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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	10.00’da	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektronik	

iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	etme-
niz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kul-
lanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	
sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kopya	
tespiti	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.	 Cevap	kâğıdınızdaki	bilgilerin	doğruluğunu	kontrol	ediniz	ve	cevap	kâğıdınızı	mürekkepli	kalemle	imzala-

yınız.
2. Kitapçık	türünüzü	cevap	kâğıdınızdaki	ilgili	alana	kodlayınız.	Değerlendirme	işlemleri	cevap	kâğıdındaki	

kodlamalara	göre	yapıldığından,	eksik	ya	da	hatalı	kodlamalarda	sorumluluk	size	ait	olacaktır.
3.	 Cevap	kâğıdı	üzerinde	kodlamalarınızı	kurşun	kalemle	yapınız.
4.	 Değiştirmek	istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	örselemeden	temizce	siliniz	ve	yeni	

cevabınızı	kodlayınız.
5.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	sağlayınız.
6.	 Soru	kitapçığınızın	ön	yüzündeki	ilgili	yerlere	ad,	soyad	ve	T.C.	kimlik	numaranızı	yazınız.
7.	 Her	sorunun	dört	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütununa	

soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kodlayınız.	Soru kitapçığı üzerinde yapılan 
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8.	 Yanlış	cevaplarınız	dikkate	alınmadan	sadece	doğru	cevaplarınız	üzerinden	puanlama	yapılacaktır.
9.	Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları,	yanınızda	götürmek	amacıyla	kaydetmeyiniz;	hiçbir	şekilde	dışarı	

çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
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1.  “Dayanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “yetmek, kâfi gelmek” anlamında 
kullanılmıştır?

A) Yıllar önce bir şehir dışı gezisinde oldukça 
ucuza aldığım bu çanta umduğumdan daha 
fazla dayandı.

B) 1973 kışı İstanbul için öyle çetin geçmişti ki o yıl 
İstanbul’a ne kömür ne de odun dayanmıştı.

C) Otobüsteki konuşmalarımıza kulak misafiri 
olan yaşlı amca, daha fazla dayanamamış 
olmalı ki uzun süre unutamayacağımız o cüm-
leleri söyledi. 

D) Selim’in başarıyla yaptığı tüm işler, doğrulu-
ğundan her zaman emin olduğu kendi düşün-
celerine dayanırdı.

2.  (1) Yazılı ve sözlü kültürümüzün, toplumsal 
yapımızın asıl kurucu unsurlarının kendini 
hissettirdiği hikâyeler yazıyor yazar. (2) Onun 
hikâyelerinde Anadolu insanının toprağa bağlılı-
ğını ve şehir hayatının yıpratıcı darbelerine ma-
ruz kalmış sesini duyuyoruz. (3) Hikâyelerinde 
kahramanları Anadolu’nun köylerinde ve şehir-
deki beton blokları  arasında dolaşıyor. (4) Bu 
kahramanlar tam da Anadolu insanı gibi konu-
şuyor, konuşturuluyor.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi 
hikâyelerin anlatım özellikleriyle ilgili bir yargı 
bildirmektedir?

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

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 
vardır?

A) Romanın varlık nedeni büyük hikâyeler anlat-
mak değil, büyük hikâyelerdeki kişileri anlat-
maktır.

B) Kişiler, romanın bütün ögelerini iskelet gibi 
çevresinde tutar; hikâye de olay örgüsü de 
ona yapışır.

C) Romanda olduğu gibi huy ve davranış özellik-
leri bütün boyutlarıyla verilmez; tek bir yönüyle 
gelişen karakter ağır basar öyküde.

D) Dostoyevski için roman, Rus hayat biçiminden 
ziyade kahramanların büyüklüğü ile ilgilidir.

4.  (1) Otuz üç yaşında bir adamdı İlya İlyiç Oblo-
mov. (2) Orta boylu, düzgün yapılı, hoş görü-
nüşlü idi. (3) Fakat yüzünde düşünce gayreti-
nin, açık seçik hiçbir kaygının belirtisi yoktu. 
(4) Düşünce; bu çehrede serseri bir kuş gibi 
dolaşıyor, gözlerinden şöyle bir gelip geçiyor, 
alnının kıvrımlarında saklanıyor, sonra silinip 
gidiyordu.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi nes-
nel nitelik taşımaktadır?

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

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bo-
zukluğu vardır?

A) Ne konuştuklarını duyamıyordum ama onların 
gözlerindeki hüzünlü ifadeyi görebiliyordum.

B) Üç aydan fazla oldu; bu deftere bir düşünce, 
bir duygu yazmadım.

C) Karşıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak kendimizi 
hataya mahkûm etmek değil midir?

D) Hiç kimse başkasının konuşmasına izin ver-
miyor, ısrarla kendi düşüncesini anlatmaya 
çalışıyordu.

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bo-
zukluğu vardır?

A) GAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kalkın-
masını amaçlayan bir projedir.

B) Proje, kent ve kırsal merkezlerin hizmet ka-
pasitelerini artırarak halkın yaşamını olumlu 
yönde etkilemiştir.

C) Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı 
Mezopotamya ovalarında yer alan  dokuz ili 
kapsamaktadır.

