57. Belirli zaman dilimleri içinde belirli özelliklerin öne ç2kt212 geli/im a/amalar2na “dönem”
denir. A/a12dakilerden hangisi dönemlerin
özelliklerinden de1ildir?

63. A/a12da verilen ifadelerden hangisi olumsuz
peki/tirmeye bir örnektir?

A) Dönemler de i en bir s ra içinde birbirini izler.
B) Her dönem ait oldu u döneme ili kin genel
nitelikleri ve sorunlar kapsar.
C) En yayg n dönem s n flamas ya a göre yap lan
s n flamad r.
D) Geli im dönemleri farkl özelliklerine kar n tüm
kültürler için evrenseldir.

A) Ba a r yan birisinin ilaç içmesi
B) Ahmet’in karde ini dövdü ü için azarlan-mas
C) Ödevini yapmayan ö rencinin teneffüse
ç kar lmamas
D) S n fta bir soruyu do ru cevapland ran
ö renciye ya na göre aferin denilmesi

64. Ö1rencilerin s2nav gününe kadar çal2/may2p
s2navdan önceki gün çal2/maya ba/lamalar2 ve
bir sonraki s2nava kadar çal2/may2 b2rakmalar2
hangi tür kesintili peki/tirmeye örnektir?

etkinliklerine kar/2 daha duyarl2d2r ve çevrede
düzenlenen ö1renme ya/ant2lar2n2 di1er
zamanlardan daha h2zl2 kazanabilir.

A) Sabit oranl peki tirme
B) Sabit aral kl peki tirme
C) De i ken aral kl peki tirme
D) De i ken oranl peki tirme

Yukar2daki aç2klamada geli/imle ilgili hangi
kavram vurgulanm2/t2r?
A) Büyüme
C) Olgunla ma

B) Kritik dönem
D) Haz rbulunu luluk

65. Birey çal2/maya çok istekli olsa bile, gürültü

59. Zihinsel geli/imi akranlar2na göre geri olan bir

çal2/mas2n2 engelleyebilir ya da sürekli problem yaratan birey olumsuz bir sosyal çevre
yaratabilir. Buna göre davran2/ çevreyi, çevre
ise davran2/2 de1i/tirebilir.

çocu1un, sosyal ve duygusal geli/imi de
akranlar2na göre geridir.
Yukar2daki aç2klamada geli/imin hangi ilkesi
vurgulanmaktad2r?
A) Geli
B) Geli
C) Geli
D) Geli

Yukar2daki aç2klamada sosyal bili/sel kuram2n
hangi ilkesi vurgulanm2/t2r?

imde bir s ra vard r.
imde bireysel farkl l klar vard r.
imin h z her zaman ayn de ildir.
im tüm alanlar yla bir bütündür.

60. Piaget’e göre somut i/lemsel dönemin bir
önceki dönemden farkl2la/mas2 a/a12dakilerden hangisinin kazan2lmas2yla gerçekle/ir?

B) Özgecilik
D) Öykünmecilik

62. Erikson’a göre genç yeti/kinlik döneminin

B) Duyusal güçler
D) Duygusal yap

58. Çocuklar, geli/imin baz2 a/amalar2nda çevre

A

A) Dolayl ö renme kapasitesi
B) Öz düzenleme kapasitesi
C) Kar l kl belirleyicilik
D) Öngörü kapasitesi

66. A/a12dakilerden hangisi Dunn ve Dunn’2n
ö1renme stili modelinde yer alan fizyolojik
uyaranlar2n unsurlar2ndan de1ildir?

A) Animizm / Egosantrizm
B) Nesnelerin kal c l / Döngüsellik
C) Geriye dönebilirlik / Merkeziyetsizle me
D) S ralama / Kollektif monolog

A) Alg
C) Yeme - içme

-73-

B) Zaman
D) Motivasyon

FEN L SELER , SOSYAL B L MLER L SELER , SPOR L SELER ,
ANADOLU L SELER Ö RETMENLER N N SEÇME SINAVI
67. Okullarda ö1rencilere bili/sel becerilerin yan2
s2ra millî de1erleri payla/ma, tarihi eserlere
de1er verme, kültürün ortak de1erlerini benimseme, okula, derslere yönelik olumlu tutum
geli/tirme gibi özelliklerin de kazand2r2lmas2
a/a12daki ö1renme türlerinden hangisiyle
gerçekle/tirilir?

A

72. A/a12dakilerden hangisi uzaktan e1itim program2n2n a/amalar2ndan de1ildir?
A) Tasar m
C) Benze im

B) Gözden geçirme
D) Geli tirme

73. A/a12dakilerden hangisi Dale’nin ya/ant2 konisine göre kendi kendine edinilen ya/ant2lara
bir örnektir?

A) Kavram ö renme
B) Duyu sal ö renme
C) Psikomotor ö renme D) Bili sel ö renme

A) Dramatizasyonla edinilen ya ant lar
B) Televizyonla edinilen ya ant lar
C) Geziler yoluyla edinilen ya ant lar
D) Gösteriler yoluyla edinilen ya ant lar

68. A/a12dakilerden hangisi beyin temelli ö1renme
ilkeleri dikkate al2narak haz2rlanan bir ö1retim
tasar2m2nda bulunmas2 gereken unsurlardan
de1ildir?

74. Her felsefi sistemin temele ald212 en az bir ak2l

A) Bol kayna a ula ma imkân
B) Uyar c lar n ve çevrenin de i tirilmesi
C) Büyük grupla ö retim yöntem ve teknikleri
D) Farkl biçim, renk ve k olan de i ik yerler

yürütme yolu vard2r. Buna göre realist ve natüralist anlay2/ temele al2nd212nda do1ruyu bulmada en etkili yol a/a12dakilerden hangisidir?
A) Tümdengelim ve analoji
B) Tümevar m, deney ve gözlem
C) Diyalektik süreç
D) Sokratik tart ma

69. Murat Ö1retmen, s2n2f2nda olumsuz davran2/lar gösteren ö1rencileri do1rudan hedef almay2p, olumlu davran2/lar gösteren ö1rencileri ön
plana ç2karmaktad2r. Bunun için s2n2fta “Mehmet, Selim ve Beyza ne kadar dikkatli ve sessiz
ö1renciler. Tuba dikkatlice ö1retmenini izliyor.” gibi ifadeler kullanmaktad2r.

75. A/a12dakilerden hangisi daimicilik e1itim
ak2m2na göre de1erlendirmede yer alacak
sorular2n en belirgin özelli1idir?

Bu örnekte s2n2fta istenmeyen davran2/lar2n
yönetimine ili/kin hangi strateji kullan2lm2/t2r?

A) Ö rencinin akl n çal t r p çal t rmad n
ölçen ve eliti seçen sorular
B) Uygulamaya ve üretimde bulunmaya dayal
sorular
C) Ki inin “s n r durumuna” gelip gelmedi ini
ölçecek nicelik ve nitelikteki sorular
D) Problem çözmeye yönelik sorular

A) Ben iletisi kullanma
B) Uygun davran ö renciye hat rlatma
C) Fiziki yak nl ktan yararlanma
D) Konuya k sa bir ara verme

70. A/a12dakilerden hangisi bulu/ yoluyla ö1ren-

76. Güç mücadelesi toplumsal ya/am2n temel

me, i/birli1ine dayal2 ö1renme gibi ö1retim
yöntemlerini içeren olu/turmac2 yakla/2m2n
özelliklerinden biridir?

dinami1idir. Bu mücadele ve de1i/me panoramas2nda herhangi özel bir grup yeterli gücünü
sa1lamla/t2r2r.

A) Ö retim ortam ö renci merkezlidir.
B) Ö retmen bilgi veren ki i konumundad r.
C) Ö renciye anlat m yoluyla bilgi vermek esast r.
D) Bilginin kullan l l ndan çok do rulu u
önemlidir.

Yukar2daki aç2klamaya göre bu görü/ü savunan kuram hangisidir?
A) # levselci
C) Etkile imci

71. A/a12dakilerden hangisi s2n2f2nda dikkat eksikli1i ve hiperaktivite bozuklu1u olan ö1rencilere
kar/2 ö1retmenin yapmas2 gerekenler aras2nda
yer almaz?

B) Çat mac
D) Etiketleme

77. “Mükemmel olmal2y2m” inanc2 ta/2yan ve bu

A) S k s k ve an nda ödüllendirmelidir.
B) Kural ve beklentileri aç kça belirtmelidir.
C) Ev ödevlerini ba arabilecekleri ekilde küçük
parçalara bölmelidir.
D) Ö rencileri problemleri çözme sürecine göre
de il, çözme h z na göre ödüllendirmelidir.

inanc2n2 davran2/lar2nda sergileyen bir ö1retmenin ö1renciler üzerindeki etkisi a/a12dakilerden hangisidir?
A) Ba kalar n n fikirlerine a r önem verir.
B) Kendini yüceltmek yerine davran lar n
düzeltmeye çal r.
C) Özgüven, ba ms zl k, sorumluluk duygular
geli ir.
D) Hatalar geli me için f rsat olarak de erlendirir.

-74-

FEN L SELER , SOSYAL B L MLER L SELER , SPOR L SELER ,
ANADOLU L SELER Ö RETMENLER N N SEÇME SINAVI
78. A/a12dakilerden hangisi ö1rencinin genel geli-

83. A/a12dakilerden hangisi toplumsal de1i/imin
nitelikleri aras2nda yer almaz?

/imini merkeze alan s2n2f rehber ö1retmenlerinin rehberlik hizmetleri çerçevesinde
üstlenmesi gereken görevlerinden de1ildir?

A) Toplumsal de i meler, kültürel de i melerden
uzak tutulamaz.
B) Toplumsal de i me her alanda ve her zaman
aç kt r.
C) Sosyal kurumlar n birinde olan de i iklik di er
kurumlar da etkiler.
D) Toplumsal de i im a a dan yukar oldu u gibi
yukar dan a a da olabilir.

A) Ö rencilerin genel geli imlerine elveri li bir
s n f ortam yaratmak
B) Okul rehberlik program n n yürütülmesinde
i birli i yapmak
C) Mesleki geli im sürecinde uygulad test ve
envanter sonuçlar n ö rencilere yorumlamak
D) Özel yard ma gereksinimi olan ö rencileri
ilgililerin dikkatine sunmak

84. A/a12dakilerden hangisi ba/ar2s2zl2ktan

kaç2nan bir tutum içinde olan ö1rencinin sahip
oldu1u özelliklerdendir?

79. Nuray Ö1retmen, okula yeni ba/layan ö1ren-

A) Çal ma stratejileri kullanarak planl çal maya
özen gösterir.
B) Yetene inin daima geli meye aç k oldu unu
bilir.
C) Ba ar s zl kendi yetene inde ya da dersin
zorlu unda görür.
D) Ba ar l olma ihtiyac , motivasyonunu olumlu
yönde etkiler.

cilerine “Benim ya da sizlerin yapabilece1i ve
birbirimize ters gelen davran2/lar2m2z oldu1unda anla/maya varabilmek için hepimizin kabul
edebilece1i baz2 kurallar2 saptamak amac2yla”
bugün toplant2 yapacaklar2n2 dile getirir.
Yukar2da yap2lan çal2/ma hangi rehberlik
hizmetleri kapsam2nda yer al2r?
A) Mesleki
C) Geli imsel

85. A/a12dakilerden hangisi sistematik hataya bir

B) Ki isel
D) E itsel

örnektir?

A) Ö retmenin, yaz l s navlar dikkatsizce okuyup
planlamas
B) Ö retmenin, tüm ö rencilere 5 puan fazla vermesi
C) Ö retmenin, bir s navda gere inden daha az
cevaplama süresi vermesi
D) Ö retmenin, k z ö rencilere 2 puan fazla vermesi

80. nsan davran2/lar2n2n gerisinde benlik tasar2m2,
bilinç d2/2 güdüler gibi gözlenemeyen faktörleri aramay2 yersiz bulan psikolojik dan2/ma
kuram2 a/a12dakilerden hangisidir?
A) Hümanistik yakla m
B) Davran ç yakla m
C) Psikanalitik yakla m
D) Gestalt yakla m

86. Madde say2s2, nitelik ve ölçtükleri davran2/lar

bak2m2ndan birbirine denk iki test geli/tirilir.
Bu testlerin her ikisi de ayn2 ö1renci grubuna
uygulan2r ve ö1rencilerin iki yar2 testten alm2/
olduklar2 puanlar aras2ndaki korelasyon
hesaplan2r.

81. I- nsan2n do1as2 do1u/tan ne iyi ne de
kötüdür.
II- Psikolojik sa1l2k bir süreç de1il, durumdur.
III- Geli/me, organizman2n temel güdüsüdür.
IV- Davran2/, uyar2c2lar2n alg2lanan /ekline
tepkidir.
Yukar2da verilen ifadelerden hangisi veya
hangileri hümanist yakla/2m2n görü/lerindendir?
A) Yaln z II
C) I – II

Yukar2da aç2klanan güvenirlik türü a/a12dakilerden hangisidir?
A) Paralel form güvenirli i
B) Test – tekrar test güvenirli i
C) #ki yar test güvenirli i
D) Cronbach Alfa güvenirli i

87. A/a12da bir grup 5. s2n2f ö1rencisinin Türkçe

testi ham puanlar2 grupland2r2larak verilmi/tir.

B) Yaln z III
D) III – IV

Puan aral212
23 – 25
20 – 22
17 – 19
14 – 16
11 – 13

82. A/a12dakilerden hangisi gözleme dayal2
derecelendirme ölçeklerine kar2/an ki/isel
yanl2l2k hatas2 de1ildir?
A) Bonkörlük
C) Merkeze y

lma

A

Frekans
2
2
1
4
3

Grubun Türkçe testi puanlar2n2n aritmetik
ortalamas2 kaçt2r?

B) Cimrilik
D) Genelleme

A) 14
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88.

A

92. A/a12daki tabloda her bir testin puan da12l2mlar2na ili/kin aritmetik ortalama ile standart
sapmalar2 ve Esma’n2n bu testlerden ald212
puanlar verilmi/tir.

Test I
Test II Test III Test IV
Aritmetik
85
60
70
65
ortalama
Standart
5
10
10
4
sapma
Esma’n2n
90
80
75
75
puan2
Esma’n2n s2n2f2na göre en ba/ar2l2 oldu1u test
a/a12dakilerden hangisidir?

X Ortanca Mod

Yukar2da bir testten al2nan puanlar2n da12l2m2
verilmi/tir. Bu da12l2m için a/a12daki bilgilerden hangisi do1rudur?
A) Testin aritmetik ortalamas , ortancas ndan
büyüktür.
B) Test, gruba göre ortan n üstünde kolayl ktad r.
C) Puanlar ortalamaya göre simetriktir.
D) Da l m sa a çarp kt r.

