1. I. Şiirde gerçek değil, gerçeği uyandırdığı etki

4. Edebiyat insanın sosyal çevresiyle de ilgilenir.

anlatılmıştır.

Edebiyatın temel konusu olan insan toplumun da
unsuru olduğu için sanatçı, insanı anlatırken

II. Anlamda kapalı olma esastır.

toplumu da anlatmış olur. Ne edebiyat toplumdan ne

III. Şiirde imgelere dayanan bir anlatım olmalıdır.
Numaralanmış

cümlelerde

bahsedilen

de toplum edebiyattan bağımsız düşünülemez.

akım

Bu parçada hangi konu üzerinde durulmaktadır?

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm

B) Romantizm C) Natüralizm

D) Parnasizm

E) Sembolizm

A) Dilin işlevi
B) Edebiyat toplum ilişkisi
C) Edebiyat-dil ilişkisi
D) Edebiyat-coğrafya ilişkisi
E) Dil-kültür ilişkisi

2. Bilinçaltı sanatın gerçek kaynağıdır. Ünlü
psikiyatrist Freud'un psikalaniz yöntemine dayanır.
Rüya en önemli unsurdur. Yazarlar mizah, alay ve

5. Aşağıdakilerin hangisinde verilen özellik,

espriye önem vermiştir.

ayraç içindeki akımla ilgili değildir?

Bu parçada bahsedilen akım aşağıdakilerden

A) Milli ve mahalli hayatın işlenmesine önem

hangisidir?

verilmiştir. (Romantizm)

A) Sürrealizm

B) Natüralizm

D) Romantizm

E) Parnasizm

B) Biçim,

C) Klasisizm

dil

uygunluk

mükemmelliği
eserlerin

ve

temel

kurallara
özelliğidir.

(Klasisizm)
C) Fransız
3.Aşağıdakilerin

hangisi

romantizmin

hürriyet,

(Realizm)
D) Gücünü ve kaynağını eski Yunan'dan alan

A) Çirkin, korkunç ve kötü olaylar sahnede

akımlardan biridir. (Hümanizm)

gösterilmez.

E) Gözlem ve deney bu anlayışın temelini

B) Eserlerde duygu, coşkunluk ve hayal önem

oluşturur. (Natüralizm)

kazanmıştır.
milli

tarih

ve

Hristiyanlık

efsanelerinden alınır.
D) Eserlerde

kazandırdığı

adalet, eşitlik kavramları çokça yer almıştır.

özelliklerinden biri değildir?

C) Konular

İhtilali'nin

toplumun

eğitilmesi

esas

alınmıştır.
E) Kahramanlar iyi-kötü düzleminde ele alınır.
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6.

Aşağıdaki

yazar-eser

eşleştirmelerinden

8. Cumhuriyet Dönemi'nde "bireyin iç dünyasını

hangisi yanlıştır?

esas alan" hikayeler önemli bir yere sahiptir. Bu tarz

A) Ahmet Hamdi Tanpınar - Sarnıç

hikayelerde piskolojik tahliller ve ruhsal portreler

B) Sait Faik Abasıyanık - Semaver

önemli yer tutar. Yazarlar genellikle bireyin kimlik

C) Memduh Şevket Esendal - Hava Parası

sorunlarını,

D) Oğuz Atay - Korkuyu Beklerken

işlemişlerdir.

E) Yusuf Atılgan - Bodur Minareden Öte

Aşağıdaki yazarlardan hangisi, bu parçada

bilinçaltını,

yalnızlık

duygusunu

bahsedilen tarzda hikaye yazmamıştır?
A) Peyami Safa
B) Tarık Buğra
7. "Gazetecilik bana malzeme verir, ben bu sayede

C) Sadri Ertem

kendimi hayatın içine daha çok girmiş bulurum."

D) Mustafa Kutlu

diyen Refik Halit Karay olaylarla törelerin güldüren,

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

şaşırtan yanlarını alır. İç gözlemde oldukça zayıf,
dış gözlemde çok güçlü bir ressam-yazar özelliği
gösterir. Sanatçı mensur şiir, makale, anı, fıkra,
hikaye, tiyatro, roman türlerinde eserler vermiştir.

9. Sait Faik Abasıyanık ile ilgili aşağıdakilerin

Sanatçı Anadolu sürgünlüğü sırasında yazdığı "----"

hangisi söylenemez?

ve yurt dışında sürgündeyken yazdığı "----" ile

A) Modern Türk hikayeciliğinin öncülerinden

tanınmıştır.

olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla

B) "İstanbul

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

hikayecisi"

olarak

anılmış

ve

tanınmıştır.
C) Hikayelerinde

A) Memleket Hikayeleri - Gurbet Hikayeleri
B) Bu Bizim Hayatımız - Dört Yapraklı Yonca

giriş,

gelişme

ve

sonuç

bölümlerine önem verilmiştir.

C) Sakın Aldanma - Üç Nesil Üç Hayat

D) "Bir insanı sevmekle başlar her şey" diyerek

D) Yer Altında Dünya Var - Bugünün Saraylısı

her şeye saygıyla yaklaşmıştır.

E) Memleket Hikayeleri – Sürgün

E) Eserlerini

sanat

kaygısından

Türkçeyle yazmıştır.
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uzak

bir

10. Düşünceye sık sık yer veren yazar, genellikle

12. Bir ara konuklara ( ) nereden geldiklerini sorar

yaşadığı ızdırapları, umutlarını, özleyişlerini ve

( ) Konuklardan biri gülerek ( ) "Ankara'dan geliyoruz

aşklarını dile getirmiştir. Öykülerinde de zamana yer

üstad ( ) Ankara'dan! ( ) der.

veren Tanpınar, geçmişle içinde bulunulan zamanı

Bu

bilinçaltı çatışması biçiminde vermiştir.

aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama

Bu parçaya göre Tanpınar’ın öykülerinde;

işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

cümlede

ayraçla

I. Yaşadığı acılar

A) (,) (.) (,) (.) (")

II. Ölüm acısı

B) (,) (,) (,) (.) (.)

belirtilen

yerlere

C) (.) (.) (:) (,) (")

III. Rüyalar

D) (;) (.) (;) (.) (")

IV. Bilinçaltı çatışması

E) (:) (.) (.) (;) (")

V. Aşklar
konularından hangisi işlenmemiştir?
A)I

B) II

C) III

D) IV

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin
yazımı yanlıştır?

