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2. I. Uzmanlar öncelikle iki insann konuşurken aralarnda 

yaklaşk bir kol uzunluğunda mesafe braktğn hatrla-

tyorlar.

 II. Asansörün içinde bir başkas varken pek çoğumuz en-

dişe, tedirginlik, gerginlik, korku gibi duygular barnd-

ran bir atmosfer içinde oluruz.

 III. Üstelik fiziksel olarak bu kadar yakn olmann bir başka 

etkisi olarak “Bir başkasn rahatsz ederim.” korkusuy-

la daha da tedirgin olmaya başlyoruz.

 IV. Ksaca “tuhaflk” diye tanmlayabileceğimiz bu durumun 

uzmanlara göre mantkl bir nedeni var.

 V. Ancak asansördeki mesafe bundan çok daha az oldu-

ğu için insanlar kendilerini garip, doğal olmayan bir du-

rumun içinde hissediyor. 

 Yukarda numaralanmş cümleler anlaml ve kurall bir 

bütün oluşturduğunda hangisi baştan dördüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

1. Obezite, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu orta-

ya çkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalktr. 

Bu hastalk, besinlerle alnan enerji miktarnn, metabolizma 

ve fiziksel aktivite ile tüketilen enerji miktarn aştğ durum-

da ortaya çkar. Obezite, insan yaşamn ksaltan, yaşam ka-

litesini ve beraberinde kalp ve damar sistemini olumsuz et-

kileyen ve birçok önemli rahatszlğa daha zemin hazrlayan, 

tedavisi mümkün bir hastalktr. Obezite için en yaygn ola-

rak kullanlan ölçüm, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve bel çevre-

si ölçümüdür. VKİ, vücut ağrlğnn (kg), boyun karesine (m²) 

bölünmesi ile hesaplanr. Bu değer, yaş ve cinsiyetten ba-

ğmszdr. Ülkemizde kadnlarn yüzde 20,9’unun obez ol-

duğu görülmektedir. Erkeklerde ise bu oran yüzde 13,7’dir. 

Toplamda Türkiye’de obezite oran %17’dir.

 Bu parçadan obezite ile ilgili olarak

 I. Tanm ve özellikleri nedir?

 II. Nasl tedavi edilmektedir?

 III. Hangi yaş aralklarndaki kişilerde görülmektedir?

 IV. Nasl oluşmaktadr?

 V. Ülkemizde nasl bir görülme seyri izlemektedir?

 sorularndan hangilerine cevap alnamaz?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

                  D) III ve IV                        E) IV ve V

4. (I) Okullar, artk televizyon ve siber dünyann tutsağ hâline 

getirilmiş çocuklarla dolu. (II) Bu yüzden çocuklarda öğren-

me güçlüğü veya dikkat eksikliği gibi sorunlar günümüzde 

çok daha fazla teşhis ediliyor. (III) Dolaysyla çocuklar okul-

larda bedensel ve ruhsal olarak tutmak eskisinden daha zor. 

(IV) Birçoğu, televizyon ve internetin etkisiyle hza ve eğlen-

ceye alştrlyor. (V) İmgelerin hzla değiştiği, egolarn şişti-

ği, şiddetin sradanlaştğ, dilin giderek daraldğ bir medya 

ortam içindeler. (VI) Modern dünyada başarnn, her şeyi meş-

rulaştran bir işlevi olduğu çok açk. (VII) Bu yüzden çocuklar 

ders çalşmak, kitap okumak veya düşünmek gibi yavaşlk ve 

dikkat gerektiren eylemleri yapamaz hâle geliyorlar.

 Bu parçada numaralanmş cümlelerden hangisi düşün-

cenin akşn bozmaktadr?

A) II B) III C) IV D) V E) VI

3. Büyük yangndan sonra yalnz Ulu Cami’nin ve Kozahan’n 

kurtulduğunu öğrendik. Ulu Cami’nin kurtuluşu şehrin bu 

tarafn, tarihî merkezinin etrafnda yeniden kurma imkânn 

bize sağlayacaktr. Bu caminin duvarlarnda sadece on do-

kuzuncu asrdan kalma büyük yazlarn harap olmayş da-

hi bizim için bir saadettir. Öbür hanlarn ve hamamlarn hep-

sinin zâyi olmamş olmasn ve bu asil binalardaki tahribatn 

pahal veya ucuz bir tamirle telafi edilebilecek dereceyi aş-

mamş olmasn temenni edelim. 

 Bu parçadaki alt çizili sözü anlamca karşlayabilecek bir 

kullanm aşağdakilerin hangisinde vardr?

A) Kardeşim, hastalğ döneminde kaybettiği zamann ye-

rini doldurmak istiyor, atak ve sabrsz görünüyordu. 

B) Vietnam’da meydana gelen Lekima tayfununun ardn-

dan durum ürpertici boyutlara ulaşt. 

C) Pek çok aleti çalştrmak amacyla kullandğmz pilleri 

ömrü bittiğinde çöpe atarken bir değil iki kez düşünme-

liyiz.

D) Türkiye’de 1980’lerde yaygnlaşan kuş gözlemciliği, bu-

na gönül vermiş amatörlerce yürütülüyor.

E) Artk işlevini yitirmiş bu saat kulesinin yerine daha mo-

dern ve büyük bir kule inşa etmek istiyoruz.

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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5. Muhabir:

 (I) ----

 Bilim adam: 

 — Bilim bir merak işi. Gecenizi gündüzünüzü verdiğiniz bir 

çalşma alan. Bu dünyada merak, istek ve hrs sizi kamçl-

yor. Aksi hâlde böyle sk bir çalşma disiplinini sürdürmeniz 

mümkün olmaz. Şöyle düşünün: Tamamen karanlk bir or-

tamdasnz ve gözleriniz de kapal. Ama orada düzenli bir iş-

leyiş, bir mekanizma var. İşte çalşmalarmzla biz bunu an-

lamaya çalşyoruz.

 Muhabir:

 (II) ----

 Bilim adam:

 — Bilimin güzel taraf şudur, düşündüğünüzü yapyorsunuz. 

Kimse size bir şey dikte etmiyor. Son dönemde TÜBİTAK’n 

yan sra gerek Kalknma Ajans gerek Avrupa fonlar Türki-

ye’de bilimi daha iyi seviyelere getirdi. Maddi anlamda bü-

yük bir sknt olmasa da uzmanlk alanm olan moleküler bi-

yolojide çalşmann en büyük sknts, kullandğnz malze-

melerin size geliş süresi. 

 Bu diyalogda boş braklan yerlere aşağdakilerden han-

gisi srasyla getirilmelidir?

A) I. Bilimsel keşifler yapmak için nasl bir çalşma disip-

linine sahip olmak gerekiyor?

II. Bilimle uğraşmann kişiyi özgür düşünceli kldğn 

söylemek doğru bir yaklaşm m?

B) I. Bilimsel çalşmalarnzda zorluklarla karşlaştğnz-

da bunlar aşmak için ne yapyorsunuz?

II. Moleküler biyoloji alannda ülkemizde yeterli bir bi-

rikim oluştuğunu düşünüyor musunuz?

C) I. Bilim dünyasna yönelmek ve sürekli araştrmalar ya-

pan bir insan olmak sizin için ne anlam ifade ediyor?

II. Ülkemizde bilim alannda çalşmann baz zorluklar 

var m?

D) I. Genç bilim adamlarna başarl olmalar için ne gibi 

tavsiyeleriniz olur?

II. Türkiye’de bilimsel çalşmalar destekleyen baz ku-

rumlarn önemi nedir?

E) I. Her alanda olduğu gibi bilim dünyasnda da olum-

suzluklar yaşamak mümkün mü?

II. Dünyaya baktğnzda ülkemizin bilim arenasndaki 

yerini nasl görüyorsunuz?

6. I. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) büyük mknats-

larla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo dal-

galarn kullanan bir röntgen cihazdr.

 II. Bu cihaz, sağlkl anatomik yaplar, bir problemi olan di-

ğer yaplardan net olarak ayrt ve teşhis etmek için kul-

lanlr.

 Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi-

çimde birleştirilmiş hâli aşağdakilerden hangisidir?

A) Yeni bir röntgen cihaz olarak geliştirilen MR, mknats-

larn güçlü manyetik alanlarn ve radyo dalgalarn kul-

lanarak vücuttaki zararl oluşumlar yok etmek için tasar-

lanmştr.

B) MR, radyo dalgalarnn mknatslarn manyetik alan için-

de hareket ettirilmesiyle işletilen bir cihaz olarak sağlk-

l doku organlarnn son durumunu tespit etmek için kul-

lanlmaktadr. 

C) MR, sağlkl ve hastalkl dokular arasndaki farkllklar 

saptamaya ve tanmlamaya yarayan, mknats yardmy-

la oluşturulan elektromanyetik alanda radyo dalgalar-

nn da kullanlmasyla işletilen görüntüleme makinesidir.

D) Modern bir röntgen cihaz olan MR, manyetik alanlarda 

hareket eden radyo dalgalarn tespit ederek insan sağ-

lğn tehdit eden durumlar daha net ve ksa sürede be-

lirlemeyi sağlamştr.

E) MR cihaz, problemli olan dokulardaki sağlk skntlarn 

tespit etmenin yannda bunlara çözüm üretmek için kul-

lanlan ve yenilikçi bir buluşla mknatslardan ve radyo 

dalgalarndan faydalanan bir alettir. 

7. Güvercinlerin gereksinimleri yl boyunca değişiklik göster-

mektedir. Güvercinlerin beslenmesinde kullanlan yem ka-

rşmlar da bu değişimlere göre olmaldr. İyi bir güvercin 

yemi karşmnda proteinler, karbonhidratlar, vitaminler ve 

mineraller dengeli bir şekilde bulunmaldr.

 Bu parçada alt çizili sözcüklerin hangileri hem yapm 

hem çekim eki almştr?

A) I ve II B) I ve IV C) Yalnz III  

                  D) III ve V                    E) Yalnz V

I

II

III

IV

V
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11. Sevincimi yapmack bir öfkeyle saklamaya çalşarak: “Ba-

ban gelinceye kadar sana bir daha gezinti falan yok. Seni 

gidi afacan kz, seni! Bir daha kapnn eşiğinden dşar ad-

mn attrmayacağm.” dedim. Yerinden frlayarak koştu, se-

vinçle yanma geldi. 

 Bu parçada aşağdaki noktalama işaretlerinden hangisi 

yanlş kullanlmştr?

A) Trnak işareti (“ ”)

B) Nokta (.)

C) İki nokta (:)

D) Ünlem işareti (!)

E) Virgül (,)

9. (I) Okuduğunuz metin, Fransz yazar La Fontaine’e ait bir 

fabldr. (II) Ezop Masallar’n yeniden kaleme alp manzum-

laştrarak yetişkinlerin dünyasna kazandran Jean de La Fon-

taine, yazdğ fabl eserleriyle tannmştr. (III) La Fontaine, 

yazdğ fabllarda hayvanlara ahlaki karakterler vererek on-

larn şahslarnda baz olumsuz insan karakterlerini tenkit et-

miştir. (IV) La Fontaine’nin canl, hzl, incelik ve nükte dolu 

bir anlatm vardr. (V) Aslan, kurt, tilki, eşek ve horoz eser-

lerinde sk sk bahsettiği hayvanlardr. 

 Bu parçada numaralanmş cümlelerin hangilerinin öge 

says ayndr?

A) I ve II B) I, IV ve V C) II, III ve IV  

                  D) III ve V                    E) II, III ve V

8. Küçükken zekâ sorunu olduğu düşünülürken atomu keşfe-

dip parçalayarak herkesi şaşrtan Einstein’n zamannda, 

güçlü ve zayf kuvvetler henüz keşfedilmemişti. Einstein iki 

farkl kuvvetin varlğn -kütle çekimi ile elektromanyetizma- 

oldukça sorunlu bulmuştu. Bu yüzden onun teorileri sert tar-

tşmalara yol açyordu. Bu yüzden de bu iki kuvvetin asln-

da tek bir büyük temel ilkenin görünümü olduğunu göste-

receğini umduğu birleşik bir alan kuram arayşna girdi. 

Onun bu sonuçsuz arayş otuz yl sürecekti. Don Kişot’un-

kine benzeyen bu arayş, Einstein’ ana akm fizikten ve bi-

lim insanlarndan ayrd. 1940’larn başnda bir dostuna, “As-

lna bakarsan çorap giymemekle tannan, özel baz durum-

larda ilginç bir vaka olarak sergilenen yalnz bir ihtiyar olup 

çktm.” diyecekti. Sanlann aksine Nobel Ödülü’nü “İzafiyet 

Teorisi” ile değil, “Fotoelektrik Etkisi” ile almştr.

 Bu parçadan Einstein ile ilgili olarak aşağdakilerden 

hangisine ulaşlamaz?

A) Zamannn çok ilerisini görebilen bir bilim insandr. 

B) Düşünceleriyle çağdaş bilim insanlarndan farkl bir ta-

vr sergilemiştir.

C) Bir iddiasn ispatlamak için uzun yllar çalşsa da sonuç 

alamamştr.

D) Hakknda edinilmiş yanlş bilgiler vardr.

E) Yaşamnn son dönemlerinde fikirlerinden çok, dş gö-

rünümüyle ilgilenilmiştir.

10. Aşağdaki cümlelerin hangisinde, alt çizili sözün yazm 

yanlştr?

A) Ünlü arkeoloğun yapacağ seminer ertelendi.

B) Annem ve ablam, bir saat önce kuaföre gitti.

C) Traktörün ön lastiği çamura sapland.

D) Futbolcularmzdan ikisi, antrenman sonrasnda basn 

toplantsna katlacak.

E) Sizce konservatuara girmek için nasl bir çalşma yap-

malym?

12. Tarihçiler Çin kaynaklarna dayanarak Altay Dağlar’n ve 

çevresini Türklerin ilk yurdu olarak kabul etmişlerdir. Sanat 

tarihçileri ise Kuzeybat Asya sahasn anayurt olarak belirt-

mişlerdir. 

 Bu parçada numaralanmş sözlerin hangisinde bir yazm 

yanlş vardr?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I II

III

IV V
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15. Edebî metinlerden beklentileri karşlanmadğnda okur kita-

b herhangi bir noktasnda brakma seçeneği ve özgürlüğü-

ne sahiptir. Kötü kurgulanmş, karakterleri olgunlaşmamş, 

özensiz kaleme alnmş, omurgas krk, olay örgüsü kendi 

çekim alann yaratamamş, dil işçiliğinde önemli eksiklikle-

ri olan metinleri okumak için hayat çok ksa değil mi? Um-

berto Eco, Genç Bir Romancnn İtiraflar isimli eserinde ro-

man için “Konuya hâkim ol, sözcükler arkadan gelir.” der. 

Bu kuraln, şiirde tam tersi olarak işlediğini de ekler: “Sözcük-

lere hâkim ol. Konu arkadan gelir.” Kuşkusuz bir kurmaca 

eseri çekici ve okunur klan farkl unsurlar var.

 Bu parçaya göre romanla şiir arasndaki fark aşağdaki-

lerin hangisinde en doğru biçimde dile getirilmiştir?

A) Romanda içerikle dilin uyumu şiire göre daha güçlüdür.

B) Roman yazar konuyu öne çkarrken şair, şiirin dilsel 

örüntüsünü ön plana çkarr.

C) Roman şiire göre daha fazla bir emek ve zaman isteyen 

bir yaznsal türdür.

D) Romanda içerik üslubu biçimlendirirken şiirde üslup içe-

riği biçimlendirir. 

E) Romanda dil özensiz ve gelişigüzel kullanlrken şiir di-

linde mutlak bir düzen vardr.

16. Aşağdaki dizelerin hangisinde ayraç içindeki ses olay 

yoktur?

A) Serinlik bir ihtiyardr ki şehrin üstünde

Gerinir sabahla beraber

(Ünlü düşmesi)

B) İzliyoruz evler, apartmanlar, minareler üstünden

Uzak uzak yollara süzülen bulutlar

(Ünlü daralmas)

C) Çplak ampul şklaryla karşr sabahlara

Taze ekmek kokular

(Ünsüz benzeşmesi)

D) Bazen de o kadar küçülüyor ki dünya 

Devrilecek sanyorum kmldarsam

(Ünsüz düşmesi)

E) Hiç ackmadm ben o zamanlar

Şimdi ise susuzum sevdaya

(Ünsüz yumuşamas)

14. Kentler ( ) uygarlk tarihinin en önemli basamaklarndan bi-

ridir. Antik Çağ’dan modern toplumlara kadar kentler özgür-

lüklerin ve insan yaratclğnn toplumsal mekânlar olmuş-

lardr. Tarihsel olarak farkl dönemlerde ( ) farkl kültürlerde 

ve farkl toplumlarda ilerlemenin alanlarn oluşturmuş ( ) üre-

timin, iş bölümünün ve toplumsal zenginliğin kesişim nok-

tas olmuşlardr. Aslnda “Kent kavramnn tanm nedir ( )” 

sorusuna verilecek tek ve net bir yant bulmak güçtür ( ) 

 Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere aşağdakiler-

den hangisinde verilen noktalama işaretleri srasyla ge-

tirilmelidir?

A) (,) (,) (;) (?) (.)

B) (;) (,) (;) (!) (.)

C) (,) (;) (,) (?) (.)

D) (,) (.) (;) (!) (.)

E) (;) (,) (;) (?) (.)

13. Bilim adamlarý, jest ve mimiklerin iletiþimde sözden çok da-

ha etkili olduðunu söylüyorlar. Ýletiþimlerimizde, söylediði-

miz þeyler kadar söylemediðimiz þeyler de çok önemlidir. 

Hatta belki de biraz daha fazla önemlidir. Konuþurken duy-

gu ve düþüncelerimizden farklý þeyler söyleyebiliriz ancak 

konuþmadýðýmýz zamanlarda beden dilimiz konuþmaya de-

vam eder. Gözlerimiz, beden duruþumuz, mimik ve jestleri-

miz, kol ve bacak hareketlerimiz, oturma biçimimizle birçok 

mesaj veririz. Sözlü mesajlar daha çok düþüncelerimizi 

yansýtýrken sözsüz mesajlarýmýz ise iç dünyamýzla ilgilidir; 

duygu ve düþüncelerimizi daha gerçekçi yansýtýr. Geliþmiþ 

ülkelerde tiyatrolarda, güvenlik kurumlarýnda hatta özel þir-

ketlerde beden dili dersleri alýnmaktadr.

 Bu parçada anlatlanlardan yola çklarak beden diliyle 

ilgili olarak aşağdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İnsanlarn iç dünyalarn davranşlarndan çözümleme 

olanağ tanmaktadr.

B) Kişinin karşsndakine verdiği değeri açkça ortaya koy-

mada belirleyici ana unsurdur.

C) Kişilerin gerçek duygu ve düşüncelerini gizlemelerine 

imkân vermemektedir.

D) Tek tarafl bir iletişim yöntemidir.

E) Kişiden kişiye farkllklar gösterebilmektedir.
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19. (I) Boş kalan zamanlarmzn çoğunda tarihî Kaleiçi’nin Bi-

zans, Selçuklu ve Osmanl gibi farkl kültürlerin izlerini taş-

yan sokaklarn gezdik. (II) Kaleiçi, Akdeniz’in mavi sularnn 

kysna kurulmuş renkli mi renkli mahalleleri ile şehrin tam 

olarak göbeğinde konumlanmş bir yerleşke. (III) Darack 

sokaklarnda sağl sollu yer alan ve büyük çoğunluğu res-

tore edilmiş eski ve tarihî yaplar, butik oteller, şk restoran-

lar, müzeler, hediyelik eşya satan dükkânlar… cvl cvl bir 

hareketlilik katyor buraya. (IV) Kentin tam merkezindeki ka-

leye ise iki noktadan girebiliyorsunuz. (V) Daha sonra deni-

ze doğru inen yolda keyifli bir yürüyüş de yapabilirsiniz.

 Bu parçadaki numaralanmş cümlelerle ilgili olarak aşa-

ğda verilenlerden hangisi yanlştr?

A) I. cümle, birden fazla yan cümleciği olan girişik birleşik 

cümledir. 

B) II. cümlede, pekiştirme anlam olan bir ikileme adlaşmş 

sfat nitelemiştir.

C) III. cümlenin yüklemi, geçişli ve etken çatldr.

D) IV. cümle, üç ögeli bir cümledir.

E) V. cümlede, “doğru” sözcüğü, zarf görevinde bir ilgeç 

grubu oluşturmuştur.

17. Bir çocuk kitabnda yazar kesinlikle otoriter bir didaktiklik 

içeren, yönlendirici bir tavr taknmamal, okuyucularn alg-

larna snrlar koymamaldr. Yazar her şeyi çok iyi bilen, çok 

iyi yapan bir yetişkin edasna bürünmemelidir. Çocuğu kü-

çümseyen, ona küçük insan olarak bakan bir anlayşa sa-

hip olmamaldr. Aksine, okurla beraber meraklanan, idrak 

eden, sevinen, üzülen bir anlatm benimsemelidir. Yazar ifa-

delerinde net olmal; yanlş anlamalara, kapal ifadelere yer 

vermemelidir. Kafasnda vermeyi düşündüğü şey ile metnin 

iletisi net bir biçimde örtüşmelidir. Çocuk kitaplarnn konu-

su, kurgusu; çocuk gerçekliği ve çocuğun ihtiyaçlar, yaş 

hesaba katlarak seçilmelidir.

 I. Yetişkinlerin dünyasna da seslenmek 

 II. Baskc bir öğreticilik taşmamak 

 III. Çocuğu kendi konumunda değerlendirmek 

 IV. Açk, anlaşlr bir dil kullanmak 

 V. Evrensel niteliklere sahip olmak 

  Bu parçaya göre yukarda verilenlerden hangileri iyi bir 

çocuk kitabnda yer almaz?

A) I ve II B) I ve V C) Yalnz III 

                D) III ve V                           E) IV ve V

20. Edip Cansever’in 1954 ylnda yaymlanan Dirlik Düzenlik ad-

l kitabn bugün yeniden gözden geçirdiğimizde iki önemli 

nokta dikkatimizi çekiyor. Bir kere, Cansever’in o günlerde 

girişilen “şiiri topluma mal etme” çabas içinde bile sanatn 

onurunu koruduğunu görüyoruz ki genç bir şair için çok 

önemli bir özellik bu. Çünkü dizelerinde, şiirin hakkn veri-

yor. Sonra, Cansever’de bugün daha bilinçli hâle gelen öze 

ve anlatma ilişkin özelliklere rastlyoruz. Bunlarn yan sra 

o dönemin ortaklaşa şiir beğenisinden, ortaklaşa şiir anlay-

şndan da etkiler taşyor kitap.

 Bu parçada alt çizili sözle, Edip Cansever’le ilgili olarak 

anlatlmak istenen aşağdakilerden hangisidir?