89. Güvenirlikle ilgili a/a12da verilen bilgilerden

A) Test I

D) Test IV

düzenlenir. Bu öbeklerin birbiriyle ili/kili
olmas2 beklenemez. Bu programla ö1retim
sonunda al2nacak sonuçlar bellidir. Konular2n
hangi s2rayla ö1renilece1i aç2s2ndan esnektir.
Ancak yine de program ç2kt2s2 aç2s2ndan
kontrollü bir yakla/2m özelli1i ta/2r.

A) Güvenirlik kat say s -1.00 ile +1.00 aras nda
de i mektedir.
B) Ölçme arac ndaki maddeler homojen ise
güvenirlik de yükselmektedir.
C) Ölçme sonuçlar içindeki sabit hatalar n azl
oran nda güvenilirdir.
D) Test güvenirli i, testin ölçtü ü özellik bak m ndan homojen gruplarda en yüksektir.

Yukar2da verilen içerik düzenleme yakla/2m2
a/a12dakilerden hangisidir?
A) Sarmal
C) Modüler

90. A/a12da bir soruya ait madde analiz tablosu
Örneklem
grubu
Üst grup
Alt grup

C) Test III

93. çerik düzenlenirken konular öbekler hâlinde

hangisi do1rudur?

verilmi/tir.

B) Test II

B) Do rusal
D) Piramitsel ve çekirdek

94. A/a12dakilerden hangisi Gagne’nin ö1retim,
A
21
6

Glaser’in temel ö1retme ve Bloom’un okulda
ö1renme modelinin ortak yönlerinden biri
de1ildir?

Seçenekler
B
C
D
E
Bo/
0
2
2
2
0
4
5
5
7
0
Do1ru cevap: A

A) Bireysel ö retim için aç klama ve kural getirmektedirler.
B) Ö retme i inin sonunda de erlendirmeyi zorunlu görmektedirler.
C) Hedeflerin gerçekle mesi için giri davran lar na a rl k vermektedirler.
D) Kazand r lacak yeterliliklerin aç kça belirlenmesini ve davran biçiminde ifade edilmesini
öngörmektedirler.

(pj= Madde güçlü1ü, rjx= Madde ay2rt edicili1i)
(pj = 0,50)
(rjx=0,56)
Bu tabloya göre yap2lan yorumlardan hangisi
do1rudur?
A) Sorunun ay rt etme gücü yüksektir.
B) Soru, gruba çok kolay gelmi tir.
C) B çeldiricisi üst grupta iyi çal m t r.
D) Test puan dü ük olanlar soruyu do ru
cevaplam t r.

95. Be/ ayr2 kartona kat2l2m dereceleri “kesinlikle

kat2l2yorum… kesinlikle kat2lm2yorum” yaz2l2p
s2n2f duvar2na as2l2yor. “Nükleer santrallerin
say2lar2 artt2r2lmal2d2r.” önermesi tahtaya
yaz2ld2ktan sonra ö1rencilerin bu önermeye
kat2lma derecelerine göre kartonlar2n önünde
toplanmalar2 isteniyor. Tüm ö1rencilere, neden
bulunduklar2 yerde olduklar2 soruluyor. Tart2/ma süresince dileyen ö1renci bulundu1u yerden ba/ka bir yere gerekçesini göstererek
geçi/ yapabiliyor.

91. Gelecekte nelerin, nas2l olabilece1i üzerinde
görü/lerin al2nmas2 temeline dayanan ve
konuyla ilgili seçilmi/ uzmanlar grubunun
ortak görü/lerinin sa1lanmas2 çabas2n2 amaçlayan ihtiyaç de1erlendirme tekni1i a/a12dakilerden hangisidir?
A) Progel – Dacum Tekni i
B) Meslek Analizi
C) Delphi Tekni i
D) Gözlem

Uygulanan bu yöntem a/a12dakilerden hangisidir?
A) Beyin f rt nas
C) #stasyon
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96. Trafikte ya/anan sorunlarla ilgili bir film s2n2fta
izlettirilir ve en ilginç yerinden film kesilir.
“Bundan sonra neler olabilir? Niçin?” sorular2
s2n2fa yöneltilerek tart2/ma aç2l2r. Daha sonra
tart2/ma sonuçlar2 da kullan2larak filmin devam2 gösterilir. Verilen yan2tlar2n uygunlu1u
konusunda yeniden tart2/ma aç2l2r.

REHBER Ö RETMEN
56. Son y2llarda okullarda artan /iddet, akademik
ba/ar2s2zl2k, okulu b2rakma, intihar gibi problemlerin ortaya ç2kmamas2na yönelik yap2lan
çal2/malar hangi rehberlik hizmetinin i/levidir?

Uygulanan bu yöntem a/a12dakilerden
hangisidir?
A) Örnek olay
C) Problem çözme

A) Ayarlay c
C) Önleyici

B) Gösterip yapma
D) Sokratik tart ma

çocu1un kendini kabul, benlik kavram2 olu/turma, ba12ms2zl212n2 kazanma, bedenini kullanma, merak2n2 gidererek hayal ve isteklerini
aç21a vurma gibi gereksinmelerine yönelik
etkinlikleri kapsar.

Sorun zihnin irdelemesine, incelemesine
b2rak2l2r. Bu a/ama dakikalarca sürebilece1i
gibi haftalar ya da y2llar boyu da sürebilir.
Görevini yapm2/ olman2n güveni içinde,
bilinçalt2n2n hummal2 bir biçimde çal2/t212n2n
bilincinde olarak ba/ka i/lere dönülür.

Yukar2daki aç2klamada rehberli1in hangi i/levi
daha çok vurgulanmaktad2r?

Graham Wallis’e göre yukar2da yarat2c2l212n
hangi dönemi verilmi/tir?

A) Tamamlay c
C) Yöneltici

B) Haz rl k
D) Kuluçka

oryantasyon çal2/mas2n2n, verilen psikolojik
e1itimin, grupla psikolojik dan2/ma uygulamalar2n2n ve di1er hizmet alanlar2n2n etkilili1i
ve yararl2l212 yönünde geri bildirim niteli1i
ta/2yan rehberlik hizmetidir?

ilkelerinin temele al2nd212, ö1renme – ö1retme
ortam2n2n a/amal2 olarak küçük ad2mlar, etkin
kat2l2m, ba/ar2, an2nda düzeltme, a/amal2
ilerleme ve bireysel h2z /eklinde düzenlendi1i
ö1retim yakla/2m2 a/a12dakilerden hangisidir?

99.

A) Bilgi toplama ve yayma
B) Yöneltme ve yerle tirme
C) Konsültasyon
D) #zleme

B) # birlikçi
D) Basamakl

Bilgilerin ö1renciye sunularak kazand2r2lmas2
esast2r.
Tümdengelim dü/ünme yolu kullan2l2r.
Ö1renme bir mant2ki s2ra içinde gerçekle/tirilir.
Organize edici bilgiler önemli bir yer tutar.

59. “Psikolojik dan2/ma ve rehberlik hizmetleri

Yukar2daki bilgilerin tamam2 hangi ö1retim
kuram2n2n içinde yer al2r?
A) Anlaml ö renme
C) A amal bulduru

B) Geli tirici
D) Ayarlay c

58. A/a12dakilerden hangisi okullarda yap2lan bir

98. Ö1retimin bireyselle/tirildi1i ve tam ö1renme

A) Modüler
C) Programl

B) Tamamlay c
D) Uyum sa lay c

57. 0 – 6 ya/ döneminde rehberlik hizmetleri,

97. Bu dönemde, sorundan ç2karak geriye gidilir.

A) Ayd nlanma
C) Gerçekle me

A

koruyucu ve önleyici ruh sa1l212 hizmetidir.”
A/a12dakilerden hangisi bu aç2klamaya göre
yap2lan rehberlik çal2/mas2na bir örnek
de1ildir?
A) Uyum sorunu olan ö rencilere psikolojik dan ma verilmesi
B) Kalabal k s n flarda ortaya ç kabilecek uyumsuzluklar n önlenmesi
C) 2iddet ve sald rganl kla ilgili okul temelli önleme programlar n n uygulanmas
D) S n flarda ve okulda disiplin ve özgürlüklerin
dengeli bir ekilde ya anmas için çal ma
yap lmas

B) Öge yerle tirme
D) Bilgi i lem

100. A/a12dakilerden hangisi mikro ö1retim ve

benzetimle ö1retim yakla/2mlar2n2n ortak olan
özelliklerinden de1ildir?

A) Yanl lar n an nda düzeltilmesi
B) Yapay bir ortam n olu turulmas
C) Bireysel ö retim tekniklerinden olmas
D) Hatas z i yap lana kadar sürecin yinelenmesi
TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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66. Bireyin kendini nas2l gördü1ü ve ba/kalar2

60. “Kötümser, rüzgârdan /ikâyet eder. yimser,

taraf2ndan nas2l göründü1ünü ortaya ç2karan
ve ki/inin ba1da/2m hâli hakk2nda bilgi veren
test d2/2 teknik a/a12dakilerden hangisidir?

de1i/mesini umar. Ak2ll2 yelken açar.”
Yukar2daki ifadede “yelken açma” kavram2na
göre “ö1renmeyi ö1retme” amac2yla yap2lacak
uygulamalar hangi rehberlik hizmet alan2na
girer?
A) Ki isel

B) Mesleki

C) E itsel

A) Sosyometri
C) Otobiyografi

D) Yöneltici

nin okuma yazma konusunda kendinden beklenen toplumsal rolleri yerine getirememesi
a/a12daki kavramlardan hangisiyle ifade
edilir?

timde göreve ba/layan rehber ö1retmen, rehberlik uygulamalar2nda ö1rencilerin ö1renim
düzeyleri aç2s2ndan a/a12dakilerden hangisini
göz önünde bulundurmaz?

A) Engel – Özür
C) Sapma

A) Ö rencilerin geli im ihtiyaçlar n n farkl l n
B) Ö rencilerle kurulan ili kinin farkl l n
C) Uygulanan programlar n ve örgütsel niteliklerin
farkl l n
D) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde temel
al nan ilkelerin farkl l n

Zahide, annesinden her di/lerini f2rçalad212nda
3 puan almaktad2r. 6 puan biriktirirse ödülü bir
cips yemek olacakt2r. Annesinin Zahide’ye
uygulad212 yöntem a/a12dakilerden hangisidir?

A) Tepki bedeli
C) Simgesel ödül

dan2/ma ve rehberlik programlar2nda yer alan
e1itsel geli/im yeterliliklerinden de1ildir?

yönelik yap2lacak aile dan2/manl212 çal2/malar2
aras2nda yer almaz?

A) Bilgi verici dan manl k B) Anne – baba e itimi
C) Sosyal beceri
D) Psikoterapi

70. “Dünyan2n düzeni bu. Büyük bal2k küçük bal212

63. Bireylerin belirli bir objeyi, ki/iyi, grubu, kuru-

yutar, herkes gücünün yetebildi1ini kaz2kl2yor,
ben de gücümün yetti1ine vuruyorum.”

mu veya dü/ünceyi kabul ya da reddetme
yönünde davranmaya dönük duygusal haz2r
olu/ hâli a/a12dakilerden hangisi ile tan2mlan2r?

Yukar2daki dü/üncelere sahip olan ve çok say2da
ki/iye zarar verdi1i hâlde suçluluk ve pi/manl2k
duymayan bu ki/inin davran2/lar2 hangi ki/ilik
bozuklu1u tan2m2 içerisinde yer al2r?

D) Tutum

A) S n rda ki ilik bozuklu u
B) Antisosyal ki ilik bozuklu u
C) Paranoid ki ilik bozuklu u
D) Obsesif – kompulsif ki ilik bozuklu u

64. Tedirgin çocuklar2n içe at2lm2/ isteklerini,
bilinç d2/2 korku ve y2lg2lar2n2 ö1renmek; özel
biçimde haz2rlanm2/ gereçlerle onlar2n davran2/ bozukluklar2n2 gidermek için ba/vurulan
teknik a/a12dakilerden hangisidir?
A) Psikodrama
C) Sosyodrama

B) Mola
D) Premack ilkesi

69. A/a12dakilerden hangisi özel e1itimde ailelere

A) Problem çözme / karar verme becerileri
B) Okul ba ar s için çal ma becerileri
C) Akademik amaçlar n belirleyebilme
D) Zaman yönetimini ö renme

C) Benlik

B) Yetersizlik
D) Ayr cal kl

68. Di/lerini f2rçalamak istemeyen 9 ya/2ndaki

62. A/a12dakilerden hangisi kapsaml2 psikolojik

B) Ki ilik

B) Kimdir bu
D) Anket

67. Do1u/tan veya sonradan göremeyen bir ki/i-

61. lkö1retimdeki görevinden sonra ortaö1re-

A) #lgi

A

71. A/a12dakilerden hangisi ki/i hakk2nda bilgi

toplama arac2 olan psikolojik testlerin avantajlar2ndan de1ildir?

B) Oyun terapisi
D) Bibliyoterapi

65. A/a12dakilerden hangisi rehberlikte uygulanan
gözleme dayal2 test d2/2 tekniklerden de1ildir?
A) Özellik kay t çizelgesi
B) Anekdot kayd
C) Sosyometri
D) Gözlem listeleri
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72. A/a12dakilerden hangisi psikolojik dan2/ma ve

77. Ay/e ve Nilay s2nav öncesi konu/urken Ay/e

rehberlik hizmetinde kullan2lan testlerin
yorumlanmas2nda uyulmas2 gerekli etik
ilkelerden de1ildir?

“yakalanmad212m2z sürece kopya çekmek
kadar do1al ne var ki” diyerek bu konudaki
görü/lerini ifade eder.

A) Test sonuçlar na kar bireyin tepkilerini
belirtmesi desteklenmelidir.
B) Test sonuçlar n kimlerin kullanabilece i
bireyden ba ms z kararla t r lmal d r.
C) Test sonuçlar yorumlan rken bireysel ve grupla
psikolojik dan ma sürecinden
yararlan lmal d r.
D) Psikolojik dan man, test sonuçlar n
payla rken ö rencileri belirli bir yönde karar
almaya zorlamamal d r.

Ay/e’ye göre bu do1ru davran2/ de1erlendirmesi, Kohlberg’in ahlak geli/im kuram2n2n
hangi evresinde belirgindir?
A) Ba ml (otoriteye itaat – ceza)
B) Bireycilik (kar l kl ç kara dayal al veri )
C) Sosyal antla ma (yararl l k ve bireysel haklar)
D) Sosyal sistemi sürdürme ve vicdan

78. 16 ya/2ndaki Ömer, ergenlik dönemi karma/as2
ve bunal2m2n2 ya/amaktad2r. Fakat bu süreçte
ailesi sürekli Ömer’in kula12na neyin do1ru
neyin yanl2/ oldu1unu f2s2ldar. Dolay2s2yla
Ömer bir karara varm2/ gibi görünse de
ba12ms2z karar verme cesareti gösteremez.