E) V

A) Haberi duyan annem gözyaşlarına boğuldu.
11.

I.

Türkiye'nin

gerçeklerine

eğilme

B) Ders

söz

C) Üniversite öğrencisinin konjonktürden haberi

II. Yurdun bütün bölgelerinde kentlerdeki,

olmalıdır.

köylerdeki yaşam ve insan ilişkileri, yurt dışına

D) Kendime sağlıklı bir ders çalışma ortamı

göçen işçiler ele alınır.

sağlayamadım.
E) Bu

III. Her sınıftan, her yaşam biçiminden gelen

IV. Toplumsal bozuklukların giderilmesi için
öneriler getirilir.
V. Görücü usulü evlilik ve köleliğin eleştirisi en
sık işlenen konulardır.
numaralanmış

cümlelerde

verilen

bilgilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi hikayesi
için söylenemez?
B) II

C) III

iş

yerinde

zorundadır.

kahramanlar canlandırılır.

A)I

konsantrasyonum

bozulmasın, diye müzik dinlemiyorum.

konusudur.

Yukarıda

çalışırken

D) IV

E) V
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herkes

kravat

takmak

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylı

yazımı yanlıştır?

tümleç yoktur?

A) O zamanlar üniversiteli olmak şimdikinden

A) İlk hafta derslere oldukça zor başlamıştım.

daha kolaymış.
B) Saat

kulelerindeki

B) Dersin başında öğretmen öğrencileri uyardı.
zaman

ne

C) Başımda o gün dayanılmaz bir ağrı vardı.

zaman

D) Melih'e geçen gün, yeni yayımlanmış bir şiir

duracak?
C) İstanbul'da gördüğümüz gerçek şu ki halk

kitabı hediye ettim.

burada daha fazla çalışmak zorunda.

E) Eve gelir gelmez yatağa uzanmıştı Halil.

D) Yüzünü bize çevirerek "İyiki sizler varsınız
hayatımda." dedi.
E) Ankara'ya o kadar büyük bir sevgim vardır ki
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil

anlatamam.

eksikliğinden

kaynaklanan

bir

anlatım

bozukluğu vardır?
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de, da"nın

A) Hikayemi okuyacağım arkadaş bulmakta

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

zorlanıyorum.

A) Sen de başını alıp gitme, ne olur.
B) Mutfak

da

geçen

zaman,

B) Evi,
neredeyse

yüksek

dağın

dibinde,

bir

göl

kenarındaydı.

ömrümüzün yarısı oluyor.

C) Dayımın

C) Sende de gülme hastalığı var sanırım.

bizden

ne

zaman

ayrıldığını

bilmiyorum.

D) Artvinli olup da kuymak yapmayı bilmeyen

D) Babası çağrılarak bu sorunlar ona bir bir

olur mu?

anlatıldı.

E) Ankara'da ağustos ayı çok sıcak geçer.

E) Bizim sınıf kalabalık ama çok gürültülü
değildi.

16. İnsan aşktan vazgeçerse yaşlanır.
Bu cümlenin ögelerinin dizilişi aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Özne - dolaylı tümleç - yüklem
B) Nesne - zarf tümleci - yüklem
C) Özne - zarf tümleci - yüklem
D) Zarf tümleci - zarf tümleci - yüklem
E) Özne - nesne – yüklem
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19.

Aşağıdaki

cümlelerin

uyumsuzluğundan

hangisinde

kaynaklanan

bir

çatı

anlatım

bozukluğu vardır?
A) Dünkü sorunların hepsini unutarak bugün
iyice süslendi ve işe gitti.
B) Çocuğun elindeki tabak alındı, suya bile
tutmadan mutfağa koydu.
C) Yeni önlemler alındı, sorunun çözümü için
çalışmalar başlatıldı.
D) Sınava alınacak öğrenciler sıkı bir elemeden
sonra belirlendi.
E) Kapıyı dikkatlice kilitledi, yavaş adımlarla
çamlığa doğru yürüdü.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?
A) Açık havada nargile içmenin keyfini ancak
yaşayanlar bilir.
B) Sigaranın zararları hakkında köy halkına bir
seminer verilebilinir.
C) Bu konakta verilen hizmeti dünyanın başka
bir yerinde göremezsiniz.
D) Burada kiminin azığı kuru ekmek, kiminin
azığı yoğurttur.
E) Hatırı sayılır kişiler yardımlarını hiçbir zaman
esirgemezler bizden.
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1)

3)

2)

4)

6

5)

6)

7)

7

8)

9)

10)

8

11)

13)

14)

12)

9

15)

17)

16)

18)
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19)

20)
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Benzer bitki ve hayvan topluluklarının bir arada

I. Akarsuların yatağında şelalenin olduğu yerde

yaşadığı yerlere biyom adı verilir.

biyolojik üretim fazla olur.

– Deve, akrep ve yılan gibi canlıları görmek

II. Akarsuyun hızlı aktığı ortamlarda canlı yaşamı

mümkündür.

zorlaşır.

– Sıcaklık ve kurak bir iklim hakimdir.

III. Akarsuyun yukarı çığırında canlı çeşitliliği

1-

Yukarıda

özellikleri

verilen

fazladır.

biyom

4- Yukarıda akarsu ekosistemleri ile ilgili verilen

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalı

B) Dağ

C) Tundra

bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

D) Çöl

A) Yalnız I

E) Yağmur ormanları

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III

E) II ve III

2- Aşağıda verilen besin zinciri örneklerinden
Türkiye'de zaman zaman nüfusun artış hızını

hangisi yanlıştır?

artırmak ya da azaltmak, nüfusun nitelik ve niceliğini

A) Bitki → antilop→ çita

iyileştirmek

B) Ot → koyun → insan

amacıyla

farklı

nüfus

politikaları

izlenmiştir.