A) Dünya görüşünü şiirin dşnda tuttuğu 

B) Şiirin yaznsal niteliklerinden ödün vermediği 

C) Şiiri toplumsal ya da bireysel sorunlarn anlatm aracna 

dönüştürmediği 

D) Şiirlerinde kendi yaşamna ait ayrntlara yer vermediği 

E) Döneminin hâkim edebî anlayşlarndan ayrlarak kendi-

ne özgü bir şiir evreni kurduğu 

18. Kestane, ülkemizin önemli orman ağac türlerinden biri olup 

özellikle çok maksatl kullanmlar için uygundur. Sürdürüle-

bilir ormanclk bakmndan orman kaynaklarnn en iyi şekil-

de planlanmas, işletilmesi ve toplumun faydasna sunulma-

s Orman Genel Müdürlüğünün ana hedefleridir.

 Bu parçadaki alt çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağda 

verilenlerden hangisi yanlştr?

A) I.de, iyelik eki, tamlayan ekinden önce gelmiştir. 

B) II.deki ayrlma durum eki, tamlayan eki görevindedir.

C) III.deki “-r, -r, -ir” eki, sfat-fiil eki görevindedir.

D) IV.de, fiilden isim yapm eki vardr.

E) V.de, çoğul eki vardr.

I II

III

IV

V
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21. Şimdilerde önemli edebî yaptlar TV’ye ve sinemaya aktar-

larak izleyiciye sunuluyor. Dizi ya da filmleri izleyerek yazar-

lar ve romanlar hakknda kanaat sahibi olunabilir mi? Elbet-

te hayr. “Ne gerek var yüzlerce sayfalk romanlar, ağr cüm-

leleri, skc tasvirleri okumaya; filmini, dizisini izler ya da çiz-

gilerine göz atarsnz olur biter.” anlayş belki hz çağna uy-

gun ama okuma zevkini geliştirmek, o yazarlar ve romanla-

rn tanmak/kavramak için olamaz. Çünkü bir romana ede-

bî değerini veren şey hikâyesinin ne anlattğ değil, o hikâ-

yenin yan temalarla nasl zenginleştiği, karakterlerin ete ke-

miğe nasl büründüğü, toplumsal hayatn bu karakterleri ve 

olaylarn gelişimini nasl etkilediği, nasl bir atmosfer yaratl-

dğ ve yazarn bütün bunlar nasl bir dil ve üslupla aktard-

ğ sorular etrafnda cevaplanabilir. 

 Bu parçadan aşağdakilerden hangisi çkarlabilir?

A) Başarl bir biçimde TV’ye aktarlmayan edebî yaptlar, 

etki gücünü kaybeder. 

B) Bir yapt, ancak nitelikli senaristler ve yönetmenlerce si-

nemaya aktarlabilir. 

C) TV ve sinema, edebî yaptlarn değerine ve etki gücüne 

katk sağlayacak görsel ögelere sahip değildir. 

D) Sinemaya aktarlan bir yapt, sinemada kitap hâlindeki 

değerini ve etki gücünü koruyamaz.

E) Bir yaptn TV’ye ya da sinemaya aktarlmas o yaptn ta-

nnrlğna katk sağlamaz. 

23. Engellendiğimizde, hayal krklğna uğradğmzda, fiziksel 

olarak zarar gördüğümüzde ya da bir felaketle karşlaştğ-

mzda öfkeleniriz. Böyle bir durumda genellikle öfkemizi bas-

trr ya da çeşitli yollarla dindirme yoluna gideriz. Ancak öf-

keyi bastrmak, öfkenin olumsuz etkisini gidermek değildir. 

Sadece başka bir zamana ertelemektir. Öfkeyi bastrdğmz-

da öfke bizim kontrolümüzden çkar ve sürpriz bir zamanda 

patlamaya yol açarak bizi esir alabilir. Kimi zaman da öfke-

ye yol açan uyarclardan uzaklaşarak öfkelerimizi dindire-

biliriz. Ancak öfkenin kaynağn, öfke oluşturan durumlar or-

tadan kaldrmadğmz için öfkeyi yine bir süreliğine kontrol 

altna almş oluruz. Öfke kontrolünde en etkili yöntem ise bi-

zi öfkelendiren kişi ya da durumlar anlamaya çalşmak, öf-

keyi oluşturan durumlar, kimseye saldrmadan, kimseyi kr-

madan, ykmadan ama içimize de atmadan ifade etmektir. 

 Bu parçaya göre öfkeyi kontrol etmek için izlenmesi ge-

reken en sağlkl yöntem aşağdakilerden hangisidir?

A) Öfkeye neden olan uyarclardan uzaklaşmak 

B) Öfkenin meydana getirdiği sorunlar unutmaya çalşmak 

C) Öfkeye yol açan nedenleri ya da durumlar ortadan kal-

drmak 

D) Öfkenin nedenlerini ve kaynaklarn görmezden gelmek 

E) Öfkeye neden olan durumlar doğru bir biçimde dile ge-

tirmek 

24. (I) Bizler, 1950 kuşağ öykücüleri olarak kalemi elimize ald-

ğmzda, dilimize sarldk ve dile büyük önem verdik. (II) Di-

li hem güzel kullandk hem de dile yeni anlatm olanaklar 

ve söyleyişler kazandrdk. (III) Günümüzün yazarlarnn di-

le karş takndğ lakayt tavrn aksine, dilimizi geliştirmekten 

her zaman övünç duyduk. (IV) Günümüzün genç yazarla-

rnda Türkçeye karş bir sevgi, sayg eksikliği var. (V) Toplu-

mun içinde bulunduğu yozlaşmadan, her şey ve herkes gi-

bi bu gençler de paylarn alyor ve dili bozarak yozlaştryor-

lar. (VI) Bu durumun en önemli sorumlular ise ne yazk ki 

medya kuruluşlar. (VII) Yazl ve görsel basnda dil kötü kul-

lanlnca bu, toplumun her kesimine ve dolaysyla da genç 

yazarlara yansyor.

 Bu parça iki paragrafa ayrlmak istense ikinci paragra-

fn hangi cümleyle başlamas uygun olur?

A) VI  B) IV  C) II  D) V  E) III  

22. I. Yaplan araştrmalar, deniz canllarnn plastikleri orga-

nik gdalardan ayramadğn ortaya koymaktadr.  

 II. İspanya sahillerinde her yl binlerce deniz kaplumbağa-

s, soluk borularnda meydana gelen plastik atk tkan-

masndan dolay ölmektedir. 

 Yukarda verilen II numaral cümleyle ilgili olarak aşağ-

dakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede belirtilen durumun her zaman geçerli olma-

dğ, verilen örnekle ortaya konmaktadr. 

B) I. cümlede anlatlan durumun ortaya çkardğ olumsuz 

bir sonuca değinilmiştir.  

C) I. cümledeki bilginin nesnel verilere değil, yoruma da-

yandğ belirtilmektedir. 

D) I. cümlede belirtilen durumla ilgili istisnalardan söz edil-

miştir. 

E) I. cümlede verilen bilgilerle çelişen yeni bilgiler olduğu 

belirtilmiştir. 
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27. Ülkemiz deniz ekosisteminde çok sayda canl grubu var. 

Deniz bitkileri de bunlardan biri. Deniz ekosisteminde her 

ne kadar hayvanlar kadar popüler olmasalar da ekosistemin 

işleyişi açsndan çok önemliler. Deniz bitkileri, kara bitkile-

rinde olduğu gibi çiçeksiz ve çiçekli olarak iki gruba ayrlr. 

Çiçeksiz bitkileri yosunlar ve algler oluştururken çiçekli bit-

kileri deniz çayrlar ve erişteler oluşturur. Deniz bitkileri fo-

tosentez yoluyla kendi besinlerini üretir. Böylece besin zin-

cirinin ilk halkasn oluşturarak başka canllara besin sağlar-

lar. Bunun yannda büyük boyutlu olanlar (makro algler) öte-

ki canllara barnma ve üreme için yaşam alan oluşturur. Ec-

zaclk, tp, kozmetik, gda gibi alanlarda da kullanlan bu bit-

kiler derinliği 40 m’ye kadar olan yerlerde bulunur. Yaşam 

alan olarak tutunabileceği yumuşak, kumlu ve çamurlu ze-

minleri seçer. Bu gibi zeminler, başka deniz canllarnca sü-

rekli kullanlmayan, erozyona uğrayan ve değişkenlerin çok 

olduğu yerlerdir.

 Bu parçada deniz bitkileriyle ilgili olarak aşağdakiler-

den hangisine değinilmemiştir?

A) Farkl alanlarda ham madde olarak kullanldğna 

B) Doğal denge açsndan önemli olduğuna 

C) Hangi türlere ayrldğna 

D) Bulunduğu yere göre fiziksel özelliklerinin değiştiğine 

E) Denizin hangi bölgelerinde bulunduğuna  

25. Son yllarda başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya 

olmak üzere dünyann çeşitli yerlerinde görülmeye başla-

yan, ezber bozan cinsten bir alerji türü tp dünyasnda gün-

deme gelmeye başlad. Bu alerjiyi en ilginç yapan şey, ba-

z kene türlerinin srmas sonucu oluşmas. Kenelerle ya da 

başka eklem bacakllarla taşnan ve bulaştrlan enfeksiyon 

hastalklar duymaya alşknz. Ancak bir “alerji”nin keneden 

“bulaşmas” kulağa hayli tuhaf geliyor. Alfa-gal sendromu 

olarak adlandrlan alerji, çoğunlukla hastann krmz et ye-

mesinden saatler sonra ortaya çkan şiddetli bir alerjik reak-

siyonla kendini gösteriyor. Hem alerjinin kene tarafndan bu-

laştrlmas hem de alerjik reaksiyonun alerjene maruz kaln-

masndan saatler sonra ortaya çkmas sra dş durumlar ol-

duğu için özellikle alerjinin yeni rastlandğ ve duyulup bilin-

mediği yerlerde teşhis hayli zor olabiliyor.

 Bu parçadan sözü edilen alerji türüyle ilgili olarak aşa-

ğdakilerden hangisine ulaşlamaz?

A) Bulaşc olma özelliği gösterdiğine

B) Tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldğna

C) Tan koymada güçlükler yaşandğna

D) Belirtisini hemen göstermediğine

E) Zamanla yaygnlk kazandğna

26. Gelişmiş ülkelerde kamu yarar açsndan üç temel meslek-

ten biri kabul edilen mimarlk, Türkiye’nin gündeminde hak 

ettiği konumda değil ne yazk ki.

 Bu cümlede aşağdakilerden hangisi yoktur?

A) Türemiş sfat

B) Belgisiz zamir

C) Basit isim

D) Belirtme durum eki 

E) İsim tamlamas

28. İyi bir gözlemci olduğum için vücut dilini çok iyi analiz ede-

rim insanlarda. Komedide de bunu gözlemliyorum. İnsana 

nasl daha komik gelir bu, bu tonlama nasl daha matrak ola-

bilir, diye düşünürüm. Bunun formülü yok bende. Yani bir 

öğrenci bana onu yetiştireyim diye gelse hiçbir şekilde ona 

ders veremem. 

 Bu parçadaki alt çizili sözcüklerden hangilerinin türü 

birbirinden farkldr?

A) I ve III B) II ve IV C) II ve V  

                  D) IV ve V                        E) IV ve VI

I

II

III IV

V VI
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30. (I) Çocuğun yakn çevresi, her zaman ona oyun imkânlar 

sağlayacak çeşit çeşit malzeme ve eşyalarla dolu olmaldr. 

(II) Çoğu zaman büyükler için değersiz olan boş ambalaj ku-

tular, inşaat artklar, dükkân ve tamirhane süprüntüleri ço-

cuklar için çok ilgi çekici bir oyun malzemesine dönüşebilir. 

(III) İnşaat yerleri ve evde krk döküklerin doldurulduğu ku-

tular, çocuklar üzerinde sihirli bir çekme gücüne sahiptir. 

(IV) Çocuklar oyunlarn değiştirecek ve zenginleştirecek şey-

ler peşindedirler. (V) Masalarn altlarn mağara olarak kul-

lanabildiği gibi, eski kahve değirmenini de film makinesi ola-

rak rahatça kullanr.

 Bu parçada numaralanmş cümlelerin hangisinde karş-

laştrmaya yer verilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

29. ---- Kendisine kitap okunan çocuk alternatif bir dünyay, muh-

temel hayatlar yakndan görme şansna sahip olur. Yani ken-

di buradan ve bu andaki durumundan çkp farkl bir dünya-

ya girebilir ve bu dünyada yaşananlar, kendi yaşyormuş gi-

bi hissedebilir. Kitap okuma srasnda ebeveynin farkl duy-

gulardan söz etmeleri, okunanlar çocuğun yaşam ile ilişki-

lendirmesi, karakterin yaşadklar ve hissettikleri ile ilgili so-

rular sormas çocuğun diğer insanlarn bakş açlarna dair 

farkndalk geliştirmesine yardmc olur.

 Bu parçann başna düşüncenin akşna göre aşağdaki-

lerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) Kitap okuma, ebeveyn ve çocuğun ortak dikkatini ge-

rektiren bir eylemdir.

B) Kitaplar, çocuklarn yaşadklar iç çatşmalar kolayca 

yanstabilecekleri ve bu çatşmalar çözebilecekleri alan-

lar sağlar.

C) Kitap okumann sklğ, çocuklarn empati kurma yetisi 

kazanmalarna katkda bulunmaktadr.

D) Ortak kitap okuma zaman, çocuğunuzun duygusal ge-

lişimi, sizinle olan sağlkl iletişimi için gereklidir.

E) Çocuğunuza kitap okumanz, çocuğunuzun hayal gü-

cünü ve yaratclğn geliştirir.

31. İyi yazarlar bir dergide toplanrlarsa o dergi, iyi dergi olur. 

Bunu gerçekleştirecek, iyi yazarlar bir araya getirecek olan 

da para paray çeker örneğinde olduğu gibi editörlerdir. Bu-

nu başaran dergiler önceleri bu nitelikli yazarlarn bir araya 

geldiği arkadaş ortam kimliğine bürünür. Böylelikle ayn 

mekândaki arkadaş topluluğunun bir faaliyeti olarak var olur-

lar. ---- Çünkü bu birleşim, ister istemez diğer dergilerle, bu 

dergiler ve yazarlar arasnda bir mesafe oluşturur. Bu du-

rum, nitelikli işler yapsalar da diğer dergileri yazn dş ol-

makla suçlamaya kadar uzanr.

 Bu parçada boş braklan yere düşüncenin akşna göre 

aşağdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ancak kendi içinde birleşmenin mekân olan bu dergi-

ler, sonralar dşardan ayrşmann odağ olmaya başlar.

B) Ne yazk ki çoğu zaman dergi yazarlarnn ortak bir zevk 

paydasnda buluşmalar zor olmaktadr. 

C) Bir süre sonra dergide yazlanlara duyulan ilgi daha da 

artar.

D) Maddi olanakszlklar ise derginin yayn hayatn sekte-

ye uğratan ana ögelerin başnda gelir.

E) Kalplar zorlama anlayş estetik bakş açsndan taviz 

vermeyi beraberinde getirir.

32. Çekim eki alarak veya almadan, niteledik leri ismin yerine ge-

çecek şekilde kullanlan sfatlara “adlaşmş sfat” denir. Eğer 

bu adlaşmş sfatlar “sfat-fiil” türünde bir fiilimsi ise bunlara 

ayrca “adlaşmş sfat-fiil” ismi de verilir. 

 Bu açklamaya göre aşağdaki atasözlerinin hangisinde 

hem “adlaşmş sfat” hem “adlaşmş sfat-fiil” vardr? 

A) Akll köprü arayncaya dek deli suyu geçer.

B) Ackmş, kudurmuştan beterdir.

C) Tok, açn hâlinden bilmez.

D) Topalla gezen aksama öğrenir.

E)  Zenginin mal, züğürdün çenesini yorar.
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33. Roman karakterlerini oluşturmak sözcükler araclğyla bir fi-

güre beden ve ruh vermektir. (I) Romanc bu karakterlere bir 

yaşam kazandrarak onlar yaşamn ayrlmaz bir parças hâ-

line getirir. (II) Böylece yaptnn yaşama bakan penceresini 

açk tutma çabas içinde olur. (III) Yazar bu süreçte, zihnin-

deki bildik, tamamlanmş bir kişiliği aslnda metnine yans-

tr. (IV) Oluşturduğu kahraman temsil edecek özelliklerin, 

altn çizmeye çalşr ve onu “ses”lendirir. (V) Pek çok yazar 

için karakter oluşturmak, sadece bir hayatn aktarlmas de-

ğil, ayn zamanda hayatn atlanan bir yanna dikkat çekme 

girişimidir. (VI) Bizde iz brakan eserlere baktğmzda bu 

gerçekliği net bir şekilde görebiliriz.

 Bu parçada düşüncenin akşna göre “Çünkü nitelikli bir 

yazarn yazma gerekçesi, her durumda bir duyuş, hissediş 

olarak hayata dair bir tavr almak, ona sanat yoluyla müda-

hale etmek olmuştur.” cümlesinin numaralanmş yerler-

den hangisine getirilmesi gerekir?

A) I B) III C) IV D) V E) VI

34. I. Bir sanatç okurlarnn, çevresinde gördüğü olaylara al-

şlmşn dşnda bir duyarllkla bakmasn sağlayabiliyor-

sa yetkin sanatç kimliğini hak eder. 

 II. Sanatç, yaptlaryla insanlar tekdüze bir yaşantnn s-

kntlarndan kurtarmal, onlarn renkli hayal âlemlerinde 

soluklanmalarn sağlamaldr.

 III. Bir yazarn eserlerinde ortaya koyduğu düşünce zengin-

liği, okurlarnn sahip olduğu kültürel birikimle anlam ka-

zanabilir.

 IV. Bir sanatç, popüler sğ kültüre tutsak olmadan, kendi 

özgün çizgisini koruyarak eser vermeyi amaçlamaldr.

 V. Ortaya koyduğu ürünlerle insanlarda bir farkndalk oluş-

turamayan sanatçnn başarl olamayacağ hiçbir zaman 

unutulmamaldr.

 Yukarda numaralanmş cümlelerin hangileri, anlamca 

birbirine en yakndr?

A) I ve II B) I ve V C) III ve IV

                    D) III ve V                      E) IV ve V

35. Bu parçaya göre efsanelerin biçimlenmesindeki en önem-

li etken aşağdakilerden hangisidir?

A) Estetik, şiirli bir dile sahip olma 

B) Toplumlarn yaşama bakş açlar ve dinî inançlar 

C) Gerçek yaşamdan alnmşlğ hissettirme

D) Geleneksel öyküleme tekniklerine yer verme

E) Toplumcu görüşü benimseyen anlatmla oluşturulma

36. Bu parçada efsanelerle ilgili olarak

 I. Yaznsal bir söyleyişle anlatldğna

 II. Daha çok dinî konularda oluşturulduğuna

 III. Gerçekçilik yönünün ağr bastğna

 IV. Toplumlar şekillendiren bir yaplar olduğuna

 yarglarndan hangilerine değinilmemiştir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

                  D) II ve IV                        E) III ve IV

 Diğer türlerde olduğu gibi efsanelerin de kendilerine özgü 

kuruluş kurallar vardr. Her topluluğun bünyesinde farkl 

şekillerde yer alan yaşam anlayş ve inanç sistemleri efsa-

nelerin yapsn şekillendiren en başat ögelerdir. Ayrca ef-

sanelerin gerçek yaşamla olan bağn hissettirmesi ve ya-

psnda var olan inandrclk özelliği, ondaki olağanüstü-

lükleri kolayca örter. Dş yaplar açsndan incelendiğinde 

ise belirli bir yaplar yoktur. Anlatrken dile dikkat etmek 

gerekir. Günlük konuşmaya girmiş sözcüklerden kaçnmak, 

geleneksel anlatm biçimine uymak, şiirli bir dil kullanmak 

gerekir.

35. - 36. sorular aşağdaki parçaya göre cevaplaynz.
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 Bu yazar, kitaplarnda dil işçiliğine, akc ve duru bir anlat-

ma, kendine has bir “metin sesi” taşyan üsluba çok önem 

verir. Bu sabrl ve dikkatli dil işçiliği, yazarn öykülerine bü-

yük bir değer ve zenginlik kazandrmaktadr. O, dile yakla-

şmyla, her sözcüğü iğne oyas işlercesine incelikle metni-

ne dokumasyla, iyi yazarlarmz arasnda en başta gelenler-

den biridir. Yazar, dilin süzülüp damtldğ, anlamlarn met-

nin içerdiği katmanlarda yeni boyutlar kazandğ, yaratc 

okumalar gerektiren öykü türünde yazmay yeğledi; geniş 

bir metinsel alana çok sayda sözcükle yaylan anlatlardan 

uzak durdu. Bu yazarmz için öykü yazmak; heyecanl, sürp-

rizlerle dolu büyülü bir yolculuk oldu her zaman. Bu sanat-

sal çabas srasnda yaşadğ çağ anlamaya çalşan yazar, 

zamana çentik atmaktan geri kalmad. Zamanla bu çentik-

ler silikleşse de değerini hiçbir zaman yitirmedi.

40. Bu parçada geçen “zamana çentik atmak” sözüyle anla-

tlmak istenen aşağdakilerden hangisidir?

A) Kararl ve istikrarl bir tutum sergilemek

B) Okur üzerinde güçlü etki brakmak

C) Unutulmaz olay ve kişilere yer vermek

D) Kalc nitelikte tespitlerde bulunmak

E) Güncel gelişmeleri ön plana çkarmak

39. I. Anlaşlmasnn çaba gerektirmediğine

 II. Az ve öz yazmay tercih ettiğine

 III. Titiz ve özenli çalştğna

 IV. Özgün yönler barndrdğna

 Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak yukardaki-

lerden hangilerine değinilmemiştir?

A) Yalnz I B) I ve II C) II ve III  

 D) II ve IV E) Yalnz IV 

39. - 40. sorular aşağdaki parçaya göre cevaplaynz.

37. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağdakilerden hangisi söy-

lenebilir?

A) II. parçada, I. parçada ileri sürülen olgunun olumlu ta-

raflarna değinilmiştir. 

B) I. parçada ele alnan düşünce, II. parçada örneklerle so-

mutlaştrlmştr.

C) II. parçada, I. parçada söylenenlerle çelişebilecek geliş-

melere yer verilmiştir.

D) Parçalarda ayn düşünceyi destekleyen görüşler, farkl 

yönleriyle ele alnmştr.

E) Her iki parça da yeni düşünce ve yaklaşmlara kap ara-

lamak için oluşturulmuştur. 

38. I. parçann anlatmyla ilgili olarak

 I. Tank göstermeye başvurulmuştur.

 II. Dil, göndergesel işlevde kullanlmştr.

 III. Somutlamaya başvurulmuştur.

 IV. Devrik cümlelere yer verilmiştir.

 yarglarndan hangileri söylenemez?

A) Yalnz I B) I ve II C) Yalnz III

                  D) III ve IV                        E) Yalnz IV

 I. Binlerce yldr bilim insanlar suyun tad olmadğn iddia 

etmişlerdir. Onlara göre suyun tad, diğer tatlar için bir 

temeldir. Bir başlangç noktasdr, bir referanstr. Suyun 

dilimizdeki etkisi, karanlğn gözümüzdeki, sessizliğin 

kulağmzdaki etkisi gibidir. Aristo, “Doğal bir madde 

olan su tatszdr.” der. Ona göre su, sadece diğer tatlar 

için bir araçtr. Hatta daha sonraki yllarda, suyun tatsz 

olduğu ama sudan önce tattğmz yiyeceklerin etkisiyle 

suyun tadnn değişik hissedildiği düşüncesi savunul-

muştur. 