73. Zihinsel özürlüler, % 85 oran2yla en çok
a/a12daki hangi grupta toplan2rlar?
A) Hafif zekâ gerili i
B) Orta zekâ gerili i
C) A r zekâ gerili i
D) Çok a r zekâ gerili i

Yukar2daki örnekte ya/anan kimlik kazanma
çabas2 psikososyal geli/im kuram2na göre
hangi kavramla aç2klan2r?

74. 4 – 5 ya/lar2ndaki çocuklarda paralel oyunlar2n
ve toplu monologlar2n gözlenmesinin alt2ndaki
neden Piaget’e göre a/a12daki hangi kavramla
aç2klan2r?

A) Ba ar l kimlik
C) Da n k kimlik

B) Moratoryum
D) #potekli kimlik

79. Psikososyal geli/im kuram2na göre “Ben hayal
edebildi1im /eyi olacak ki/iyim.” dü/üncesinin
önem kazand212 kimlik ifadesi, a/a12daki geli/im evrelerinden hangisinde yer al2r?

A) Ben merkezli davran
B) Tek yönlü dü ünme
C) Animist tutum
D) Korunum

A) Güvene kar güvensizlik
B) Giri kenli e kar suçluluk
C) Yak nl a kar yaln zl k
D) Ba ar ya kar a a l k

75. A/a12dakilerden hangisi Maslow’a göre bireyi,
kendini gerçekle/tirmeye götüren davran2/lardan de1ildir?

80. Rahats2z edici bir gürültü nedeniyle ders

A) Ya am bir çocuk gibi tam bir özümleme ve
yo unla mayla ya amak
B) Karar verdi i ey ne olursa olsun o konuda çok
çal mak
C) Görü leri ço u insan n görü leriyle çak m yorsa gözden dü meyi göze almak
D) Deneyimleri yorumlarken, kendi duygular ndan
çok, ço unlu un sesini dinlemek

çal2/amayan bir ö1renciden, gürültünün
oldu1u s2rada sürükleyici bir roman okumas2
istenir. Bu durumda beklenilen, ö1rencinin
roman2n heyecan2yla gürültünün fark2na varmamas2 ve gürültü uyar2c2s2yla okuma tepkisi
aras2nda ba1lant2 kurmas2d2r.
Yukar2daki aç2klamada Guthtrie’nin geli/tirdi1i
al2/kanl2klar2 yok etme yöntemlerinden hangisi
uygulanm2/t2r?

76. A/a12dakilerden hangisi Adler’e göre bir çocu1un yeti/kinlerce yaramazl2k olarak nitelendirilen davran2/lar2n2n nedenleri aras2nda yer
almaz?
A) Yetki (güç) mücadelesi
B) Dikkat çekmek
C) Öç alma
D) Yeterlilik

A

A) E ik yöntem
C) Z t tepki

B) B kt rma
D) Kar kar ya getirme

81. Bireylerin mesleki aktivitelerini anlamada, kariyer geli/imlerini aç2klamada yetkinlik kavram2n2 vurgulayan kuramc2 a/a12dakilerden
hangisidir?
A) Bandura B) Holland
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82. Sald2rganl212 bir dürtü olarak de1il, peki/tirme

88. Grup süreci içinde bir üyenin /ekile getirildi1i

olas2l2klar2na duyarl2, ö1renilmi/ bir tepki
olarak aç2klayan kuram a/a12dakilerden
hangisidir?
A) Psikanalitik
C) Klasik ko ullama

yani bir üye üzerinde odakla/2ld212 di1er
üyelerinse zeminde olduklar2 grupla psikolojik
dan2/ma biçimi a/a12dakilerden hangisidir?

B) Sosyal ö renme
D) Bili sel ö renme

A) Ki iler aras ili kiler grubu
B) Destek gruplar
C) Birey merkezli gruplar
D) Özel amaçl gruplar

83. Ali, ikna yetene1i yüksek, sab2rs2z, enerjik,
d2/a dönük, macerac2 özellikleriyle tan2n2r.
Yukar2daki özelliklere sahip olan Ali, Holland’2n
ki/ilik kuram2na göre hangi ki/ilik tipine
girmektedir?
A) Sosyal

B) Ara t r c C) Sanatç

A

89. A/a12dakilerden hangisi psikolojik dan2/ma
uygulamas2na ili/kin ilke ve tekniklerden
de1ildir?

D) Giri imci

A) Ki isel ya ant lara a rl k verilmelidir.
B) Kapal uçlu ve yüklü sorular tercih edilmelidir.
C) Görü ülenlerin duygusal yan vurgulanmal d r.
D) Psikolojik dan man söylenmeyen durumlarla
da ilgilenmelidir.

84. Bireyin ki/iler aras2 ili/kilerinde, kendi dü/ünce ve duygular2n2 oldu1u gibi ifade edebilmeyi
ve gerekti1i zaman “hay2r” diyebilmeyi ö1renmesi a/a12dakilerden hangisinin temel
amac2d2r?

90. “ nsanlar hep böyle anlay2/s2z olur.” diyen bir
dan2/ana “Kendi ya/ant2ndan bir örnek verir
misin?” /eklinde tepki veren psikolojik dan2/man hangi terapötik ko/ulu yerine getirmi/tir?

A) Kendini denetim
B) Güvenli giri kenlik
C) Küçük ad mlarla ilerleme
D) Sistematik duyars zla ma

A) Somutluk
C) Yüzle tirme

85. A/a12dakilerden hangisi terapötik becerilerden
de1ildir?

B) Saydaml k
D) Kendini açma

91. A/a12dakilerden hangisi psikolojik ölçme

A) Empati
B) Yak ndan ilgilenme
C) Konu maya aç k davet
D) Asgari düzeyde te vik

araçlar2n2n güvenirli1ini ortaya koymada
kullan2lan güvenirlik türlerinden de1ildir?
A) Kuder Richardson 20
B) #ki yar m test
C) Paralel form
D) Faktör analizi

86. A/a12dakilerden hangisi psikolojik dan2/ma
grubunun olu/turulmas2nda ve dan2/ma
sürecinde uyulmas2 gereken ilkeler aras2nda
yer almaz?

92. A/a12dakilerden hangisi psikolojik testler
içinde yer alan maksimum performans
testlerinden biridir?

A) Grup dinamizmi olu turulmal d r.
B) Hangi konu üzerinde çal aca na herkes
kendisi karar vermelidir.
C) Dan anlar, kendilerinin de il, ba kalar n n
üzerinde çal mal d r.
D) Ki inin kar la t duruma ili kin ne dü ündü ü önemlidir.

A) #lgi testleri
C) Yetenek testleri

B) Ki ilik testleri
D) Tutum testleri

93. Bir psikolojik ölçme arac2 haz2rlan2rken

87. Grupla psikolojik dan2/maya ili/kin a/a12daki
ifadelerden hangisi yanl2/t2r?
A) Grupla psikolojik dan ma yapabilmek için özel
ortam gereklidir.
B) Grupla psikolojik dan ma 2 – 3 oturumda sona
erer.
C) Grup süreci içinde ö renilenlerin sosyal hayata
aktar lmas daha kolay olur.
D) Grupla psikolojik dan man n sosyal mikrokozmos özelli i vard r.
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haz2rlanan arac2n hem testin haz2rland212 bilim
alan2n2, hem de test sorusu haz2rlama teknik
ve yöntemlerini bilen uzmanlara incelettirilmesi yoluyla sa1lanan geçerlik türü a/a12dakilerden hangisidir?
A) Ölçütlere dayal geçerlik
B) Yordama geçerli i
C) Kapsam geçerli i
D) Benzer ölçekler geçerli i
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94. Millî E1itim Bakanl212 Rehberlik ve Psikolojik

A

98. Psikolojik Dan2/ma ve Rehberlik etkinliklerinin

Dan2/ma Hizmetleri Yönetmeli1i’ne göre e1itim
kurumlar2nda olu/turulan rehberlik ve psikolojik dan2/ma hizmetleri yürütme komisyonu
ile ilgili a/a12daki ifadelerden hangisi yanl2/t2r?

anaokulundan lisenin sonuna kadar kapsaml2
ve sistematik bir /ekilde planlanmas2, geli/tirilmesi, uygulanmas2 ve de1erlendirilmesinden
olu/an model a/a12dakilerden hangisidir?

A) Y lda en az iki defa toplan r.
B) Komisyonu okul müdürü kurar.
C) Psikolojik dan manlar bu komisyonun do al
üyesidir.
D) Psikolojik dan man d ndaki di er komisyon
üyeleri her ders y l ba nda ö retmenler
kurulunda yeniden belirlenir.

A) Süreç modeli
B) Önleyici rehberlik
C) Kapsaml psikolojik dan ma ve rehberlik
programlar modeli
D) #yile tirici – çare bulucu rehberlik

99. E1er insanlara ö1üt vermezsem, onlar kendilerini geli/tirirler.

95. Millî E1itim Bakanl212 Ortaö1retim Kurumlar2

E1er insanlar2 zorlamazsam, onlar kendileri
olurlar.

Ödül ve Disiplin Yönetmeli1i’ne göre a/a12dakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik
dan2/ma servisinin görevlerindendir?
A) Okul ö renci ödül ve disiplin kuruluna sevk
edilen ö rencilerin yaz l ifadelerini al r.
B) Disiplin olaylar nda ö renciyi okul ö renci ödül
ve disiplin kuruluna sevk eder.
C) Okul müdürünün havale etti i disiplin olaylar n
inceler ve karara ba lar.
D) Disiplin konusu olan davran n yap ld nda
ö rencinin psikolojik durumuna ili kin raporu
okul müdürüne verir.

E1er insanlar2n i/lerine kar2/mazsam, onlar
kendi ba/lar2n2n çaresine bakarlar.
Yukar2daki ifadeleri temel alan psikolojik
dan2/ma yakla/2m2 a/a12dakilerden hangisidir?
A) Dan andan h z alan
B) Ak lc – duygusal
C) Psikanalitik
D) Davran ç

100. Dan2/an2n “ yi para kazanamazsam, e/ime
istediklerini alamazsam o zaman ben de1ersiz
bir insan2m demektir.” dü/üncesini irrasyonel
bir içsel konu/ma olarak gören ve bunu rasyonel içsel konu/malara çevirmeyi amaçlayan
psikolojik dan2/ma yakla/2m2 a/a12dakilerden
hangisidir?

96. I- Risk alma
II- Güven olu/turma
III- Olumlu geri bildirim verme ve alma
IV- Duygular2n2 aç21a vurma, dile getirme
Yukar2da verilen yap2land2r2lm2/ bir öz sayg2
yükseltme program2n2n etkinliklerinin
uygulanma s2ras2 a/a12dakilerin hangisinde
do1ru s2ralanm2/t2r?
A) I – II – III – IV
C) I – III – IV – II

A) Hümanistik yakla m
B) Psikanalitik yakla m
C) Davran ç yakla m
D) Ak lc – duygusal yakla m

B) II – IV – III – I
D) IV – II – I – III

97. A/a12dakilerden hangisi ilkö1retim dönemi
geli/imsel ihtiyaçlar2 do1rultusunda olu/turulabilecek mesleki hedef davran2/lar2ndan
de1ildir?
TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

A) Çevresinde var olan meslekleri fark etmek
B) Okuldaki derslerin mesleklerle ili kisini aç klamak
C) Çal man n insanlar ve toplum aç s ndan
önemini fark etmek
D) Mesleki doyum ile ki ilik özellikleri aras ndaki
ili kiyi fark etmek
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61. Müze ziyaretleri sadece müzeyi gezme ile

RES M ( / RES M / GÖRSEL SANATLAR

s2n2rl2 tutulmamal2d2r. Sonras2ndaki resim
derslerinde o müze ile ilgili çe/itli çal2/malarla
dönütler al2nmal2, bilgiler farkl2 sunu/larla
peki/tirilmelidir.

56. A/a12dakilerden hangisi sanat e1itiminin
amaçlar2ndan biri de1ildir?

A/a12dakilerden hangisi müze ziyareti sonras2ndaki resim derslerinde yapt2r2labilecek
çal2/malardan biri olmamal2d2r?

A) Sanat e itimi çocu a ve gence sanat arac l
ile ileti im kurma olana tan r.
B) Sanat e itimi ile görsel okur – yazarl k kazan l r.
C) Sanat e itimi öncelikle yetenekli ö rencilerin
e itimi için gereklidir.
D) Sanat e itimi çocu a ve gence kendi kültürünü
ve öteki kültürleri ö renme – de erlendirme
olana verir.

A) Ö rencilerle müze ziyaretinin ne kadar yorucu
geçti i ve müzede çok fazla zaman harcand
gibi konularda konu ma yapmak.
B) Gidilen müze ile ilgili sanatsal çal malar yapt rmak (resim, grafiksel tasar mlar, üç boyutlu
çal malar, tekstil malzemeleri ile tasar mlar
gibi).
C) Gidilen müze ile ilgili dramatizasyonlar ya da
tarihsel canland rmalar yapt rmak.
D) Müzede tutulan notlar ve yap lan çizimlerden
müzeyi tan tan bir pano haz rlatmak.

57. A/a12dakilerden hangisi “görsel sanatlar
ö1retmeninin” yapmas2 gereken davran2/
biçimidir?
A) Ö renci çal malar n yaln zca “güzel olmu ”,
“çirkin olmu ” eklinde de erlendirmek.
B) S n f panolar nda dönü ümlü olarak bütün
ö rencilerin çal malar na yer vermek.
C) S n f panolar nda ba ar l çal malar
sergilemek.
D) Not ile de erlendirme yaparken ö rencileri
birbirleri ile mukayese etmek.