C) Yaprak → tırtıl → kuş

5- Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi

D) Bitki → kartal → geyik

diğerlerine göre daha sonraki dönemlerde

E) Bitki → tavşan → tilki

hayata geçirilmiştir?
A) Çok çocuklu ailelerden az vergi alınması
B) Zorunlu haller dışında kürtaj yapmanın suç
sayılması

I. Kömürün yakılması

C) Nüfus

II. Karbonatlı kayaçların ayrışması

artış

düşürülmesi

3- Yukarıda verilenlerden hangileri sonucunda

E) Altı ve daha fazla çocuklu kadınlara madalya

doğada karbon oluşumu meydana gelir?

verilmesi
D) II ve IV

yönelik

D) Evlenme yaşının kadın ve erkeklerde iyice

IV. Deniz hayvanlarının kabuk bağlaması

B) I ve III

azaltmaya

faaliyetlerin yapılması

III. Kara ve deniz bitkilerinin fotosentez yapması

A) I ve II

hızını

C) II ve III

E) III ve IV
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6-

Almanya'da

aşağıdaki

uygulanan

ülkelerin

nüfus

politikası

hangisinde

Türkiye’de geçici köy altı yerleşmelerindeki yaygın

de

ekonomik faaliyet türü çoğu zaman hayvancılık

uygulanmaktadır?

bazen de tarım olmaktadır.

B) Türkiye

A) Bulgaristan

D) Bangladeş

C) Mısır

9-

Aşağıdakilerden

hangisi

bu

tür

geçici

yerleşmelerden biri değildir?

E) Endonezya

A) Kom

B) Dalyan
D) Ağıl

– 18. yy.'da küçük bir şehir iken kömür yataklarına

C) Mezra
E) Oba

bağlı gelişmiştir.
– Avrupa'nın en büyük sanayi bölgelerinden biri olan

I. Arıcılık faaliyeti sonucunda bal ve arı poleni elde

Ruhr Havzasında bulunur.

etmek

7- Yukarıda özellikleri verilen şehir aşağıdaki

II. Demir madenini işleyerek çelik elde etmek

Ülkelerin hangisinde bulunur?

III. Gazete ve dergileri bayilere ulaştırmak

A) İngiltere

B) Fransa C) Avusturya

D) İtalya

IV. Marketten ürün satın almak

E) Almanya

10- Yukarı verilen öncüllerden hangileri üretim
faaliyetlerinden değildir?

Önemli yolların kavşak noktasında olan kentlerde

A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

tarihi süreç boyunca ticaret önemli bir ekonomik
faaliyet olmuştur.
8- Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin
gelişmesinde

ticari

fonksiyonunun

– Petrol

etkisi

– Kömür

diğerlerinden daha fazla olmuştur?

– Doğalgaz

A) Çanakkale

11- Yukarıda verilen doğal kaynakların ortak

B) Ardahan

özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

C) Bayburt

A) Aynı jeolojik devirlerde oluşmaları

D) Konya

B) Oluşumlarında canlıların etkili olması

E) Batman

C) Kendini yenileyebilen kaynak olmaları
D) Radyo aktif mineral içermeleri
E) Sadece orta kuşakta bulunmaları
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Türkiye ekonomisinin gelişmesinde çok farklı

14- Türkiye'de balıkçılığın ve su ürünlerinin

sektörlerin etkisi vardır.

durumu

12- Aşağıdakilerden hangisi daha çok hizmet

söylenemez?

sektörüyle ilgili çalışmalardır?

ile

ilgili

aşağıdakilerden

hangisi

A) Türkiye'de en fazla balıkçılık Karadeniz'de
yapılmaktadır.

A) Turunçgil yetiştirme faaliyetleri

B) Akarsu ve tatlı su göllerinden de balık

B) Turizm faaliyetleri

avlanabilmektedir.

C) Mobilya üretim faaliyetleri

C) Ülkemizde

D) Petrol arama çalışmaları

modern

avlanma

istenilen

düzeyde yapılmamaktadır.

E) Balıkçılık faaliyetleri

D) Türkiye’de kıyı balıkçılığı yaygındır.
E) Türkiye çok balık tüketen bir topluma sahiptir.

15-

Aşağıdakilerin hangisinde

verilen bazı

madenler ile bu madenlerin en fazla çıkarıldıkları
yerler doğru eşleştirilmiştir?
A) Demir - Hatay
B) Fosfat - Mardin

Turunçgil Türkiye’de ancak Akdeniz İkliminin etkili

C) Bakır - Siirt

olduğu bir yerde yetişebilir.
13- Buna

göre

harita

üzerinde

D) Mermer - Ankara

gösterilen

E) Krom – Antalya

merkezlerden hangilerinde yapılan turunçgil
tarımının Türkiye ekonomisine katkısı daha
fazladır?
A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

Yer altından çıkan su ve su buharından elde edilen
enerjiye jeotermal enerji denir.
16- Buna göre aşağıda verilen merkezlerden
hangisinde jeotermal enerji santrali yoktur ?
A) Denizli

B) Aydın

D) Çanakkale
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C) Manisa
E) Bursa

17-

Türkiye'de sanayi faaliyetleri ile ilgili

Aşağıda verilen Türk kültürüyle ilgili

19-

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler
göç almıştır.

A) Türklerin en çok etkilendiği kültürden biri de
İslam kültürü olmuştur.

B) İstanbul
ve
Karabük’te
sanayinin
gelişmesinin temel nedeni ham maddeye
yakınlıktır.

B) Türkler sık sık yer değiştirdikleri için birçok
kültürün etkisinde kalmışlardır.

C) 20. yy’da Ülkemizde sanayinin gelişmesinin
önündeki en büyük engel sermaye
eksikliğidir.