 II. Günümüzde böceklerin ve amfibilerin suyun tadn alg-

layabildiğini fark eden bilim insanlar, memelilerin de 

benzer bir algya sahip olabileceğini düşünmeye başla-

d. 2017 ylnda farelerin dilinde suyu alglayan tat alma 

hücrelerini bulmak için gerçekleştirilen bir dizi deney, 

suyun tad ve ağzmzda alglanmas ile ilgili düğümü 

çözmek üzere olduğumuzu gösteriyor. Deney sonucun-

da asitliği alglayan ekşi reseptör hücrelerinin su varken 

uyarldğ fark edildi. 

37. - 38. sorular aşağdaki parçaya göre cevaplaynz.
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1. Türkiye’de Atatürk’ün “Millî egemenlik esasna dayal ve özel-

likle cumhuriyet idaresine sahip bulunan memleketlerde si-

yasi partilerin varlklar doğaldr.” sözleri çerçevesinde yap-

lan çok partili hayata geçişin ilk denemesi Şeyh Sait Ayak-

lanmas, ikinci denemesi de Menemen Olay nedeniyle ba-

şarszlkla sonuçlanmştr.

 Bu iki olayn ortak özellikleri arasnda;

 I. mevcut rejime karş olma,

 II. milliyetçi nitelikler taşma,

 III. baz demokratik gelişmeleri olumsuz etkileme

 durumlarndan hangileri gösterilemez?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

                    D) I ve III                            E) II ve III

4. Tarm hayat ve topraktan eşya yapmnda Kzlrmak’n su-

ladğ Anadolu ve “iki nehir ortasndaki ülke” olan Mezopo-

tamya, kolonici Yunan uygarlklarna göre daha ileri durum-

dayd.

 Bu durumun oluşmasnda Anadolu ve Mezopotamya’nn 

aşağdaki özelliklerinden hangisinin doğrudan etkili ol-

duğu savunulabilir?

A) Parann değişim arac olarak kullanlmas

B) Göç yollar üzerinde olmas

C) Güçlü merkezi devletlerin kurulmas

D) Yaznn ilk kez bu coğrafyada kullanlmas

E) Coğrafi koşullarnn uygun olmas

2. XVII. yüzyl, değişen dünya dengeleri karşsnda Osmanl si-

yasetinin iç ve dş politikada büyük sorunlarla karşlaştğ bir 

dönem olmuştur.

 XVII. yüzylda görülen aşağdaki gelişmelerden hangisi-

nin Osmanl Devleti’ni siyasi yönden olumsuz etkilediği 

söylenemez?

A) Askeri ve ekonomik alanda slahatlar yaplmas

B) Baz şehzadelerin küçük yaşta padişah olmas

C) Anadolu’da sk sk Celali İsyanlarnn çkmas

D) Osmanl ordusunun İran ve Avusturya ile ayn anda sa-

vaşmak zorunda kalmas

E) Sk sk sadrazam değişikliği yaşanmas

3. Uygurlarn;

 • Türk tarihinde fiziki bir mekan olarak kütüphane kuran 

ilk topluluk olma,

 • Fresk denilen duvar resimleriyle minyatür sanatnn ilk 

örneklerini verme

 özellikleri;

 I. kültür ve sanat alannda ilerlemeler kaydettikleri,

 II. Maniheizmi kabul ederek yerleşik hayata geçtikleri,

 III. Türk tarihinde baz ilklere öncülük ettikleri

 durumlarndan hangilerinin göstergesi olabilir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

                  D) I ve III                            E) I, II ve III

1. Bu testte sýrasýyla, Tarih (1-5), Coðrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklý müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alan-

larýna ait toplam 25 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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5. Millî bir destan olan ve “Ya istiklal ya ölüm!” parolasyla yü-

rütülen Kurtuluş Savaş’nda Türk halk, düşmana karş top-

raklarn topluca savunmuştur.

 Bu durum, Türk halknn aşağdaki ilkelerden hangisinin 

bilincine vardğnn göstergesidir?

A) Yurtta Sulh, Cihanda Sulh!

B) Aklclk ve Bilimsellik

C) Milli Birlik ve Beraberlik

D) Milli Egemenlik

E) Çağdaşlaşma ve Batllaşma

6. Aşağdaki Dünya haritasnda baz alanlar koyu renkle gös-

terilmiştir.

 Buna göre belirtilen alanlarla ilgili olarak,

 I. Yllk scaklk ortalamas 20-23 °C’dir.

 II. Ortalama yllk yağş miktar 1000-1500 mm’dir.

 III. Kş aylar yağşl, yaz aylar kuraktr.

 IV. Günlük ve yllk scaklk farklar fazladr.

 yarglarndan hangileri söylenebilir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

                 D) II ve IV                         E) III ve IV

8. Aşağda, üç ülkenin nüfus piramitleri gösterilmiştir.

 Nüfus piramitleri incelendiğinde, bu ülkelerle ilgili aşa-

ğdaki yorumlardan hangisi yaplamaz?

A) I. ülkede doğum ve ölüm oranlar yüksektir.

B) II. ülkede uzun bir aradan sonra doğum oranlar tekrar 

artmaya başlamştr.

C) III. ülkede doğum oranlar hzla düşmekte ve nüfus artş 

hz azalmaktadr.

D) Üç ülkede de yaşl nüfus, toplam nüfus içinde en az ora-

na sahiptir.

E) Genç nüfusa yaplan demografik yatrmlarn pay III. ül-

kede en fazladr.

7. Aşağdakilerden hangisi Anadolu Yarmadas’nn yakn 

bir jeolojik dönemde oluşmasnn sonuçlar arasnda yer 

almaz?

A) Jeotermal enerji potansiyelinin yüksek olmas

B) Platolarn ortalama yükseltisinin fazla olmas

C) Taş kömürü yataklarnn bulunmas

D) Şiddetli tektonik depremlerin meydana gelmesi

E) Akarsularn akş hznn fazla olmas
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9. Binlerce yldr doğa ile uyum içerisinde yaşayan insanlar bu 

süreçte doğann özelliklerini keşfederek yaşam kolaylaştr-

maya çalşmş, zamanla insan-doğa etkileşiminde insan da-

ha baskn bir duruma geçerek doğal çevreyi değiştirmeye 

başlamştr. Sonuçlar iyi analiz edilmeden yaplan baz de-

ğişimler afetlere neden olmaktadr.

 Aşağdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak göste-

rilebilir?

A) Su kaynaklarna yakn alanlarn yerleşim yeri olarak se-

çilmesi

B) Fay hatlarnn bulunduğu alanlarda depreme dayankl 

yaplarn inşa edilmesi

C) Dik yamaçlarda taraçalar oluşturularak tarm yaplmas

D) Akarsuyun ağz kesimlerinde oluşan delta sahalarnda ta-

rmsal faaliyetlerin yoğun olmas

E) Doğal bitki örtüsü yok edilerek tarm veya yerleşim ala-

nna dönüştürülmesi

10. Deniz yolu taşmaclğnda boğaz ve kanallar oldukça önem-

li bir yere sahiptir. Ayn zamanda bu su yollar, ait olduklar 

ülkelerin ekonomisine önemli katklar sağlamaktadr.

 Yukardaki haritada numaralandrlan alanlardan hangi-

sinde, bu etki daha belirgindir?

A) I B) II C) III D) IV E) V 

�

���

��
��

�

11. Gökyüzündeki negatif yüklü bulutlar ile pozitif yüklü bulut-

larn çarpşmasndan nasl yağmur oluşuyor ve ardndan tek-

rar buluta dönüşüyorsa; gerçeklikten yoksun idea, gerçek-

lik kazanmak ister, kendisini dşa vurur ve doğa dünyas olu-

şur. Böylece idea varlk kazanr; fakat özgürlüğünü yitirir. 

İdea, tekrar özgürlüğünü kazanmak için ruhsal dünyaya ya-

ni kendine geri döner. Bunun için idea ilkin tek tek insanla-

rn yaşamnda gelişir. Ardndan kendisini toplum, tarih ve 

devlet olarak en sonunda da din, sanat ve felsefeyle gerçek-

leştirir. Böylece son aşamada idea kendi kendisini tanmş 

olur.

 Hegel’in varlğa yönelik bu yaklaşm, aşağdakilerden 

hangisiyle ifade edilir?

A) Fenomenolojik yöntem            B) Materyalizm

C) Tümevarmc yaklaşm            D) İndirgemecilik

                             E) Diyalektik yöntem

12. Atoma dair ilk bilimsel görüşü ortaya koyan John Dalton’a 

göre, bölünüp parçalanamaz olarak kabul edilen atom, da-

ha sonraki yllarda parçalanabilmiş ve Dalton’un bu görüşü 

geçersiz klnmştr.

 Bu parçadan aşağdaki yarglarn hangisine ulaşlabilir? 

A) Bilimde gelişme bilim insanlar arasndaki işbirliğinin bir 

sonucu olarak gerçekleşir.

B) Bilimsel buluşlarn çeşitli alanlardaki etkilerini görmek 

mümkündür.

C) Her dönemin bilim insanlar, genellikle bilimin en son 

ürünleriyle ilgilenirler.

D) Bilimsel alandaki görüşler zaman içerisinde değişebil-

me ve gelişebilme özelliği taşr.

E) Bilimsel alanda yaplan her yeni araştrma, kendisinden 

önce yaplmş araştrmalara dayanr. TY
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14. İnsan doğduğunda zihni, kayt yaplmamş bir plağa veya 

diske benzer. Plak veya disk ne ile doldurulursa onu saklar. 

Eğer klasik şarklar yüklerseniz çaldğnzda onu söyler, pop 

yüklerseniz türkü veya klasik değil, pop söyler. Bu bakm-

dan insann da bütün bildikleri, ne kaydedilmişse odur.

 Bu parça, aşağdakilerden hangisine yakn görüşleri vur-

gulamaktadr?

A) Bilginin kaynağnn deney olduğunu ileri süren Locke’un 

empirizmine

B) Mutlak bilgiye ulaşmann imkansz olduğunu ileri süren 

Pyrrhon’un septisizmine

C) Gerçekliğin bilgisini insan sezgisinin vereceğini ileri sü-

ren Bergson’un entüisyonizmine

D) Gerçekliğin idealar evreninde bulunduğunu ileri süren 

Platon’un rasyonalizmine

E) Doğru bilgiye akl ve deney birlikteliği ile ulaşlabileceği-

ni ileri süren Kant’n kritisizmine

13. Zeus, eski Yunan mitolojisinde göklerin efendisi, tanrlarn 

kraldr. O gökyüzünün, şimşek ve gök gürültüsünün tanr-

sdr. Poseidon ve Hades, biri deniz tanrs diğeri yer altnn 

tanrsdr. Tanrlar öfkelendiklerinde ya da kendi aralarnda 

savaştklarnda bundan insanlar da etkilenir. İlk Çağ’da ya-

şayan insanlar seller, volkanik patlamalar gibi doğal afetle-

rin tanrlar arasndaki öfkenin, savaşn bir sonucu olduğunu 

düşünürlerdi. 

 Buna göre, İlk Çağ’da insanlarn doğa olaylarn mitolo-

ji ile açklamalarnn nedeni aşağdakilerden hangisi ola-

maz?

A) Eleştirel akln olmamas

B) Felsefi düşüncenin ortaya çkmş olmas

C) Bağmsz düşünmenin olmamas

D) Dogmatik düşüncenin egemen olmas

E) Bilimin yeterince gelişmemiş olmas

15. Gazali'ye göre, bizim ateşle pamuk yanyana geldiğinde pa-

muğun yanmasnn nedeninin ateş olduğuna ilişkin bilgimi-

zin kaynağ, sadece onlarn bir araya geldikleri durumlarda 

söz konusu yakma veya yanma olayn deneysel olarak göz-

lemlemiş olmamzdr. Ancak bu gözlem bize ateşin yakc 

bir doğas olduğu ve pamuğun yanmasnn nedeninin ateş 

olduğunu göstermez. O, sadece ateşle pamuk yanyana gel-

diğinde yanma olaynn ortaya çktğn gösterir. Olaylarn 

birkaç kez birlikte bulunmas, art arda gelmesi, bizde onlar-

dan birinin diğerinin nedeni olduğu hakknda bir izlenim do-

ğurmaktadr.

 Gazali bu yaklaşmyla aşağdaki yarglardan hangisini 

vurgulamaktadr?

A) Doğadaki tüm olaylar nesnel yasalarca belirlenir.

B) Her nesnenin kendine özgü bir doğas vardr.

C) Doğada zorunlu bir nedensellik ilişkisi yoktur.

D) Doğann özü deney ve gözlemle anlaşlabilir.

E) Doğadaki belirli nedenler belirli sonuçlar doğurur.
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16. - 20. sorular Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal ola-
rak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip Okullar öğrencileri/
mezunlar cevaplayacaktr.
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19. Bir gün melek Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  yanna geldi ve 

sordu: “Kul peygamber mi, melik peygamber mi olmak is-

tersin?” Cibril kulağna fsldad: “Rabb'ine karş mütevaz 

ol!” Ve, Allah Resulü cevap verdi: “Bir gün aç yatp tazarru 

eden, diğer gün tok olup şükreden bir kul peygamber ol-

mak isterim...”

 Bu parçada verilen Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi özel-

liği ile açklanabilir?

A) Güler yüzlü olmasyla

B) Adaletli hüküm vermesiyle

C) Tevazu göstermesiyle

D) Güçlükler karşsnda sabrl olmasyla

E) Neticeleri Allah’tan bilmesiyle

16. • “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrlar bulunsay-

d yer ve gök (bunlarn nizam) kesinlikle bozulup gitmiş-

ti…” (Enbiyâ 21; 22.)

 • “Allah asla çocuk edinmemiştir. O’nunla beraber başka 

bir Tanr da yoktur; aksi taktirde her Tanr kendi yarattk-

larn alp bir tarafa çekilir ve mutlaka o tanrlardan biri 

diğerine baskn gelmeye çalşrd. Doğrusu Allah o müş-

riklerin yakştrdklar şeylerden münezzehtir.” (Mü’minûn 

23; 91.)

 Bu ayetler, Allah’n (c.c.) aşağdaki sfatlarndan hangi-

sini örneklendirir?

A) Bir mekâna muhtaç olmamasn

B) Varlğnn başlangc olmamasn

C) Ezelden ebede kadar var olmasn

D) Bir olmasn, eşi ve benzerinin bulunmamasn

E) Her şeyi görmesi ve işitmesini

20. Bir dinin bağls olan ve onun inanç sistemini benimseyen 

dindar bir kimsenin yapmas gereken ödevleri ve görevleri 

vardr. Bunlar, inanlan ilahi ve kutsal varlğa itaati simgele-

yen ve onunla canl bir ilişkiye, onunla yakn olmaya, rzas-

n kazanp, öfkesinden korunmaya imkan veren eylem ve et-

kinliklerdir.

 Parçada verilenler dinin;

 I. ibadet,

 II. hikmet,

 III. bilgi

 boyutlarndan hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III   

18. Tevekkül, insann kendine yüklenen bütün görevleri yaptk-

tan sonra işin sonucunu Allah'a (c.c.) brakmasna, O’nun 

yaratacağ neticeyi güven ve rza ile karşlayp insanlardan 

bir beklenti içerisinde olmamasna denir.

 Parçada verilenlere göre aşağdaki davranşlardan han-

gisi tevekkül anlayşyla bağdaşmaz?

A) Tarlasnda ürün öncesi tüm hazrlklar yapan çifçilinin,  

sonucu Allah’a brakmas

B) Dere yataklarna ev yapan ailenin sel olmamas için dua 

etmesi

C) Öğrencinin yeterince ders çalştktan sonra snav başa-

rsn Allah’tan dilemesi

D) Hastann önce ilaç kullanmas sonra da şifay Allah’tan 

istemesi

E) Başarl olmak isteyen bir sporcunun yeterince idman 

yapp sonucu Allah’tan istemesi 

17. Necranl Hristiyanlarn canlar, mallar, inançlar ve dinî ya-

şayşlar Allah’n himayesi ve Hz. Muhammed’in korumas 

altndadr. Hiçbir piskopos görevli olduğu kilisenin, hiçbir 

papaz da bulunduğu manastrn dşnda bir yere gönderil-

meyecektir. Onlardan biri alacağn talep ettiğinde eşit mu-

amele görecektir. Onlardan biri, başkasnn işlediği bir suç-

tan dolay cezalandrlmayacaktr. Necranllar, üzerlerine dü-

şen görevleri yerine getirdikleri ve zulmetmedikleri müddet-

çe bu hususlar geçerli olacaktr.

 Bu parçada;

 I. suçun bireyselliği, 

 II. özel hayatn gizliliği,

 III. inanma ve ibadet etme hakk

 konularndan hangilerine değinilmemiştir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) II ve III E) I ve III 
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21. - 25. sorular Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal 
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23. Einstein’a göre, insan evrenin srlarn çözemez, sadece onu 

belli bir zaman ve durum aralğ içerisinde kendisine göre 

yorumlayabilir.

 Bu parçada aşağdakilerden hangisi vurgulanmaktadr? 

A) Bilimde metafizik sorunlara yer olmadğ

B) Bilimin bulgularnn akla ters düşmediği

C) Bilimsel bilgide subjektifliğin var olduğu

D) Bilimselliğin ölçütünün olgular olduğu

E) Bilimin herkes için ortak doğrular içerdiği

21. Demokritos’a göre, tüm varlklarn temel yap taş sonsuz kü-

çüklükteki, sonsuz saydaki ezeli ve ebedi atomlardr. Varl-

ğn ardnda, onu var klan ne doğaüstü bir akl ne bir amaç 

ve ne de bir tesadüf vardr; her şey zorunluluktan doğmuş-

tur. Evrendeki tüm varlk türleri atomlarn çarpşmalar, itiş-

meleri sonucunda bazen birleşerek, bazen ayrşarak oluş-

maktadr. Buna göre evren bir “kendinden varlk”tr. 

 Bu parçaya dayanarak, Demokritos’un varlk görüşü ile 

ilgili aşağdakilerden hangisi söylenemez?

A) Varlğ diyalektik süreçle açklamaktadr.

B) Varlğn neliği konusunda materyalisttir.

C) Evreni determinizm ile açklamaktadr.

D) Varlkta metafizik güçlerin varlğn reddetmektedir.

E) Evrendeki değişimin temeline maddeyi koymaktadr.
24. Bir eylemin ahlaki açdan doğruluğu ya da yanlşlğ, eyle-

min sonuçlarndan bağmszdr. Buna göre bir eylemin ah-

laki olup olmadğn, eylemin getireceği mutluluk değil, bi-

reyin birtakm ahlaki davranş kurallarn yerine getirip getir-

memesi ve eylemin temelindeki ilke belirler. Bu ahlaki ilke 

ve davranş kurallar, insann akll bir varlk olarak yerine ge-

tirmek durumunda olduğu sorumluluklarndan kaynaklanr.

 Bu parça aşağdaki yaklaşmlardan hangisinin ahlak gö-

rüşünü yanstmaktadr?

A) Sezgici ahlak               B) Egoist ahlak

C) Faydac ahlak               D) Ödev ahlak

                              E) Varoluşçu ahlak

25. Husserl’e göre, mutlak varlk, duyularmzla algladğmz 

rastlantsal özelliklerin belirlediği nesneler değildir; tersine 

onlarn özleridir Örneğin, bir “ev”i ele aldğmzda, duyular-

la algladğmz mekann belli bir yerinde bulunan bir nesne-

yi değil, tersine “ev”in bütün duyusal niteliklerini yok farz et-

tiğimizde, onu, günlük yaşam içinde ona yüklediğimiz de-

ğerlerden arndrdğmzda geriye kalan şeyi anlarz ki, işte 

bu evin mutlak olan özüdür.

 Husserl bu görüşünde aşağdaki kavramlardan hangisi-

ni temel almaktadr? 

A) İdea B) Fenomen C) Oluş

                  D) Madde                  E) Madde ve ruh

22. Kepler’in yasalar gezegen yörüngelerine ilişkin yaklaşk so-

nuçlar vermekteyken, bunun neden böyle olduğu ancak 

Newton’un kuram ile açklanabilmiştir.

 Bu parça aşağdaki yarglardan hangisine örnek oluştu-

rur?

A) Baz bilim adamlar bilime, daha büyük katklarda bulun-

muştur.

B) Bilim, bilim adamlarnn duygu ve düşüncelerinden tü-

müyle bağmsz değildir.

C) Ayn yöntemi izleyen bilim adamlar ayn sonuca ulaşr.

D) Bilimsel gelişmeler, önceki bilgi birikimine dayal gerçek-

leşir.

E) Bilim, birbirlerini tamamlayan bilgilerden oluşur.
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1. a Î {2, 3} ,    b Î {4, 7} ,    c Î {5, 8}  olmak üzere,

  (a + b) . (b + 3c) . (c – 6a)

 çarpm bir tek saydr.

 Buna göre,

 I. a + b

 II. b . c

 III. a – c – b

 ifadelerinden hangileri tek saydr?

A) Yalnz I  B) Yalnz II C) I ve II

                  D) I ve III                           E) II ve III

3. Say doğrusu üzerinde pozitif bir  A  says şekildeki gibi gös-

terilmiştir.

 Sonra, bu say doğrusu üzerinde; 0 ’a uzaklğ A ’nn 0 ’a 

olan uzaklğnn dörtte birine eşit olan saylar işaretleniyor.

 İşaretlenen saylardan birinin A ’ya olan uzaklğ 15 bi-

rim olduğuna göre, – A – 2 saysnn 0 ’a olan uzaklğ 

en fazla kaç birimdir?

A) 22 B) 14 C) 11 D) 7 E) 4

���� � �

2. Fatma matematik dersinde iki basamakl  ab  ve  üç basa-

makl abc saylarnn çözümlenmesini,

  ab = 10 . a + b

  abc = 100 . a+ 10 . b + c

 şeklinde öğrenmiştir. Ancak evde test kitabndaki matema-

tik sorularn çözerken,

  ab = 10 . b + a

  abc = 100 . c + 10.b + a

 şeklinde çözümleme yaparak yanlş çözmüştür.

 a3 iki basamakl ve a5b üç basamakl saylarn toplayp,

  a5b + a3 = 186

 sonucunu bulan Fatma, doğru açlm yapsayd sonucu 

kaç fazla bulacakt?

A) 202 B) 198 C) 189 D) 178 E) 169

4. Ahmet her birinin uzunluğu ñ3 cm olan tahta çubuklardan 

dört tanesini uç uca ekleyerek oyuncak arabasnn ve oyun-

cak kamyonunun boyunu aşağdaki gibi ölçüyor.

 Araba ve kamyonun uzunluklar tam say olduğuna gö-

re, boylarnn toplam kaç cm olabilir?