62. Sanatç2n2n eserini ana konuya önem vererek,
bir obje ya da manzaraya sad2k kalarak
resmetmesi a/a12daki kuramlardan hangisinin
özelliklerini olu/turur?
A) # levsellik
B) Biçimci Kuram
C) Kurumsalc Kuram
D) Yans tmac (Taklitçi) Kuram

58. “Estetik e1itim, e1itimin temelidir.” görü/ü
hangi bilim adam2n2n kuram2n2 anlat2r? (Sanat
Yoluyla E1itim)
A) Victor Lowenfeld
C) Schafer Simmern

63. Ayr2cal2kl2 çocuklar2n sanatsal geli/me
aç2s2ndan durumlar2n2 aç2klayan kuram
a/a12dakilerden hangisidir?

B) Herbert Read
D) Victor Pasmor

A) Yans tmac Kuram
B) Yap sal E de er Kuram
C) Evrenselden Tikele Kuram
D) Tikelden Evrensele Kuram

59. Çocuklar2n resimlerinde, nesnelerin bir görü/
noktas2ndan de1il de birçok görü/ noktas2ndan bak2l2yormu/ças2na gösterilmesine,
nesnelerin resim düzlemine yat2r2larak
çizilmesine ne denir?
A) Mandala
C) E zamanl resim

A

64. XVII. ve XVIII. yüzy2llarda bütün Avrupa’ya

B) Röntgen resim
D) Düzleme özelli i

60. Sanatç2n2n duygu ve dü/üncelerinin ön planda
oldu1u, bir sanat yap2t2n2n duygusal ya da
simgesel özelliklerini vurgulayan kuram
hangisidir?
A) Biçimci Kuram
B) D a Vurumcu Kuram
C) Yans tmac Kuram
D) # levsel Kuram (Yararc l k Kuram )

egemen olan, resimden mimarl21a, heykelden
müzi1e tüm sanat dallar2nda etkisi görülen,
görsel sanatlar ve mimarl2k alan2nda simetriye
kar/2t asimetriyi, temel geometrik biçimlere
kar/2t e1risel biçimleri, dura1anl21a kar/2t
hareketi, tek defada alg2lanabilirli1e kar/2t
olarak da kolay kavranmazl212 ye1leyen,
Rönesans’2n dura1an kurallar2na bir kar/2 ç2k2/
olan üslup a/a12dakilerden hangisidir?
A) Barok
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C) Rokoko D) Roman
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73. Cumhuriyet döneminde Türk afi/ sanat2 ve

65. Yaln2z plastik sanatlarla s2n2rl2 kalmayan, tüm

reklamc2l212n2n ilk temsilcilerinden olan
sanatç2m2z kimdir?

sanat alan2na yay2lan (/iir ve edebiyat, müzik,
gösteri sanatlar2), tedirginlik ve ba/kald2r2
sözcükleri ile özetlenebilecek bir ruh durumunun yans2mas2 olan sanat ak2m2 a/a12dakilerden hangisidir?
A) Fovizm
C) Sembolizm

A) Mengü Ertel
B) Fikret Mualla
C) #hap Hulusi Görey
D) Bedri Rahmi Eyübo lu

B) Romantizm
D) Ekspresyonizm

74. Grafik Tasar2m2n en yal2n tan2m2 a/a12dakilerden hangisidir?

66. Bir camiyi merkez alan, medrese, imaret,
kitapl2k, çar/2, han, hamam vb. birimleri içeren
yap2 toplulu1una ne ad verilir?
A) Külliye
C) Kervansaray

A) Görsel bir ileti im sanat d r.
B) Görsel ve i itsel bir ileti im sanat d r.
C) Hareketler ile ileti imi sa layan bir sanatt r.
D) #nsanlar aras nda her türlü ileti imi sa layan bir
sanatt r.

B) Kümbet
D) Sebil

75. A/a12dakilerden hangisi tüm dünyada kabul

67. Yeralt2nda mezar odas2n2n bulundu1u, üzerine

edilen harflerle ilgili bir ölçü birimidir?

y212lm2/ bir toprak y212n2ndan olu/an yapay
gömüt tepesine ne ad verilir?
A) Piramit
C) Türbe

A) Font

B) Tümülüs
D) Pantheon

B) Bold

C) Punto

D) Serif

76. Kitapseverlerin kitaplar2n2n iç kapa12na
yap2/t2rd2klar2 üzerinde adlar2n2n ve de1i/ik
konularda resimlerin yer ald212 küçük boyutlu
grafik çal2/malara ne denir?

68. E/ büyüklükte kubbelerle örtülü Osmanl2 çar/2
yap2s2na ne ad verilir?
A) Pazar
C) Kervansaray

A

A) Simge
C) Ekslibris

B) Han
D) Bedesten

69. Resimde Kübizm ak2m2n2n en önemli temsilcisi

B) Logo
D) Bask resim

77. stanbul ve Anadolu’nun birçok kentinin ku/

a/a12daki sanatç2lardan hangisidir?

bak2/2 resmini yapm2/ olan Kanuni döneminin
ünlü minyatür sanatç2s2 kimdir?

A) Leonardo da Vinci
C) Edvard Munch

A) Levni
C) Sinan Bey

B) Michelangelo
D) Pablo Picasso

78. lkel kavimlerde tap2n2lan küçük heykellere ne

70. Bir sanat eserinin asl2n2 bozmadan yap2lan
taklidine, ço1alt2m2na ne denir?

denir?

A) Minyatür
C) Röprodüksiyon

A) #kon
C) Antik heykel

B) Rölyef
D) Stilizasyon

yap2lan slam kökenli bezeme sanat2na ne
denir?

larla yap2lan bir tür resme ne denir?
B) Minyatür C) Fresk

D) Akrilik

A) Motif

72. Mimar Sinan Üniversitesi’nde Leopold
Levy’nin ö1rencisi ve Türk resminin en önemli
figüratif sanatç2lar2ndan biri olan, resimlerinde
Orta Anadolu'nun çorak topraklar2n2 ve yoksul
ama çal2/kan insanlar2n2 anlatan sanatç2m2z
kimdir?
A) Avni Abra
C) Fikret Mualla

B) #dol
D) Bronz heykel

79. Yald2z veya boya kullan2larak kâ12t üzerine

71. Ya/ s2va üzerine kireç suyunda eritilmi/ boyaA) Vitray

B) Nigari
D) Matrakç Nasuh

B) #dol

C) Tezhip

D) Minyatür

80. A/a12dakilerden hangisi sanatsal düzenleme

B) Ne et Günal
D) Bedri Rahmi Eyübo lu
-83-

elemanlar2ndand2r?
A) Ritim
C) Vurgu

B) Denge
D) Form ve ekil
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88. A/a12dakilerden hangisi seramik modelleme

81. A/a12dakilerden hangisi sanatsal düzenleme

tekniklerinden biri de1ildir?

ilkelerindendir?
A) Doku

B) Renk

C) Çizgi

fark2 a/a12dakilerden hangisidir?
A) Zor olmas
B) Kapsaml olmas
C) Göreceli olmas
D) Alt disiplinlerinin olmamas

C) Medrese D) Külliye

83. Güzel sanatlarda 2/2k – gölge, oranlar, renk

90. lk örnekleri ABD’li heykelt2ra/ A. Calder tara-

de1erleri ve karakteri, optik görünü/ içinde
do1aya detaylar2yla mümkün oldu1unca sad2k
kal2narak yans2tt2rma anlay2/2na ne ad verilir?

f2ndan verilen, modern heykelcilikte hareketli
parçac2klardan olu/mu/ yap2t türüne verilen
ad a/a12dakilerden hangisidir?
A) Mobil

B) Natüralizm
D) Lüministik Sanat

92. A/a12da verilen sanat kuram2 ve sanat ak2m2
e/le/melerinden hangisi do1rudur?

Valadon’un o1lu, çok küçük ya/ta alkolik olan
ve Paris sokaklar2n2n ressam2 olarak tan2nan
Frans2z sanatç2 a/a12dakilerden hangisidir?

A) Anlat mc – Fovizm
B) Biçimcilik – Kübizm
C) Anlat mc l k – Sürrealizm
D) Yans tmac Sanat Kuram – Ekspresyonizm

93. A/a12dakilerden hangisi dokuma türlerinden
biri de1ildir?

86. Ta/ Bask2 tekni1ine ne denir?
A) Serigrafi tekni i
B) Litografi tekni i
C) Yüksek bask tekni i D) Çukur bask tekni i

D) Krepis

A) Sanatç n n açt ilk sanat sergisine verilen
add r.
B) Sanatç n n açt son sanat sergisine verilen
add r.
C) Sanatç n n ya am boyunca yapt eserleri
kronolojik bir düzen içinde sunan sergisine
verilen add r.
D) Sanatç n n ya am boyunca ödül ald
eserlerden olu an sergiye verilen add r.

B) Fütürizm
D) Sembolizm

A) Maurice Utrillo
B) François Millet
C) John Constable
D) Caspar David Friedrich

C) Glop

hangisi aç2klar?

ortaya ç2kan, geçmi/ ve geleneksel görü/leri
reddederek evrendeki hareketin bir an2n2
resmetmeyi de1il, hareketin kendini duyurmay2
isteyen ve her/eyin hareket hâlinde, de1i/mekte oldu1unu kabul eden ak2m a/a12dakilerden hangisidir?

85. Degas ve Renoir2n modelli1ini yapan Suzanne

B) Ofort

91. Retrospektif serginin anlam2n2 a/a12dakilerden

84. 1909’da talya’da önce /iir de sonra resimde

A) Orfizm
C) Realizm

B) Sucuk tekni i
D) Bilye tekni i

89. Esteti1in di1er bilim alanlar2ndan en önemli

ölülerini gömdükleri daha ziyade kubbe ile
de1il de yuvarlak veya çokgen tabanl2, tepesi
sivri külah biçiminde örtülü olan mimari
yap2lara ne ad verilir?

A) #dealizm
C) Realizm

A) Torna tekni i
C) Ba lama tekni i

D) Kontrast

82. Selçuklular zaman2nda yap2lan Müslümanlar2n

A) Kümbet B) Türbe

A

A) Cicim

B) Çözgü

C) Sumak

D) Zili-Sili

94. Çok alanl2 sanat e1itimi yönteminde sanat
tarihi disiplini a/a12dakilerden hangisiyle
do1rudan ilgilidir?

87. A/a12da renkle ilgili verilenlerden hangisi

A) Sanatç ya ad çevresinden nas l
etkilenmi tir?
B) Sanat eseri olu turulurken hangi renkler
kullan lm t r?
C) Sanatç sanat eserinde dengeyi nas l
olu turmu tur?
D) Do al güzellik ile resimdeki güzellik aras nda
fark var m d r?

yanl2/t2r?
A) En s cak renk k rm z -turuncudur.
B) Mavi rengin tamamlay c s turuncu renktir.
C) Aç k renkler, koyu renklere göre daha kl d r.
D) Bir ana renge beyaz kat larak kromas
güçlendirilir.
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95. A/a12dakilerden hangisi görsel sanatlara

TAR H

yönelik ürün vermez?
A) Tekstil sanat
C) Seramik sanat

56. A/a12dakilerden hangisi, tarihin mekâna göre

B) Foto raf sanat
D) Fonetik sanat

s2n2fland2r2lmas2na bir örnektir?
A) T p Tarihi
B) Fetret Devri Tarihi
C) Mezopotamya Tarihi
D) Kültür Tarihi

96. A/a12dakilerden hangisi ekspresyonizmin
özelliklerindendir?
A) # levsel bir amaca sahiptir.
B) Sanatç duygular n ifade eder.
C) Gerçek dünyan n yans mas d r.
D) Yaln zca biçimler ve renkler önemlidir.

57. Ferman, berat, antla/ma, sözle/me, emir gibi
yaz2l2 belgelerin incelenmesi suretiyle tarihe
yard2mc2 olan bilim dal2, a/a12dakilerden
hangisidir?

97. Özgün bask2 teknikleri aras2nda ço1alt2lamayan tek bask2 türüne ne ad verilir?

A) Heraldik
C) Onomastik

A) Litografi tekni i
B) Yüksek bask tekni i
C) Serigrafi tekni i
D) Mono bask tekni i

vermi/tir?
A) Persler
C) Urartular

yaln2z renk olarak kullanarak, benzetilecek
konusu olmadan, sadece çizgi, /ekil ve
renkten yararlanan sanat ak2m2na ne denir?

“Musevi” ad2yla da an2lan topluluk, a/a12dakilerden hangisidir?

B) Dadaizm
D) Fütürizm

A) Babilliler
C) #branîler

kaz2narak i/lendikten sonra asitle a/2nd2rma
yap2l2r ve kal2plar2n üzerine rulo ile bask2
boyas2 sürülerek çe/itli yöntemlerle kâ12da
aktar2l2r. Bu teknik a/a12dakilerden hangisinin
tan2m2d2r?

da meydana getirdi1i de1i/imler sonucunda
sanat2n insan ya/am2ndaki en önemli görevi
a/a12dakilerden hangisi olmal2d2r?

B) Keldanîler
D) Asurlular

60. Yunanl2 /air Homeros’un lyada Destan2’n2n
ana konusunu te/kil eden Truva Sava/2, a/a12dakilerden hangileri aras2nda yap2lm2/t2r?
A) Truval lar – Akalar
B) Akalar – Dorlar
C) Akalar – Kartacal lar
D) Truval lar – Fenikeliler

B) Litografi tekni i
D) Yüksek bask tekni i

100. 19. yüzy2l sanayi devriminin toplumsal ya/am-

B) Kimmerler
D) Asurlular

59. Hz. Musa’ya inanmalar2ndan dolay2, tarihte

99. Biçim ve formlar çe/itli kal2plar üzerine

A) Gravür
C) Serigrafi tekni i

B) Diplomatik
D) Nümizmatik

58. Frig Devleti’ne a/a12dakilerden hangisi son

98. Hiçbir /ey anlatma amac2 gütmeden, rengi

A) Abstre
C) Orfizm

A

61.

Avrupa’n2n bugünkü etnik yap2s2 olu/tu.
Avrupa’da feodalite ortaya ç2kt2.
Avrupa’da kilise önem kazand2.
Verilen bilgiler ile a/a12daki tarihî olaylardan
hangisi aras2nda do1rudan ba1lant2 kurulabilir?

A) Sanat, insanlar e lendirerek e itmektedir.
B) Sanat, insanlar n bo vakitlerini de erlendirmektedir.
C) Sanat, insanlar tekdüze ya amdan kurtar r,
ruhsal dengeyi sa lar.
D) Sanat, dini do malar n kald r lmas na, dinin
ya am içindeki kutsal yerini almas na yard mc
olmu tur.

A) Reform Hareketleri
C) Kavimler Göçü

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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62. I- Tarihte ilk defa Macaristan’da siyasi bir güç
olu/turdular.
II- Günümüzdeki Karaim Türklerinin
atalar2d2rlar.
III- Sasanilerle birlikte 619–626 y2llar2nda
stanbul’u iki kez ku/att2lar.
IV- Orta Ça1 ba/lar2nda Ruslar2, ordu ve devlet
örgütlenmesi alanlar2nda etkilediler.

67. Hicri Takvim, a/a12daki halifelerden hangisinin
zaman2nda düzenlenerek kullan2lmaya
ba/lanm2/t2r?
A) Hz. Ebu Bekir
C) Hz. Osman

Gazneliler Dönemine aittir?
A) Arusü’l–Felek Camii
B) Harekkan Kümbeti
C) Mümine Hatun Türbesi
D) Ribat- Anu irvan Kervansaray

B) II – III
D) Yaln z III

63. Orta Asya hâkimiyeti için Çinlilerle Araplar aras2nda yap2lan Talas Sava/2 s2ras2nda Uygurlar2n ba/2nda bulunan hükümdar, a/a12dakilerden hangisidir?