C) Türk kültürü çevre kültürden etkilenmiş ve

D) Türkiye'nin iç bölgelerinde tahıla bağlı sanayi
faaliyetleri yaygındır.

D) Türk

etkilemiştir.

haritada

uygarlıklarının

Aztek,

egemen

Maya

ve

oldukları

doğu

Avrupa

topraklarına

ulaşmıştır.

E) Türkiye'nin büyükşehirlerinin çevresinde
kümes hayvancılığına dayalı sanayi tesisleri
gelişmiştir.

Yukarıdaki

kültürü

E) Türk kültürü en fazla Asya'nın kuzeyinde
yayılma göstermiştir.

İnka
yerler

gösterilmiştir.
18- Buna göre, bu uygarlıklarla ilgili verilen

20-Yukarıda verilen görsel aşağıda adı verilen

aşağıdaki bilgilerden hangisi üçü için de

Dünya’nın Yeni Yedi Harikasından hangisine

ortak bir özelliktir?

aittir?

A) Yazıya aynı anda geçmeleri

A) Taç Mahal

B) Petra

B) Daha çok hayvancılıkla geçinmeleri

C) Çin Seddi

D) Kolezyum

C) İnşa ettikleri eserlerin bazılarının günümüze

E) Machu Piccu

kadar gelmesi
D) Ticaret kolonilerine sahip olmaları
E) Askeri alanda gelişmiş olmaları
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4.

1. ‘’Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları
ayet-i

kerimeden

ayetlerden

hangisinde

Hz.

Peygamberin farklı bir yönü vurgulanmaktadır?

oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.’’
Yukarıdaki

Aşağıdaki

aşağıdaki

A) “Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse, artık

düşüncelerden hangisine ulaşılamaz?

sana düşen açık bir tebliğden ibarettir.”
B) “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir.

A) Dünya hayatının bir amacı vardır.

Allah sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de

B) Yaratılan her şeyin bir sonu vardır.

bilir.”

C) Her şeyi yaratan Allah’tır.

C) “Ant olsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve

D) İnsan dünyada başıboş bırakılmamıştır.

ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı

E) Her şey bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır.

çok zikredenler için güzel bir örnektir.”
D) “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni
tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği

2. Dalalet “doğru yoldan sapma, haktan yüz çevirip

peygamberlik görevini yerine getirmemiş

batıla yönelme, ilahî buyruklara aykırı davranma”

olursun…”

anlamlarına gelmektedir. “Güzel ve yumuşak bir
şekilde

yol

göstermek”

anlamına

gelen

E) “Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce

ve

geçen birtakım ümmetler de yalanlamışlardı.

dalaletin zıttı olan kavram aşağıdakilerden

Peygambere düşen apaçık tebliğden başka

hangisidir?
A) İhlas
Tevhit

bir şey değildir.”
B) İhsan

C) Hidayet

D)

5.

E) Takva

“Ölüyü, (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi,

malı ve ameli. Ailesi ve malı geri döner, ameli
kendisiyle kalır.”
Bu

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlikle ilgili

Tezhip

B) Teşri

C) Tebyin

Şerifin

vermek

istediği

mesaj

aşağıdakilerden hangisidir?

görevlerinden olmayanı işaretleyiniz.
A) Tebliğ

Hadis-i

A) Ameller niyetlere göredir.
B) İnsanlar, yaptıkları ile yargılanacaktır.

D)

C) Ahirette kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

E) Temsil

D) İslam ihtiyaç fazlası malın paylaşılmasını öğütler.
E) Anne-babaya meşru isteklerinde itaat edilmeli
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6. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin bir beşer olduğunu,

8. Ant olsun ki, sizden Allah'a ve Ahiret Günü'ne

onun insanüstü bir varlık olarak görülmemesi gerektiğini,

kavuşmayı uman ve Allah'ı çokça ananlar için,

ancak onun sıradan bir insan da olmadığını, vahiy aldığını

Allah'ın Rasul'ünde iyi bir örnek vardır.(Ahzab 21)

ve insanlar için güzel bir örnek olduğunu bizlere ifade

…Peygamber onlara iyiliği emredip kötülükten

eder. Bu parçanın anlamca en yakın olduğu ayet

sakındıracak, temiz ve yararlı şeyleri onlara helal
kılıp pis ve zararlı şeyleri onlara haram kılar…( A’raf

aşağıdakilerden hangisidir?

157)

A) “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”
B) “(O’nun

bildirdikleri)

vahiyden

Yukarıdaki

başkası

peygamberlik

değildir.”
tebliğ et
Allah’ın

resulü

D) Tebliğ ve Temsil
E) Tebliğ ve Tebyin

vahyolunuyor…”

9. Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanmanın

7. Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın bireye

insana kazandırdıklarından biri değildir?

kazandırdıklarından değildir?

A) Maddi sıkıntılara karşı dayanma gücü azalır.

A) Dünyada yaptıklarının karşılığını göreceğini

B) Kişi, iyi davranışlar sergilemeye gayret eder.

bilerek yaşar.

C) Sorumluluk duygusu gelişir.

B) Yalan söylemekten ve iftira etmekten kaçınır.
altına

olduğu

C) Tebliğ ve Teşri

Fakat bana ilahınızın bir tek ilah olduğu

kayıt

yüklemiş

B) Tebyin ve Teşri

E) “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım.

yaptığının

görevinin

Hz.Muhammed’e

A) Temsil ve Teşri

ve

peygamberlerin sonuncusudur.”

C) Her

ayette

sorumluluklardan hangi ikisine işaret eder?

C) “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni
D) “Muhammed…

iki

D) Kişi,

alındığının

yaptıklarının

hesabını

vereceğinin

bilincinde olur.

farkında olur.

E) Allah’a (c.c.) karşı sorumluluklarını yerine

D) Kişisel menfaatlerini her şeyin üstünde tutar.

getirmede istekli olur.

E) Bireye, topluma ve Allah’a (c.c.) karşı
sorumluluklarını yerine getirir.
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10.