A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15

A B
ñ3

C D E

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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6. a,  b  ve  c  birbirinden farkl asal saylar olmak üzere, 

  a ’nn tam say katlar A,

  b ’nin tam say katlar B,

  c ’nin tamsay katlar C

 kümesini oluşturmaktadr.

 35, 55 ve 77 saylarndan birisi krmz renkli kümenin, birisi 

mavi renkli kümenin ve diğeri de sar renkli kümenin elema-

n olduğu bilinmektedir.

 Buna göre, D kümesine ait elemanlardan birisi aşağda-

kilerden hangisi olabilir?

A) 275 B) 320 C) 355 D) 365 E) 385

� �

�

�

7. a,  b,  c   birer tam saydr.

  28 < 32a < 83

  11 < 24b < 19

  21 < 5c < 40

 olduğuna göre,  ab + b + c  toplamnn sonucu kaçtr?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

5. İki ya da daha fazla ardşk pozitif tam saynn toplam şek-

linde yazlan saylara "ARDIŞIK TOPLAMLI SAYI" deniliyor.

 Örneğin; 6 = 1 + 2 + 3 olduğundan 6  says ardşk toplam-

l saydr.

 Buna göre,

 I. İki basamakl, ardşk toplaml en büyük doğal say 99’dur.

 II. Üç basamakl, ardşk toplaml en küçük doğal say 

101’dir.

 III. Asal saylarn içinde ardşk toplaml say yoktur.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

                  D) I ve III                            E) II ve III

8. 

 Üçerli iki sradan oluşan bir otoparkn şekli yukarda göste-

rilmiştir. Bu otoparka krmz, beyaz, mavi, gri ve siyah renk-

li 5 tane otomobil park etmiştir. Bu otomobillerin park yerle-

ri ile ilgili,

 • beyaz otomobil asal numaral bir yere park edilmiştir.

 • mavi ve siyah otomobil yan yana park edilmiştir.

 • krmz otomobilin yannda bir yer boştur.

 • gri renkli otomobil duvar kenarna park edilmiştir.

 bilgileri veriliyor.

 Buna göre, aşağdakilerden hangisi yanlştr?

A) 4 numarada krmz otomobil olabilir.

B) Gri ile beyaz otomobil yanyanadr.

C) Mavi 1 numarada ise siyah 2 numaradadr.

D) Gri ile krmz ayn üçlü srada olabilir.

E) Beyaz ile siyah yanyana olabilir.

� � �

� � �
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9. 

 İki özdeş çerçeve, kenarlarndan biri yukardaki gibi üst üs-

te gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Çerçeveler kare şeklinde 

olup bir kenar uzunluğu dştan x cm, içten y cm dir. 

 Buna göre, boyal bölgelerin alanlar toplam kaç cm2 

dir?

A) (x – y)2 B) (x – y)2

2
 C) (x + y)2

2

               D) (y – x)2

4
                            E) (x + y)2

4

����
����

11. 

 Yukardaki say doğrusunda a, b, c, d gerçel saylarnn yer-

leri gösterilmiştir. Burada; a, b, c, d  saylar küçükten büyü-

ğe doğru sralandğnda en büyük ve en küçük saynn top-

lam x; |a|, |b|, |c| ve |d| saylar sralandğnda ise tam 

ortadaki iki saynn toplam  y  dir.

 x = y olduğuna göre, aşağdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2b = c – d B) b = d – c C) b = c – d

                 D) a = b – c                      E) 2b = d – c

�� �� � � � � �

� � � �

10. 

 Boyutlar 4 cm, 4 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler prizmas 

şeklindeki kutular kullanlarak,

 bir sra yatay, bir sra dikey ve bir sra ise yatay-dikey-yatay- 

dikey... şeklinde kutular üst üste dizilerek x cm uzunluğun-

da üç sra elde ediliyor.

 Buna göre, bu üç sra için en az kaç tane kutuya ihtiyaç 

vardr?

A) 27 B) 30 C) 28 D) 33 E) 24

����

����
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12. Haftann 5 günü üniversiteye giden bir öğrenci evden oku-

la metro ile gidip-gelmektedir. Baz günler ise otobüs ile 

gidip metro ile dönmekte ya da metro ile gidip otobüs ile 

eve dönmektedir. Otobüs ile gidip yine otobüs ile dönüş 

yapmay tercih etmeyen bu öğrenci bir yl boyunca 150 gün 

okula gidip-gelmiştir. 

 Bu öğrencinin,

 • Metro ile gidip geldiği gün says a,

 • Otobüs ile gidip metro ile döndüğü gün says b,

 • Metro ile gidip otobüs ile döndüğü gün says c dir.

 Bu öğrencinin 150 gün boyunca metroya 200 kez bindi-

ği bilindiğine göre, yalnz metro ile gidiş-geliş yaptğ 

gün says kaçtr?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80
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13. Bir sayma sisteminde

  K sembolü  1  rakamn

  C  sembolü 3  rakamn

  B  sembolü 5 rakamn 

 ifade etmektedir.

 Bu semboller yan yana ya da üst üste yazlarak saylar oluş-

turulmaktadr. Yan yana yazlan semboller toplanrken, üst 

üste yazlan semboller çarplmaktadr.

 Örneğin;  ( K K B C )  ifadesi 

           K + K + B + C = 1 + 1 + 5 + 3 = 10  saysn

  

Á K
B
C
C

Ú
  ifadesi ise

 K . B . C . C = 1 . 5 . 3 . 3 = 45 saysn ifade etmektedir.

 Buna göre,

  ( K
C

)  + ( C
B

) + (KCB) – Æ K
B
C

Õ 

 toplamnn eşiti aşağdakilerden hangisidir?

A) ( C B B K ) B) (C K) . (B C) C) ( B
C

)  + ( K
B

)

           D) ( C
K )  . (K C)               E) Æ C

K
K

Õ–  (B B K)

16. 

 Yukardaki grafik, bir öğrencinin 40 sorudan oluşan TYT ma-

tematik denemelerinde yaptğ net saylarnn bir önceki de-

nemeye göre değişimini göstermektedir.

 Bu öğrenci çözdüğü ilk matematik denemesinde 24 net 

yaptğna göre, gireceği 7. matematik denemesinde en 

az kaç net yaparsa ilk 6 snavn herbirinde yaptğ net-

lerden fazla yapmş olur?

A) 28,75 B) 29 C) 29,25 D) 28 E) 28,5

��
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15. Aydn, içtiği su miktarn hesaplayabilmek için şekilde veri-

len su şişesinin dik dairesel biçimde olan ksmn dört eşit 

parçaya bölüyor.

 Daha sonra ise her bölmeyi beş eşit parçaya bölüyor. 3 lit-

relik suyun bir ksm Aydn tarafndan içildikten sonra şişe-

de oluşan görünüm yukarda verilmiştir.

 Buna göre, Aydn bu şişeden kaç litre su içmiştir?

A) 9\à B) 7\à C) 8\á D) 7\á E) 6\á

��
���

14. Ahmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlek ya-

rçaplar 30 cm ve 45 cm olan iki farkl bisikleti beğeniyor. 

Bu iki bisikleti ayn mesafede sürerek deneyen Ahmet her 

iki bisikletin de tekerleklerinin tam tur atarak mesafeyi ta-

mamladğn görüyor. 

 Ahmet’in sürdüğü mesafe 100 metreden fazla olduğuna 

göre, en az kaç metredir? (p = 3)

A) 108 B) 114 C) 132 D) 160 E) 180
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17.  

 Yukardaki mavi, krmz, yeşil ve sar renkli birim kare şek-

lindeki kartlardan elinde yeterli sayda bulunan bir öğrenci 

bu kartlar kullanarak,

 6 x 1 boyutundaki dikdörtgen şeklindeki yukardaki kartonu 

6 tane birim kare şeklindeki kartonlar ile tamamen kaplaya-

caktr.

 Her renkteki karttan en az bir tane kullanlmak şart ile 

bu kaplama işlemi kaç farkl şekilde yaplabilir?

A) 1440 B) 1560 C) 1200 D) 1160 E) 1260

18. 

 Yukarda dikdörtgenler prizmas şeklinde üç tane su depo-

su gösterilmiştir.

 • I. deponun tamam %20’si tuz olan tuzlu su ile,

 • II. deponun 1\à’ü %30’u tuz olan tuzlu su ile,

 • III. deponun 1\ß’ü ise %40’ tuz olan tuzlu su ile doludur.

 Depolarn boyutlar tam say olmak üzere, bu üç depo-

daki karşmlarn tamam bir kap içerisine boşatlrsa kap-

taki karşmn yüzde kaç sudur?

A) 20 B) 35 C) 45 D) 60 E) 75
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19. A, B ve C kümeleri için,

  N = (A – B) È (B Ç C)  

 eşitliği veriliyor.

  (A È B) Í C  ve  A Ç B = A

 olduğuna göre,

 I. N = A È B

 II. N Í C

 III. N – C = Æ

 ifadesinin hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

                 D) I ve III                             E) I, II ve III

20. 

 Bir öğrenci yurdu, öğrencilerine yukarda verilen srada çor-

ba ve yemek servisi yapmaktadr. Bu yurtta kalan Cem man-

tar çorbasn, Erdal ise fasulye yemeğini sevmemekte ve 

bunlarn çktğ günlerde ikisi birlikte yurtta yemek yemeyip 

birlikte dşarda yemek yemektedirler.

 Buna göre, 1 mart - 20 mart arasnda (20 gün) bu iki ar-

kadaşn yurtta yemek yedikleri gün says en fazla kaç-

tr?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

Çorba Yemek

Pazartesi Tavuk Fasulye

Sal Mercimek Köfte

Çarşamba Mantar Kabak

Perşembe Tavuk Kebap

Cuma Mercimek Döner

Cumartesi Mantar Fasulye

Pazar Tavuk Köfte
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22. 

 Yukardaki haritada, A ile B semtleri arasndaki bir yolda tra-

fiğin yoğun olduğu yerler krmz ile akc olduğu yerler ise 

yeşil ile gösterilmiştir. A’dan yola çkan bir otomobil trafiğin 

yoğun olduğu yerlerde saatte 15 km, trafiğin akc olduğu 

yerlerde ise saatte 60 km hzla giderek B’ye varmştr. Eğer 

bu yolun tamam akc trafik olsayd bu otomobil A’dan B’ye 

15 dakika daha erken varacakt. 

 Buna göre, bu otomobilin trafiğin yoğun olduğu yerler-

de geçirdiği süre kaç dakikadr?

A) 15 B) 16 C) 20 D) 25 E) 28

�

�

24. Gerçel saylarda tanml birebir ve örten  f  fonksiyonu

her  x  gerçel says için,

  f(f(n + 1) + x + 2) = x + n + 2

            f(x + n + 5) = x + 7

 eşitlikleri sağlandğna göre, n + f(n + 1) toplam kaçtr?

A) 5\Ş B) 7 C) 7\Ş D) 11 E) É/è

23. Aşağda verilen 3 x 3  boyutunda  9  tane birim kareden oluş-

muş karenin baz birim kareleri maviye, baz birim kareleri 

krmzya boyanyor.

 Her krmz kare 3 puan, her mavi kare 2 puan ve her beyaz 

(boyanmamş) kare 1 puan olarak değerlendiriliyor. Daha 

sonra,

 • her krmz kareye o sütunda bulunan karelerin puan de-

ğerlerinin toplam,

 • her mavi kareye, o satrda bulunan karelerin puan de-

ğerlerinin çarpm,

 • her beyaz kareye ise tabloda bulunan tüm beyaz kare-

lerin puanlar toplam,

 yazlyor.

 Örneğin,

       

¾®

     
6 3 6

3 6 6

4 4 3

 Buna göre, 

 karesi doldurulursa  a.b – c + d  kaç olur?

A) 76 B) 78 C) 80 D) 82 E) 84

a d

c b

21. Aşağdaki dik koordinat düzleminde [0, 4] aralğnda tanm-

l f(x), g(x) ve h(x) fonksiyonlarnn grafikleri verilmiştir.

 Bir  2 < a < 3   says için

  b = (f o g)(a)

  c = (g o h)(a)

  d = (h o f)(a)

 biçiminde verilen b, c ve d saylarnn doğru sralanş 

aşağdakilerden hangisidir?

A) d > c > b B) c > b > d C) d > b > c

                  D) b > c > d               E) c < b > d

�
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27. 

 Yukarda dikdörtgen şeklindeki 8 metrekarelik bir halnn 

şekli verilmiştir. Halnn belirtilmiş bölgeleri krmz, mavi, ye-

şil ya da siyah renkli iplik ile dokunacaktr.

 • Siyah renkli iplik ile 1 m2 lik alan 2 günde dokunup 10 

metre ip kullanlyor.

 • Krmz renkli iplik ile 1 m2 lik alan 1 günde dokunup 12 

metre iplik kullanlyor.

 • Mavi renkli iplik ile 1 m2 lik alan 1,5 günde dokunup 16 

metre iplik kullanlyor.

 • Yeşil renkli iplik ile 1 m2 lik alan 1 günde dokunup 15 

metre iplik kullanlyor.

 Buna göre, bu haly bir dokumac tek başna dokudu-

ğunda kaç günde bitireceği ve kaç metre iplik kulland-

ğ srasyla aşağdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 11 gün – 100 metre

B) 11 gün – 104 metre

C) 10 gün – 106 metre

D) 12 gün – 104 metre

E) 11 gün – 106 metre

�������
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25. 

 Yukardaki şekilde 4 tane raf ve 1 kapakl dolaptan oluş-

muş kitaplk verilmiştir. Kitaplğn genişliği 80 cm olup raf 

yükseklikleri en alttan en üste doğru 30 cm, 28 cm, 26 cm 

ve 24 cm dir. Kitapç elindeki kitaplar bu kitaplğa dizer-

ken (kitap ile üst rafn tahtas arasnda) her rafta üst ksm-

dan en az 5 cm lik aralk (boşluk) olacak şekilde yanyana, 

bitişik ve dikey durumda dizilecektir.

 Bu kurala göre, kitapç elindeki 5 cm genişliğinde 25 cm 

yüksekliğinde 50 tane matematik kitab, 4 cm genişliğin-

de 20 cm yüksekliğinde 80 tane tükçe kitab ve 2 cm ge-

nişliğinde 18 cm yüksekliğinde 100 tane deneme kita-

bndan bu kitaplğa en fazla kaç tanesini dizebilir?

A) 134 B) 126 C) 144 D) 130 E) 140

�����

�����
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28. Tam say olmayan x gerçel says için,  x   şeklinde tanm-

lanan tam değer bulma işlemi,

 x  = {x  saysndan küçük olan en büyük tam say}

 olarak tanmlanyor.

 Örneğin,  5\Ş  = 2

  – 1, 2  = – 2 dir.

 Buna göre,

  a = ò17  + p  –  – ò11 

 eşitliğini sağlayan  a  tam says için 3 . a
2

  nin eşiti kaç-

tr?

A) 16 B) 15 C) 17 D) 13 E) 14

26. Müjgan, cebindeki parayla evde yapacaklar altn günü için 

meyve alacaktr. Cebindeki parayla 12 kg elma ve 18 kg por-

takal alabiliyor. Müjgan,manava gittiğinde manavn elmann 

kilogramna 50 kuruş indirim, portakaln kilogramna 1 TL 

zam yaptğn görüyor. 8 kg elma ile 12 kg portakal alnca 

cebinde 56 TL'si kalyor.

 Buna göre, Müjgan manava kaç TL ödemiştir? 

A) 120 B) 123 C) 126 D) 132 E) 136
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32. 

 ABC bir üçgen,   m(BéAC) = à,   m(AéBC) = á,   m(AéCB) = å

 Yukardaki verilere göre,

 I. |AB| = |BC|  ise  à = á  dr.

 II. |AC| = |BC|  ise  à = á  dr.

 III. |AB| = |AC|  ise  á = å  dr.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) I ve II E) II ve III 

�

� �

�

� �

31. Dik koordinat düzleminde bir karenin ağrlk merkezi baş-

langç (orijin) noktasdr.

 Buna göre, aşağdaki doğru çiftlerinden hangisi karenin 

köşegenlerini taşyan doğru çifti olamaz?

A) x = 0

y = 0

 B) y = x

y = – x

 C) y = 2x

y = – 2x

 D) y = 3x

3y = – x

 E) y = ñ2x

ñ2y + x = 0

 

30. Çorap üreten bir makinede üretilen çoraplarn says ve ren-

gi aşağdaki tabloda verilmiştir.

3 tane Krmz

4 tane Mavi

5 tane Beyaz

6 tane Siyah

 Makine krmz çorap üretimine başlayp srasyla krmz, 

mavi, beyaz, siyah, krmz, mavi, ... şeklinde üretime de-

vam ediyor. Bu makine her bir çorab ayn sürede üretip, 

1 saatte üretilen toplam çorap says tablodaki toplam ço-

rap says kadardr. Bir gün boyunca 5,5 saat çalştrlan 

bu makinenin ürettiği çoraplar bir torbaya atlp bu torba-

dan bir çorap çekiliyor.

 Buna göre, çekilen çorabn beyaz renkli olmas olaslğ 

kaçtr?

A) Å/ù B) Ã/ó C) ¿/ñ D) Á/ñ E) Å/ñ

29. 
0

  

1
  

2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

7

 Yukarda  0’dan 7’ye kadar rakamlar yazlmş olan 8 kart iki-

şer ikişer aşağdaki 4 farkl renkte kutuya konuluyor.

 • Krmz kutudaki saylarn çarpm tek saydr.

 • Siyah kutudaki saylarn toplam tek saydr.

 • Mavi kutudaki saylarn her ikisi de asal saydr.

 Buna göre, yeşil kutudaki saylarn toplam en çok kaç-

tr?

A) 12 B) 10 C) 11 D) 9 E) 8
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34. Masa üzerine rastgele braklmş, ksa kenar uzunluğu 16 cm 

olan dikdörtgen biçiminde eş iki araba fotoğraf aşağda gös-

terilmiştir. Fotoğraflarn uzun kenarlarnn üst üste gelmeyen 

ksmlarnn uzunluklar 3 cm ve 5 cm olarak şekil üzerinde 

belirtilmiştir. Ayn zamanda alttaki fotoğrafn uzun kenar üst-

teki fotoğrafn ksa kenarnn orta noktasndan geçmektedir.

 Buna göre, bu fotoğraflarn uzun kenar uzunluklar kaç 

cm’dir?

A) 22 B) 24 C) 20 D) 19 E) 18

�

�

��

36. 

 ABCD bir kare,   ALD ve DEC üçgen

 Alan(DHC) = 17 cm2,   Alan(DAK) = 12 cm2

 Alan(KEF) = 3 cm2 

 Yukardaki verilere göre,  Alan(HFL)  kaç cm2dir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

� � �

�
�
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35. Düzlemde kenar uzunluklar  |AB| = 15 cm,  |AC| = 20 cm   

|BC| = 25 cm olan ABC üçgeninin köşelerini merkez kabul 

eden üç çember aşağdaki admlar izlenerek çiziliyor.

 I. A merkezli çember, T noktasnda [BC] ye teğet.

 II. B merkezli çember, A merkezli çembere teğet ve [BC]  yi 

K noktasnda kesiyor.

 III. C merkezli çember ,A merkezli çembere teğet ve [BC]  yi 

L noktasnda kesiyor.

 Buna göre,  
|KT|

|TL|
  oran kaçtr?

A) 3\à B) 4\á C) 5\â D) 5\ä E) 1\Ş

33. Mustafa, 12 cm uzunluğunda iki özdeş dondurma çubuğun-

dan birini 4 eşit, diğerini 6 eşit bölmeye ayrarak bu bölme-

lerin bazlarn aşağdaki gibi boyamştr.

 Buna göre, Mustafa bu çubuklar uçlar çakşacak şekil-

de üst üste koyduğunda üst üste gelen boyal ksmlarn 

uzunluklar toplam kaç cm’dir?

A) 5 B) 4,5 C) 4 D) 3,5 E) 3

�� ��
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40. 

 Yukardaki şekilde bir ayrt 6 cm olan bir küpten ayrtlar  

3 cm ve 4 cm olan bir dikdörtgenler prizmas çkarlmştr.

 Buna göre, kalan cismin hacmi kaç cm3tür?

A) 132 B) 144 C) 150 D) 162 E) 180

�

�

�

37. 

 Murat, defterine çevresi 48 cm olan bir düzgün altgen çizi-

yor. Daha sonra, çaplar, düzgün altgenin kenarlar üzerin-

de olan şekildeki gibi 12 tane yarm çember çiziyor.

 Murat, yarm çemberlerle oluşturduğu bölgeyi boyuyor.

 Buna göre, boyal bölgenin çevresi kaç cm’dir?

A) 18p B) 24p C) 30p D) 32p E) 36p

38. 

 14 cm uzunluğundaki bir ipin üzerinde bir nokta işaretleni-

yor ve C olarak adlandrlyor. Sonra bu ipin iki ucu 10 cm 

uzunluğundaki [AB] çubuğunun uçlarna bağlanyor.

 İp, C noktasndan tutulup gergin duruma getirildiğinde [AC] 
ile [BC] birbirine dik oluyor.

 Buna göre, ip gergin vaziyette iken C noktasnn çubu-

ğa uzaklğ kaç cm olur?

A) 3 B) 3,6 C) 4 D) 4,8 E) 5

� �

�
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39. 

 Bir düzgün sekizgen ve bir düzgün beşgen biçiminde iki  

resim çerçevesi şekildeki gibi birleştirilerek yeni bir çerçeve 

yaplmştr.

 Buna göre,  a  ile gösterilen açnn ölçüsü kaç derece-

dir?

A) 31,5 B) 32 C) 34,5 D) 36 E) 37,5

�

TY
T 

D
EN

EM
E 

- 
1

26



TY
T 

DE
N

EM
E 

- 2

27

V
ÝP

   
Ya

yý
nl

ar
ý

A ki
ta

pç
ýð

ý

FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ

TYT

3. K, L, M pillerine bağl X, Y, Z elektromknatslarnn N ve S 

kutuplar şekildeki gibi oluyor.

 Buna göre, pillerin 1, 2, 3 numaral kutuplarnn işaretle-

ri aşağdakilerden hangisi gibidir?

1 2 3

A) + – +
B) – – +
C) + + –
D) – + –
E) + – –

N S

K

1

X

N S

M

3

Z

S N

L

2

Y

4. Fay hatt üzerinde bulunan ülkeler için deprem kaçnlmaz 

bir gerçektir. Türkiye deprem kuşağnda olduğu için ülke-

mizdeki herkesin deprem konusunda bilinçlenmesi ve dep-

remle yaşamay öğrenmesi gerekir. 

 Deprem konusunda bilinçli bir vatandaşn,

 I. Evdeki kitaplk, mobilya ve beyaz eşyalar mümkün ol-

duğunca duvara ya da zemine sabitleme.

 II. Deprem esnasnda binay terk etmeye çalşmak yerine, 

sağlam bir masann altnda kendini korumaya alma.