D) Bugün GAP’a yeterince ödenek ayrılmadığı 
için bu proje neredeyse durma noktasına 
gelmiştir.
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7.  (1) Cebinizde, çantanızda bir kitap taşımak, 
özellikle mutsuz zamanlarınızda, yanınızda sizi 
mutlu edecek bir öteki dünya taşımak demektir. 
(2) Zevkle okunan bir kitabın varlığı zorunluluk-
tan ayıp olmasın diye gittiğim sıkıcı toplantılar-
da bana güç veren bir teselli kaynağı oldu hep. 
(3) Okumayla dinleme, seyretme, bakma gibi 
eylemlerdeki beğeni duygusunun karşılaştırıl-
masını doğru bulmuyorum. (4) Okumak, işlerin 
dayattığı bir zorunluluk değil de kendi seçtiğim, 
hayatıma ferahlık veren bir mutluluk kaynağı 
olmuştur benim için.

Bu paragrafta numaralandırılmış cümlelerden 
hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

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

8.  “Okumuşluk” sanırım her şeyden önce gerçek 
bir alçakgönüllülük vermeli kişiye. Öyle yapma-
cık, öyle “Aman, beni bir kat daha övsünler.”  
özlemiyle değil; içten, bilinçli bir alçakgönüllü-
lük. Aslında alçakgönüllü olmak, okumuş kişi 
için kaçınılmaz. Nasrettin Hoca vaaz veri-
yormuş camide. Dinleyenlerden biri bir soru 
sormuş. “Bilmiyorum.” demiş hoca. Bir başka 
soru atmış ortaya. “Bunun da karşılığını bilmi-
yorum.” demiş Hoca. Cemaatten biri: “Hocam, 
hem sorduklarımızı bilmezsin hem de kalkar 
o yüksek yere çıkarsın oldu mu ya?” Hoca 
gülmüş: “Ben bildiklerimle orantılı olarak bu 
kadarcık yükseğe çıktım, bilmediklerim oranın-
da yükselecek olsaydım başım arşa değerdi!”

Bu parçada yazar düşüncesini inandırıcı 
kılmak için aşağıdakilerden hangisine başvur-
muştur?

A) Örneklemeye B) Tanımlamaya
C) Karşılaştırmaya D) Benzetmeye

9.  (1) Tiyatro kişinin hayat görüşünü genişleten 
ve derinleştiren bir sanat dalıdır. (2) Seyirci 
insanın çeşitli güdülerle nasıl davrandığını ya 
da davranabileceğini burada görür. (3) Hayatta 
karşılaşacağı türlü olaylara karşı burada uya-
rılır. (4) Kişiler ve olaylar karşısında hayranlık 
duyar, nefret duyar, merhamet duyar.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi parça-
nın ana düşüncesi olmaya en uygundur?

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

10.  Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadarki dönem 
içinde Türk hikâyesi, geleneksel tahkiye 
özelliğinden Batılı anlamdaki anlatı anlayışına 
doğru adım adım bir evrilme süreci yaşar. Bu 
dönemde Türk hikâyesi, geleneksel Doğu ve 
Türk-İslam tahkiye birikiminden birdenbire ko-
pamaz. Türk hikâyesi ilk sıralar hem gelenek-
sel hem de Batılı hikâye nitelik ve motiflerini iç 
içe, yan yan birlikte barındırır; (...)

Bu paragrafın aşağıdakilerin hangisiyle ta-
mamlanması daha uygundur?

A) klasik Türk hikâyesinde kişilerin iç dünyaları-
nın  tahliline yönelik bir uygulama görülmez.

B) zamanla da tamamen Batılı anlamda modern 
bir hikâye türü hâline gelir.

C) yani hikâye türüne estetik açıdan değil, etik ve 
didaktik açıdan yaklaşılmıştır.

D) dönemin hikâyelerinin bir kısmı, hacim ba-
kımından normal bir hikâyeye göre oldukça 
uzundur.
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11.  Eleştirmenin nihai maksadı edebiyat tarihinde 
kalacak eserlerin seçilmesine yardımcı olmak-
tır ve eleştirmen, eserde bulduğu-bulamadığı 
unsurların değerlendirmesini yapmaktan ziya-
de, ondan aldığı hazzın ilmî ve teknik sebep-
lerini önce kendine, sonra da okuyucusuna 
açıklamaya çalışarak edebiyat tarihi adına bir 
sonuç çıkarmaya uğraşandır.

Bu parçaya göre eleştirmenden asıl beklenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyat tarihi alanında çalışmalar yapması
B) Edebiyat tarihine girecek eserlerin tespit edil-

mesine destek vermesi
C) Okuyucuya eserden aldığı edebî zevkin se-

beplerini açıklaması
D) Okuyucuya eserde eksik bulduğu yönleri 

açıklaması

12.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi 
“Güneşin sıcaklığından kaçanlar deniz suları-
nın serinliğine sığınıyor.” cümlesiyle aynıdır?

A) Çoğu geceler uyur kalırmışım kitabımın başında.
B) Kasabanın doğuya meyilli sokaklarında ırmak-

lar sağlı sollu peyda olmuştu.
C) Dağların doruklarındaki bakışlar, hür mavilik-

lerde kaybolur.
D) Onun neşesi, daima bu evi sessizliğin fırtına-

sından kurtarmıştır.