Peygamberler,

seçilmişlerdir.

insanlar

Bunun

arasından

sebebi

yeryüzünde

yaşayanların insanlar olmasıdır.

“Diriliş

12.

ile

birlikte

ahirette

insanların

toplanacakları yere” verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

Bu yargının anlamca en yakın olduğu ayet
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizan

B) Ba’s

D) Sırat

E) Mahşer

C) Cennet

A) “Ey peygamber! Allah’a karşı gelmekten
sakın…”
B) “Muhammed…

Allah’ın

resulü

ve

13.

I. Tevazu sahibiydi.

peygamberlerin sonuncusudur.”

II. Dürüst ve güvenilirdi.

C) “Ancak Rabb’inden bir rahmet olarak böyle

III. Yalnızca yakın akrabalarına iyi davranırdı.

yapmadık. Çünkü O’nun sana olan lütfu

IV. Merhametli ve şefkatliydi.

büyüktür.”

V. Sadece maddi temizliğe önem verirdi.

D) “De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine)
yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette
onlara

gökten

bir

melek

Yukarıdakilerden kaç tanesi Peygamberimiz
(s.a.v.) için söylenebilir?

peygamber

indirirdik.”

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

E) “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim
yanımdadır

demiyorum.

Ben

gaybı

da

bilmem. Size bir meleğim de demiyorum…”

14. “Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazı
hakkında yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Farz- kifayedir.

11. “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan

B) Dua edilir.

olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize

C) Helallik istenir.

döndürüleceksiniz.”

D) Rüku ve secde vardır.

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine

E) Ayakta kılınır.

varılamaz?
A) Ölümün kaçınılmaz olduğuna

15. Peygamber olarak seçilmiş insanların bir takım

B) İnsanın ecelinin değişebileceğine

sıfatları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatlar

C) İnsan hayatının bir imtihan olduğuna

arasında yer almaz?

D) Bütün canlıların hayatının sona ereceğine
E) Ölümden sonra dirilişin olacağına
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A) Doğruluk

B) Fıtrat

D) Emanet

E) İsmet

C) Fetanet

16. I. İçtenlik

19. I. Ölüm yeni bir hayatın başlangıcıdır.
II. Ölüm bir son değil, yeni bir âleme geçişin ilk

II. Samimi, bağlılık

adımıdır.

III. Kararlılık

III. Ölüm, peygamberler dışındaki tüm canlılar

IV. Gösterişsizlik

için söz konusudur.

V. Saflık ve temizlik

IV. Ölüm, dünya hayatının kaçınılmaz bir

Yukarıdakilerden kaç tanesi, ihlas kavramının

gerçeğidir.

anlamları içinde yer alır?

V. Ölüm hem dünyada hem de ahirette söz
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

konusudur.

E) 5

Ölümle

ilgili

yukarıda

verilen

bilgilerden

hangileri yanlıştır?
17. “Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları

A) III ve V

B) I ve II

C) I, II ve III

O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve V

varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile
düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile
bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir

20. • “Ey Âdemoğulları! Size “Şeytana kulluk

kitaptadır.”

etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır; bana
kulluk edin, doğru yol budur” dememiş miydim?”

Yukarıda verilen ayetten hareketle aşağıdaki

• “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna

sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

uyun; (başka) yollara sapmayın; sonra onlar sizi
Allah’ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız

A) Evrendeki her şey Allah’ın bilgisi dâhilinde

için Allah bunları size emretti.”

olmaktadır.
B) Allah’ın bilgisi her şeyi kapsar.

• “Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana

C) Hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.

indirilenin, gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok

D) Gaybı sadece Allah bilir.

güçlü, her türlü övgüye lâyık olan Allah’ın yolunu

E) İnsanın özgürlüğü yoktur.

gösterdiğini çok iyi bilirler.”
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisi
çıkarılamaz?
A) İnsan kendi yolunu kendisi seçmektedir.

18) Peygamber olarak seçilmiş insanların bir takım
sıfatları

vardır.

Aşağıdakilerden

hangisi

B) Şeytan insanı yanlış yollara yöneltmektedir.

bu

sıfatlar arasında yer alır?

C) Kur’an insanlara doğru yolu göstermektedir

A) Hırs

B) Fıtrat

D) Bilgili kişiler
bulmaktadır.

D) Emanet

E) İstek

C) Fetret

Allah’ın

E) Doğru yolu seçen
korunmaktadır.
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yolunu
yanlış

kolayca

yapmaktan

4.

1.

5.
2.

6.

3.
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7.

10.

11.

8.

12.

9.
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13.

16.

14.
17.

15.

26

18.

20.

19.
21.

27

22.

24.

23.
25.

28

26.

29.

27.

30.

28.
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1. * Doğuda en geniş sınırlara ulaşıldı

ocağın ortadan kaldırıldığı siyasi gelişmeler

* Batıda en geniş sınırlara ulaşıldı

birlikte verilmiştir?

*Rusya ile imzalanan ilk resmi anlaşma niteliği

A) Hotin Seferi/ Bucaş Anlaşması

taşır

B) II. Viyana Kuşatması / Vaka-i Vakvakiye
C) Prut Savaşı/ Vaka-i Hayriye

*Günümüz Türkiye İran sınırının dayandığı

D) Ridaniye Savaşı / Edirne Olayı

anlaşmadır
Yukarda

E) Hotin Seferi/ Vaka-i Hayriye
verilen

bilgilere

göre

aşağıdaki

3. Klasik dönem Osmanlı kurumlarının zaman içinde

anlaşmalardan hangisiyle ilgili bilgi yer almaz?

yozlaşarak

ihtiyaçlara

A) Kasrışirin Anlaşması

kendilerini

çağın

B) Nasuh Paşa Anlaşması

edememesinden kaynaklı olarak XVII. Yüzyıldan

C) Ferhat Paşa Anlaşması

itibaren Osmanlı devletinin bazı devlet adamları ve

D) Bahçesaray Anlaşması

aydınları tarafından ıslahat fikri ortaya atılmıştır.