 III. Deprem bittiğinde binada ortam karanlk ise hemen bir 

çakmak veya kibrit yakp yolu aydnlatarak oray terket-

me.

 davranşlarndan hangilerini yapmas beklenir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

                     D) II ve III                         E) I, II ve III

1. I. Su damlalarnn, küreye benzer şekil almas

 II. Baz böcek türlerinin su yüzeyinde yürüyebilmeleri

 III. Kağt havlunun svy emmesi

 Yukarda verilen olaylarn hangileri yüzey geriliminin et-

kisi ile gerçekleşir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

                 D) II ve III                              E) I, II ve III

2. Baz öğrencilerin taşğ yükün kütlesi, kaç metre yukar ç-

kardğ ve bu işi gerçekleştirme süresi aşağdaki tabloda ve-

rilmiştir.

Öğrenci Yük Yükseklik Süre

Derya 10 kg 5 m 10 s

Sinem 5 kg 10 m 20 s

Metin 15 kg 3 m 15 s

Selman 8 kg 4 m 2 s

Murat 6 kg 10 m 6 s

 Buna göre, hangi öğrencinin gücü en fazladr?

A) Derya B) Sinem C) Metin

                  D) Murat                           E) Selman

1. Bu testte sýrasýyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarýna ait toplam 20 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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5. Deniz seviyesinde, sca yaltlmş bir kapta bulunan suyun 

içine bir miktar buz konuluyor. 

 Buzun kütle-zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre,

 l. Buzun ilk scaklğ 0 °C dir.

 ll. Denge scaklğ 0 °C dir.

 lll. Başlangçtaki su kütlesi buz kütlesine eşittir.

 yarglarndan hangileri kesinlikle doğrudur?

 (Is alşverişi yalnz su ve buz arasndadr.)

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

                      D) I ve III                       E) Il ve lll

�����������

�������
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6. Düşey kesiti verilen kabn K, L kollar kapal, M kolu açktr. 

Kollardaki su şekildeki gibi dengede iken, K kolundaki ga-

zn basnc PK, L kolundaki gazn basnc PL, açk hava ba-

snc P0’dr.

 Buna göre; P0, PK, PL arasndaki ilişki nedir?

A) P0 < PK < PL   B) P0 < PK = PL

C) P0 < PL < PK   D) PK = PL < P0

                                     E) P0 = PK = PL

��
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7. Saydam X, Y ortamlarnn ara kesitine gönderilen ayn renk-

li K, L, M şnlarndan L şn şekildeki yolu izliyor.

 Buna göre, K ve M şnlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktalarnn han-

gilerinden geçebilir?

K M

A) 2 4

B) 2 6

C) 1 4

D) 4 3

E) 5 2

�

�
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8. Kozmetiklerde raf ömrünü uzatmak ve mikroorganizma 

faaliyetlerini önlemek amacyla kullanlan paraben ve for-

maldehit türü kimyasallar aşağdaki katk madde grup-

larndan hangisinde yer alr?

A) Koruyucular

B) Nemlendiriciler

C) Yumuşatclar

D) Emülgatörler

E) Ultraviyole emiciler
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11. Nükleon says 31 olan X3– iyonunun elektron says, nötron 

saysndan 2 fazladr.

 Buna göre, X in çekirdek yükü aşağdakilerden hangisin-

de doğru olarak verilmiştir?

A) 15 B) 16 C) 18 D) 21 E) 24

10. I. H2S

 II. H2O

 III. MgO

 Oda koşullarnda bulunan yukardaki bileşiklerin 1 atm 

basnç altndaki kaynama noktalarnn karşlaştrlmas 

aşağdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 (1H, 8O, 12Mg, 16S)

A) I > III > II B) I > II > III C) II > I > III

 D) III > II > I E) III > I > II 

9.  X(g) + Q1(kj) ® X+(g) + e–

  X(g) + e– ® X–(g) + Q2(kj)

 Yukarda verilen denklemlerle ilgili aşağdaki ifadeler-

den hangisi yanlştr?

A) X(g) toprak alkali metal olamaz. 

B) Her zaman Q1 = Q2 dir.  

C) X gaz halinde olmazsa Q1 ve Q2 değerleri değişir.

D) Q1 X(g) in 1. iyonlaşma enerjisidir.

E) X(g) in elektron ilgisi  –Q2 kj  dir.

12. t °C de saf X tuzunun bir miktar suda çözülmesiyle hazrla-

nan çözeltiye çökme olmadan ayn scaklkta bir miktar da-

ha X tuzu ilave edilip tamamen çözünmesi sağlanyor.

 Buna göre, X tuzunun ilave edilmesi sonucunda çözel-

tiyle ilgili;

 I. Çözünen kütlesi artar.

 II. Yoğunluğu değişmez.

 III. Koligatif özellikleri değişir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) I ve II C) I ve III

 D) II ve III E) I, II ve III 
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13. 1 atm basnç altnda donmakta olan H2O(s) ile ilgili;

 I. Scaklğ 0 °C dir.

 II. Scaklk arttkça kinetik enerjisi artar.

 III. Sv - buhar basnc atmosfer basncna eşit oluncaya ka-

dar stldğnda scaklğ 100 °C olur.

 ifadelerinden hangileri doğrudur? (1 atm basnçta saf su-

yun donma noktas 0 °C, kaynama noktas ise 100 °C dir.)

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III 

15. I. Scaklk artş

 II. pH derecesinin azalmas

 III. Substrat yüzeyinin küçülmesi

 IV. İnhibitör madde eklenmesi

 Yukardakilerden hangileri gerçekleşmekte olan enzima-

tik reaksiyonlarn hzn olumlu yönde etkileyebilir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

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

16. • X ®  A antijeni taşyan tüm bireylerin ABO kan grubu sis-

temi açsndan sahip olabileceği genotip çeşidi sa-

ysdr.

 • Y ®  Rh antijeni taşyan tüm bireylerin Rh sistemi açsn-

dan sahip olabileceği genotip çeşidi saysdr.

 • Z ®  MN sistemi açsndan tek çeşit antijen taşyan tüm 

bireylerin sahip olabileceği genotip çeşidi saysdr.

 Bu bilgilere göre  X, Y ve Z  değerlerinin karşlğ aşağ-

dakilerden hangisinde doğru verillmiştir?

X Y Z

A) 2 4 3

B) 2 3 3

C) 3 3 2

D) 4 1 2

E) 3 2 2

14. 

 Faaliyette olan bir kömür madeninde olas grizu patla-

mas (CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O) riskine karş dikkat çek-

mek ve gerekli tedbirlerin alnmasn sağlamak amacy-

la aşağdaki güvenlik uyar sembollerinden hangisi kul-

lanlr?
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19. 2n=4 kromozomlu bir memeli hayvann hücre bölünmeleri-

ne ait baz evreler aşağdaki şekilde gösterilmiştir.

 Şekilde gösterilen evrelerden hangileri canlnn yaşam 

boyunca devam eden hücre bölünmesine aittir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

                     D) I ve II                         E) II ve III

18. Tek hücreli X, Y ve Z canllar A, B, C ve D besinlerinin bu-

lunduğu besiyerlerinde ayr ayr beslenmiş ve gelişme du-

rumlar aşağdaki tabloda gösterilmiştir.

 Tabloda gelişme durumlar zayf; +,  orta ; ++,  iyi ; +++ 

olarak gösterildiğine göre,

 I. Her üç canlnn da en iyi gelişme ortam C besininin bu-

lunduğu ortamdr.

 II. Z canls B besinini içeren ortamda gelişemez.

 III. A besininin bulunduğu ortamda üç canl da maksimum 

seviyede gelişme gösterir.

 IV. Tüm besin çeşitlerini yeterli miktarlarda bulunduran bir 

ortamda en fazla Y canls gelişme gösterir.

 yarglarndan hangilerine varlamaz?

A) Yalnz II B) I ve III C) II ve III

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

Besin çeşidi

20. Azot döngüsü ile ilgili bir şema aşağda verilmiştir.

 Şemadaki 1 ve 2 nolu canllarla ilgili aşağdaki özellik-

lerden hangisi ortak olabilir?

A) Otçul beslenme

B) Ökaryot yapda olma

C) Hücre çeperi bulundurma

D) İnorganik maddelerin oksitlenmesi ile besin üretme

E) Çok hücreli olma

NH3

HNO2

1

2

17. Aşağdakilerden hangisi ökaryot hücreleri prokaryot hüc-

relerden ayran özelliklerden değildir?

A) Kaltm materyalini zarla çevrili çekirdek içinde bulundur-

ma

B) Hücre zarnn dşnda yer alan koruyucu örtüler bulun-

durma

C) Doğrusal yapl DNA moleküllerinden oluşan genom içer-

me

D) Mikrotübül, mikrofilament ve ara filamentlerden oluşan 

karmaşk yapl hücre iskeleti bulundurma

E) Metabolik olaylarn gerçekleşmesinde görev alan zarl 

organeller bulundurma
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1. Yazmaya başladğm dönemde çevremde yazdklarm ve 

okuduklarm paylaştğm kişiler vard ama hiçbiri eleştirile-

riyle bana klavuzluk edecek (yol gösterecek) düzeyde biri-

kim sahibi değildi. Öncelikle yazdklarm başka öykülerle

kyaslayarak eksiklerimi kendimce tespit ediyor, yazdklar-

ma kendi rengimi vurmaya (özgünlüğü yakalamaya) çalş-

yordum. El yordamyla (Kolaylkla) ilerleyen bu sürecin so-

nunda öykülerim bir iki dergide görünmeye başlad. Derken 

işin ehli (yetkin) birkaç eleştirmenin telkiniyle öykü yazmay 

brakarak eleştiri türünde karar kldm. Yllar sonra geldiğim 

yere baknca isabetli (yerinde) bir karar verdiğimi görüyorum.

 Bu parçada numaralanmş sözlerden hangisinin anlam 

parantez ( ) içinde verilen açklamayla uyuşmamaktadr?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I

II

III

IV

V

2. Bir geleneğin, bir birikimin temel taşlar olan Türk edebiya-

tnn kymetli eser ve yazarlar, her geçen gün daha çok unu-

tuluyor. (I) Yeni yazar ve okurlar, brakn bu eserleri okuma-

y, çoğu kez isimlerini bile duymamş oluyorlar. (II) Özellik-

le de tür olarak öykü, bu unutulanlar listesinde ilk srada der-

sek yanlş bir şey söylememiş oluruz sanrm. (III) Yazarla-

rn “Bütün Eserleri” başlğ altnda tek bir cilde ya da en faz-

la iki cilt kitap arasna skşp kalmş eserlerini sadece çok 

merakl olan okurlarla akademik çalşma yapanlar tozlu raf-

lardan alp okuyorlar. (IV) Diğer türlü, tekrar basklar bile 

epeyce uzun aralklarla yaplan bu eserler, yeni nesil oku-

run gündemine girme şans maalesef bulamyor. (V) Şans 

eseri bu eser ve yazarlarla karşlaşanlar ise bu yaptlara ön 

yarg ile yaklaşyorlar. (VI)

 Bu parçada numaralanmş yerlerden hangisine “Çünkü 

hiç kimsenin okumadğ, bilmediği ve hacimleriyle göz kor-

kutan bu eserleri okumann zaman kayb olacağn düşünü-

yorlar.” cümlesi getirilmelidir?

A) VI B) II C) V D) I E) III

3. Aşağdakilerin hangisinde birinci cümledeki alt çizili sö-

zün cümleye kattğ anlam ikinci cümlede yoktur?

A) Film çekmek, hem maddi hem de ruhsal açdan çok me-

şakkatli bir süreç.

 Zorlu bir yolculuktan sonra nihayet dağn eteğindeki kö-

ye ulaşmştk.

B) Yoğun kar yağşndan dolay, merkeze uzak olan kimi 

köylerle irtibat kesilmişti.

 Son dönemde yurt dş gezilerine katlarak yeni yerler 

keşfediyor.

C) Edebî türlerle ilgili yaptğ mukayeseleri bir makale biçi-

minde yaymlamş.

 Bu zengin semte gelince buray ister istemez bizim ya-

şadğmz mahallelerle karşlaştrdm.

D) Konuyu farkl kaynaklardan en ince ayrntlarna kadar 

tetkik ettim ancak yine de tam olarak öğrenemedim.

 Yörenin yemek kültürünü araştrdğnzda o yörenin ta-

rihiyle ilgili ilginç bilgilere de ulaşyorsunuz. 

E) Öğrencilerden bir ksm öğretmenin ihtaryla snav kâğ-

dn masann üzerine brakt.

 O kadar uyarmama rağmen bildiğini yapmaya devam etti.  

4. Kültür, nasl ki okuduklarmz, çeşitli biçimlerde edindiğimiz 

bilgileri unuttuktan sonra bizde kalan şeyse şiir de öyle ol-

maldr. Yani şiirde düşünce, görüş ya da göndermeler su-

yun üstünde değil, derinlerinde yer almal; şiir baknca de-

ğil, dalnca görülebilecek bir arka plana sahip olmaldr. Çün-

kü gerçek şair, bilgiyi, görüşü okurun gözüne sokmaz. Baş-

kasndan yaptğ alntlar aynen kullanmaz. Bağran, buyur-

gan bir şiir, okuru bilgi yğşmnn altnda brakabilir. 

 Bu parçada alt çizili sözle anlatlmak istenen aşağda-

kilerden hangisidir?

A) Şiirde, şairin belli görüşlerden çok, soyut imge ve çağ-

rşmlara yer vermesinin daha doğru olacağ

B) Şiirin düşünceye ya da konuya değil, biçime yaslanma-

s gerektiği 

C) Başarl bir şiirde başka şairlerin ya da şiir anlayşlarnn 

etkisinin bulunacağ 

D) Şiirde belli görüş ve düşüncelere yer vermenin, okurun 

özgürce düşünmesini engelleyeceği

E) Şiirde görüş ve düşüncelerin gizlenerek verilmesi gerek-

tiği

TÜRKÇE TESTİTYT/Türkçe A
1. Bu testte 40 soru vardr.

2. Cevaplarnz, cevap kâğdnn Türkçe Testi için ayrlan ksmna işaretleyiniz.
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7. I. Bilinçsiz şekilde yaplan yoğun egzersiz veya ağr spor, 

çeşitli sakatlanmalara hatta ölüme yol açabilir. 

 II. Bu nedenle egzersizlere başlamadan önce egzersizle-

rin özellikle kalp, solunum, damarlar ve kaslar üzerinde-

ki etkilerinin iyi bilinmesi gerekir. 

 Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi-

çimde birleştirilmiş hâli aşağdakilerden hangisidir?

A) Belli bir program dâhilinde yaplan yoğun egzersiz; kalp, 

solunum, damar ve kaslar üzerinde aşr ypratc bir etki 

oluşturmadğ için insan sağlğn tehdit etmemektedir. 

B) Kalp, damar, solunum ve kaslar gibi organlar üzerinde-

ki etkileri bilinmeden yaplan ağr egzersizler, sakatlan-

malara ya da ölüme neden olabilir.

C) Plansz yaplan egzersizler; kalp, solunum ve kaslar üze-

rinde hiçbir fayda sağlamadğ gibi vücudun dengesini 

bozarak insan sağlğn tehdit edebilir.

D) Egzersizlerin sakatlanmalara hatta ölüme yol açmama-

s; kalp, solunum ve kaslarn sağlkl olmasna ve egzer-

siz temposunun belli bir program dâhilinde aşama aşa-

ma düzenlenmesine bağldr.

E) Egzersizin fayda sağlamas; kalp, damar, solunum ve 

kaslar üzerinde ypratc bir etkisinin olmamasna, insa-

n fiziksel ve ruhsal olarak yormamasna bağldr. 

5. I. Hepimiz, içinde bulunduğumuz topluluk tarafndan ka-

bul görme ve onaylanma eğiliminde olduğumuz için ço-

ğu zaman yeterli birikimimizin olmadğ konularda fikir 

beyan edip hiç ilgimizin olmadğ alanlarla yakndan il-

gileniyormuş gibi görüşler ileri sürebiliyoruz.  

 II. İngiltere merkezli bir kurumun yaptğ araştrmaya göre 

yetişkinlerin %41’i, okumadklar kitaplar okuduklarn 

iddia ediyor; gerçekte ise bu kişilerin okuduğunu iddia 

ettiği bu kitaplar hakknda ya hiçbir fikri yok ya da bu ki-

şiler kulaktan dolma bilgilere sahip. 

 Yukarda verilen II numaral cümleyle ilgili olarak aşağ-

dakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede belirtilen durumun genelgeçer nitelik taşma-

dğ bilimsel bir araştrmayla temellendiriliyor.

B) I. cümlede anlatlan durumun nedenleriyle ilgili bilimsel 

veriler ortaya konuyor.

C) I. cümlede dile getirilen durumu destekleyen bir bilim-

sel araştrmadan söz ediliyor.

D) I. cümlede belirtilen genellemeye aykr olan farkl bir du-

rumdan söz ediliyor.

E) I. cümlede ileri sürülen görüşle çelişen bir araştrmadan 

söz edilerek bu görüş çürütülüyor.

8. Çocuklarn, Türkçenin yazm ve imla kurallarn uygulamal 

olarak öğrenmelerini sağlayacak seminerler yapyorum.

Seminer sonunda onlarn, yazdklarn kendilerinin değer-

lendirmeleri, böylece yaptklar hatalar  görmeleri benim en 

önemli beklentim. Çünkü bu şekilde öğrenmenin daha ka-

lc olduğuna inanyorum.

 Bu parçada numaralanmş sözcüklerin hangisi “iyelik eki” 

almamştr?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I

II

III IV V

6. Seçebileceği birçok bölüm olmasna rağmen bir hayli dü-

şündükten sonra mimarlk fakültesini tercih etmişti. Okurken 

derslerde zorlandğ için bir ara brakmay düşünse de bir-

den bire karar vermek istemediği için bu durumu zamana 

brakt. Bir süre sonra mimarlğn herhangi bir bölüm gibi ol-

madğn, ilgi ve yetenek gerektirdiğini anlad.

 Bu parçada numaralanmş sözlerin hangisinde bir yazm 

yanlş vardr?

A) I B) II C) III D) IV E) V  

I II

III

IV

V
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12. Bilgi çağnda insanlk her gün büyük miktarlarda veri üreti-

yor ve bunlar sürekli depoluyor. Tüm bu dijital verilerin sak-

landğ diskler, “sunucu çiftliği” ad verilen ve dünyann üc-

ra köşelerinde geniş alanlara yaylan tesislerde tutuluyor. 

Saklanan bilgilerin korunmas ise ciddi bir kaynak harcama-

s gerektiriyor. Üstelik veriler hzlca bozulduğu için, periyo-

dik olarak yeni sabit disklere kopyalanarak korunmaldr. Bu 

da sunucu çiftliklerinin ileride yeryüzünün daha geniş alan-

larn kaplayacağ ve kaynak harcayacağ anlamna geliyor.

 Bu parçada numaralanmş sözcüklerden hangileri tür ba-

kmndan ayndr?

A) I ve II B) II ve V C) III ve V

 D) III ve VI E) IV ve V 

I II

III

IV

V

VI

13. (I) Doğal yaps bozulmamş akarsular ve dereler içerisinde 

pek çok ölü ağaç bulunur. (II) Ölü ağaçlar, akarsularn içeri-

sindeki tüm yaşam alanlarnn yaklaşk yarsn oluşturur.

(III) Bu ağaçlar, kumlu tabana sahip akarsularda, küçük hay-

vanlarn tutunup kaldklar ve böceklerin yumurtalarn brak-

tklar yer olarak da işlev görür. (IV) Bu ağaçlar, organik mad-

deleri tutarak akarsudaki yaşam döngüsünü korur. (V) Do-

laysyla bu ağaçlarn, akarsularda asla göz ard edilemeye-

cek çok önemli işlevleri vardr.

 Bu parçada numaralanmş cümlelerin hangisindeki alt 

çizili bölüm çkarlrsa cümlenin öge says değişir?

A) I B) II C) III D) IV E) V 

10. Edebî deneyimlerin farkl arayşlar, etkileşimler, snr aşma 

çabalar ile yeni mecralara açldğ günümüzde eleştiri de 

çeşitlenmiş ve farkl anlamlar kazanmş durumda. Mutlak 

bir değerlendirme tavr ve mutlak bir yarg ile yapt olumlu- 

olumsuz, iyi-kötü, güzel-çirkin gibi kategorilere ayran kö-

şeli eleştiri anlayş artk tarihe karşt. Yaptta var olan, çe-

şitli yöntemlerle, derinlikli bir biçimde ortaya koymak daha 

önemli.

 Aşağdakilerin hangisinde bu parçada karş çklan eleş-

tiri anlayş örneklendirilmemiştir?

A) İlk yaptlarndaki acemilikleri atlatan şair, daha nitelikli, 

başarl şiirler yazmaya başlad. Oldukça beğendiğim bu 

örnekler onun “olmuş” bir şair olduğunu gösteriyor.

B) Sanatç, Ağr Boşluk’ta insann iç dünyasn ele alyor. 

“Yalnzlk ve hüzün” duygularn, yaln bir dille anlatyor.

C) Yazar, son kitabnda öykü anlayşn değiştirmiş görünü-

yor. O hiç hoşlanmadğm öykülerinden farkl bir yol tut-

turduğunu söyleyebilirim.

D) İlk romannda yaptğ söz oyunlaryla zorlama bir üslup 

benimseyen yazar, ayn itici üslubunu ikinci kitabnda da 

sürdürüyor. Yapt, edebiyatmzda niteliksizliği çoğaltan 

örneklerin başnda geliyor.

E) Romanlaryla adn duyuran yazar, Çatdaki Çatlak’ta ti-

yatroya da el atmş. Ancak tiyatro konusundaki bilgisiz-

liği bu girişimini boşa düşürmüş, ortaya tiyatro tekniğiy-

le bağdaşmayan kötü bir yapt çkmş.

9. Boğaziçi, gizli sakl (niteleme sfat) yerleri, akp giden ky-

lar ve bitmez sürprizleri ile (edat) her yaştan sevdallarna 

sonsuz bir davet sunar. Boğaziçi sevgisi (soyut isim) ile do-

lu olanlar bu davete karşlk verirler çağlar boyu. Doğa ile in-

sann bu bitmez raks, kendine (dönüşlülük zamiri)  özgü bir 

kültür ve yaşam biçimi doğurmuştur. Bu yaşam biçimini me-

rak edenler akn eder Boğaziçi’ne. Peki, bu güzelliklerin ta-

dna varmak için bir (belgisiz sfat) gün yeter mi? Elbette yet-

mez; haftalar, aylar bile yetmez.

 Bu parçada numaralanmş sözlerden hangisinin türü ay-

raç içinde yanlş gösterilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I

II

III

IV

V

11. Fotoğrafç aceleciydi, güneş iyice yükselmeden çalşmak is-

tiyordu. Köşebaşlarnda şğn ve gölgenin ona sürprizler ha-

zrlamakta olduğunun farknda idi. Mimarn o denli acelesi 

yoktu. Onun aklnda sokaklar, evleri, avlular yakndan gö-

rerek kasabann mimari yaps hakknda bilgi sahibi olma 

düşüncesi vardr.

 Bu parçada aşağdaki ses olaylarndan hangisi yoktur?