13.  “p,ç,t,k” sesleriyle biten kimi sözcükler ünlü 
ile başlayan bir ek aldıklarında bu sözcüklerde 
ünsüz yumuşaması olayı görülmez.

Aşağıdakilerin hangisinde bunu örnekleyen 
bir kullanım vardır?

A) Ağır ağır önümden geçti deve kervanı, 
Bir kenarda göründü beldenin viran hanı.

B) Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu 
Burada son fırtına son dalı kırıyordu.

C) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü; 
Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü.

D) Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde 
Ben üç mevsim değişmiş görüyordum, üç günde.

14.  Başımıza bir defa gelen şey büyük bir dert 
       1                                           2                  

sayılamaz. Bir anda olup biten bir şey için bu 
                                            3                             

kadar korku çekmek akıl kârı mıdır? 
                4     

Numaralandırılmış sözcüklerden hangisi yapı-
sına göre diğerlerinden farklıdır?

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

15.  Aşağıdakilerden hangisinde belirtisiz isim 
tamlaması vardır?

A) Kahramanlarımız, kaosa teslim olmaz; sükun 
arayışını sürdürür.

B) Aynı şehirde olmalarına rağmen çok az görü-
şüyorlarmış.

C) Hiçbir fikrin orijinal olmayacağını bilecek kadar 
yaşamıştım.

D) İnsan, doğduğu şehre döndüğünde hiçbir şeyi 
değişmemiş sanabilir.

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, eş 
görevli kelimeleri ayırmak için kullanılmıştır?

A) Yüz üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya!
B) Ve cennet, dünyanın kurulduğundan beridir 

Tanrı’nın düşüncesidir.
C) Evet, her şey bende gizli bir düğüm.
D) Gönlünü gökyüzüne, yıldızlara ve dağlara 

kaptıracaksın.

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf-
lerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Haziran başında Mimar Sinan Mahallesi’ne bir 
okul yapmaya başladılar.

B) Ali Enişte çocukluğumu hatırlatan anılarımdan 
çıkıp gelen bir yüzdü.

C) Tarık Buğra, eserinde Çolak Salih’in fiziki 
betimlemesini çok ayrıntılı yapar.

D) Son aylarda Kurum, yazım konusunda yoğun 
bir çalışma içine girmiştir.
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18.  Aşağıdakilerin hangisinde birleşik kelimelerin 
yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Her ikisi de bir süre sonra ortadan kayboldular.
B) Taraflardan sadece biri ateşkesi önerdi.
C) Bu ortamda yeniden varolmak istiyordu.
D) Kazadan sonra kafatasını dikkatle incelemişler.

19.  Dadaloğlu’m der ki belim büküldü
Gözümün cevheri yere döküldü
Üç yüz atlı cenge tıkıldı
Yüzü kaldı iki yüzü dön oldu.
   (Dadaloğlu)

Bu dörtlükte aşağıdaki uyak çeşitlerinden 
hangisi kullanılmıştır?

A) Yarım  B) Tam
C) Tunç  D) Zengin

20.  Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında 
oynanan ilk tiyatro eseridir?

A) Vatan yahut Silistre
B) Şair Evlenmesi
C) Afife Anjelik
D) Macera-yı Aşk

21.  Yusuf Has Hacip tarafından XI. yüzyılda yazıl-
mıştır. Bir siyasetname olan eser, İslamiyet’in 
kabulünden sonra kaleme alınmış ilk Türkçe 
metin olarak kabul edilir. Didaktik bir mesne-
vidir.

Bu paragrafta aşağıdaki eserlerden hangisi 
tanıtılmıştır?

A) Atabetü’l-Hakayık B) Kutadgu Bilig
C) Divan-ı Hikmet D) Divanü Lügati’t-Türk

22.  Divan edebiyatının en güçlü şairlerinden biri-
dir. XVI. yüzyılda yaşamıştır. İstanbul Türkçe-
sini başarıyla kullanmış olan sanatçı, şiirlerin-
de konu olarak aşk, tabiat ve yaşama zevkini 
işlemiştir. “Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han” 
isimli Kanuni mersiyesini de yazmış olan bu 
şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nedim  B) Muhibbî
C) Nef’î  D) Bakî

23.  Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden han-
gisi doğrudur?

A) Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana - Kemal Tahir
B) Yorgun Savaşçı - Yaşar Kemal
C) Tütün Zamanı - Necati Cumalı
D) Huzur - Fakir Baykurt

24.  Yiğit kendini öğende
Oklar menzili döğende
Şeş-per kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir.
   (Köroğlu)

Bu şiirin konusuna göre türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Taşlama B) Koçaklama
C) Güzelleme D) Ağıt

25.         MAKİLER
Bir an önce görülsün 
diye Akdeniz
Toroslar’da ağaçlar
Hep çocuk kalır.
  (Sunay Akın)

Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan 
hangisi vardır?

A) Mübalağa B) Tecahülüarif
C) Hüsnütalil D) Telmih
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26.  Aşağıdakilerden hangisinin bir Türk kavmi 
olduğu söylenemez?