69. Osmanl2 Devleti’nin kurucusu olan Kay2
Boyu’nun ongunu ve anlam2 hangi seçenekte
do1ru olarak verilmi/tir?

A) Bögü Ka an
B) Moyen – Çur Ka an
C) Kutluk Bilge Kül Ka an
D) Baga Tarkan

A)
B)
C)
D)

64. Hz. Muhammed Döneminde yap2lan;

C) III

sava/lar2n2n kronolojik s2ras2 a/a12dakilerden
hangisidir?

D) IV

A) II – IV – I – V – III
C) III – II – I – IV – V

65. 711 y2l2nda Vizigotlar2 yenilgiye u1ratarak
spanya’n2n fethini gerçekle/tiren slam
komutan2, a/a12dakilerden hangisidir?
A) Tar k Bin Ziyad
C) Amr Bin As

B) II – I – IV – V – III
D) V – III – II – I – IV

71. A/a12da verilenlerden hangisinin Hindistan’da
Türk hâkimiyeti dönemi ile ilgisi yoktur?

B) Kuteybe Bin Müslim
D) Halid Bin Velid

A) Kutbeddin Aybeg
C) Hak Nazar Han

66. I- Arapçan2n resmî dil olarak kabul edilmesi
II- Ba1dat’2n ba/kent yap2lmas2
III- lk alt2n ve gümü/ paran2n bas2lmas2
IV- Beyt’ül Hikme ad2 verilen bilim merkezinin
aç2lmas2

72.

slam tarihine ait yukar2daki olgulardan hangisi
/ hangileri Emevi Halifesi Abdülmelik zaman2nda gerçekle/tirilmi/tir?
A) Yaln z I
C) Yaln z IV

Anlam
Çok ülkeye hakim
Büyükler gibi aziz
Derecesi hepsinden üstün
Kuvvetli

I- Malazgirt
II- Pasinler
III- Köseda1
IV- Katvan
V- Yass2çimen

sava/lar2ndan hangisinde, Müslümanlar ilk kez
Bizans’la kar/2 kar/2ya gelmi/lerdir?
B) II

Ongun
Kartal
Tav anc l
Çak r
2ahin

70. Türk Tarihi’nde büyük öneme sahip olan;

I- Bedir
II- Uhut
III- Huneyn
IV- Mute

A) I

B) Hz. Ömer
D) Hz. Ali

68. A/a12da verilen mimari eserlerden hangisi

Verilen özelliklerden hangisi / hangileri Avarlara aittir?
A) I – III – IV
C) Yaln z I

A

B) I – III
D) II – III – IV

Kütahya merkez olmak üzere, I. Yakup Bey
taraf2ndan kurulmu/tur.
II. Yakup Bey, beylik topraklar2n2 vasiyetle
Osmanl2lara b2rakm2/t2r.
Beylik, II. Murat zaman2nda tamamen
Osmanl2lara kat2lm2/t2r.
Özellikleri verilen Anadolu Türk Beyli1i, a/a12dakilerden hangisidir?
A) Germiyano ullar
C) E refo ullar
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73. Türkiye Selçuklular2nda ülke topraklar2n2n

78. A/a12dakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet

kay2t defterlerini tutan, has ve 2ktalara ait
kararlar2 düzenleyen divana verilen isim,
a/a12dakilerden hangisidir?
A) #n a
C) Pervaneci

Dönemi olaylar2ndan de1ildir?
A) Arnavutluk’un Fethi
C) Otlukbeli Sava

B) # raf
D) Niyabet-i Saltanat

B) Bosna’n n Fethi
D) Rodos’un Fethi

79. Yeniçeri Oca12n2 kuran ve bu oca12 kald2ran
padi/ahlar, a/a12dakilerden hangisinde birlikte
verilmi/tir?

74. Avrupa’da Restorasyon Döneminde Frans2z
htilali’nin etkilerinden korunmak için Rusya,
Prusya, Avusturya ve ngiltere’nin bir araya
gelerek kurduklar2 Dörtlü ttifak, a/a12daki
politikalardan hangisini olu/turmu/tur?

A) II. Murat – II. Mahmut
B) I. Murat – II. Mahmut
C) Osman Gazi – IV. Murat
D) Orhan Bey – II. Abdülhamit

A) Monroe Doktrini’ni
B) Meternik Sistemi’ni
C) Truman Doktrini’ni
D) Germanya Konfederasyonu’nu

80. A/a12dakilerden hangisinin fethiyle Osmanl2
Devleti, Do1u Akdeniz’de tam güvenlik
sa1lam2/t2r?

75. Avrupa Tarihi’nde görülen;

A) Malta

I- Augsburg Antla/mas2
II- Otuz Y2l Sava/lar2
III- Çiftegül Sava/2
IV- Dünyan2n çevresinin dola/2lmas2

B) Rodos

C) Sak z

D) K br s

81. A/a12daki antla/malardan hangisi sonucunda
Rusya, ilk defa Ortodokslar2n haklar2n2 koruma
bahanesiyle Osmanl2 Devleti’nin iç i/lerine
kar2/maya ba/lam2/t2r?

olaylar2ndan hangisi / hangileri 15. yüzy2lda
gerçekle/mi/tir?
A) Yaln z I
C) I – II – IV

A

A) Küçük Kaynarca
C) Prut

B) Yaln z III
D) II – III – IV

B) Karlofça
D) Berlin

82. Osmanl2 Devleti’nde çar/2 ve pazarlar2n denetlenmesinden sorumlu olan ta/ra görevlisi,
a/a12dakilerden hangisidir?

76. A/a12dakilerden hangisi, 17. yüzy2l sadrazamlar2ndan Tarhuncu Ahmet Pa/a’n2n, bütçe
aç212n2 kapatmak için ald212 önlemlerden
biridir?

A) Suba
C) Muhtesip

A) Saray masraflar n k smak
B) D ar dan borç para almak
C) Ulufe da t m n kald rmak
D) Vak f gelirlerinin önemli bir k sm n hazineye
irat kaydettirmek

B) Kapan Emini
D) Beytülmal Emini

83. S2n2r boylar2ndaki hizmetlerine kar/2l2k askerî
yöneticilere ve ak2nc2 beylerine verilen
topraklar, a/a12dakilerden hangisidir?
A) Yurtluk ve ocakl k arazi
B) Mukataa arazi
C) Pa makl k arazi
D) Vak f arazi

77. I- M2s2r
II- Karaman
III- Erzurum
IV- Habe/

84. Her y2l 28 Eylül günü “Türk Denizcilik Günü”
olarak kutlan2r.

Verilenlerden hangisi / hangileri Osmanl2 ta/ra
te/kilat2nda bulunan salyaneli (y2ll2kl2) eyaletlerden de1ildir?

Bu güne anlam2n2 veren zafer, a/a12dakilerden
hangisidir?

A) Yaln z I
C) II – III

A) Preveze
C) Mohaç

B) Yaln z II
D) I – III – IV
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85. Osmanl2 Devleti’nin imzalad212 en son

92. A/a12daki stanbul Hükûmetlerinden hangisi
döneminde, Temsil Heyeti ile Amasya
Görü/meleri yap2lm2/t2r?

antla/ma, a/a12dakilerden hangisidir?
A) Lozan
C) Mudanya

B) Mondros
D) Sevr

A) Salih Pa a Hükûmeti
B) Tevfik Pa a Hükûmeti
C) Ali R za Pa a Hükûmeti
D) Ahmet #zzet Pa a Hükûmeti

86. A/a12dakilerden hangisi Mihver devletlerinden
biri de1ildir?
A) Fransa

B) Japonya C) #talya

A

D) Almanya

93. Kurtulu/ Sava/2’nda Güney Cephesi sava/lar2
hangi antla/ma ile sona ermi/tir?

87. Hatay’2n Türkiye’ye kat2lmas2 karar2, a/a12daki-

A) Gümrü Antla mas
B) Ankara Antla mas
C) Lozan Antla mas
D) Mudanya Ate kes Antla mas

lerden hangisinde al2nm2/t2r?
A) Milletler Cemiyeti’nde
B) Suriye Hükûmeti’nde
C) Hatay Millet Meclisi’nde
D) Bo azlar Komisyonu’nda

94. A/a12dakilerden hangisi Misak2millî’nin
konular2 aras2nda yer almaz?

88. Toplumsal alanda yap2lan a/a12daki ink2lap-

A) S n rlar
C) Kapitülasyonlar

lardan hangisi di1erlerinden daha sonra
gerçekle/mi/tir?
A) A rl k ve uzunluk ölçü birimlerinin
de i tirilmesi
B) Soyad Kanunu’nun kabulü
C) 2apka Kanunu’nun ç kar lmas
D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapat lmas

95. A/a12dakilerden hangisi Sakarya Meydan
Muharebesi’nin sonuçlar2ndan biridir?
A) Kapitülasyonlar n kald r lmas
B) Yunanistan ile silahl çat maya son verilmesi
C) Fransa ile aram zdaki sava n sona ermesi
D) Bat Anadolu’dan Yunanl lar n ç kar lmas

89. “Yeniliklere ayak uyduramayan milletlerin
hayat2nda çökü/ ba/lar. Bu çökü/ü önlemek
için, yeniliklere aç2k olmak gerekir. Toplum,
ça12n gereklerine göre geli/meli ve yenilenmelidir.”

96. Amasya Genelgesi’nin a/a12daki maddelerinden hangisi, Kurtulu/ Sava/2’n2n gerekçesini
belirtmektedir?

Bu söz, Atatürk ilkelerinden hangisinin
önemini vurgulamaktad2r?
A) Devletçili in
C) Laikli in

A) Sivas’ta millî bir kongre toplanacakt r.
B) Vatan n bütünlü ü, milletin ba ms zl
tehlikededir.
C) Millî bir kurulun varl gereklidir.
D) Kongreye halk n güvenini kazanm
temsilcilerin gönderilmesi gerekmektedir.

B) Halkç l n
D) #nk lapç l n

90. Lozan Konferans2’na yaln2zca Bo1azlar konusu görü/ülürken kat2lan iki devlet a/a12dakilerden hangisinde birlikte verilmi/tir?

97. Verilen diyagramdaki bo/ b2rak2lan yere
a/a12daki ilkelerden hangisi yaz2lmal2d2r?

A) Polonya – Ukrayna
B) Sovyet Rusya – Gürcistan
C) Gürcistan – Romanya
D) Sovyet Rusya – Bulgaristan

Unvan ve lakaplar2n
kald2r2lmas2

Halkç2l2k

Etibank’2n kurulmas2

….?....

Türk Dil Kurumunun
aç2lmas2

Milliyetçilik

91. I. Dünya Sava/2’nda Osmanl2 Devleti’nin
Çanakkale Cephesi’nde kazand212 ba/ar2,
hangi devletin sava/tan çekilmesinde etkili
olmu/tur?
A) Rusya
C) Bulgaristan

B) Bo azlar
D) Tazminatlar

A) #nk lapç l k
C) Laiklik

B) #talya
D) #ngiltere
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98. Milletler Cemiyeti’ndeki “Manda Rejimi” yerine

TÜRK D L VE EDEB YATI /
D L VE ANLATIM / TÜRK EDEB YATI

Birle/mi/ Milletler bünyesinde a/a12dakilerden
hangisi olu/turulmu/tur?
A) Güvenlik Konseyi
B) Vesayet Konseyi
C) Ekonomik ve Sosyal Konsey
D) Uluslararas Adalet Divan

56. Kutadgu Bilig’deki kahramanlar baz2 kavramlar2 temsil ederler. Buna göre a/a12daki
kahramanlardan hangisi temsil etti1i kavramla
birlikte verilmemi/tir?
A) Kün Togd – Adalet
C) Odgurm – Kanaat

99. Resmî ad2 “Uluslararas2 Örgüt Olu/turmaya
Mahsus Birle/mi/ Milletler Konferans2” olarak
geçen konferans, a/a12dakilerden hangisidir?

yeleri’yle ilgili de1ildir?
A) Kahramanlardan bir k sm insanüstü kuvvet
sahibidir.
B) Göçebe O uz Türklerinin toplum hayat konu
olarak i lenmi tir.
C) Danimarkal bilgin Vilhelm Thomsen taraf ndan 1896’da ne redilmi tir.
D) 15. yüzy l n Anadolu Türkçesiyle yaz lm t r.

100. Tek parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisinin
5. büyük kurultay2nda;

58. Sade, samimi bir söyleyi/le epik-lirik özellikler
gösteren /iirler yazan ve “Hakk2m2zda devlet
etmi/ ferman2 / Ferman padi/ah2n da1lar
bizimdir.” m2sralar2n2n sahibi olan halk /airi
a/a12dakilerden hangisidir?

gibi amaçlar2 gerçekle/tirmek için kurulan
grup, a/a12dakilerden hangisidir?
A) Müstakil Grup
C) Islahat Grubu

B) Ay Told –Devlet
D) Ögdülmi – Ak bet

57. A/a12dakilerden hangisi Dede Korkut Hikâ-

A) Yalta Konferans
B) Potsdam Konferans
C) San Francisco Konferans
D) Washington Konferans

I- Parti içinde ele/tiri yapmak,
II- Muhalefet grubu gibi hükûmetin uygulamalar2n2 denetlemek,
III- Meclisi çok partili rejime al2/t2rmak

A

B) Tesanüt Grubu
D) #stiklal Grubu

A) Pir Sultan Abdal
C) Dadalo lu

B) Karacao lan
D) Köro lu

59. Yoku/a yukar2 keklik seki/li
ni/e a/a12 tav/an bükü/lü
Dü/man2n görünce /ahin bak2/l2
Ku1uya benziyor boynu k2r at2n
Köro1lu

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

Yukar2daki dörtlü1ün konusuna göre türü
nedir?
A) Koçaklama
C) Ta lama

B) A t
D) Güzelleme

60. 18. yy.da Avrupa’ya elçi olarak gönderilen
Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Sefaretnamesi
a/a12dakilerden hangisidir?
A) Berlin Sefaretnamesi
B) Fransa Sefaretnamesi
C) Lehistan Sefaretnamesi
D) Viyana Sefaretnamesi
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61. ………. Türk edebiyat2nda ilk defa be/ mesnevi

65. Yunus Emre’nin aruzun “fâilâtün / fâilâtün /

yazmak suretiyle bir hamse vücuda getiren
/airdir. Türk edebiyat2n2n ilk /airler tezkiresi
olan ……….…. onun taraf2ndan yaz2lm2/t2r.

fâilün” kal2b2yla, mesnevi /eklinde yazd212;
tasavvuf, ahlâk ve din konular2n2 i/ledi1i eseri
a/a12dakilerden hangisidir?