A) Ünlü türemesi  B) Ünsüz türemesi

C) Ünlü düşmesi  D) Ünsüz yumuşamas

                          E) Ünlü daralmas
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15. Fuat ( ) elindeki belgelerle binann üçüncü katna çkt ( ) ka-

psnda “İnsan Kaynaklar” yazan, şeffaf caml bir odadan 

içeri girdi. Odada birkaç kişi vard. Orta yaşl, gözlüklü bir 

adam sert bir sesle şunu dedi ( )

 “Buyrun, kime bakmştnz ( )”

 Adamn sesi o kadar ürkütücüydü ki Fuat, bir an geri dön-

meyi düşündü ancak kendini toparlayarak elindeki belgele-

ri adama uzatt ( )

 Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağdaki nok-

talama işaretlerinden hangileri srasyla getirilmelidir?

A) (;) (,) (!) (?) (.)   B) (,) (;) (:) (?) (.)

C) (,) (;) (:) (?) (!)   D) (;) (,) (:) (!) (.)

                                   E) (,) (,) (;) (?) (.)

16. Günümüz öykücülerinin aktüel ya da politik konulara yakn-

lk duyduklar söylenemez. Hatta kimi romanclar da bu ko-

nular anlatmaktan kaçarak onlar sinemaya veya popüler 

romana brakyorlar. ----. Gerçek ise elbette ki bu değil. Po-

litik, toplumsal, güncel konular hiç şüphesiz edebiyatn mal-

zemesi yaplabilir. Bu, roman sanat klan niteliklerinden ödün 

vermeden yapldğnda neden sorun oluştursun? Nitekim 

kalclğ yakalamş nice romanda dönemin siyasi, sosyal 

olaylarna göndermeler ya da eleştiriler yok mu? Dostoyevs-

ki, Suç ve Ceza’da dönemindeki sosyal adaletsizliği yerden 

yere vurmuyor mu ya da Marquez, yaşanan iç savaşn deh-

şetini duyumsatmyor mu? Şimdi bu yazarlarn sanatsal kim-

liğinin tartşmal olduğu söylenebilir mi?

 Bu parçada boş braklan yere düşüncenin akşna göre

 I. Güncel konularda yaptlar vermenin okur avclğna so-

yunmak anlamna geldiğini unutuyorlar 

 II. Güncel konulardan uzaklaşmann, okur kitlesine srtn 

dönmek anlamna geleceğini göz ard ediyorlar 

 III. Popüler konularda roman ya da öyküler kaleme alan ya-

zarlar ise güncele taklp kalmann kendi yaznsal kimlik-

lerine zarar vereceğine inanmyor 

 IV. Bu konulardan uzak duran yazarlarn bilinçaltnda, bu 

tür metinlerin, onlar sanattan uzaklaştracağna yönelik 

bir kayg var 

 yarglarndan hangileri getirilmelidir?

A) I ve II B) Yalnz II C) II ve IV

 D) Yalnz IV E) III ve IV 

17. Dağclk sporuyla ilgilenenler bilir. Bu sporun felsefesi,

yaplş şekli farkldr. Çünkü dağclkta diğer spor dallarnda 

olduğu gibi zirveye ulaştğnzda sizi alkşlayan yoktur. Bun-

dan dolay insanlarn kendi iç dünyalaryla ve doğayla baş 

başa kaldğ çok özel bir spor daldr dağclk.

 Bu parçada numaralanmş sözcüklerle ilgili olarak aşa-

ğdakilerden hangisi yanlştr?

A) I., adlaşmş sfat-fiildir.

B) II., farkl işlevlerde yapm ekleri almştr.

C) III., ek eylemin geniş zamanyla çekimlenmiş bir isimdir. 

D) IV., sfat görevinde kullanlmş bir edat grubudur.

E) V., isim tamlamasn nitelemiştir.

I

II

III

IV

V

14. I. Bu yöntemde yerin metrelerce altnda bulunan ve pet-

rol, doğal gaz içeren kayalara sv pompalanyor ve ka-

ya çatlatlyor.

 II. Ancak petrol ve doğal gaz sondajlanrken kayalara gön-

derilen su, fay hatlar üzerindeki basky iyice artrarak 

fayn krlmasna ve deprem oluşmasna neden oluyor.

 III. Çatlayan kayalarn içindeki petrol ve doğal gaz, sondaj 

yaplarak yeryüzüne çkarlyor.

 IV.  İnsan kaynakl bu tarz depremler özellikle de kaya gaz-

nn yoğun çkarldğ Arkansas’ta ve dünyann farkl böl-

gelerinde son yllarda çokça karşmza çkabiliyor.

 V. Hidrolik krlma, açlan bir kuyudan petrol ya da doğal 

gaz çkarlmasnda kullanlan özel bir yöntem.

 Yukardaki numaralanmş cümleler anlaml ve kurall bir 

bütün oluşturacak şekilde sralandğnda cümlelerden 

hangisinin yeri değişmez?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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20. Bir çalşmada, 124’ü kadn, 133’ü de erkek olmak üzere top-

lam 257 katlmcnn, gelişigüzel biçimde dağtlan ve kimi 

şiddet içeren kimi de içermeyen video oyunlarn 20 dakika 

boyunca oynamalar isteniyor. Oyunun ardndan çeşitli fiz-

yolojik ölçümlerden geçen katlmclarn tümüne, gerçek ha-

yattan ya da filmlerden alnan şiddet sahneleri izlettiriliyor, 

sonra ölçümler yineleniyor. Ölçümlerde şiddet içeren oyun-

lar oynayanlarda, gerçek şiddete verilen duygusal tepkile-

rin ciddi ölçüde düştüğü gözleniyor. Araştrmaclara göre 

bu, grubun yalnzca 20 dakikalk bir oyunla bile şiddete "al-

şp" tepkisiz kalabildiğinin ciddi bir göstergesi. Bu alşma 

durumundaysa kişilerde zamanla şiddet eğilimleri, şiddeti 

normalleştirme ve psikopatlk gibi davranş bozukluklar or-

taya çkabiliyor.

 Bu parçada söz edilen çalşma, aşağda verilenlerden 

hangisini ispatlamak için yaplmş olabilir?

A) Bilgisayar oyunlar insanlarn gelişimini etkileyerek istek-

sizlik, yaşamdan tat alamama gibi sorunlara yol açmak-

tadr.

B) Devaml olarak şiddet ögelerine maruz kalan kişilerde 

şiddete karş duyarszlaşma ve şiddet eğilimleri ortaya 

çkabilir. 

C) Şiddetin zararl olduğunun gösterilmesi, uzun vadede 

kişilerin şiddetten uzak durmasn sağlar.

D) Bilgisayarda şiddet içerikli oyun oynayanlar, toplum d-

şna itilmiş, psikolojisi bozuk kişilerden oluşmaktadr.

E) İnsanlarn kişiliği ve psikolojik durumlar seçtikleri eğlen-

ce biçimini belirlemektedir.

21. Taş Devri’nden bugüne Ankara, Anadolu uygarlklaryla şe-

killendi; Galatlar, Persleri ve Romallar tand, Büyük İsken-

der’i ağrlad. 1923’ün ekiminden bu yana da başkent unva-

nyla yoluna devam ediyor.

 Bu parçadaki yazm yanlş aşağdaki değişikliklerin han-

gisiyle giderilebilir?

A) “Taş Devri’nden” sözü, “Taşdevri’nden” biçiminde yaz-

larak 

B) “1923’ün ekiminden” sözü, “1923’ün Ekim’inden” biçi-

minde yazlarak 

C) “Anadolu uygarlklaryla” sözü, “Anadolu Uygarlklar’yla” 

biçiminde yazlarak

D) “başkent” sözcüğü “baş kent” biçiminde yazlarak

E) “Büyük İskender” sözündeki “Büyük” sözcüğü küçük 

harfle başlatlarak 

18. Shakespeare, Avrupa’da romantik edebiyatn kaynağ ve 

müjdecisi olarak anlan gelmiş geçmiş en büyük yazarlar-

dan biri. Yüzyllardan beri yaptlarna dair pek çok inceleme 

ve yorum kaleme alndğ hâlde, her zaman yeni bir yoruma 

konu oluyor; yorumlandkça yaptlarnn anlamlar çoğalp 

genişliyor. Shakespeare, en yanlmaz eleştirmen olan za-

mann bilge şğnda sonsuza kalacak nitelikteki şiirleri ve 

oyunlaryla edebiyat tarihinde parldarken bir yandan da için-

de yaşadğmz modern zamanlara ve farkl kültürlere da 

damgasn vurmaya devam ediyor. Çağmzda pek çok Sha-

kespeare uyarlamas yaplyor, oyunlar en modern teknik-

ler ve bakş açlaryla sahneye konuluyor. Film senaryolar-

na, baleye, operaya, rock müzik yaptlarna, çizgi filmlere, 

çizgi romanlara uyarlanabiliyor. O âdeta sonsuz bir kaynak, 

uçsuz bucaksz bir evren olarak var oluyor edebiyatn ve in-

sanlğn belleğinde. 

 Bu parçadan Shakespeare’le ilgili olarak aşağdakiler-

den hangisine ulaşlamaz?

A) Yaptlarnn evrensel niteliklere sahip olduğuna

B) Yaşadğ dönemde pek tannmasa da sonraki dönem-

lerde el üstünde tutulduğuna

C) Yaptlarn her dönemde okurlar etkileyecek zengin bir 

kültürel altyapyla oluşturduğuna

D) Yaptlarnn farkl sanat dallarna uyarlandğna

E) Bir yazn akmna öncülük ettiğine

19. Aşağdaki cümlelerden hangisinin yer tamlaycsnda

fiilimsi (eylemsi) yoktur?

A) Sanat tarihçileri ve eski eser uzmanlarnn almak için can 

attğ Ali Sami Boyar’n tablolarna, Beyoğlu’ndaki kimi 

sergilerde rastlayabilirsiniz.

B) Oraya varnca Osmanl Konağ diye de adlandrlan ve 

otel olarak hizmet veren H. Tahir Efendi Konağ’nda iki 

gece kaldk.

C) Rüzgârn lk lk estiği o bahar sabahnda, kentin dşn-

daki turistik gölün etrafnda dolaştk.

D) Safranbolu’da birbirine omuz vermiş evlerin gölgeleri, 

yokuş aşağ kvrlarak inen darack sokaklarn üzerine 

düşüyordu.

E) Kuzeydeki yüksek tepelerden doğan ve kenti ikiye bö-

len Vardar Nehri’nin kenarnda, Üsküp’ü çok özel klan 

ahşap evler var.
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24. Kuş fotoğrafçlğna niyetlendiyseniz çok zor bir işe soyun-

duğunuzu bilmeniz gerekir. Kuş türlerinin özelliklerini ve dav-

ranşlarn gösteren kaliteli fotoğraflar çekmek zor. Bu, faz-

lasyla sabr, bilgi ve emek isteyen bir iştir. Çekmek istediği-

niz kuşlar, “Şu tarafa bak, başn biraz eğ, sen biraz geride 

dur, şğa dön…” diyebileceğiniz modeller değildir. Çoğun-

lukla onlarn hazrladğ şartlarda ve onlarn tolerans göster-

diği mesafelerden çekim yapmak durumundasnz. Işğ, aç-

y, fonu ve diğer çekim şartlarn kuşlar ve doğa belirler. Bu 

noktadan sonra size düşense şartlar iyi değerlendirip, bil-

giyle birleştirerek en iyi fotoğraflar alabilmektir.

 Bu parçaya göre kuş fotoğrafçlğnn zor olmasnn te-

mel nedeni aşağdakilerden hangisidir?

A) Uygun ekipmann ve gerekli ekonomik desteğin olma-

mas

B) Kuşlarn göç yollarnn çok snrl olmas ve bu yerlere 

ulaşmn kolay olmamas

C) Kuşlarn göçleriyle ilgili yeterli araştrma yaplmadğ için 

kaynak eksikliğinin bulunmas

D) Üst düzey deneyim, ustalk ve eğitim süreci gerektirmesi 

E) Fotoğraf çekmek için gerekli olan koşullarn fotoğrafç-

nn iradesi dşnda oluşmas

23. Türkiye’de müziğe idealist bir şekilde bakyorsanz bu idea-

lin maddi anlamda bir geri dönüşü çoğu zaman olmaz. Ni-

tekim bu müzisyen de tüm müzik serüveni boyunca bu du-

rumun skntsn çekmiştir. Ancak o, bu durumdan hiç şikâ-

yet etmemiş; samimiyetsiz bir müzik üretmek yerine, inan-

dğ ve beğendiği şarklarn peşine düşmüş; akntya kürek 

çekmeyi göze almştr. Gerektiğinde gitar dersi vermiş, ki-

tap çevirmiş ama müziğini basitleştirmemiş, samimiyetinin 

kaybolmasna izin vermemiştir. Bugün Türkiye pop müzik 

tarihinin mihenk taşlarndan biri olan “Benimle Oynar msn” 

albümü ilk yaymlandğ dönemde bugün için komik görü-

necek bir satş rakam yakalamş. Buna rağmen o, çizgisini 

bozmadan ve ana akm içerisinde olmadan az ama nitelikli 

bir kitleye müzik yapmştr. Müziğe olan saygs ve idealist 

duruşu sebebiyle, Türkiye’nin bütün kalburüstü müzisyen-

leri onun albümlerinde gönüllü olarak yer almşlar, konser-

lerinde çalmşlar.

 Bu parçada sözü edilen müzisyenle ilgili olarak aşağ-

dakilerden hangisi söylenemez?

A) Müziğin farkl dallarnda başar kazanmştr.

B) Eserleri piyasaya çktğ dönemde ticari açdan başar 

kazanamamştr.

C) Müzik dünyasnda saygn bir yeri vardr.

D) Eserlerinin niteliğinden ödün vermemiştir.

E) Snrl bir kitleye ulaşmştr.

25. Kimi çevreciler, insan, yaşadğ çevreyi daha çok, tahrip 

eden ve sadece tüketen bir unsur olarak görmektedirler. Oy-

sa insan yalnzca bulunduğu çevreyi yok eden bir varlk de-

ğil, ona değer katan ve ruh veren en temel unsurdur. Koru-

ma-kullanma dengesi bozulmadğ ve suistimallerin yaşan-

madğ bir dünyada çevre insanla güzelleşmekte, onun var-

lğyla anlam kazanmaktadr. Kaynaklar israf etmeden ölçü-

lü ve dengeli olarak tabiattaki nimetlerden yararlanmak, in-

sanoğlunun en temel hakk olmaldr. Bu gerçeğe rağmen, 

insan doğal çevreden tümüyle soyutlayarak ve onu bu hak-

kndan mahrum brakarak korumaclk yapmann bir anlam 

yoktur. Ne yazk ki günümüzde bu anlamda korumann ve 

korumaclğn pek çok yanlş uygulamalar ve örnekleri bu-

lunmaktadr.

 Bu parçada konuşan kişi aşağdakilerin hangisinden ya-

knmaktadr?

A) İnsann, doğay sorumsuzca tahrip etmesinin görmez-

den gelinmesinden 

B) Çevreyi koruma adna gösterilen tepkilerin tahribat dü-

zeltmeye yönelik eylemlere dönüşmemesinden 

C) Kimi çevrecilerin, yanlş reflekslerle doğay, insan dşlaya-

rak korumaya çalşmasndan 

D) Çevrecilerin, insanlar bilinçlendirmek yerine, suçlaya-

rak çevreyi korumaya zorlamalarndan

E) Doğay koruma adna ortaya konan kimi çalşmalarn tam 

tersi sonuçlar vermesinden

22. Aşağdakilerden hangisinde yaplan açklama ile nokta-

lama işaretinin kullanm birbirine uymamaktadr?

A) Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşlanan 

yer, tarih vb. durumlar için soru işareti kullanlr:

 Nesimi (?- 1417), tasavvuf konulu şiirleriyle yaşadğ dö-

nemde ses getirmiştir.

B) Tamamlanmamş cümlenin sonuna üç nokta konur:

 Tarihî çarşda yürüyorum; her yanda hediyelik eşya dük-

kânlar, antikaclar, kitapçlar…

C) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayrmak için 

virgül konur:

 Behçet Necatigil’i, evler şairini, edebiyatmz üzerine yap-

tğ araştrmalardan tanyoruz.

D) Seslenme, hitap ve uyar sözlerinden sonra ünlem işare-

ti konur:

 Çocuklar, lütfen biraz sessiz olun!

E) Ögeleri arasnda virgül bulunan sral cümleleri birbirin-

den ayr mak için noktal virgül konur:

 Yazarlardan Yusuf Atlgan, Oğuz Atay ve Füruzan’n; şa-

irlerden de Ahmet Telli, Ümit Yaşar Oğuzcan’n yaptla-

r baş ucu kitaplarmdr. 
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26. Plastik atklarn çoğunlukla şehirlerde üretildiğini, bu neden-

le plastik kirliliğinin nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu böl-

gelerde yaşayan canllar için sorun oluşturduğunu düşüne-

bilirsiniz. Ancak plastik atklar rüzgâr, su yollar, akntlar ve 

gelgitler ile çok uzak bölgelere taşnmaktadr. Yaplan bir 

araştrma, dünya genelinde üretilen plastiklerin %1,5-4,5’inin 

okyanuslara taşndğn gösteriyor. Okyanus yüzeyindeki 

plastik parçacklarnn miktar ise okyanuslara giren plastik 

miktarndan çok daha az. Yani okyanuslardaki plastik atk-

larn büyük ksm kayp. Bilim insanlar mikro ölçekteki plas-

tik parçacklarn deniz canllarnn yediğini, böylece korkunç 

zararlar olan plastik atklarn besin zincirine dâhil olduğunu 

düşünüyor.

 Bu parçadan aşağdakilerden hangisi çkarlabilir?

A) Plastikler, dünyada en çok okyanuslara ve burada ya-

şayan canllara zarar vermektedir. 

B) Okyanuslara taşnan plastiklerin çoğu, canllara zarar 

vermeyen hafif kimyasallardan oluşmaktadr. 

C) Küçük parçalara ayrlan plastiklerin balklar tarafndan 

yenmesi, diğer canllar için tehlikeli durumlar ortaya ç-

karabilir. 

D) Okyanuslar, karalardaki plastik miktarnn azalmasn 

sağlayarak plastik kaynakl tehditler için iyi bir koruyucu 

olmaktadr. 

E) Okyanuslarda plastiklerden kaynaklanan kirliliğin temiz-

lenmesi, karalarn temizlenmesinden çok daha zordur. 

27. (I) Yapay zekâ, gündelik yaşammza katklaryla son döne-

min en popüler ve ilgi çekici konularndan biri hâline geldi.  

(II) Şöyle ki internet arama motorlarnda, navigasyonlarda, 

yeni ürünler araştrdğmz alşveriş sitelerinde pek çok ya-

pay zekâ sistemi bulunuyor. (III) Bu sistemlerin çalşmas ile 

yaşammz kolaylaşyor ve yaşam kalitemiz artyor. (IV) Ar-

tk hizmet sunucu firmalar, kullanc memnuniyetini artrmak 

ve operasyon maliyetlerini azaltmak için yapay zekâ çalş-

malarna daha çok yatrm yapmaya başlad. (V) Bütün bu 

yatrmlarn gelecekte yaşammz önemli ölçüde değiştire-

ceği öngörülmektedir. 

 Bu parçada numaralanmş cümlelerle ilgili olarak aşağ-

dakilerden hangisi yanlştr?

A) I. cümle, kurall, olumlu bir eylem cümlesidir. 

B) II. cümle, girişik birleşik cümledir. 

C) III. cümle, bağl cümledir. 

D) IV. cümlenin öznesi, bir sfat tamlamasndan oluşmaktadr. 

E) V. cümle, yüklemi birleşik fiil olan basit yapl bir cümle-

dir. 

28. Öğretmen snfta öğrencilere “Bilgisayar yararl m yoksa za-
rarl mdr?” diye sormuş, öğrenciler de aşağdaki yantlar 
vermiştir:

 • Ali: “Bilgisayar çağmzn en önemli teknolojik buluşu-

dur, zararl yönleri olmakla birlikte faydal olduğunu dü-

şünüyorum.”

 • Selim: “Bilgisayar ve internet milyarlarca insann kullan-

dğ önemli bir teknoloji. Çağmzda bu teknolojiden kaç-

mak mümkün değildir.”

 • Mehmet: “Amerikal bir düşünür bilgisayarn insan yal-

nzlğa ittiğini ve mutsuz hâle getirdiğini söylüyor. Ben 

de onunla ayn düşüncedeyim.”

 • Elif: “Baz kişiler bilgisayarn zararl olmadğn, insann 

bu teknolojiyi kullanmay bilmediğini söylüyor. Ben fark-

l düşünüyorum. Bilgisayar insana fiziksel ve ruhsal ola-

rak zararlar veriyor.”

 Öğrencilerin görüşleriyle ilgili olarak

 I. Elif, görüşlerini tartşma tekniğinden yararlanarak ver-

miştir.

 II. Selim, kişisel görüşler ileri sürmüştür.

 III. Mehmet, görüşünü dolayl anlatma başvurarak ortaya 

koymaktadr.

 IV. Tüm öğrenciler görüşlerini karşlaştrmal olarak belirt-

miştir. 

 yarglarndan hangileri söylenemez?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve III

 D) Yalnz IV E) III ve IV 

29. (I) Son yllarda dünyann pek çok yerinde doğal yaşam alan-

lar ya yok oluyor ya da parçalanyor. (II) Bu parçalanma oto-

yol yapm, yeni yerleşim yerlerinin kurulmas, ağaç kesilme-

si, yeni tarm alanlarnn açlmasyla oluşabileceği gibi yan-

gn, sel vb. doğa olaylar sonucunda da oluşabiliyor. (III) Do-

ğal alanlardaki bu tahribat, belli bir düzen içinde yaşayan 

canl türlerini tehdit ediyor. (IV) Doğal yaşam alanlarn kay-

beden baz türlerin ya nüfusu azalyor ya da tamamen soyu 

tükeniyor. (V) Doğal yaşam alan bozulan ya da kirlenen ki-

mi türler mevcut duruma ayak uydurmak için yeni davranş 

biçimleri ve refleksler geliştiriyor. (VI) Bu tükeniş, uzun va-

dede doğadaki türlerin birbiriyle etkileşimi sonucu canl ya-

şamnn devamn sağlayan dengenin bozulmasna ve insan 

yaşamn tehdit eden çevre felaketlerine yol açyor. 

 Bu parçadaki numaralanmş cümlelerden hangisi düşün-

cenin akşn bozmaktadr?