A) Karahitaylar B) Kimekler
C) Kumanlar D) Peçenekler

27.    I- Memlûk
 II- Gazne
III- Karakoyunlu

Verilen devletlerden hangilerinin yıkılışında 
Büyük Selçuklu Devleti etkili olmuştur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I, II ve III

28.  Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın Osman-
lı Devleti ile yaptığı savaş, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hıttin  B) Çaldıran
C) Ridaniye D) Otlukbeli

29.  Bugün, Suriye sınırları içerisinde bulunan ve 
Türkiye’nin toprağı sayılan Caber Kalesi’nde, 
aşağıdaki Türk devlet adamlarından hangisi-
nin mezarı bulunmaktadır?

A) Çaka Bey’in
B) Karamanoğlu Mehmet Bey’in
C) Ertuğrul Gazi’nin babası Süleyman Şah’ın
D) Fatih Sultan Mehmet’in dedesi Mehmet 

Çelebi’nin

30.  Boğdan Seferi’ne çıkarak Kili ve Akkerman ka-
lelerini ele geçiren ve bu seferin sonunda da 
Karadeniz’in kuzeyinden Osmanlı topraklarını 
Kırım ile karadan birleştiren Osmanlı padişahı, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Selim  B) II. Mehmet
C) II. Murat D) II. Bayezit

31.  Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde 
Hun Türklerinin bir etkisi yoktur?

A) Yazının bulunması
B) İlk Çağın sona ermesi
C) Çin Seddi’nin yapılması
D) Kavimler Göçü’nün başlaması

32.  Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletle-
rinde şer’i hukukun uygulayıcısıdır?

A) Kadı  B) Subaşı
C) Yargan  D) Emir-i Dad

33.  Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in da-
veti üzerine İstanbul’a gelen Türk gök bilimci 
ve matematikçi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluğ Bey B) Ali Kuşçu
C) Takiyüddin D) Fethullah Şirvani

34.  Türk musikisine “Sûz-i Dilârâ” makamını 
kazandıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) I. Mahmut B) II. Mahmut
C) III. Selim D) III. Ahmet

35.  Osmanlı Devleti’nde, hanedandan en büyük 
üyenin tahta geçmesi usulüne verilen isim, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekberiyet B) Devşirme
C) Enderun D) Kapıkulu
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36.  Temsil Heyeti ile yakın ilişkiyi gerekli görerek 
Amasya Görüşmelerinin yapılmasını sağlayan 
İstanbul Hükûmeti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salih Paşa Hükûmeti
B) Ali Rıza Paşa Hükûmeti
C) Tevfik Paşa Hükûmeti
D) Damat Ferit Paşa Hükûmeti

37.    I- Ali Fuat Paşa
 II- Cafer Tayyar Paşa
III- Kâzım Karabekir Paşa

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 
yukarıdakilerden hangilerinin komutanlığını 
yaptığı ordular terhis edilmemiştir?

A) Yalnız I  B) Yalnız III
C) I ve II  D) I, II ve III

38.    I- TBMM Hükûmetinin Londra Konferansı’na 
çağrılması

 II- Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın 
imzalanması

III- Doğu sınırlarımızla ilgili anlaşmazlıkların 
giderilmesi

IV- İtalya’nın Akdeniz ve Ege bölgelerinde 
işgal ettiği topraklardan çekilmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri I. İnönü 
Muharebesi’nin ortaya çıkardığı sonuçlardandır?

A) Yalnız I  B) I ve II
C) II ve III  D) I, III ve IV

39.  Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan 
Antantı’na katılmayan ülkeler, aşağıdakilerin 
hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Arnavutluk - Romanya
B) Yugoslavya - Romanya
C) Yunanistan - Bulgaristan
D) Bulgaristan - Arnavutluk

40.  Osmanlı Devleti zamanında hazırlanarak yü-
rürlüğe konulan “Mecelle”nin yerini, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti Döneminde, aşağıdakiler-
den hangisi almıştır?

A) Kabotaj Kanunu
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Takrir-i Sükûn Kanunu

41.  Arpaçay hangi komşu devlet ile ortak sınırımı-
zın bir kısmını oluşturur?

A) Gürcistan B) Ermenistan
C) İran  D) Irak

42.  Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Heyelan - Rize çevresi
B) Deprem - Adapazarı çevresi
C) Rüzgâr erozyonu - Denizli çevresi
D) Sel - Zonguldak çevresi

43.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin seyrek 
nüfuslu alanlarından biridir?

A) Tuz Gölü çevresi
B) Çukurova çevresi
C) Gaziantep çevresi
D) İzmit Körfezi çevresi

44.  Aşağıdakilerden hangisi deniz kıyısında yer 
alan ovamızdır?

A) Düzce ovası B) Bafra ovası
C) Niksar ovası D) Altınbaşak ovası
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45.  Köprülü kanyon millî parkı hangi ilimiz sınırla-
rı içerisinde yer alır?

A) Mersin  B) Aydın
C) Kayseri  D) Antalya

46.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuri-
yeti’nin başbakanlarından biri değildir?