Bu parçadaki bo/ yerlere s2ras2yla getirilebilecek isimler a/a12dakilerin hangisinde
verilmi/tir?

A) Fîhi Mâfih
B) Mîzânü’l – Ezvân
C) Risaletü’n – Nushiyye
D) Vesiletü’n Necât

A) Ali 2îr Nevai, Mecâlisün – Nefâis
B) Latifî, Tezkiretü’ – 2uarâ
C) Â k Çelebi, Me âirü’ – 2uarâ
D) Ahdî, Gül en – i 2uarâ

66. A/a12dakilerden hangisi Recaizâde Mahmut
Ekrem ile Cenap (ahabettin’in ortak bir yönü
de1ildir?

62. Hayret ey büt suretin gördükte lâl eyler meni

A) “Sanat için sanat” görü ünü savunmak
B) “Kulak için kafiye” anlay nda olmak
C) Tabiat konusunu i lemek
D) Roman türünde eserler vermek

Suret-i hâlim gören suret hayal eyler meni
Fuzulî
Bûs-i la’lin /öyle sîr-âb-2 zülâl eyler beni
Kim gören âb-2 hayât içmi/ hayal eyler beni
Nedim

67. Servet-i Fünunculardan oldukça ayr2larak daha
çok toplum konular2 üstünde durmu/tur. Bat2
medeniyetine geçerken millî de1erlerimizi
korumak gerekti1ini en iyi savunanlardan
biridir. (iirlerinin ço1unu Servet-i Fünun’da
brahim Cehdî mahlas2yla yazm2/t2r. Firak-2
Irak, Malta Geceleri, Gizli Figanlar adl2 eserlerin sahibidir.

Bu beyitler için a/a12dakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Ayn yüzy lda yaz lm lard r.
B) Ölçü, uyak ve redifler özde tir.
C) #kisi de makta beyitidir.
D) Farkl konular i lemi lerdir.

Bu parçada tan2t2lan sanatç2 a/a12dakilerden
hangisidir?

63. 1. “Mersiye-i Sultan Süleyman Hân” Kanunî’nin
ölümü üzerine yaz2lm2/, samimi elemleri
ifade eden bir eserdir.
2. Mesnevi naz2m /ekli ile yaz2lm2/ olan
“Harname” büyük bir fabld2r.
3. “Tuhfetü’l-Harameyn” adl2 eserde hac
seyahati intibalar2 hikâye edilir.

A) Hamdullah Suphi Tanr över
B) Süleyman Nazif
C) Ziya Gökalp
D) Ahmet Ha im

68. Edebiyat2m2zda “Gurbet (airi” olarak bilinen

Numaraland2r2lm2/ cümlelerde a/a12daki
/airlerden hangisinin bir eserinden söz
edilmemi/tir?
A) Nâbî

B) 2eyhî

C) Bâkî

sanatç2, /iirlerinde sava/, memleket, gurbet,
a/k, tabiat gibi temalar yan2nda, millî duygular2
i/lemi/tir. Dil ve ahengi sa1lam, içli, samimi bir
ifadesi vard2r. “ zmir Yollarl2nda, Gurbet, Bingöl Çobanlar2, Erzurum” /iirlerinden
baz2lar2d2r.

D) Necatî

64. Tasavvuftaki vahdetivücud inanc2, çe/itli türden ku/lar2n Hüdhüd ku/unun ba/kanl212nda
padi/ahlar2 Simurg’u aramalar2 hikâye edilerek
anlat2lm2/t2r. Ku/lar2n ba/2ndan birçok macera
geçer, sonuçta pek az2 Simurg’a ula/2r. Ona
ula/an ku/lar onda kendilerini, kendilerinde
onu görürler. Sembolik olarak ku/lar insanlar2,
Hüdhüd akl2 ve Simurg da Allah’2 temsil
etmektedir.

Bu parçada sözü edilen /airimiz a/a12dakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çaml bel B) Behçet Necatigil
C) Kemalettin Kamu
D) Faz l Hüsnü Da larca

69. Osmanl2 Devleti’nin kurulu/ y2llar2n2 roman

Bu paragrafta anlat2lanlar a/a12dakilerden
hangisinin konusudur?
A) Ke fü’z – Zünûn
C) Mant k ut-Tayr

A

konusu olarak i/lemi/ olan yazarlar a/a12dakilerin hangisinde birlikte verilmi/tir?
A) Nihal Ats z – Mustafa Necati Sepetçio lu
B) Kemal Tahir – Tar k Bu ra
C) Peyami Safa – Yavuz Bahad ro lu
D)Turan Oflazo lu – Emine I nsu

B) Garibnâme
D) Hüsn ü A k
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70. “Her /ey görmekten ibarettir. Üstatlar2n gözüy-

A

74. Hüseyin Rahmi’nin ………. adl2 roman2nda,

le de1il, kendi gözlerinle do1ruyu görebilirsin.
Bunun için de biraz beklemen laz2m. Kendi
duygu ve görü/lerini de eserlerine katma. Bir
sanatç2n2n orijinalli1i, “büyük /eyler”de de1il,
önce “küçük /eyler”de görülür. (âheserler,
basit konular üzerindeki önemsiz ayr2nt2lardan
meydana gelmi/tir.

okumak için gitti1i Paris’ten döndükten sonra
hayata bak2/ aç2s2 de1i/mi/, Avrupai hayat
tarz2na özenmi/ ve gözünü para h2rs2 bürümü/
Meftun Bey’in, ailesiyle birlikte ya/ad212 olaylar
anlat2lmaktad2r. Ayr2ca eserde, alafrangal212n
devrin gençleri üzerinde yapt212 olumsuz etki
vurgulanmaktad2r.

Bu parçada roman anlay2/2n2 belirten yazar,
a/a12daki edebî ak2mlardan hangisine
mensuptur?

Bu parçada bo/ b2rak2lan yere a/a12dakilerden
hangisi getirilmelidir?

A) Klasisizm
C) Realizm

A) Mürebbiye
C) 2 psevdi

B) Romantizm
D) Sembolizm

75. A/a12daki eserlerden hangisi farkl2 bir edebî

71. Akl2n, geleneklerin, al2/kanl2klar2n denetimin-

türde yaz2lm2/t2r?

den uzak, bilinçalt2 gerçeklerini yans2tan yani
bilinen gerçekle ba12n2 kesip kendince bir
gerçek yaratmak amac2n2 güden edebiyat ve
sanat ak2m2d2r. Gerek söz, gerek yaz2, gerek
ba/ka bir /ekil ile dü/üncenin hakiki faaliyetini
ifade eden saf ruhî bir otomatizmdir. Ak2l ve
mant212n kontrolünden bütün bed ve ahlaki
endi/eden kurtulmu/ olan dü/üncenin
tespitidir.

A) Türk’ün Ate le #mtihan (Halide Edip Ad var)
B) Bo aziçi Yal lar (Abdülhak 2inasi Hisar)
C) E kâl-i Zaman (Ahmet Rasim)
D) Be 2ehir (Ahmet Hamdi Tanp nar)

76. A/a12daki yazar – eser e/le/tirmelerinden
hangisi yanl2/t2r?
A) Orhan Kemal – Avare Y llar
B) Atilla #lhan – Kurt Kanunu
C) Cengiz Da c – Onlar da #nsand
D) Fakir Baykurt – Y lanlar n Öcü

Bu parçada tan2t2lan edebiyat ak2m2 a/a12dakilerin hangisi taraf2ndan benimsenmi/tir?
A) Emile Zola
C) Honore de Balzac

B) Gustave Flaubert
D) Andre Breton

77. Ya/ar Kemal’in “Orta Direk, Yer Demir Gök
Bak2r, Ölmez Otu” isimli romanlar2n2 içine alan
üçlemesi a/a12dakilerden hangisidir?

72. A/a12daki eser – yazar e/le/tirmelerinden
hangisi yanl2/t2r?

A) Da n Öte Yüzü
B) Kimsecik
C) Akça Saz n A alar
D) Bir Ada Hikâyesi

A) Oliver Twist – Charles Dickens
B) Ölü Canlar – Gogol
C) Venedik Taciri – Shakspeare
D) Madam Bovary – Balzac

78. Orhan Pamuk’a ait a/a12daki eserlerden

73. Ya/ad212 /ehrin en i1renç, en korkunç yanlar2n2 görür. Kendi derinliklerini ve insanl212n
ölçüsünü tan2mak için her /eyi yapmaya haz2rd2r. Ya/l2, tefeci bir kad2n2 öldürdükten sonra iç
hesapla/malar2 ve vicdan azab2 onu, suçunu
itiraf etmeye götürür. Tutuklan2r ve Sibirya’da
kürek mahkûmu olarak cezas2n2 tamamlar. Bu
süreç onu yeni bir insan hâline getirir. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza isimli roman2ndaki bu
ba/kahraman2n ad2 a/a12dakilerden hangisidir?
A) Raskalnikov
C) Bazarov

B) #ffet
D) Gulyabani

hangisinin türü di1erlerinden farkl2d2r?
A) Sessiz Ev
C) Yeni Hayat

B) Öteki Renkler
D) Beyaz Kale

79. A/a12dakilerden hangisi Fecr-i Âti toplulu1unu

B) #van #lyiç
D) Akakiy Akakiyeviç
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80. Kan a1las2n bu dîde-i dür-bâr2m a1las2n

85.

Ans2n benim o yâr-2 vefâ-dâr2m a1las2n
Çe/m ü dehân u âr2z u ruhsâr2m a1las2n
Ba/tan ba/a bu cism-i siyeh-kâr2m a1las2n
A1yâr2m a1las2n bana hem yâr2m a1las2n
Gû/ eyleyen hikâyet-i Esrâr’2m a1las2n
Nâdide bir güher telef ettim dirî1 vâh
Hâk içre defn edip gerü gittim dirî1 vâh
(eyh Galip

A) Korece
C) Tacikçe

B) Müsemmen
D) Müseddes

yüklem uyumu yoktur?
A) Duvarlar, bak ld kça uzuyorlar, yükseliyorlar.
B) Güne in s cakl ndan kaçanlar, deniz sular n n
serinli ine s n yor.
C) Caddeler, sokaklar, o ve bu an, sanki bulutlarla
bir ak yor.
D) A açlar, ta lar ve kayalar kta kaybolmu ,
erimi lerdi.

Derdünle kare çullara girsün sehâbdan
Bâkî
Bu beyitte a/a12daki edebî sanatlardan hangisi
vard2r?
B) Tekrir
D) Hüsn-i Ta’lîl

87. A/a12daki cümlelerin hangisinde anlat2m
bozuklu1u vard2r?

82. Gül hasretünle yollara tutsun kula12n2
Nergis gibi k2yâmete dek çeksün intizâr
Bâkî

A) Dil, ileti imi sa layan canl bir varl kt r.
B) Dilimiz, yeni kelime türetilmesine son derece
elveri li ve müsaittir.
C) #yi yazmak, do ru yazmaktan çok çaba ister.
D) Tan nm yazarlar da zaman zaman dil
yanl lar yapmaktad rlar.

A/a12da birlikte verilmi/ söz sanatlar2ndan
hangileri bu beyitte vard2r?
A) Te bih – Te his
C) Tezat – Tevriye

B) Kinaye – Tariz
D) Terdit – #ntak

88. Seslerin birbirleriyle münasebetleri s2ras2nda

83. A/a12dakilerin hangisinde bilgi yanl2/l212

gramer birli1inin bünyesindeki bir konsonant2n bazen dü/tü1ü görülür.

vard2r?
A) Günümüz Türkiye’si s n rlar içerisinde yay mlanm ilk Türkçe gazete, resmî bir gazete olan
“Takvim-i Vekayî”dir.
B) Agâh Efendi taraf ndan 2inasi’nin yaz ve
te vikleriyle 1860’ta ç kar lan edebiyat m z n ilk
özel gazetesi “Tercüman- Ahvâl”dir.
C) Hükümetten yard m gören, yar resmî olarak
ç kart lan Türk edebiyat n n ikinci gazetesi
“Tasvir-i Efkâr”d r.
D) Londra’da 1868 y l nda Nam k Kemal ile Ziya
Pa a’n n birlikte ç kard klar gazetenin ad
“Hürriyet”tir.

A/a12dakilerin hangisinde buna bir örnek
vard2r?
A) Pos b y klar, bu kuru ve ufarak yüzü gölgeliyordu.
B) Okumaya gönlün varsa okutaca m seni, dedi.
C) Hastal kl duyarl yla geçmi bir dönemin
yazar yd o.
D) Per embenin geli i çar ambadan belli olur.

89. “ le” sözcü1ü a/a12daki cümlelerin hangisinde

84. Timur devrinde ba/layarak 15 ve 16. as2rlarda

“vas2ta” görevinde kullan2lm2/t2r?
A) Hikâyelerinde ku ile kayay birlikte kullan r.
B) Bizim köydekiler, sabaha kar büyük bir gürültü ile uyanm .
C) Ate o lu, ya l l n getirdi i hastal k ile bitkindi.
D) Bo az n bu geceki letafetini bir manzume ile
tasvire çal yordu.

kuvvetli bir edebiyat meydana getirmek
suretiyle en parlak ça12n2 ya/ad2ktan sonra
son zamanda yerini modern Özbekçeye
b2rakan yaz2 dili a/a12dakilerden hangisidir?
A) K pçak Türkçesi
C) Kuzey Türkçesi

B) Arnavutça
D) Urduca

86. A/a12daki cümlelerin hangisinde özne –

81. Yansun yakulsun âte/-i hecrünle âfitâb

A) #stifhâm
C) Tezat

Kelimelerde cinsiyet ayr2m2 bulunmaz.
Fonetik aç2dan ses uyumu vard2r.
Say2 s2fat2ndan sonra çokluk eki getirilmez.
Kelime yap2m2 ve çekiminde son ekler
kullan2l2r.
Türkçe ile ayn2 dil ailesi içinde yer al2r.
A/a12dakilerden hangisi bu özelliklerin
tümünü ta/2r?

Bu bendin naz2m biçimi a/a12dakilerden
hangisidir?
A) Muhammes
C) Murabba

A

B) Do u Türkçesi
D) Çuva ça
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90. A/a12dakilerin hangisinde di1erlerinden farkl2

96. A/a12daki cümlelerin hangisinde birden fazla

yap2da kurulmu/ bir birle/ik s2fat vard2r?

çekimli fiil kullan2lm2/t2r?

A) Ahmet’in kafas n birtak m dü ünceler me gul
ediyordu.
B) Onun kocaman kahverengi gözlerine dikkatle
bakt .
C) Bir aral k aç kgöz adam n biri kitab al p getirmi .
D) Çocuklar s rayla aksakall dedelerinin elini öptüler.