A) V B) IV C) III D) II E) I
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 Yazar; Marquez, Cortazar, Rulfo gibi Latin Amerikal yazar-

larn toplumsal aclar dillendirirken izledikleri büyülü gerçek-

çilik yöntemini uyguluyor öykülerinde. Büyülü gerçekçilik 

içinde başka boyutlar kazanan olay ve yaşantlar; düşlerle 

gerçeklerin yan yana işlendiği öykü metinlerinin masals at-

mosferinde etkili ve güçlü bir edebiyat estetiğine dönüşü-

yor. O, metinlerinde doğaya, nesnelere, insan dşndaki var-

lklara, kavramlara kişilik kazandrarak onlar canlandryor; 

bir dil cambaz gibi davranyor yazarken. Kalemini sihirli değ-

nek gibi kullanyor ancak bunu sadece hüner sergilemek ya 

da metni süslemek amacyla değil, hakikate yeni boyutlar 

ve derinlikler kazandrmak maksadyla gerçekleştiriyor. Me-

cazlar, benzetmeler, istiarelerle sözcüklere yepyeni ve par-

lak yüzler geçiriyor; böylece metnin yaznsal değerini yük-

seltiyor. Öykü finallerinin çarpc ve sürprizli olmas, ruhu-

muzda iz brakyor. Düzayak anlamlar olmadğ gibi, düm-

düz bir kurgu da yok onun öykülerinde. Dile getirdiği ger-

çeklerin farkllk kazanp dönüşerek masals bir atmosfer için-

de okuru etkilemesi ve toplumsal/bireysel öz eleştirilere yer 

vermesi yazarn önemli bir başarsdr.

33. Aşağdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yaza-

rn alt çizili sözde belirtilen anlatm özelliğine örnek oluş-

turmaz?

A) Bakşlaryla beni olduğum yere çiviliyor, içime oturan 

kurşun bir kütleden kurtulamyorum.

B) Sözleri bir ok misali delip geçiyor, geride parçalanmş 

bir kalp ve uzaklara dalan gözler kalyor.

C) Onunla konuşmak tuzlu su içmekten farksz; o konuş-

tukça susuyor, susadkça daha da konuşmak istiyorum. 

D) Konuşmas bir kedi mrltsn andrrd; tek bir notadan 

akan müzik gibi monoton konuşur, dinleyicileri uyutur 

da uyuturdu. 

E) Her zamanki gibi yine otobüsü bekliyor; elinde krmz 

bir çanta, srtnda uzun bir pardösü var. 

32. Bu parçadan sözü edilen yazar ve yaptyla ilgili olarak 

aşağdakilerden hangisine ulaşlamaz?

A) Tank olduklarn, kendine özgü bir anlatmla olduğu gi-

bi yanstmştr.

B) Söz sanatlarna ve sanatl söyleyişlere yer vermiştir.

C) Bireysel ve toplumsal sorgulamalara yer vermiştir.

D) Gerçek dş ögelerden yararlanmştr.

E) Öyküleri, okuru şaşrtc bir biçimde sona ermektedir. 

30. Reklamlar insanlar gereksinim duymadklar şeyleri satn al-

maya zorluyor. Gereksinim duyduklar ürünler hakknda ise 

çoğunlukla yanlş bilgilendiriyor. Reklam, ürünün maliyetini 

artryor. Ağr reklam giderleri nedeniyle yeni işletmelerin pa-

zara girme özgürlükleri engelleniyor. Ayrca reklam yüzün-

den belli markalarn ürünleri ön plana çkarlarak haksz re-

kabet ortam oluşturuluyor, bu da ürün pazarnda tekelleş-

meye yol açyor. Buna karşn reklam, talep yaratarak ya da 

talebi artrarak üretim artşn sağlyor; dolaysyla da istih-

dam artşn sağlayarak refah düzeyinin yükselmesine kat-

kda bulunuyor. Rekabet ortamn canlandrarak ürünlerin 

daha uygun fiyatlarla satlmasn sağladğ gibi kalitenin yük-

selmesine, çeşitli alternatifler arasndan seçim yapmaya im-

kân tanyor.

 Bu parçann konusu en doğru biçimde aşağdakilerin 

hangisinde belirtilmiştir?

A) Reklamn üretici ve tüketiciler aras iletişimdeki rolü 

B) Reklamn ticari işletmelere ve sektörlere sağladğ yararlar 

C) Reklamn işletmeler ve tüketiciler üzerindeki olumlu ve 

olumsuz etkileri 

D) Üretici ve tüketicilerin reklama bakş açsndaki değişimler 

E) Reklamn sektörel anlamda belirleyici konumda olma-

yan küçük işletmelere verdiği zararlar

31. Bir editör olarak yaymlanacak kitaplar seçerken öncelikle 

kitabn, yaynevinin çizgisini temsil etmesi ana kriterimiz. 

Sonra yaymlanacak kitabn kültür tarihinde bir karşlğnn, 

kendi şartlar içinde bir temsil kudretinin olmas geliyor. Han-

gi yüzylda yazlmş olursa olsun bugüne hitap eden ahlaki, 

edebî ve kurgusal özelliklerinin olmas; dil zevki taşmas, 

metindeki anlatmnn benzerlerine göre farkl olmas gibi 

özellikler bizim o eseri yaymlamak için aradğmz kriterler-

den bazlar. Bu anlamda, yaymladğm eserler arasnda keş-

ke yaymlamasaydm, dediğim çok az kitap var.

 Bu parçada konuşan editörün, seçtiği kitaplarda

 I. Yaynevinin yayn anlayşna karşt olmamas

 II. Yaznsal niteliklerinin bulunmas 

 III. İçinde bulunulan döneme katk sağlayacak, bilgi ve yo-

rumlara yer vermesi 

 IV. Yazarnn yayn dünyasnda bilinirliğinin olmas

 V. Kendine özgü özelliklerinin bulunmas

 niteliklerinden hangilerini aradğ söylenemez?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV

 D) Yalnz IV E) IV ve V 

32. - 33. sorular aşağdaki parçaya göre cevaplaynz.
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34. Muhabir:

 (I) ----

 Bilim adam:

 — Canllarda 24 saatlik metabolik ve fizyolojik olaylar dü-

zenleyen bir sistem olan biyolojik saatin mekanizmas ve 

sağlk üzerine etkisi, temel çalşma konum. Bunun yannda 

şk ile hücrelerde birtakm olaylarn kontrolü için uygulama-

lar geliştirmeye çalşyoruz. Bu araştrmalara dair sonuçlar, 

biyolojik saatin insan sağlğna etkisi ile ilgili olduğundan 

sağlk bilimleri alanlarnda kullanlabilir. Buradan elde edile-

cek bilgiler ile biyolojik saati düzenlemeyi hedefleyen ilaç-

lar geliştirilebilir.

 Muhabir:

 (II) ----

 Bilim adam:

 — Son iki ylda yaygnlaşan teknikler sayesinde hücreler-

de istenilen bir genin kolayca değiştirilebilmesi mümkün ol-

du. Yeni geliştirilen gen değiştirme teknolojilerini kullanarak 

hücrelerde biyolojik saat genlerinin bozulmasnn etkilerini 

sistematik olarak inceliyoruz. İncelemelerimizin sonuçlar, 

hastalarn mutasyonlarna ve kanser evresine göre hangi tip 

kemoterapi ilaçlarnn daha etkin olabileceğine dair yapla-

cak araştrmalarda kullanlabilir.

 Bu diyalogda boş braklan yerlere aşağdakilerden han-

gisi srasyla getirilmelidir?

A) I. Yaptğnz araştrmalar bilim dünyasnda istediğiniz 

başarlar kazand m?

II. Yaptğnz araştrmalarn kanser tedavisi için bir umut 

olduğunu söyleyebilir miyiz? 

B) I. Araştrmalarnz hangi konular üzerinde yoğunlaşt-

ryorsunuz?

II. Çalştğnz projenin kanser tedavisi üzerinde nasl 

etkileri olacağn düşünüyorsunuz?

C) I. Yaptğnz araştrmalarn bilim dünyasnda ses geti-

receğini düşünüyor musunuz?

II. Kanser tedavisinde ilerleme sağlanamamasnn ne-

deni nedir?

D) I. Ülkemizde uzmanlk alannzla ilgili yeterli araştrma 

olduğunu düşünüyor musunuz?

II. İnsan hücresindeki bozulmalar ve bu bozulmalarn 

yol açtğ kanser hastalklaryla ilgili geliştirdiğiniz te-

daviler var m?

E) I. Yaptğnz araştrmalar hangi alanlarda bilim insan-

larna fayda sağlayabilir? 

II. Kanser tedavisi konusunda yaşanan ilerlemeye kar-

şn kanserin tam olarak tedavi edilememesinin ne-

deni nedir?

 (I) Oryantiring, harita ve pusula kullanarak harita üzerinde 

işaretlenmiş kontrol noktalarn arazide en hzl şekilde bul-

may gerektiren bir spor daldr. (II) Sporcular, hedef nokta-

sna ulaşabilmek için istediği rotay seçebilir. (III) Sporcula-

rn gidilebilecek en iyi rotay belirlemeleri, harita özellikleri 

ile arazi özelliklerini eşleştirebilmeleri ve bunlar hatasz ve 

doğru şekilde uygulamalar gerekir. (IV) Bu spor, engebeli 

ya da ormanlk alanlarda, parklarda veya kumlu arazilerde 

yaplabilir. (V) Bu sporda başarl olmak isteyen sporcularn 

kusursuz harita okuma, tam konsantrasyon ve hzl karar 

verme yetilerini bir arada kullanmalar şarttr. (VI) Oryantiring 

sporunu benzerlerinden ayran en önemli unsur, koşarken 

takip edilecek birinin veya izlenecek belli bir yolun olmama-

sdr. (VII) Yani sporcunun elinde yalnzca bir harita, önün-

de snrsz seçenek vardr; sporcu kendi yeteneğini kullana-

rak ve rakiplerinin hatalarndan yararlanarak bitiş noktasna 

en ksa sürede varmaya çalşacaktr. 

35. Bu parçadan oryantiringle ilgili olarak

 I. Fiziksel olduğu kadar zihinsel yeterlilik gerektirdiği

 II. Katlan sporcularn ayn yaş grubunda olmas gerektiği

 III. Snrlar belirlenmiş bir güzergâhn olmadğ

 IV. Farkl arazilerde yaplabileceği

 V. Benzer spor dallarna göre daha zorlayc olduğu

 yarglarndan hangilerine ulaşlamaz?

A) I ve II B) II ve III C) II ve V

 D) III ve V E) IV ve V 

36. Oryantiringin ele alndğ bu parçadaki numaralanmş 

cümlelerle ilgili olarak aşağdakilerden hangisi yanlş-

tr? 

A) I. cümlede tanm yaplmştr. 

B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. 

C) V. cümlede gereklilikten söz edilmiştir. 

D) VI. cümlede karşlaştrma yaplmştr.  

E) VII. cümlede öngörüde bulunulmuştur. 

35. - 36. sorular aşağdaki parçaya göre cevaplaynz.
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 (I) Organik tarm; ekolojik sistemde hatal uygulamalar so-

nucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelen in-

sana ve çevreye dost bir üretim şeklidir. (II) Organik tarm 

yüksek girdi kullanmna dayal endüstriyel tarmn insan sağ-

lğ, ekonomi ve çevre açsndan ortaya çkardğ olumsuz 

sonuçlarn karşsnda alternatif olarak ortaya çkmştr.

(III) Kaynaklar en iyi şekilde kullanarak yanlş uygulamalar 

sonucu bozulan doğal dengeyi korumay amaçlayan bu ta-

rm biçiminde sentetik kimyasal gübrelerin, ilaçlarn ve hor-

monlarn kullanm yasaklanmştr. (IV) Bunlarn yerine nite-

likli ürün almak için toprak verimliliğini artracak yeşil gübre-

ye, organik atklarn gübre olarak kullanmna ve biyolojik 

kontrol gibi yöntemlere başvurulmuştur. (V) Organik tarm 

yöntemleriyle ortaya çkan her ürün “organik” değildir. (VI) 

Bir ürünün “organik” olabilmesi için organik tarma uygun 

olarak yetiştirildiğinin bağmsz bir kontrol ve sertifikasyon ku-

ruluşu tarafndan denetlenip onaylanmas gerekir. (VII) Aksi 

takdirde bu ürün hiçbir kimyasal kullanlmadan yetiştirilse ya 

da kendi doğal ortamnda üretilse dahi organik ürün sayla-

maz. (VIII) Hatta bir ürünün yalnzca üretim aşamasnn de-

ğil, satn alma, depolama, işleme, paketleme ve satş aşa-

malarnn da yine bağmsz kurumlar tarafndan denetlen-

mesi gerekmektedir.  

37. Bu parçadan organik tarmla ilgili olarak 

 I. Dünyada ve ülkemizde son yllarda hzlca yaygnlaştğ 

 II. Uygulanmasnn endüstriyel tarma göre daha kolay ol-

duğu 

 III. Çeşitli açlardan endüstriyel tarmdan avantajl olduğu 

 IV. Doğal dengenin korunmasnda rolü olduğu 

 yarglarndan hangileri çkarlamaz? 

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV

 D) Yalnz IV E) III ve IV 

38. Bu parça iki paragrafa ayrlmak istense ikinci paragraf 

numaralanmş cümlelerin hangisiyle başlar?

A) II B) III C) IV D) V E) VI

39. Bu parçaya göre, üretilen bir ürünün organik saylmas 

aşağdakilerden hangisine bağldr? 

A) Yerli ve doğal yöntemlerle üretilen tohumlarn kullanl-

masna 

B) Özel olarak düzenlenen üretim çiftliklerinde üretilmesine  

C) Kimyasal ilaç ve gübre yerine ürünün besin değerini ar-

tracak organik atklarn kullanlmasna  

D) Doğal ortamnda yetişmesine ve insan eli değmeden pa-

ketlenmesine

E) Üretim ve satş dâhil tüm aşamalarnn denetlenerek kont-

rol altna alnmasna 

40. I. Yeşil deniz kaplumbağalar, iklim değişikliği yüzünden 

ciddi ölçüde tehdit altnda. Kaplumbağalarda genellikle, 

yuvann daha altta kalan, daha serin ksmndaki yumur-

talardan erkek yavrular çkyor. Küresel snmann etkisiy-

le scaklklarn artmas, yumurtalardan sadece dişi yav-

rularn çkmasna ya da scaklk belli bir noktay aştğn-

da hiçbir yavrunun sağ kalmamasna sebep olabiliyor.

 II. Akdeniz uzun balinas, açk denizlerden ky sularna Ak-

deniz’in çok çeşitli habitatlarnda bulunuyor. Balinalar 

çevresel koşullardan ve avlarnn dağlmndan da büyük 

ölçüde etkileniyor. Son yllarda küresel snmann etki-

siyle deniz suyu scaklklarndaki artş Akdeniz uzun ba-

linasnn avladğ tek tür olan kuzey krilinin dağlmn et-

kiliyor. Balinalar, ya krillerin daha çok bulunduğu serin 

sulara göç edecek ya da yok olup gidecek. 

 Bu iki parçayla ilgili olarak aşağdakilerden hangisi söy-

lenebilir?

A) Birbiriyle çelişen farkl görüşlerin aslnda birbirini destek-

lediğini göstermektedir.

B) Ayn durumun her zaman geçerli olmadğ, örneklerle 

açklanmştr.

C) Ayn düşünceyi pekiştirmeye yönelik farkl örnekler su-

nulmaktadr.

D) Farkl sorunlarn ayn sonuçlara yol açabileceği vurgu-

lanmştr.

E) Birbirinden farkl konular, benzer yaz ve anlatm plany-

la aktarlmaktadr.

37. - 39. sorular aşağdaki parçaya göre cevaplaynz.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Babil Kral Hammurabi, kanunlarn Tanr Şamaş’n önünde 

durduğu bir stelin alt ksmna yazdrmştr. Hammurabi, bu 

stelde zayflarn ve öksüzlerin koruyucusu, Tanr adna ülke-

yi yöneten, adil ve insancl hükümdar olarak kendisini tant-

mştr. Hammurabi Kanunlar “dişe diş, göze göz” şeklinde 

değerlendirilen ve suçu işleyene ayn ağrlkta cezay içeren 

kanunlardr. 

 Bu bilgilere baklarak;

 I. Babillerde teokratik yönetim anlayş görülmüştür.

 II. Hammurabi, medeni hukuk alannda ilk kanunlar hazr-

lamştr.

 III. Hammurabi Kanunlar ksas esasna göre hazrlanmştr.

 yarglarndan hangilerine ulaşlabilir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 

2. IX. yüzyln ortalarndan itibaren Abbasilerin gücü, Msr’dan 

batya geçememiştir. 868-905 yllar arasnda Tolunoğullar 

ve 935-969 yllar arasnda İhşidiler gibi Türk devletleri, M-

sr ve Suriye’ye hâkim olarak batdaki Abbasi snrn daralt-

mşlardr.

 Bu bilgiler Abbasiler ile ilgili aşağdakilerden hangisinin 

göstergesi olabilir?

A) Halk arasnda siyasi ve dini gruplaşmalar olduğunun

B) Egemenlik anlayşnn değiştiğinin

C) Siyasi birliğin çözülmeye başladğnn

D) İç sorunlarn dş soruna dönüştüğünün

E) Halifenin dini saygnlğnn kalmadğnn

3. Osmanl Devleti ile Avusturya arasnda 1547, 1562, 1566, 

1568 ve 1576 yllarnda siyasi, askerî ve ekonomik antlaş-

malar imzalanmştr. XVI. yüzylda yaplan bu antlaşmalarn 

tamamnda Osmanl Devleti, antlaşma şartlarn ve süresini 

belirleyen taraf olmuştur.

 Bu bilgiye dayanlarak,

 I. Osmanl Devleti'nin Avusturya'ya üstünlüğünü kabul et-

tirdiği,

 II. Avusturya'nn Avrupa'da, Osmanl Devleti'nin karşlaşt-

ğ en güçlü devlet olduğu,

 III. Osmanl Devleti ile Avusturya'nn dş politikada birlikte 

hareket ettiği

 yarglarndan hangilerine ulaşlabilir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) I ve III E) I, II ve III 

4. Tanzimat Ferman’nda “eski idare usulünü tamamen değiş-

tiren bu iradenin dost devletlere duyurulmas” ifadesi de yer 

almştr.

 Bu bilgiler Osmanl Devleti ile ilgili aşağdakilerden han-

gisinin göstergesi olabilir?

A) Demokratikleşme faaliyetlerini tabana yaydğnn

B) Askeri yeniliklere öncelik verdiğinin

C) Anayasal yönetime geçtiğinin

D) Monarşik yapy güçlendirmeye yönelik slahatlar yapt-

ğnn

E) Avrupal devletlerin desteğini kazanma arzusunda oldu-

ğunun

SOSYAL BİLİMLER TESTİTYT/Sosyal Bilimler A
1. Bu testte srasyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farkl müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanla-
rna ait toplam 25 soru vardr.

2. Cevaplarnz, cevap kâğdnn Sosyal Bilimler Testi için ayrlan ksmna işaretleyiniz.
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5. Erzurum Kongresi, II. Meşrutiyet’in ilan edildiği gün ve ay 

göz önünde bulundurularak ve Kanun-u Esasi’nin 120. mad-

desine göre 23 Temmuz 1919’da toplanmştr.

 Buna göre Erzurum Kongresi’nin toplanmasnda Kanun-u 

Esasi’nin aşağdaki maddelerinden hangisinin esas aln-

dğ söylenebilir?

A) Osmanl saltanat ve halifeliği hanedann en büyük oğ-

luna aittir.

B) Devletin varlğn ve birliğini bozmadğ sürece herkes 

cemiyet ya da teşekkül oluşturabilir.

C) Memuriyetlere tayin, usulüne göre, ehliyet ve liyakat esa-

sna göre yaplr.

D) Hiç kimse kanunun belirttiği sebepler dşnda, başka bir 

bahane ile cezalandrlamaz.

E) Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir.

6. Üniversitenin Coğrafya Bölümü’nde görevli bir grup araştr-

mac temmuz aynda aşağdaki haritada gösterildiği gibi Kon-

ya’dan yola çkarak 3 günlük inceleme gezisi sonunda Bat 

Toroslar üzerinden Antalya’ya ulaşmştr.

 Buna göre, aşağdakilerden hangisi bu araştrma gezi-

sine ait gözlem ve değerlendirmelerden biri olamaz?

A) Antalya kylarna yaklaştkça havadaki mutlak nem mik-

tar artmştr.

B) Yolculuk boyunca günlük scaklk ortalamalar sürekli ar-

tş göstermiştir.

C) Yolculuğun başnda bozkr olan doğal bitki örtüsü, yol-

culuğun sonunda yerini kzlçam ve makilere brakmş-

tr.

D) Krsal kesimde başlangçta kerpiç evler yaygnken daha 

sonralar taş meskenler artmştr.

E) Konya çevresinde kahverengi bozkr topraklarn, Antal-

ya kylarnda ise terra rossa topraklarn inceleme frsa-

t bulmuşlardr.

Konya

Antalya

7. Beslenme, sağlk, barnma ve eğitim gibi hizmetlere du-

yulan ihtiyacn fazla olduğu bir ülkeyle ilgili aşağdaki-

lerden hangisi söylenemez?

A) Demografik yatrmlara ağrlk verilmelidir.

B) Ortanca yaş düşüktür.

C) Nüfus artş hz yüksektir.

D) Kamunun tasarruf oran azdr.

E) Genç nüfus oran azdr.

8. Aşağdaki şekillerde, Dünya’nn 21 Haziran ve 21 Aralk ta-

rihlerindeki konumu ile ayn boylam üzerinde yer alan K, L, 

M noktalar gösterilmiştir.

 Bu noktalarla ilgili aşağdaki yarglardan hangisine ula-

şlamaz?

A) 21 Haziran’da güneş en erken K merkezinde doğar.

B) 21 Aralk ve 21 Haziran’da L merkezine güneş şnlar ay-

n açyla düşer.

C) 21 Aralk’ta M’deki gündüz süresi, K’deki gece süresine 

eşittir.

D) 21 Haziran’da K merkezinden M merkezine doğru gidil-

dikçe gece ile gündüz süreleri arasndaki fark sürekli ar-

tar.

E) L’deki cisimlerin gölgesi 21 Aralk’ta öğle vakti kuzeye, 

21 Haziran’da güneye düşer.

21 Haziran

Gece

90

90

0

0

66

66

66

66

90

90

K

K

L

L

M

M
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12. Epiktetos’a göre felsefenin, temellerini üzerine kurduğu en 

önemli dayanağ akldr. Birçok filozof gibi Epiktetos da fel-

sefeyle ilgili düşüncelerine akln, insann en gerçek nimeti, 

her vakit hayvanlardan ayran yönü olduğuna dikkat çeke-

rek başlamaktadr. Ona göre insan olmann gerektirdiğini 

yapabilmek kolay bir iş değildir. İnsan, akl olan geçici bir 

hayvandr ve ancak akl ile hayvanlardan ayrlr. İnsan akl-

dan uzaklaştğ, aklsz hareket ettiği zaman insanlğ kaybo-

lur ve hayvan ortaya çkar. 

 Epiktetos’un bu yaklaşmnn temelinde aşağdaki görüş-

lerden hangisi vardr?

A) İnsan düşünmeden hareket etmemelidir.

B) İnsan kendini hayatn akşna brakmaldr.

C) Doğuştan hiçbir bilgi yoktur.

D) İnsan, hayatn her aşamada sorgulamaldr.

E) Her doğru her yerde söylenmemelidir.

11. “Tarihle fazla ilgilenmiyorum. Bir düşünürün ancak tarihsel 

arka planyla anlaşlabileceği sözü, basmakalp bir sözdür. 