A) Şükrü Saraçoğlu B) Recep Peker
C) Tevfik Rüştü Aras D) Dr. Refik Saydam

47.  Egemenliğin belirli bir grubun veya zümrenin 
elinde olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Monarşi  B) Demokrasi
C) Teokrasi D) Oligarşi

48.  Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye 
olabilir?

A) Memurlar
B) Hâkimler ve savcılar
C) Yüksek öğretim öğrencileri
D) Silahlı kuvvetler mensupları

49.  Meclise gensoru önergesi verilebilmesi için  
en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 60

50.  Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının 
yasama ile ilgili görevlerinden biri değildir?

A) Yasaları yayımlamak
B) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
C) Yasaları yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye 

geri göndermek
D) Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli 

gördüğü takdirde halkoyuna sunmak

51.  Aşağıdaki tekniklerden hangisi öğrencinin 
sınıf içindeki konumunu belirler?

A) Kişilik envanteri B) Otobiyografi
C) Sosyometri D) Vaka kaydı

52.  Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal öğretim 
yöntemleri içinde yer almaz?

A) Alan gezileri B) Konferans
C) Rol oynama D) Örnek olay

53.  Bir sınıf ortamında kullanılabilecek en etkili 
pekiştireç türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit oranlı pekiştireç
B) Değişken oranlı pekiştireç
C) Sabit zaman aralıklı pekiştireç
D) Değişken zaman aralıklı pekiştireç

54.  Şans başarısına en az yer veren soru tipi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Tamamlamalı (boşluk doldurma)
B) Doğru – Yanlış
C) Çoktan seçmeli
D) Eşleştirmeli
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55.  Bir ölçeğin başlangıç noktası gerçek sıfır iken 
10 cm olarak kabul edilirse ve elde edilen yeni 
ölçeğin birimlerindeki eşitlik bozulmadan ölç-
me yapılırsa bu ölçme işleminde hangi ölçek 
kullanılmış olur?

A) Sınıflama B) Sıralama
C) Oranlı  D) Eşit aralıklı

56.  Bir sınıftaki öğrencilere matematik dersinin 
birinci sınavında 25, ikinci sınavında ise 40 
soru sorulmuştur. “İkinci sınavdaki testin 
puanlarının güvenirliği daha yüksektir.” diyen 
bir kişi bu iddiasını aşağıdakilerden hangisi ile 
destekleyebilir?

A) Soru sayısının fazlalığı süreyi etkiler.
B) Soru sayısı arttıkça testin güvenirliği artar.
C) Test puanlarına çok hata karışacak demektir.
D) Testin güvenirliği onun kapsam geçerliğini 

etkiler.

57.  Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde temel 
olan bazı ilkeler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden 
hangisi rehberlik ilkelerinden birisi değildir?

A) Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır.
B) Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
C) Rehberlik hizmetleri yoluyla tüm kişisel prob-

lemler çözülebilir.
D) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde 

gizlilik esastır.

58.  “Bir sınıf öğretmeni, okul psikolojik danış-
manına öğrencilerinin zamanı planlama ve 
kullanma becerilerinin yetersiz olduğunu 
belirtmiştir. Bu konuda okul psikolojik danış-
manından yardım istemiştir.” 

Yukarıda verilen durumda okul psikolojik 
danışmanının vermesi gereken hizmet aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Eğitsel rehberlik
B) Mesleki rehberlik
C) Geliştirici rehberlik
D) Kişisel-sosyal rehberlik

59.  “İlk çocukluk dönemi bağımsızlık duygusu-
nun kazanılması açısından önemlidir. Bunun 
kazanılmaması durumunda bağımlılık duygu-
su gelişmekte ve bireyin başkalarının onay ve 
desteğiyle davranışlarını şekillendirmektedir.”

Aşağıdakilerden hangisi bağımlı bir bireyin 
sergileyebileceği bir davranış değildir?

A) Kararsızlık
B) Düşük öz saygı
C) Kendi başına iş yapamama
D) Davranışlarının sorumluluğunu alma

60.  Geleneksel ve gelişimsel rehberlik yaklaşım-
larını karşılaştırdığımızda aşağıda verilenler-
den hangisi gelişimsel rehberlik yaklaşımının 
üstünlüklerinden birisi değildir?

A) Bireylerin öncelikle zihinsel gelişimlerini temel 
alması

B) Bilgilendirme hizmeti yerine rehberlik hizmeti 
sunması

C) Rehberlikte önleyici yaklaşımı ve krize yönelik 
danışmayı kapsaması

D) Rehberlik hizmetlerinden tüm öğrencilerin 
yararlanması anlayışına dayanması

61.  Öğrencilerin ders saatlerinde ödevlerini 
yapmayı sevmediklerini, buna karşılık açık 
havada oynamaktan çok hoşlandıklarını fark 
eden bir öğretmen, onlara ödevlerini yaptıkları 
günlerde açık havada oynamalarına izin ve-
receğini, bunu yapmadıkları günlerde ise izin 
vermeyeceğini söyler. 