E) Bucaş Anlaşması

Ancak

çalışmalarından

2. Osmanlı Devletinin kuruluş döneminden itibaren
saygın bir yere sahip olan

ederek ‘devlet ocak içindir’ anlayışını benimsemeye

kurumların

Devletinin

Yukarıda

ortaya

verilen

kesimlerin

hangisi

veya

hangileri bu başarısızlığın ortaya çıkmasında

karşı en çok

başında

sonuç

III. Yeniçeriler

duraklamasına çare olmak bir yana, devletin
çıkaran

edilen

ıslahat

II. Saray kadınları ve bazı devlet adamları

anlayış geliştirmiş,’ocak devlet içindir’ anlayışını terk

sorun

arzu

başlatılan

I. Ulema

yeniçeri ocağı zamanla kuruluş amacına aykırı bir

yeniden diriliş ve ıslahat sürecine

nedenlerle

adapte

göre;

başarılarda çok önemli katkılar sağlamıştır. Ancak

Osmanlı

gereklerine

ve

bu çalışmalara şiddetle karşı çıkmışlarıdır. Buna

dönem varlığını devlete adamış ve büyük askeri

Böylece

verememesi

çıkmamıştır. Özellikle çıkarları zedelenen kesimler

ve devletin gücünün

dayandığı en önemli birim olan yeniçeri ocağı, uzun

başlamıştır.

değişik

cevap

etkin rol oynamışlardır?

gelmeye

A) Yalnız I

başlamıştır.

B) I ve II

Aşağıdakilerden hangisinde yeniçeri ocağının

C) II ve III

kaldırılma fikrinin ilk defa ortaya çıktığı ve

D) I ve III
E) I,II ve III
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4. Devlet: Toplumsal düzeni ve sosyal istikrarı

C) I ve III

sağlayan bir kurumlar bütünüdür. Bu organizasyon,

D) II ve III

toplumsal düzeni sağlayacak olan kural ve kanunları

E) I, II ve III

belirler. Ve belirli toprak parçasında her türlü
tasarrufu uygulama hakkına sahip yegane güçtür.
Ünlü Fransız düşünür Montesquieu “ Türk

Devlet öyle muktedir ki Max Weber’e Göre “devlet,

6.

meşru

insan

imparatorluğu şu sıralarda Bizansların eskiden içine

topluluğudur” . Devletin tanımı ve özellikleri ile ilgili

düştüğü zayıflık derecesindedir. Ancak daha uzun

bir çok farklı görüş yer almakla birlikte modern

yaşamaya devam edecektir. Çünkü Osmanlıyı zora

devlet hukukunun ortaya çıkması uzun bir süreç

düşürecek imparatorlar bulunsa bile Avrupa’nın tacir

sonucunda gerçekleşmiştir.

devletleri çıkarlarına öylesine bağlıdırlar ki hemen

şiddet

kullanma

tekeline

sahip

Osmanlı’nın yardımına koşarlar”

Günümüz modern devlet hukukunun temelini
oluşturan

kurallar

aşağıdaki

Avrupalı tacir devletlerinin çıkarlarına bu denli

gelişmelerin

bağlı olması Osmanlı dış politikasını nasıl bir

hangisinde ortaya çıkmıştır?

strateji uygulamasına imkan tanımıştır?

A) Augsburg Anlaşması

A) Kaybettiği toprakları geri alma mücadelesine

B) Westphlia Barışı

öncelik vermesine yol açtı

C) Viyana Kongresi

B) Avrupalı devletlerin iç işlerine karışarak çıkar

D) Paris Anlaşması

elde etmeye çalıştı

E) Versay Anlaşması

C) Avrupa devletleri arasında denge politikası
uyguladı
5.

Coğrafi

keşiflerin

sonucunda

ticaret

iç

D) İçteki

denizlerden dış denizlere taşınmış ve dünya güçler

sorunlara

eğilerek

köklü

ıslahat

çalışmaları yürüttü

dengesi yeniden şekillenmeye başlamıştır. Bu yeni

E) Avrupa devletleri ile uzun süren bir barış
dönemi içine girdi

durum;
I. Portekiz
II. Venedik
III. Osmanlı
Gibi devletlerin hangilerini olumsuz yönde
etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
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7. Merkantilizm, ucuz iş gücü sayesinde üretim

A) Markantilizm

fazlası veren bir ekonomik modeldir. Bir ülkedeki

B) Makyevelizm

güç

değerli

C) Liberalizm

ekonomik

D) Kapitalizm

ve

zenginliği,

madenlere

sahip

bağlayan

olunan

merkantilist

modelde dış satım temel amaç sayılırken dış

E) Marksizm

alım ise nerdeyse tamamen yasaklanmıştır.
Buna göre Merkantilizmle ilgili olarak:

9.

I. İhracat temel amaç olarak kabul edilmektedir

*

II.Toprak zenginliğine dayalı bir modeldir
III.

Zenginliğin

ölçütü

değerli

Yeni

çağda

kilisenin

aristokrasinin

baskılarından kurtulmayı temel amaç gören ve bu
doğrultuda günümüze değin faaliyet alanlarını

madenlerdir

genişleterek hakim güç durumuna gelen sınıftır.

anlayışına dayanır

* Sanayi devrimi ile birlikte kendilerine duyulan

Aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

ihtiyacın arttığı ve buna mukabil toplumda arzu

A) Yalznız I

ettikleri konuma erişemeyen alt bir sosyal sınıf

B) I ve II

olarak tanımlanabilir.