A) O kendini bildi bileli hep çal mak zorunda
kalm t .
B) 10.30’da s nava girecekler, üst kattaki s n fta
toplans n.
C) Bayram, birbirine çat lm üç ahlat dal n çekip
yolu açt .
D) Uzak tepelerden köye dönü ünü seyretti im
olurdu.

91. A/a12dakilerin hangisinde “-a, -e” fiilden fiil
yapma eki kullan2lm2/t2r?

97. “Bu ince tebessüm, bu eski mabedin içinde bir

A) Baca deli ini bir bezle t kad lar.
B) Bu hafta ünsüz türemesine çal t m.
C) Çocuk, kanayan eline korkuyla bakt .
D) 2ehirde ya amak, ona zor gelmi ti.

ak/amüstü taze bir gül gibi par2ldam2/t2.”
cümlesinin öge dizili/i a/a12dakilerin hangisiyle ayn2d2r?

92. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur

A) Ey gaml ülke, ta n topra n ne bitmez bir
sab r ve mukavemet hazinesidir.
B) Hars, hem usulle yap lmayan, hem de taklitle
ba ka milletlerden al nmayan duygulard r.
C) At n ba n devaml olarak Ak ehir’e do ru
çeviriyordu.
D) Hayat n türküsü, ölümün zaferinin yan ba nda, buzlar n kilidi çözülür çözülmez ans z n
yükseliyordu.

nsan bir ak/amüstü ans2z2n yorulur
Tutsak ustra a1z2nda ya/amaktan
Kimi zaman ellerini k2rar tutkusu
Birkaç hayat ç2kar2r ya/amas2ndan
Attila lhan
(iirdeki alt2 çizili kelimelerin türleri
a/a12dakilerin hangisinde do1ru s2ralanm2/t2r?
A) S fat, fiil, isim, zamir, s fat
B) Zarf, s fat, isim, s fat, fiil
C) S fat, zarf, isim, s fat, fiil
D) Zarf, isim, s fat, isim, s fat

98. Bu kadar yürekten ça12rma beni,
Bir gece ans2z2n gelebilirim.
Ümit Ya/ar O1uzcan
Bu dizelerde a/a12dakilerden hangisi vard2r?

93. Peki, o köyün ad2 neymi/?
Bu cümlede a/a12dakilerden hangisi vard2r?
A) Zincirleme isim tamlamas
B) Belirtme s fat
C) # aret zamiri
D) Nesne

A) Zarf–fiil
C) Ek fiil

s2fat–fiil ve zarf–fiil bir arada kullan2lm2/t2r?

Bir bestenin engin sesi yükseldi Bo1az’dan.
Co/mu/ gene bir a/k2n hat2ras2yla
Aksetti uyanm2/ tepelerden s2ras2yla,
Da1 da1 o güzel ses bütün etraf2 gezindi;
Görmü/ ve geçirmi/ denizin kalbine sindi.
Yahya Kemal Beyatl2
Bu /iirde kaç cümle vard2r?
B) 4

C) 5

B) S fat–fiil
D) #sim–fiil

99. A/a12daki cümlelerin hangisinde isim–fiil,
A) En iyisi ben bir dolmu a binip eve gideyim.
B) Onun ne kadar ak ll bir adam oldu unu
anlamaya ba lad .
C) Bakarken aynaya hüzünle geçmi e dalard .
D) Para ak n düzenliyor, olas aksilikleri
dü ünerek harcama yap yordu.

94. Bir lâhzada bir pancur aç2lm2/ gibi yazdan

A) 3

A

100. A/a12dakilerden hangisinin yüklemi oldurgand2r?
A) Ö retmenim bu kitab bana dün okutmu tu.
B) Annem, beni her ak am koynunda uyuturdu.
C) Ba kan, bu park 1994’te yapt rd .
D) Mektuplar buraya Amerika’dan postalatm t .

D) 6

95. A/a12dakilerin hangisi biçimce ve anlamca
olumsuz cümledir?
A) Ac biberi sevmiyor de ilim.
B) Onun yükselme azmi yok de il.
C) Bir dakika olsun dinlenir de iliz.
D) O, yolculuktan korkmaz de il.

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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64. Bien que le stadium ............ éclairé, je ne m’y

FRANSIZCA

sens pas très rassuré.

56. -72. sorularda, cümlede bo/ b2rak2lan yerlere uygun dü/en sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) soit

sentiments très forts.

A) qui / lui
C) que / lui

B) La / le / les
D) Le / le / des

B) le / le /à la
D) leur / le / à la

................ des connaissances scientifiques que
l’on pouvait consulter dans les villages.
A) avait

B) de / à
D) par / pour

A) sur / sur / au
C) sur / par / à la

B) pour
D) à cause de

mais hier elle ............ en voiture.

A) Comment / dans
C) Combien / par

B) va / est allée
D) est allée / va

B) Combien / dans
D) La somme / dans

piano ........... le salon.

Marie: Avec mon mari.

A) au / dans
C) au / avec

D) leur

B) la / dans
D) du / dans

71. Mon collègue ........... je travaille au Parlement

62. Hier soir, vous ........... votre fourrure en

comprend parfaitement le japonais.

zibeline et vous ........... votre sac en peau de
crocodile.

A) dont
C) avec laquelle

B) mettrez / avez pris
D) avez mis / preniez

B) avec qui
D) lequel

72. ........ dîner, nous mangeons souvent ........ riz.

63. ....... m’agace dans cette classe, c’est ...... bruit.
A) Ce que / le
C) Ce qui / le

B) dans / à / au
D) dans / par / au

70. La petite fille de Mme Michelet joue ..............

61. Pierre: Vous allez venir avec ........?

A) avez mis / avez pris
C) mettiez / preniez

D) avoir

69. ......... de bâtiments vous construisez ........ an?

60. En général elle ............. à stanbul en avion,

C) qui

C) ait

la gauche, une route mène ............ site de la
grotte des Sept Dormants.

................. l’embouteillage.

B) que

B) ayant

68. En arrivant ........ le site, avant l’entrée, ...........

59. Le médecin n’est pas arrivé à l’heure

A) où

B) veut / doit
D) doit / pouvait

67. Autrefois, l’apothicaire était le seul spécialiste

exercice?

A) allait / allait
C) Va / allait

B) dont / l’
D) à quoi / lui

A) doit / a pu
C) doit / veut

58. J’ai besoin .......... votre aide ........... finir cette

A) grâce à
C) parce que

D) serait

elle ......... beaucoup travailler.

.......... mouchoir brodé .......... main.

A) de / pour
C) pour / de

C) était

66. Si elle ............ vraiment gagner cette épreuve

57. Dans ma poche, il y a ........ mouchoir: c’est
A) ma / la / à la
C) un / un / à la

B) est

65. Elle n’a pas compris ce .......... tu ........... as dit.

56. ........ peur et ......... fureur sont .........
A) Une / la / des
C) La / la / des

A

B) Ce que / ce
D) Ce dont / ce
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A

80. On tient beaucoup à certaines personnes

73. - 77. sorularda, verilen cümleyi uygun
sekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

.............................

Au fil des siècles, les femmes turques ont mis
...(73)... une cuisine inventive et riche. De plus,
les Turcs étant à l’origine des nomades, ils
...(74)... adapter leurs recettes aux
circonstances et aux lieux. La cuisine turque
est avant tout ...(75)... sur la fraîcheur des
produits. Contrairement à la cuisine française
qui modifie le goût des aliments ...(76)...
d’ingrédients, l’art culinaire turc respect la
saveur naturelle des produits : les viandes
sont grillées plus que mijotées, les sauces
sont ...(77)... rares.

A) car nos proches habitent près de chez nous.
B) parce qu’ils peuvent nous chouchouter.
C) parce qu’elles sont liées à une émotion
particulière, un souvenir, un moment
inoubliable de notre vie.
D) car leur présence nous permet d’aller faire des
randonnées.

81. Il ne faut ................ frapper un enfant.
A) toujours B) très

C) jamais

D) sans

82. Dès qu’ils se rencontrent, ils font des ........ de
mariage.

73.
A) au point
C) en sac

B) en contact
D) dedans

A) devoir
C) ont été dû

B) auraient dû
D) devaient

A) apaisée B) basée

C) posée

D) plongée

A) grâce

B) à l’aide

C) par

D) pour

A) assez

B) plus

C) trop

D) mieux

74.

A) projets
C) desseins

83. Chaque vivant est ..................
A) malheureux
C) éternel

75.

A) sans s’occuper
C) sans se souvenir

A) il y a deux jours
C) deux jours

B) depuis deux jours
D) dans deux jours

86. Ma tante fait la cuisine .............................
A) en écoutant de la musique
B) écoutant de la musique
C) quand elle écoute de la musique
D) quand elle avait écouté de la musique

A) je ne le dirai à personne.
B) au cas où tu l’aurais dit à Paul.
C) même si ça ne me regarde pas.
D) pourvu que vous je ne la confie à personne.

79. Cette jeune secrétaire fait tout ce que son

B) sans se dépêcher
D) sans écouter

85. Les Durand seront à Belgrade ........................

78. - 87. sorularda verilen cümleyi uygun
/ekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

78. Tu peux me confier ton secret, ....................

B) immortel
D) mortel

84. Elles s’habillent .......................

76.
77.

B) études
D) voyages

87. Chaque enfant renferme .......................
A) en lui un monde à part
B) ses souvenirs
C) ses pensées
D) son monde dans sa maison

patron veut ...................
A) bien qu’elle l’aime beaucoup
B) de peur qu’il ne la quitte
C) pourtant elle n’est jamais fidèle à son patron
D) à condition qu’il lui réserve une place au
cinéma
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93. La Commission de l’Union Européenne s’est

88. - 90. sorularda alti çizili sözcüklerin e/
anlamlar2n2 bulunuz.

réunie à Strasbourg en vue de réviser
l’interdiction imposée à la vente de produits
bovins anglais à cause de la maladie de la
vache folle.

88. Cet enfant est très dur.
A) gentil
C) turbulent

B) crispé
D) remarquable

A) Avrupa Birli i Komisyonu deli hastal n n
yay lmas na neden olan #ngiliz danalar n n
sat na getirilen yasa sunmak üzere
Strasbourg’da topland .
B) Avrupa Birli i Komisyonu, deli dana hastal
nedeniyle #ngiliz danalar n n sat na getirilen
yasa gözden geçirmek üzere Strasbourg’da
topland .
C) Avrupa Birli i Komisyonu deli hastal n n
nedeni olan #ngiliz danalar n n sat n
durdurma karar almak üzere Strasbourg’da
topland .
D) Avrupa Birli i Komisyonu, deli dana hastal
ve #ngiliz danalar n n sat na getirilen yasa
görü mek üzere Strasbourg’da topland .

89. Pendant les vacances, nous avons passé deux
jours sereins.
A) agités
C) tourmentés

B) tranquilles
D) angoissés

90. La vendeuse nous a donné une quantité
indéterminée de sucre en poudre.
A) infini
C) indécise

A

B) indolore
D) imprécise

91.- 93. sorularda, verilen Frans2zca cümleye
anlamca en yak2n Türkçe cümleyi bulunuz.

94. - 96. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yak2n Frans2zca cümleyi bulunuz.

91. Marianda ne voulait pas que ce voyage de rêve 94. leti/im çocu1un aile içinde kendini ispatlafinisse.

mas2n2n en önemli arac2d2r.

A) Marianda, istemese bu rüya gibi seyahat
bitecekti.
B) Marianda, bu rüya gibi seyahatin bitmesini
istememi ti.
C) Marianda, seyahatin bitmesini istemedi.
D) Marianda, bu rüya gibi seyahatin bitmesini
istemiyordu.

A) La communication est le moyen le plus
important d’un enfant pour faire ses preuves
dans la famille.
B) Pour faire ses preuves dans la société l’enfant
a besoin de la communication.
C) La communication est l’un des moyens le plus
valable d’un enfant pour faire ses preuves
dans la famille.
D) La communication est le moyen le plus valable
dans une famille.

92. Elle était si belle dans sa robe de mariée que je
n’ai même pas pensé à lui dire la vérité.
A) Gelinli inin içinde o kadar güzeldi ki, ona do ru
söylemeyi hiç dü ünmedim.
B) Gelinli inin içinde o kadar güzeldi ki, do ruyu
söylemeyi hiç istemedim.
C) Gelinli inin içinde o kadar güzeldi ki, ona en
sonunda do ruyu söylemeyi dü ündüm.
D) Gelinli in içinde o kadar güzeldi ki, ona hep
do ruyu söylemeyi istedim.

95. Hiç ku/ku yok ki ebeveynlerin bat2l inançlar2

-96-

çocuk ölüm oran2n2 art2ran en önemli
unsurlardand2r.
A) On sait que les mères ignorantes et ayant des
préjugés sont les responsables de la mort de
leurs bébés.
B) Si on veut diminuer la montée du taux de la
mortalité infantile, il faut, sans aucune doute,
éduquer les parents ignorants et pleins de
vieux préjugés.
C) Les préjugés des parents sont, sans contredit,
les facteurs les plus importants, qui font
monter le taux de la mortalité infantile.
D) En effet, l’augmentation du taux de la mortalité
infantile est issue de l’ignorance et des
préjugés des parents.
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96. Bilim adamlar2, ya/lanmakta olan hücrelerdeki

99.- 100. sorular2, a/a12daki parçalara göre
cevaplay2n2z.

zarar gören baz2 proteinleri onararak ya/lanma
sürecini uzatan bir enzimi belirlediler.
A) Les chercheurs ont découvert une enzyme qui
prolonge le processus de vieillissement en
réparant certaines vitamines endommagées
dans les cellules.
B) Les scientifiques ont découvert une enzyme
prolongeant le processus de vieillissement en
réparant certaines protéines endommagées
dans les cellules en sénilité.
C) Les scientifiques ont cherché une enzyme qui
prolonge le processus de vieillissement en
réparant certaines protéines endommagées
dans les cellules en sénilité.
D) Les chercheurs avaient découvert une enzyme
prolongeant le processus de rajeunissement
en réparant certaines protéines endommagées
dans les cellules en sénilité.

Paris a ses monuments. La Madeleine, dont la
première pierre a été posée en 1764, aurait dû
être une église latine. Mais la Révolution s’en
est mêlée et a interrompu sa construction.
Guillaume Couture, l’architecte qui reprend les
travaux, modifie les plans en prenant pour
fondation l’église grecque. On imagine alors
pour l’édifice toutes sortes de fonctions :
bourse, bibliothèque, salle des fêtes.
Finalement, c’est Napoléon qui décide d’en
faire un temple à la gloire des soldats de la
Grande Armée. Le monument retrouve sa
fonction première à la chute de l’Empereur.
L’église est achevée en 1842.