Öğrenme ilkeleri çerçevesinden bakıldığında 
öğretmenin bu açıklamasının temel amacı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Öğrencilere açık havada oynamanın önemini 
kavratmak

B) Ödevlerinin kalıcı öğrenmelere yol açtığını 
hatırlatmak

C) Açık havada oynarken gösterdikleri davranışları 
pekiştirme yoluyla şekillendirmeye çalışmak

D) Yapılma olasılığı yüksek olan davranışları, ya-
pılma olasılığı düşük olan davranışları kazan-
dırmak için kullanmak
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62.  Kedilere eziyet eden bir çocuğu gördüklerin-
de sokaktaki tüm kediler kaçmaktadır. Klasik 
şartlanma ilkelerine göre bu örnekteki çocu-
ğun görüntüsü aşağıdakilerden hangisine bir 
örnek oluşturmaktadır?

A) Şartsız uyarıcı B) Şartlı uyarıcı
C) Şartlı tepki D) Şartsız tepki

63.  Ayşe’nin mikroskopla bir şeyler yapmak için 
çabaladığını gören Fen Bilgisi öğretmeni: 
“Bir dakika bekle. Onun nasıl kullanıldığını bir 
kere daha göstereyim. Şimdi ben mikroskobu 
hazırlarken beni dikkatle izle. Bu çok önemli. 
Çünkü lameller kolaylıkla çatlayabilir ve çok 
pahalıdırlar. İlk şey merceği doğru yerleştir-
mektir. Aksi hâlde mikroskopla aradığım şey-
leri göremeyebilirim. Sonra objektif lenslerini 
yaklaştırırken daha önce koyduğum lamellerin 
kırılmadığından emin olmak istiyorum. Bu 
nedenle kenardan sürekli kontrol ediyorum. 
Son olarak istediğim görüntüyü alana kadar 
objektif lensleri yavaşça yukarıya çekiyorum. 
Sen görüntüyü netleştirmek için lensleri aşağı 
indiriyordun. Yukarı kaldırırken odaklamaya 
çalışmak hem daha kolay hem de daha güven-
lidir. Şimdi sen dene bakalım.”

Paragraftaki öğretmenin davranışı aşağıdaki 
öğrenme türlerinden hangisiyle açıklanabilir?

A) Bilişsel öğrenme 
B) Tepkisel koşullama
C) Sosyal bilişsel öğrenme
D) Kavrama yoluyla öğrenme

64.  Aşağıdakilerin hangisinde A. Bandura’nın 
Sosyal Öğrenme Yaklaşımının ögeleri doğru 
sıralanmıştır?

A) Dikkat – hatırlama – uygulama – güdüleme
B) Güdüleme – hatırlama – dikkat – uygulama 
C) Hatırlama – dikkat – uygulama – güdüleme
D) Dikkat – güdüleme – hatırlama – uygulama 

65.  14 yaşındaki Fatih’in boş zamanlarının tümü-
nü arkadaşlarıyla geçirmesi öncelikle aşağıda-
kilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Toplumsal kurallara uyma 
B) Sosyal gruplara dâhil olma
C) Kişisel bağımsızlığın oluşması
D) Akranlarla olgun ilişkiler geliştirmeye ilginin 

artması

66.  Piaget’in bilişsel gelişim dönemlerinden han-
gisi ergenlik dönemine denk gelmektedir?

A) Duyusal – motor dönem
B) Somut işlemler dönemi
C) Soyut işlemler dönemi
D) İşlem öncesi dönem

67.  Öğrencilerinin bağımsızlığını cesaretlendiren 
bir öğretmen onların hangi tür ihtiyacını karşı-
lamaktadır?

A) Kendini gerçekleştirme
B) Güvenlik-korunma
C) Kendine saygı
D) Fiziksel

68.  Öğrencilerinin tümünün aynı bilgi seviyesine, 
zekâ kapasitesine ve yeteneğe sahip oldu-
ğunu düşünerek ders anlatan bir öğretmen 
aşağıdaki gelişim özelliklerinden hangisini 
ihmal etmektedir?

A) Gelişim bir bütündür.
B) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
C) Gelişim, aşamalar hâlinde ilerler.
D) Gelişim, genelden özele ilerler.
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69.  Erikson’a göre gelişim dönemlerinin birinden 
diğerine başarıyla geçiş, aşağıdaki koşullardan 
hangisinin gerçekleşmesi ile mümkün olur?

A) Gelenek ötesi ahlaki inançların gelişmesi ile
B) Çevreden dengeli biçimde pekiştireç ve ceza 

gelmesi ile
C) Her döneme ait olan çatışmanın başarıyla 

atlatılması ile
D) Her dönemde ortaya çıkan bilinçaltı isteklerin 

bastırılması ile

70.  Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme 
yaklaşımlarından biri değildir?

A) Konuya ağırlık veren programlar
B) Değerlendirmeye ağırlık veren programlar
C) Probleme ağırlık veren programlar
D) Öğrenciye ağırlık veren programlar

71.  Bir program geliştirme sürecinin amaçlar, 
muhteva, öğretme-öğrenme süreci ve değer-
lendirme olmak üzere dört boyutu vardır. Bu 
süreçte “program nasıl öğrenilecek” sorusu-
nun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amaçlar
B) Muhteva
C) Değerlendirme
D) Öğretme-öğrenme süreci

72.  Slayt tasarımında (sunu) dikkat edilmesi ge-
reken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Sunuya konuyu özetleyen ve hedefleri göste-
ren bir başlık slaydıyla başlanmalıdır.