C) II ve III

Yukarıda tanımları verilen ve yakın çağın en

D) I, II ve III

önemli güçleri olarak ortaya çıkan sosyal sınıflar

E) I ve III

hangi şıkta birlikte verilmiştir ?
A) Burjuvalar/ Aristokrasi

8. Osmanlı ekonomisinin en önemli ilkelerinden biri

B) Burjuvalar /Ruhban sınıfı

olana olan İaşecilik,

İhtiyacın en iyi şekilde

C) Aristokrasi/ Proleterya

karşılanması anlamına gelir. Bu anlayışa göre

D) Burjuvalar / Proleterya

ihtiyaçların temini için İthalat ihracata göre daha çok

E) Proleterya / Serfler

önem arz etmekteydi. Böylece içerde üretilen mal ve
değerler ihtiyacı karşılamakta kullanılırken eksikler
ise

ve

ithalat

yoluyla

giderilmiş

oluyordu.

Bu

doğrultuda bir çok Avrupalı devlete ekonomik
imtiyazların verilmesinde bir sakınca görülmemiştir.
Buna

göre

iaşecilik

anlayışı,

Avrupa’da

uygulanan hangi ekonomik modelin Osmanlı
topraklarında

başarılı

bir

şekilde

amacına

ulaştığı savunulabilir ?
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10.

I.

Kapitalizm,

Üretim

araçlarının

özel

12. 1815 Viyana Kongresi ile oluşturulan Avrupa

mülkiyetine ve bunların kar amacıyla işletilmesine

güçler dengesi,

dayanan bir ekonomik sistemdir.

bağımsızlığını ilan eden

II. Liberalizm, en geniş anlamıyla bütün alanlarda
özgürlüğü amaç edinen bir fikir akımıdır
III.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında

ortaya çıkmasıyla

İtalya ve Almanya’nın

yeniden şekillendi. Böylece

Avrupa diplomasinde etkili olan aktörler

yer

değiştirmeye başladı.

Sosyalizm, sosyal ve ekonomik alanda

toplumsal refahı devlet kararlarının getireceğine
inanan ve ekonomide devlet tekelini öngören

Buna göre
I. Rusya

ekonomik sistemdir

II. Avusturya

Yukarıdaki kavramların hangileri birbiriyle daha
uyumlu bir iktisadi düşünceye sahip olduğu

III. Fransa
IV. İtalya

savunulabilir?
A) I ve II

Gibi devletlerin hangilerinin oluşan yeni güçler

B) I ve III

dengesinde etkinliğinin azaldığı söylenebilir ?

C) II ve III

A) I ve II

D) I, II ve III

B) II ve III

E) Yalnız III

C) III ve IV

11. Kırım savaşından sonra imzalanan Paris

D) I ve IV

Anlaşmasında Avrupa devletleri,

E) II, III ve IV

Osmanlı’nın

Avrupa devletler hukukundan yararlanmasını kabul
ederek, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı
göstermeyi garanti edeceklerdi.
Avrupalı

devletler

aşağıda

verilen

hangi

gelişmeyle Paris Anlaşmasında garanti ettikleri
Osmanlı toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına
aykırı kararlar aldığı savunulabilir?
A) Edirne Anlaşması
B) Viyana Konferansı
C) İstanbul Tersane Konferansı
D) Londra Konferansı
E) Belgrat anlaşması
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13. Yeni Çağdan itibaren modern devlet teorilerine

Kırımın elden çıkışı ve Rusya’nın hakimiyetine

göre, bir devletin odaklanması gereken tek amacın

girişi ile

kendi çıkarlarına kayıtsız şartsız bağlı olması ve

sıralaması aşağıdaki şıkların hangisinde doğru

kendi varlığını korumak için her yolun mübah olarak

sıralanmıştır?

görülmesi ilkesidir. Bu düşünce biçimini Osmanlı dış

ilgili verilen olayların kronolojik

A) I, III ,II

politikasında da etkili olduğu görülmüş ve bu

B) II, III, I

doğrultuda Osmanlı devleti de dönemsel olarak

C) III, II, I

çıkarlarına uygun olarak bazı Avrupalı devletlere

D) I, II, III

karşı diğer Avrupalı devletlerle işbirliğine gitmiştir.

E) III, I, II

Osmanlı Devleti, dış politikadaki bu anlayış
değişikliğini ilk defa hangi olayda uygulamıştır ?
15. Türk tarihinin ilk parlamenter sistem deneyimi

A) Napoleon’un Mısır’ı işgaline karşı İngiltere ve

niteliği taşıyan I. Meşrutiyet, ilan edilişinden kısa bir

Rusya ile işbirliği yapması

süre sonra Osmanlı -Rus harbi bahane edilerek

B) Sırp İsyanında Avrupalı güçlerin desteğini

rafa kaldırıldı. Ancak dönemin Osmanlı aydınları bu

alması

durumu kabullenmeyerek Meşrutiyetin yeniden ilan

C) Mehmet Ali Paşa isyanında Ruslarla işbirliği

edilmesi için uzun süren bir mücadele başlattılar.

yapması
D) Kırım savaşında

Özellikle İttihat ve Terrakki Cemiyeti bu konudaki

Ruslara karşı Avrupalı

etkili faaliyetleri sonucunda II. Abdülhamit, iç ve dış

güçlerle ittifak kurması

koşulların da etkisiyle meşrutiyeti yeniden ilan

E) 93 Harbinden sonra Avrupalı devletlerin

etmek zorunda kaldı .

desteği ile Berlin Anlaşmasını imzalaması

II. Abdülhamit’in

14. Karadeniz’in hakimiyeti ve ipek yolunun kontrolü

Meşrutiyeti

yeniden ilan

etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu

bakımından Osmanlı Devleti için stratejik bakımdan

söylenemez?

çok önemli bir konuma sahip Kırım, Nüfusunun

A) Genç

önemli bir bölümünün Türk ve Müslüman olması

Türklerin

devamı

niteliği

taşıyan

grupların çalışmaları

nedeniyle Osmanlılar için buranın önemini daha da
artırmıştır. Rusların sıcak denizlere inme politikası

B) Balkanlarda ki kötü gidişatı durdurmak

bakamından ise son derece önemli bir bölgede yer

C) Padişahın gücünü yeniden tesis etme isteği

almaktaydı.

D) Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını
önleme isteği

I.Küçük Kaynarca Anlaşması

E) Rusya ile İngiltere arasında yapılan Reval

II.Aynalıkavak Tenkihnamesi

görüşmeleri

III.Yaş Anlaşması
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16. Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayalı

18. Avrupa’da liberal fikirlerin hızlı bir şekilde

üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim

yayılmasında;

tarzına geçişi ifade eder. Sanayi Devriminin ortaya
çıkmasında ise Avrupa’da düşünce alanındaki
gelişmeler ve teknik buluşlar etkili olmuştur.

I.

Aşağıdakilerden hangisinin Sanayi Devriminin

yaşanmıştır
B) Matbaanın yaygın kullanımı ile aydınlanma
sürecinin hızlanması

mücadelesinde

Fransız İhtilali ile birlikte temel insan
hakları ile ilgili belgenin yayınlanması

III.

A) Üretimde artışla birlikte ekonomik büyüme

bağımsızlık

İnsan hakları belgesinin yayınlanması
II.

etkisiyle ortaya çıktığı savunulamaz?

Amerikan

Reform hareketleri ile birlikte dinsel
özgürlük taleplerinin dillendirilmesi

IV.

Sanayi İnkılabı ile birlikte bireylerin refah
beklentilerinin artması

Gibi gelişmelerinden hangisinin daha çok etkili

C) Geçimlik ekonomi yerine kar ekonomisi
ortaya çıktı

olduğu savunulabilir?
A) I ve IV

D) Makineleşmeyle birlikte işçi sınıfı ortaya çıktı

B) II ve III

E) Ham madde ve pazara ihtiyacı arttı

C) II, III ve IV
D) I ve II

17. XIX. Yüzyılda birey ve toplumun dünyayı
anlamlandırma

arayışları

sonucunda

E) III ve IV

Avrupa

merkezli olarak bir çok fikir akımı ortaya çıkmıştır.
Bütün farklılıklarına rağmen bu fikirlere sahip
insanlar mutlakiyetçi, baskıcı idarelere karşı birlikte
hareket etmişler. Ancak statükocu yapıların tasfiyesi
ile birlikte bu fikirlere sahip kesimler, zamanla karşı

19. Ulus devletleşmenin

Avrupa’da ve Dünyada

yaygınlaşmaya başlamasıyla ordu yapıları dahil bir
çok konuda yeni anlayışların ortaya çıkmaya
başlandığı görülmüştür.
Ortaya çıkan ulus devlet modelinde askerlikle

karşıya gelip doğal rakipler durumuna gelmişler.
Aşağıdaki verilen fikir akımlarından hangisi XIX.

ilgili nasıl bir anlayış değişikliğine gidilmiştir?
A) Merkezi ordu sistemleri geliştirilmiştir

yüzyılda ortaya çıkmamıştır?

B) Askerlikte

A) Makyevelizm

teknik

sistemler

kullanılmaya

başlanmıştır

B) Sosyalizm

C) Profesyonel Askerlik sistemi kabul görmeye

C) Liberalizm

başlanmıştır

D) Kapitalizm

D) Ücretli daimi asker tipi tercih edilmiştir

E) Marksizm

E) Askerliğin
edilmiştir
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vatan

hizmeti

olduğu

kabul

20.

XIX.

Yüzyılda

Osmanlı

devleti

değişik

gerekçelerle demiryolu yapımına büyük önem
atfetmiştir.
Osmanlı

Devletinin

aşağıdakilerden

demir
hangisini

yolu

yapımıyla
amaçladığı

söylenemez?
A) Demir yollarını iç güvenliğin tesisi için
kullanmak
B) Cephelere asker ve malzeme sevkiyatı
yapmak
C) Tarımsal vergilerin toplanmasında kullanmak
D) Avrupalı tüccarların topraklarındaki etkinliği
zayıflatmak
E) Devletin otoritesini en ücra yerlere ulaştırmak
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1.

4.

2.
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5.

7.

6.

8.

42

9.

11.

10.
12.
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13.
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17.
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CEVAP ANAHTARI
EDEBİYAT

TEMEL MAT.

İLERİ

COĞRAFYA

MAT.

DİN

FELSEFE

TARİH

FİZİK

BİYOLOJİ

1. B
2. E
3. C
4. A
5. A
6. B
7. A
8. E
9. C
10. A
11. E
12. A
13. D
14. E
15. A
16. C
17. E
18. A
19. B
20. C
21. C

1B

1) C

1. E

2E

2) C

2. D

3E

3) A

3. B

4B

4) E

4. D

5D

5) C

5. E

6C

6) D

6. A

7E

7) C

7. D

8A

8) C

8. A

9D

9) E

9. E

10 A

10) D

10. D

11 C

11) D

11. E

12 B

12) E

12. D

13 A

13) B

13. C

14 D

14) E

14. D

24. B

15 C

15) C

15. D

25. C

16 B

16) E

16. B

K.A.B

1. E

1.B

1.C

1- D

1-B

2. A

2.E

2.D

2- D

2-C

3. A

3.B

3.E

3- E

3-D

4. B

4.B

4.D

4- B

4-C

5. C

5.B

5.E

5- B

5-B

6. A

6.A

6.C

6- A

6-E

7. A

7.E

7.E

7- E

7-D

8. C

8.D

8.C

8- D

8-A

9. C

9.D

9.D

9- C

9-A

10. C

10.C

10.D

10- E

10-D

11. E

11.C

11.B

11- B

11-B

12. A

12.C

12.B

12- B

12-E

13. D

13.D

13.A

13- C

13-C

14. D

14.D

14.B

14- E

14-D

15. B

15.C

15.C

15- E

15-B

16. C

16.C

16.D

16- E

16-D

17. B

17.D

17.C

17- B

17-E

26. B

17 A

17) D

17. E

18. E

18.D

18.C

18- C

18-D

27. B

18 D

18) A

18. E

19. B

19.C

19.D

19- E

19-A

28. A

19 E

19) D

19. A

20. B

20.A

20.B

20- A

20-A

29. A

20 D

20) B

20. C

22. C
23. D

30. B
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