99. La Madeleine est .................
A) un édifice à multiples fonctions
B) un temple à la gloire des soldats
C) une salle de fêtes
D) une église

97.- 98. sorular2, a/a12daki parçalara göre
cevaplay2n2z.
Au Niger, l’un des pays les plus pauvres du
monde, seulement 30% de la population rurale
ont accès à une source améliorée d’eau potable.
Dans les villages privées de points d’eau, ce sont
souvent les petites filles qui, dès 7 ans, sont
assignées à la corvée d’eau. Elles manquent
alors l’école surtout lorsqu’elles doivent marcher
de longues heures pour atteindre les puits.
D’autre part, l’absence d’eau dans les écoles
explique également leur faible taux d’inscription
par les parents.

A

100. Napoléon a conçu la Madeleine en tant
qu’...............
A) une église
B) un temple pour la gloire des soldats
C) un édifice aux multiples fonctions
D) un temple avec plusieurs fonctions

97. Dans le villages où il n’y a pas d’eau, ...............
A) les femmes apportent de l’eau à la maison
B) les filles moins de 7 ans emmènent l’eau.
C) les filles de 7 ans s’occupent de cette corvée.
D) la famille toute entière s’occupe de la corvée
d’eau.

TEST B TT .
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98. Les petites filles ..........................
A) trouvent facilement les puits.
B) doivent faire de tout leur possible pour trouver
les puits.
C) creusent des puits pendant des longues
heures.
D) doivent marcher des heures pour parvenir à
une source d’eau.
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64. A/a12dakilerden hangisi “Tümünü Seç”

B L ( M TEKNOLOJ LER

fonksiyonu yerine kullan2lacak k2sayol tu/
birle/imidir?

56. A/a12dakilerden hangisi bir depolama birimidir?

A) Ctrl+A

A) Ta nabilir Hard Disk B) Modem
C) Ekran
D) Ana kart

A) PrtScr
C) Shift+SysRq

A)

kilerden hangisidir?

B)
C) Kbit

D) Bit

C)

59. Yüksek yo1unluklu (HD) 3.5 inçlik bir disketin

D)

kapasitesi ne kadard2r?
A) 1024 Kb B) 1.44 Kb C) 1.44 Mb D) 5.25 Mb

67. Belge üzerinde bir alan seçili durumda iken
“Enter” tu/una bas2l2rsa a/a12dakilerden
hangisi gerçekle/ir?

60. RPM k2saltmas2 a/a12dakilerden hangisini
ifade eder?

A) Seçili alan panoya kopyalan r.
B) Seçili alan silinir.
C) Seçili alan bir sat r alta iner.
D) Seçili alan kal n duruma gelir.

A) Sabit diskin dakikadaki dönme h z
B) Ekrandaki bir pikselin renk de eri
C) #nternette veri aktarma h z
D) Grafik kart standard

68. Klavye kullan2larak yaz2lamayan karakterler

61. Masaüstünde bir klasör olu/turmak için a/a-

belgeye nas2l eklenir?

12daki i/lem s2ralar2ndan hangisi izlenmelidir?

A) Ekle / Resim
C) Ekle / Simge

/ Yeni / Klasör
/ Yeni / K sayol
/ Yeni / K sayol
/ Yeni / Klasör

tablonun son hücresinde iken bas2lmas2 gereken klavye tu/u hangisidir?

nin seçilebilmesi için hangi klavye tu/u kullan2l2r?

A) Insert

B) Ctrl

C) Tab

D) Home

70. Belgeye açma ve de1i/tirme parolas2 vermek

B) Ctrl
D) Ctrl+Shift

için hangi yol izlenir?

63. Bir nesnenin geri dönü/üm kutusuna gönderilmeden silinmesini sa1layacak tu/ birle/imi
hangisidir?
A) Ctrl+Delete
C) Shift+Delete

B) Ekle / Alan
D) Ekle / Küçük Resim

69. Bir tablonun sonuna sat2r eklemek için, imleç

62. Ard2/2k olmayan konumdaki birden çok nesne-

A) Caps Lock
C) Shift

B) Alt+PrtScr
D) SysRq

dü1me grubu a/a12dakilerden hangisidir?

58. Bilgisayardaki en küçük veri birimi a/a12da-

A) Fare Sol Tu
B) Fare Sol Tu
C) Fare Sa Tu
D) Fare Sa Tu

D) Shift+S

66. Metin hizalama seçeneklerinin yer ald212

B) Modem
D) Ekran

B) Piksel

C) Ctrl+H

kopyalayacak tu/ birle/imi hangisidir?

lerde bulunan bilgisayarlar aras2nda ileti/imi
sa1layan donan2m eleman2na ne ad verilir?

A) Byte

B) Ctrl+T

65. Ekrandaki etkin pencereyi resim olarak panoya

57. Telefon hatt2 arac2l212 ile birbirine uzak yer-

A) Ethernet
C) Taray c

A

B) Ctrl+Alt+Delete
D) Shift+Alt+Delete
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A) Dosya / Farkl
Seçenekleri
B) Dosya / Farkl
Seçenekler
C) Dosya / Farkl
Seçenekleri
D) Dosya / Farkl
Seçenekleri

Kaydet / Araçlar / Güvenlik
Kaydet / Araçlar / Genel
Kaydet / Araçlar / Parola
Kaydet / Araçlar / Kaydetme
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71. Hücrelerin kenar çizgilerini hangi dü1meyi

79. Bir sunuya yeni bir slayt eklemek için hangi

kullanarak belirleyebiliriz?
B)

A)

C)

yol izlenir?
D)

A) Görünüm / Yeni Slayt
C) Dosya / Yeni Slayt

72. Excel’de haz2rlad212m2z tablonun bir hücre-

a/a12daki ad2mlar hangi s2ra ile uygulanmal2d2r?
I- Animasyon sekmesine t2klan2r.
II- Bu slayda geçi/ k2sm2ndan bir geçi/ efekti
seçilir.
III- Tümüne uygula sekmesine t2klan2r.

A) Bu hücre için yaz lan formül yanl sonuç
üretmektedir.
B) Hücreye yaz lan bilgi hücre içine s mam t r.
C) Hücreye yaz lan yaz da imla yanl vard r.
D) Hücre biçimi hatal seçilmi tir.

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

73. Yuvarla(12,739;2) formülünün sonucu hangisidir?

81. A/a12dakilerden hangisi bir veri taban2 bile/eni
B) 12,73

C) 12,8

de1ildir?

D) 12,7

A) Tablo

74. B2 hücresindeki say2n2n 60’a e/it ve yüksek
olmas2 durumunda ‘Geçti’, 60’tan küçük olmas2 durumunda ‘Kald2’ yazabilmek için a/a12daki
formüllerden hangisi kullan2lmal2d2r?
A) E
B) E
C) E
D) E

ve saati verir?

83. Tablonun içinde yer alan ve e/siz olarak
tan2mlanan alanlara verilen ad a/a12dakilerden
hangisidir?

C) TarihAl() D) Tarih()

A) Birincil Anahtar
C) Ana Kare

verilir?
B) Slayt
D) Çal ma sayfas

karakter olabilir?
A) 16

etkileri vermek için hangi seçenek kullan2l2r?
B) Slayt Düzeni
D) Slayt Gösterisi

C) 64

D) 128

girmesine yard2mc2 olmak ve s2n2rlama getirerek yanl2/ bilgi girilmesini önlemek için
kullan2lan özelli1e ne ad verilir?

mak için a/a12dakilerden hangisi ya da hangileri yap2l2r?

B) Yaln z III C) I – II

B) 32

85. Bir alana bilgi giri/i yaparken kullan2c2n2n bilgi

78. Bir otomatik /ekil nesnesinin üzerine yaz2 yazI- mleç nesne üzerinde iken çift t2klan2r.
II- mleç nesne üzerinde iken klavyeden F2
tu/una bas2l2r.
III- Nesne üzerinde sa1 tu/ / Metni Düzenle
seçilir.

B) Anahtar Alan
D) Anahtar Kare

84. Access program2nda alan isimleri en fazla kaç

77. Slaytlarda yer alan nesnelere canland2rma
A) Slayt Tasar m
C) Özel Animasyon

D) Form

en küçükten ba/layarak hiyerar/ik s2rada
verilmi/tir?

76. Bir sunuyu olu/turan her bir sayfaya ne ad
A) Belge
C) Gösteri

C) Rapor

A) Form < Sorgu < Rapor < Veri taban
B) Sorgu < Tablo < Alan < Veri taban
C) Alan < Kay t < Tablo < Veri taban
D) Kay t < Tablo < Rapor < Veri taban

75. A/a12daki fonksiyonlardan hangisi o anki tarih
A) Bugün() B) 2imdi()

B) 2ablon

82. A/a12dakilerden hangisinde veri taban2 ögeleri

er(B2<60;"Geçti";"Kald ")
er(B2<=60;"Geçti";"Kald ")
er(B2>=60;"Geçti";"Kald ")
er(B2>=60;"Kald ";"Geçti")

A) Yaln z I

B) Araçlar / Yeni Slayt
D) Ekle / Yeni Slayt

80. Tüm slaytlara geçi/ animasyonu vermek için

sinde “####” simgesini görüyoruz. Bunun
anlam2 ne olabilir?

A) 12,74

A

A) S ralama
C) S f r uzunluk izni

B) Varsay lan de er
D) Giri maskesi

86. nternet ortam2nda gezinmek için kullan2lan
programlar2n genel ismi a/a12dakilerden
hangisidir?
A) Web tasar m
C) Resim Gösterici

D) II – III
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B) Anti virüs
D) Taray c
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87. A/a12dakilerden hangisi bir ftp ba1lant2s2

96. A/a12dakilerden hangisi Bilgisayar Destekli

olabilir?

A) htpp://www.ftp.com
C) ftp://www.ftp.com

E1itimi (BDE) gerekli k2lan nedenlerden biri
olamaz?

B) ftp://ftp.meb.gov.tr
D) http://ftp.com

A) E itim iste inin artmas
B) Bireysel e itimin önem kazanmas
C) Bilgisayar n ö retmenin yerini almas
D) Ö renci say s n n ve bilgi miktar n n ço almas

88. HTML’nin aç2l2m2 a/a12dakilerden hangisidir?
A) Hyper Text Markup Language
B) Hyper Text Meta Language
C) High Text Markup Level
D) High Text Meta Level

97. BDE (Bilgisayar Destekli E1itim) do1rudan
sunma, ba/ka yöntemlerle ö1renilenleri tekrar
etme, problem çözme, al2/t2rma yapma ve
benzeri etkinliklerde ö1renme-ö1retme arac2
olarak kullan2lmas2yla ilgili uygulamalard2r.

89. A/a12dakilerden hangisi ki/isel bir e-posta
adresi olabilir?

A) myname.mynet.com
B) myname@mynet.com
C) http://www.myname.com
D) www.myname@mynet.com

Bo/lu1u dolduracak en uygun ifade
hangisidir?
A) Ö retim içeri ini
C) Metinleri

90. A/a12dakilerden hangisi web sayfalar2na

eklenen resimler için tüm taray2c2larda sorun
yaratmayacak formatt2r?

A) tif

B) eps

C) psd

Destekli E1itim) için söylenemez?

D) jpg

A) BDE ö rencilere kendi h zlar nda ve düzeylerinde ilerleyebilme olana verir.
B) Renk ve grafik gibi görsel uygulamalar sayesinde ö renme etkili k l nabilir.
C) Benze imler sayesinde ö rencilere özgün
ortamlar sa lanabilir.
D) BDE ö retmenin i ini kolayla t r r.

bulunmas2 gereken temel html etiketlerinden
biridir?
B) body

C) br

D) td

92. Html sayfalar2na resim ekleme etiketi a/a12dakilerden hangisidir?

A) body

B) html

99. A/a12dakilerden hangisi BDE’in (Bilgisayar
C) img

Destekli E1itim) s2n2rl2l2klar2ndan biri de1ildir?

D) hr

A) Ailelerin kat l m n gerektirir.
B) Bilgisayar konusunda bilgili ö retmenler
gerektirir.
C) Ö renciler sosyalle me sürecinden yoksun
kalmaktad rlar.
D) Ö rencilerin bilgisayar okuryazarl n
kazanm olmalar gereklidir.

93. A/a12daki programlardan hangisi ya da hangileri kullan2larak bir web sayfas2 tasarlamak
mümkündür?

I- Dreamweaver
II- Front Page
III- Word
A) Yaln z I

B) Yaln z II C) I – II

D) I – II – III

94. Web sayfalar2nda resimleri üst üste yerle/tire-

100. A/a12dakilerden hangisi bilgisayar destekli

bilme olana12 sunan css kod parametresi
nedir?

A) z-index

B) Resimleri
D) Grafikleri

98. A/a12dakilerden hangisi BDE (Bilgisayar

91. A/a12dakilerden hangisi tüm web sayfalar2nda

A) table

ö1retimde program kontrolü aç2s2ndan önemli
bir de1i/ken de1ildir?
A) Ö renci özellikleri
C) Ö retim ortam

B) position C) visibility D) height

B) Ö retim amac
D) Ö retim yakla m

95. Web sayfalar2nda hareketli görüntüler olu/turmak için a/a12daki teknolojilerden hangisi ya
da hangilerinden faydalan2l2r?
I- Flash
II- Javascript
III- Hareketli resim
A) Yaln z I

B) I – II

A

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
C) I – III

D) I – II – III
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Soraca��n�z bir �ey var m�? Varsa �imdi sorunuz; s�nav ba�lad�ktan sonra sorular�n�za cevap
verilmeyecektir. Haz�r m�s�n�z? S�nav, okulun bütün salonlar�nda ayn� anda ba�layaca�� için ba�lama
zilini beraberce bekleyelim. Hepinize ba�ar�lar dileriz.
(Salon ba�kan� ba�lama ve biti� saatini tahtaya yazacakt�r.)

Bu kitapç���n her hakk� sakl�d�r. Hangi amaçla olursa olsun, kitapç���n tamam�n�n veya bir k�sm�n�n
Millî E�itim Bakanl��� E�itim Teknolojileri Genel Müdürlü�ünün yaz�l� izni olmadan kopya edilmesi,
foto�raflar�n�n çekilmesi, bilgisayar ortam�na al�nmas�, herhangi bir yolla ço�alt�lmas�, yay�mlanmas�
veya ba�ka bir amaçla kullan�lmas� yasakt�r. Bu yasa�a uymayanlar, do�abilecek cezai sorumlulu�u ve
kitapç���n haz�rlanmas�ndaki mali külfeti pe�inen kabullenmi� say�l�r.

ORTAK SORULAR
1. C
2. C
3. A
4. D
5. A
6. A
7. C
8. B
9. D
10. A
11. C
12. B
13. D
14. D
15. B
16. D
17. C
18. D
19. A
20. B
21. B
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