B) Her slaytta bir ana nokta üzerinde durulmalı 
slayt kısa ve öz olmalıdır.

C) Slaydın zemini ile yazıları aynı renkte olmalıdır.
D) Slayt çok fazla görsellikle doldurulmamalıdır. 

73.  Gerçek hayattaki bir durumun tehlike ve risk-
lerini elimine ederek sınıfa getirilmesine imkân 
veren ortam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Slaytlar
B) Modeller
C) Film şeritleri
D) Basılı öğretim materyalleri

74.  “Açık hava okulu, doğayı tanımak ve öğrenci-
leri açık havada geliştirmek, getirdiği yenilik-
lerdir. Türkiye’de ilk karma öğrenimi başlat-
mıştır. Sanat ve el işi yoluyla eğitimin sadece 
ilkokullarda değil ortaöğretimde de geliştiril-
mesine çalışmıştır.”

Yukarıda bazı çalışmalarına yer verilen eğitim-
ci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp
B) Ethem Nejat
C) Prens Sebahattin
D) İsmail Hakkı Baltacıoğlu

75.  Amacı “rasyonel kişileri eğitmek, üstün zekâlı 
kişileri yetiştirmek ve akıllı kişileri seçmek” 
olan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Daimicilik
B) Esasicilik
C) İlerlemecilik
D) Yeniden kurmacılık

76.  1 Mayıs 2012’de Türkiye’nin kredi notu gö-
rünümünü “pozitif”ten “durağan”a düşüren 
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moody’s
B) Fitch Ratings
C) Standart & Poor’s
D) Credit Registration Office
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77.  Türkiye’de ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. 
Dr. Ömer Özkan, hangi üniversitenin öğretim 
üyesidir?

A) Hacettepe Üniversitesi
B) Akdeniz Üniversitesi
C) Atatürk Üniversitesi
D) İstanbul Üniversitesi

78.  Millî sinema akımının temsilcilerindendir. 
Susuz Yaz, Yılanların Öcü ve Sevmek Zamanı 
en önemli filmleri arasında yer alır. 4 Ağustos 
2012 tarihinde 83 yaşında ölen bu ünlü yönet-
men kimdir?

A) Metin ERKSAN B) Lütfi AKAD
C) Ertem EĞİLMEZ D) Yücel ÇAKMAKLI

79.  Ülkemiz, 2012 Londra Yaz Olimpiyatlarında 
aşağıdaki spor dallarından hangilerinde ma-
dalyalar kazanmıştır?

A) Atletizm-Boks-Halter
B) Halter-Güreş-Yüzme
C) Tekvando-Güreş-Halter
D) Atletizm-Tekvando-Güreş

80.  Millî Eğitim Bakanlığının ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştir-
mek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; 
bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri 
ülke genelinde ilgiyi-katılımı artırarak yaygın-
laştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim 
insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı 
erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini 
geliştirmek amacıyla yaptığı proje aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) İlk Adım Projesi
B) Bu Benim Eserim Projesi
C) Uluslararası İlham Projesi
D) Küçük Şeyler Doğayı Yeniler Projesi

81.  25.08.2012 tarihinde 82 yaşında vefat eden 
ABD’li astronot Neil Armstrong ile ilgili olarak 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Edwin Aldrin ve Micheal Collins ile birlikte Ay’a 
ayak basmıştır.

B) Gemini-8 uçuşuyla ilk kez uzaya gitmiştir.
C) Vostok-6 uzay aracı ile Ay’a çıkmıştır.
D) Ay yolculuğunu “Ay Yörüngesinde Randevu” 

projesiyle gerçekleştirmiştir.

82.  Avrupa Topluluğuna üye devletlerin pek çoğu 
arasında sınırda pasaport kontrolü olmaksızın 
yolculuk yapma imkânını sağlayan antlaşma 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Schengen B) Lizbon
C) Brüksel  D) Maastricht

83.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi NATO’ya üye 
değildir?

A) Bulgaristan B) Slovakya
C) Ukrayna D) Romanya

84.  TÜRKSOY’un açılımı Bakü’de 16-17 Ekim 2009 
tarihinde düzenlenen 26. dönem toplantısında 
hangi şekilde değiştirilmiştir?

A) Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
B) Türkçe Konuşan Ülkeler Organizasyonu
C) Türkçe Kültür ve Sanatları Teşkilatı
D) Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi

85.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1973 yılında Av-
rupa Birliğine katılan ülkelerden biridir?

A) Yunanistan B) İsveç
C) Danimarka D) Finlandiya
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86.  BM Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeleri kaç 
yıl için seçilirler?

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

87.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi BM Güvenlik 
Konseyi geçici üyeliğine 1 Ocak 2011 tarihin-
den itibaren 2 yıllığına seçilen ülkelerden biri 
değildir?

A) Azerbaycan B) Almanya
C) Kolombiya D) Güney Afrika

88.  Maastricht kriterlerine göre, AB üye ülkelerin 
kamu borçlarının GSYİH’ye oranı % kaçı geç-
memelidir?

A) 50’yi  B) 60’ı
C) 70’i  D) 80’i

89.  TÜİK’in 2011 yılı için açıkladığı Türkiye’nin kişi 
başı millî geliri yaklaşık kaç ABD Doları’dır?

A) 9.400  B) 10.400
C) 11.400  D) 12.400

90.  Aşağıdaki AB ülkelerinden hangisi para birimi 
olarak tedavülde Avro kullanmaktadır?

A) İsveç  B) Romanya
C) Danimarka D) Slovakya

91.  Dış ticarette gemi ile taşınan yük için ödenen 
taşıma bedeline ne denir?

A) Konşimento B) Konsolit
C) Navlun  D) Narh

92.  Türkiye’nin 2011 yılında yaklaşık 24 milyar $ 
ile en fazla ithalat yaptığı ülke hangisidir?

A) Almanya B) ABD
C) İran  D) Rusya

93.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının görevle-
rindendir?

A) Kâğıt para basmak
B) Ülkenin altın ve döviz rezervlerini yönetmek
C) Tahvil, bono ve diğer borçlanma senetleri satı-

şı yaparak devlete finansman sağlamak
D) Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki 

muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini 
belirlemek

94.  “Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları 
yetiştirmek için özel tedbirler alınır.”

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
yukarıdaki ifade Türk millî eğitiminin temel 
ilkelerinden hangisinde yer almaktadır? 

A) Fırsat ve imkân eşitliği 
B) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 
C) Genellik ve eşitlik
D) Eğitim hakkı 

95.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda 
belirtilen idari para cezaları aşağıdakilerden 
hangisi tarafından verilir?

A) Okul Müdürü
B) Mahallî Mülki Amir 
C) Bakanlık Denetçisi 
D) İl Millî Eğitim Müdürü
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96.  “Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde 
özel öğretim kurumları eğitim personeline 
yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi 
eğitimi vermek veya verdirmek, gelişmeleri 
için kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık 
programları, seminer, sempozyum, konferans 
ve benzeri etkinlikler düzenlemek”

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre yukarıda tanımlanan görev 
aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisine 
verilmiştir?

A) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
B) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlü-

ğü 
C) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü 
D) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğü

97.  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Or-
taöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 
danışman öğretmenin görevlerinden biridir?

A) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine 
eder. 

B) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum 
hizmetlerini öğrencilere tanıtır. 

C) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları 
çalışmalara katılmaya teşvik eder. 

D) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen 
kulüplere göre üye olmalarını sağlar.

98.  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri 
Yönetmeliği’ne göre yurt dışındaki ülke 
okulları ve uluslararası statüdeki Türk okulla-
rında görevli öğretmenlerin  üst disiplin amiri 
aşağıdakilerden hangisidir? (Eğitim müşaviri 
bulunmayan büyükelçiliklerde)

A) Büyükelçi 
B) Eğitim Ataşesi 
C) Eğitimden Sorumlu Dışişleri Meslek Memuru   
D) Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişle-

ri Meslek Memuru

99.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre “organi-
zeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı 
olmak” davranışı aşağıdaki disiplin cezaların-
dan hangisini gerektirir?

A) Kınama 
B) Örgün eğitim dışına çıkarma
C)  Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
D)  Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma 

100.  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre öğrenciye, ailesi yanında 
kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden 
birinin askerlik durumu, tarımsal çalışmalar 
gibi nedenlerle velisinin yazılı bildirimi üzeri-
ne bir ders yılında en çok kaç güne kadar izin 
verilebilir?

A) Yedi   B) On 
C) On beş   D) Yirmi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. 
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.	Sınav	başladıktan	sonra	adayların	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları,	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	
istemeleri	yasaktır.	

3.	Adaylar	sınav	süresince,	sınav	giriş	belgesi	ile	birlikte	kimlik	belgelerinden	birini	(nüfus	cüzdanı,	
pasaport	veya	sürücü	belgesini)	masalarının	üzerinde	bulundurmak	zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya 
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, 
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek 
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa,	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  b
2.  d
3.  c
4.  a
5.  d
6.  b
7.  c
8.  a
9.  a

10.  b
11.  d
12.  c
13.  d
14.  a
15.  a
16.  d
17.  b
18.  c
19.  a
20.  a
21.  b
22.  d
23.  c
24.  b
25.  c

26.  a
27.  b
28.  d
29.  c
30.  d
31.  a
32.  a
33.  b
34.  c
35.  a
36.  b
37.  d
38.  b
39.  d
40.  c
41.  b
42.  c
43.  a
44.  b
45.  d
46.  c
47.  d
48.  c
49.  a
50.  b

51.  c
52.  b
53.  d
54.  a
55.  d
56.  b
57.  c
58.  a
59.  d
60.  a
61.  d
62.  b
63.  c
64.  a
65.  d
66.  c
67.  a
68.  b
69.  c
70.  b
71.  d
72.  c
73.  b
74.  d
75.  a

76.  c
77.  b
78.  a
79.  d
80.  b
81.  c
82.  a
83.  c
84.  a
85.  c
86.  b
87.  a
88.  b
89.  b
90.  d
91.  c
92.  d
93.  c
94.  a
95.  b
96.  d
97.  a
98.  d
99.  c

100.  c