Ancak bütün basmakalp sözler gibi o da en fazla bir yar 

doğruyu ifade eder. Yunan tarihi hakknda ayrntl bir bilgi-

nin Yunan felsefesi anlayşmz büyük ölçüde arttrabilece-

ğine inanmyorum. Felsefe, uzay ve zaman snrlarnn öte-

sinde göksel bir hayat yaşar. Filozoflar küçük uzaysal-za-

mansal yaratklarsa da onlarn küçük uzaysal-zamansal ilgi-

lerine özel dikkat, felsefelerini aydnlatmaktan çok engeller.”

 Barnes

 Bu parçada anlatlmak istenen düşünce aşağdakilerden 

hangisidir?

A) Filozof olmak için felsefe tarihini iyi bilmek gerekir.

B) Filozoflar ele aldklar konuya ön yargsz yaklaşr.

C) Filozoflar çelişkili yarglar kullanmazlar.

D) Filozoflar felsefi düşünce birikiminden beslenir ve bu bi-

rikime katkda bulunur.

E) Filozoflar yaşadğ toplumu ve dönemi aşar. 

9. I. Tsunami

 II. Kuraklk

 III. Sel ve taşkn

 IV. Volkanik patlamalar

 Yukarda verilen doğal afetlerden hangilerinin oluşumun-

da klimatik faktörlerin etkisinden söz edilebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

                 D) II ve IV                          E) III ve IV

10. Ülkeler farkl amaçlarla bir araya gelerek ekonomik, siyasi 

veya askerî bölgeler oluşturmaktadr. Bunlardan biri de Av-

rupa Birliği’dir.

 Aşağdaki haritada çeşitli ülkeler bu birliğe katlma sürecine 

göre renklendirilmiştir.

 Haritada verilen bilgilere göre, bu bölgeyle ilgili aşağ-

daki yarglardan hangisine ulaşlamaz?

A) Snrlar zamanla değişime uğramştr.

B) Ülke snrlaryla birebir örtüşmektedir.

C) Snrlar kesin hatlarla belirlenmiştir.

D) Bölgeyi oluşturan ülkeler arasnda dil, din ve rk birliği 

bulunmaktadr.

E) Bulgaristan ve Romanya birliğe 2007 ylnda katlmştr.
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15. Hermeneutik, insann yaşants içinde ürettiği her şeyi anla-

ma ve yorumlama olarak ortaya çkmş, özellikle 19. yüzyl-

da doğa bilimlerinin insan bilimlerinde kullanlma fikrine kar-

ş geliştirilmiş bir kavramdr. Kavramn köklerinin Antik Yu-

nan’a dayandğ ancak günümüzdeki anlamn 19. yüzylda 

kazandğ bilinmektedir. Hermeneutik terimi ilk kez Antik Yu-

nan’da kullanlmştr. Antik Yunan’da, tanrlarn sözlerinin ve 

mesajlarnn insanlara, tanrlarn habercisi olan Hermes ta-

rafndan iletildiğine inanlmaktayd. Bu sözlerin yalnzca ilk 

anlamlaryla dümdüz anlaşlmak yerine, açklanmalar ve yo-

rumlanmalar gerektiği ortaya çkmştr. İşte tanrlarn bu söz-

lerini yorumlama faaliyetine hermeneutik ad verilmiştir. Her-

meneutik teriminin söz konusu teolojik anlam Orta Çağ’da 

da korunmuş ve terim, Hristiyan teolojisinin kutsal kitaptaki 

tinsel hakikati anlayp yorumlama işiyle meşgul olan ksm 

için kullanlmştr.

 Buna göre, “hermeneutik” için aşağdakilerden hangisi 

söylenebilir?

A) İdealist anlayş olduğu

B) Dil-dünya ilişkisini ele aldğ

C) Açklama sanat olduğu

D) Sezgiyi üstün tuttuğu

E) Diyalektik metodu kullandğ

13. MS 529 ylnda Bizans imparatoru Jüstinyen’in Atina’daki 

Platoncu felsefe okulunu, yani Akademi’yi kapatmas ve bu 

okula ait filozoflarn İran’a sğnmas olay birçok tarihçi, özel-

likle felsefe tarihçisi tarafndan Antik Çağ’n bitişi ve yeni bir 

Çağ’n, Orta Çağ’n başlangc olarak kabul edilir. Orta Çağ’da 

Antik Yunan felsefi ve bilimsel mirasnn yeni sahipleri ve de-

vam ettiricileri ortaya çkan yeni bir dinin mensuplar, Müs-

lümanlar olacaktr. Roma İmparatorluğu’nun yaylmş oldu-

ğu coğrafyann büyük bir bölümünü, Msr ve Suriye’yi elle-

rine geçiren Müslümanlar bu bölgelerde varlğn hayli zayf-

lamş olarak devam ettiren klasik Antik Çağ’n düşünsel-fel-

sefi mirasyla önce tanşmşlar, daha sonra bu miras özüm-

semiş ve devam ettirmişlerdir. Bunun en önemli sonucu An-

tik Yunan bilim ve felsefe mirasnn unutulmaktan, kaybol-

maktan kurtulmas olmuştur.

 Bu parçadan aşağdaki sonuçlardan hangisi çkarlabi-

lir?

A) Antik Yunan felsefesi  Roma imparatorluğu ile doğmuş-

tur.

B) İslam dünyasnn insanlk düşünsel tarihine çok büyük 

bir katks söz konusudur.

C) İslam felsefesine en büyük katky kendi düşünürleri yap-

mştr.

D) İslam dünyas gelişimini kendi dinamiklerine borçludur.

E) İran düşüncesinin İslam düşüncesine katks yadsna-

maz.

14. Rasyonalizm felsefi yaklaşmna göre, genelgeçer doğru bil-

ginin kaynağ akldr. Deneyim veya gözlem bize kesin doğ-

rular hiçbir zaman veremez, çünkü deneyim veya gözlem 

şimdiyle snrldr ve değişen varlklarn bilgisini verir. Oysa, 

gerçek bilgi değişmez olann bilgisidir. Gerçek bilgiyi mey-

dana getiren doğrular ise yalnzca şimdiyle snrlanmamş 

doğrulardr; onlar geçmiş ve gelecek için de geçerli olan ev-

rensel hakikatlerdir.

 Bu parçaya göre “rasyonalizm” felsefi yaklaşmna aşa-

ğdaki yarglardan hangisi karş tez oluşturur?

A) Genelgeçer bilgilere ulaşlabilir.

B) Her türlü bilgiden kuşku duymak gerekir.

C) Doğru bilginin kaynağ akldr.

D) Yaşantya dayal bilgilere güvenilemez.

E) Kesin doğrularn kaynağ düşüncedir.
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19. Dünyevileşme günümüzde rağbet edilen bir durumdur. Ba-

z insanlar hukuki konularda, toplumu ilgilendiren sosyal ka-

rarlarda ve siyaset biliminin işleyişinde din merkezli görüş-

lerin tamamn reddederler. Dinî otoritenin günlük hayat il-

gilendiren konularda esas alnacak bir irade olmadğn ifa-

de ederler. İnançtan kaynaklanan düşünceleri, dünya işle-

rine karştrmama konusunda duyarl davranrlar.

 Bu metinde aşağdaki inançla ilgili felsefi yaklaşmlar-

dan hangisine mensup kişiler anlatlmştr?

A) Deizm B) Pozitivizm C) Teizm

 D) Sekülarizm E) Materyalizm 

16. Ruh ve sinir hastalarnn musiki ile tedavi edilmesine müzi-

koterapi denir. Tarihî bilgilerimize göre ruh ve sinir hastala-

rnn müzik yoluyla tedavi edilmesi meşhur filozof el-Kindî’ye 

(ö.866) kadar ulaşr. Yakn zamana kadar Avrupa’da ruh ve 

sinir hastalarnn tedavi edilmek yerine yakldğ hatrland-

ğnda Müslümanlarn bu alanda çok önde olduklar görülür. 

(Mehmet Bayrakdar, İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s.300)

 Bu açklamada aşağdakilerden hangisi vurgulanmştr?

A) Ahlaki değerler insan sağlğn doğrudan etkilemektedir.

B) Tasavvuf öncüleri Avrupa’nn İslamlaşmasnda önemli 

rol oynamştr.

C) Akl sağlğ yerinde olmayanlar dinen mükellef değildir.

D) Müslümanlarn insan sağlğna verdiği önem, sağlk ala-

nnda kurumlarn ortaya çkmasna neden olmuştur.

E) Müslüman bilim insanlar geçmişte çözümü imkânsz gi-

bi görünen rahatszlklar tedavi etmede öncü olmuştur. 

18. “Başka kavimlerin Müslüman iken de ana, baba ve yaknla-

ryla ilişkilerini kesmedikleri çok defa görüldüğü ve samimi 

bir Müslüman olmak için uzun bir zamana ihtiyaç hasl ol-

duğu halde Türkler Müslüman olduktan sonra Müslümanl-

ğa öyle sarldlar ki, bir daha adlarn, yerlerini ve yaknlarn 

hatrlamazlar; Hiçbir Türk’ün dinden döndüğü de görülme-

miştir.” (Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet, s. 37)

 Bu ifadelerde üzerinde durulan konu aşağdakilerden 

hangisidir?

A) Türklerin İslamlaşmasnda ribatlarn rolü

B) Anadolu’da İslamiyet’in yaylmas

C) Türklerin İslamiyet’e bağllklar

D) Fütüvvet öğretisinin etkileri

E) Dervişlerin, Türklerin inançlarn şekillendirmeleri

17. • Namaz, günde beş vakit insan Allah’n (c.c.) huzurun-

da boyun eğdirerek kibirden ve her türlü kötülükten al-

koyar.

 • Zekât ibadeti insandaki mal hrsn terbiye eder, toplum-

sal dayanşmay arttrr.

 • Hac ibadeti zorluklarla mücadeleyi ve kardeşlik bilincini 

öğretir.

 Bu kazanmlar düşünüldüğünde ibadetlerle ilgili aşağ-

dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Vahiylere göre belirlenirler.

B) Her şeyden önce Allah (c.c.) emrettiği için yaplrlar.

C) Belli zamanlarda ve kurallara dikkat edilerek yerine ge-

tirilirler.

D) Allah’a (c.c.) olan sevgi ve saygy gösterebilmek için ih-

tiyaç duyulan prensiplerdir.

E) İnsan ahlaki sorumluluklar konusunda duyarl olmaya 

hazrlayan uygulamalardr.

20. • “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artk o isterse 

şükreden olur, isterse nankör.” (İnsan, 76:3)

 • “...Allah kendisi hakknda sizi uyaryor. Allah, kullarna 

çok şefkatlidir.” (Âl-i İmrân, 3:30)

 • “İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sak-

nanlar için bir rehberdir.” (Bakara, 2:2)

 Bu ayetlerden;

 I. İnsanlar tercihlerinde özgür varlklardr.

 II. İnsan, Allah’a (c.c.) iman edebilecek ftratta yaratlmş-

tr.

 III. Kur’an- Kerim insanlara uymalar gereken esaslar ve il-

keleri anlatan hidayet kaynağdr.

 yarglarndan hangileri çkarlamaz?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

16. - 20. sorular Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal 

olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip Okullar öğ-

rencileri/mezunlar cevaplayacaktr.
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25. – Çelişkili yarglara yer vermemektir.

 – Düşüncelerin kendi içinde birbirlerini yanlşlamamasdr.

 – Yargnn akl ilkelerine uygun olmasdr.

 Bu açklamalar felsefi düşüncenin hangi niteliği ile iliş-

kilendirilebilir? 

A) Öznellik    B) Tutarllk

C) Evrensellik   D) Eleştirellik

                                 E) Refleksiflik

21. Felsefe öğretmeni derste felsefenin kelime karşlğ üzerin-

de durup öğrencilere “philosophia” sözcüğünün ne anlama 

geldiğini sormuştur. Öğrencilerin bu soruya verdikleri ce-

vaplar şöyledir:

 Canan: Bilgelik

 Cemre: Bilgili olmak

 Belks: Bilgelik sevgisi

 Ekrem: Her şeyi bilmek

 Kerem: Hakikati bilmek

 Söz hakk verilen öğrencilerin verdikleri cevaplardan 

hangisi doğrudur?

A) Canan  B) Cemre  C) Belks 

 D) Ekrem E) Kerem 

23. I. Antik Yunan felsefesinden etkilenmiştir.

 II. Akl, iman ve inanç gibi konular ele almştr.

 III. Bat felsefesini etkilemiştir.

 IV. Tek kaynak olarak vahyi kullanmştr.

 Yukarda verilenlerden hangileri İslam felsefesi için söy-

lenemez?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

 D) I ve III E) Yalnz IV 

24. Descartes’e göre Tanrsal töz dşnda, töz kavram yaratk-

lar için kullanldğnda, biri düşünen ve diğeri cisimsel olmak 

üzere iki ayr tözün varlğndan söz edilir. Descartes’in dü-

şüncesinde insan, hem düşünen ve hem de cisimsel olmak 

üzere iki ayr tözden oluşan bir canldr. Descartes ruh ve 

bedeni birbirine indirgenemeyen iki ayr töz olarak konum-

landrmştr.

 Bu parçadaki düşünceler aşağdaki görüşlerden hangi-

siyle ilişkilendirilebilir?

A) Analitik felsefe      B) Kartezyen felsefe

C) Yeni ontoloji      D) Varoluşcu felsefe

                          E) Materyalist felsefe

22. Auguste Comte pozitivizmin kurucusudur. Comte’a göre in-

sanlk tarihinin üç aşamal zihinsel gelişiminde her aşama 

bir öncekine göre daha ileri ve gelişmiştir. İnsanlk başlan-

gçta açklamalarn doğaötesi güçlere göre yapldğ dinsel 

bir aşamadr. İzleyen metafizik aşamada açklamalar yine ol-

gulardan uzak baz kavramlara dayandrlr. Üçüncü aşama-

da ise, insanlar doğru bilginin gerektirdiği gibi, açklamak 

istedikleri olgular yine bu olgulardan elde ettikleri verilere 

dayandrmay öğrenirler; işte bu sonuncusu pozitif aşama-

dr. Felsefe pozitif bilimlerin verileriyle hareket etmelidir.

 Buna göre, aşağdaki yarglardan hangisi Auguste Com-

te’un bilgi görüşünü destekler?

A) Doğru bilgi olgularla tutarl olan bilgilerdir.

B) Bilimin en önemli aşamas deneydir.

C) Genelgeçer bilgilere sezgi ile ulaşlr.

D) Doğru bilgi, akla dayanan bilgidir.

E) Metafizik bilgi, gerçeğin bilgisini verir.

21. - 25. sorular Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini ya-

sal olarak almak zorunda olmayan veya farkl müfredat ile 

alanlar cevaplayacaktr.

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.
TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
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3. Kadir, Ülker, Mert ve Behçet farkl yaşlardaki dört kişidir. 

Bu kişilerin yaşlaryla ilgili aşağdaki bilgiler veriliyor.

• Mert’in yaş, diğer üçünün yaşlarnn aritmetik ortalama-

sna eşittir.

• Kadir, Ülker, Mert ve Behçet’in yaşlarnn aritmetik orta-

lamas 24’tür.

• Herhangi iki kişi arasndaki yaş fark en çok 15 olabilir.

Buna göre, Behçet’in yaş en çok kaçtr?

A) 39 B) 34 C) 33 D) 32 E) 31

1. 
  

Şekildeki 8 dilime ayrlmş büyük boy bir pizzay 8 arkadaş 

aşağdaki gibi paylaşyor.

Diyette olan 4 kişi pizzann sadece 1 dilimini eşit olarak pay-

laşyorlar. Kalan dilimleri diğer arkadaşlarnn her birine eşit 

miktarda düşecek şekilde paylaştryorlar.

Pizzalarn bu dağtma göre yiyen 8 arkadaştan pay en 

çok olan biri, pay en az olan birinin kaç kat pizza ye-

miştir?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

4. Birbirinden farkl m, n ve k tam saylar için,

|m|+|n|= 6

|k + n|= 6

|k|−|1 − 2 |=|2 − 2 |

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre, m + n + k  toplamnn alabileceği değerle-

rin çarpm kaçtr?

A) 25 B) 35 C) 10 D) −35 E) −25

 

5. A B

Zeki’nin 1 tane mavi, 1 tane krmz, 1 tane lila, 1 tane kah-

verengi halkas vardr. Bu halkalar ile şekildeki gibi A ve B 

biçiminde iki tane dikey çubuğu olan halka geçirme plat-

formu ile oynamaktadr. Zeki bu halkalar istediği dikey çu-

buğa istediği srada takacaktr.

Buna göre, Zeki, A ve B çubuklarnn her birine en az bi-

rer tane halka taktğna göre, bu işlemde görüntü bak-

mndan kaç farkl durum oluşur?

A) 144 B) 96 C) 72 D) 60 E) 48

2. 

Yukardaki şekil, yol kenarnda bulunan araç park alanlar-

nn krokisini göstermektedir.

• Krokide verilen park alanlarnn her biri kare biçimindedir.

• Her bir park alan için karşlkl olarak birinin bittiği yer ile 

park yerinin başlangc ayn hizadadr.

• A ile B noktalar arasndaki yolun uzunluğu 274 metredir.

Buna göre, A ile B noktalar arasndaki yolun her iki ke-

narnda bulunan park alanlarnn, yola bitişik kenarlar d-

şnda kalan kenarlarnn toplam uzunluğu kaç metredir?

A) 310 B) 311 C) 312 D) 313 E) 314

A B

TEMEL MATEMATİK TESTİTYT/Temel Matematik A
1. Bu testte 40 soru vardr.

2. Cevaplarnz, cevap kâğdnn Temel Matematik Testi için ayrlan ksmna işaretleyiniz.
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7. a pozitif gerçel say olmak üzere, gerçel saylar kümesinde 

tanml 

f(x) = ax + 2

g(x) = 2x + a

fonksiyonlar her x gerçel says için 

(gof)(x) = (fog)(x)

eşitliğini sağlyor.

Buna göre,  (f + g)(a)  toplam kaçtr?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 16 E) 19

6. 

M

1. Konum

C

D

E

A

B

2. Konum

Yukarda, 1. konumdaki düzlemsel şekil saat yönünde dön-

dürülerek 2. konuma getiriliyor.

Şeklin 1. konumda M ile gösterilen noktas, 2. konumda 

hangi harfle gösterilmiştir?

A) A B) B C) C D) D E) E 9. 
Medyan (Ortanca): Bir saysal veri grubu küçükten bü-

yüğe doğru sralandğnda ortada yer alan saydr. Veri 

says tek ise tam ortadaki say, veri says çift ise orta-

daki iki saynn aritmetik ortalamas medyan demektir.

Bir fabrikada çalşan işçilerin yaşlar küçükten büyüğe 

doğru sralanyor. Bu sralamada; işçilerin yaşlarnn oluş-

turduğu veri grubunda medyandan sonra gelen ve sondan 

başa doğru 12. kişi işten ayrlrsa, işçilerin yaş ortalamas 

0,3 azalyor. Medyandan sonraki 10. kişi işten ayrlrsa, işçi-

lerin yaş ortalamas 0,4 azalyor.

Buna göre, fabrikada en az kaç işçi çalşmaktadr?

A) 41 B) 40 C) 32 D) 24 E) 20

8. Aşağdaki düzenekte  M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}  kümesinden 

seçilen üç farkl rakamn, bir say makinesinde nasl işlem 

gördüğü ile ilgili bilgiler verilmiştir.

 

M kümesinden alnan üç rakam, aşağdaki kurallara göre 

say makinesinde işlem görüyor.

• I. rakam, makinenin 1. ksmna gönderilip işlem görür.

• Çkan sonuç makinenin 2. ksmna gönderilip işlem görür.

Say makinesinden çkan sonuç 477 olduğuna göre, M 

kümesinden seçilen üç rakamn toplam kaçtr?

A) 12 B) 10 C) 8 D) 15 E) 17

Birinci rakamı gönder

Sonuç: 477

2 ile çarp

Sonra 3 ekle

Sonra 5 ile çarp

1. kısım

2. kısım
Çıkan sonuca ikinci rakamı ekle

Sonra 10 ile çarp

Çıkan sonuca üçüncü rakamı ekle
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11. Aşağdaki şekilde dik koordinat düzleminde  f  ve  g – f  fonk-

siyonlarnn grafikleri verilmiştir.

O a b
d

c x

y

y = g(x) – f(x)

y= f(x)

Buna göre,  

  I. g(a) : f(b) > 0

 II. g(b) : f(d) < 0

III. g(c) : g(d) = 0

ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

12.  
B

A

C

E

D

Yukardaki krmz ve mavi birim karelerden oluşan tablonun 

başlangçta sağ alt köşesindeki krmz birim karede bulu-

nan taş; her admda, o an bulunduğu birim karenin rengin-

den farkl bir birim kareye olmak üzere, oklarla gösterildiği 

gibi, ya hemen solundaki ya da hemen üstündeki birim ka-

reye hareket ettirilecektir.

Buna göre, bu taş; A, B, C, D ve E harflerinden hangi-

sine getirilebilir?

A) A B) B C) C D) D E) E

 

10. Bir otoparkta bulunan araçlarn tümü P kümesi ile gösteriliyor.

B = {Binek araçlar}

M = {Modeli 2010 ylndan büyük olan araçlar}

D = {Dizel yakt araçlar}

kümeleri aşağdaki Venn şemasnda gösteriliyor.

 P

B
M

D

Buna göre,

  I. Pembe ile gösterilen bölge, modeli 2010 ylndan küçük 

veya eşit, dizel olmayan binek araçlarn kümesini ifade 

eder.

 II. Yeşil ile gösterilen bölge, modeli 2010 ylndan büyük 

dizel olan binek araçlarn kümesini ifade eder.

III. Turuncu ile gösterilen bölge, modeli 2010 ylndan bü-

yük dizel olan binek olmayan araçlarn kümesini ifade 

eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 

13. Aşağda, Frat’n bir dersten girdiği 6 farkl snavla ilgili bilgi-

ler verilmiştir.

1. snav 2. snav 3. snav 4. snav 5. snav 6. snav

m m m m m n

• Snav 100 puan üzerinden değerlendirilmekte olup her 

not birer tam saydr.

• Frat ilk beş snavdan ayn, son snavdan ilk beş snavda 

aldğ notlardan farkl not almştr. Frat’n son snavdan 

aldğ not diğer snavlarda aldğ notlardan yüksektir.

• Frat’n girdiği alt snavdan aldğ notlarn ortalamas  77 

puandr.

Buna göre, 

  I. Frat 3. snavdan en fazla 76 almştr.

 II. Frat son snavdan en az 82 almştr.

III. n’nin alabileceği dört farkl değer vardr.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

 D) Yalnz II E) Yalnz III 
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14.   

Destek kolu

x1 x2

M2M1

Şekildeki iki kollu denge tahtasnda x1 ve x2 cisimlerinin ağrlklar, M1 ve M2 ise ağrlklarn destek koluna uzaklklardr. Denge tahta-

snn dengede kalmas için,  x1 :  M1 = x2 :  M2  eşitliğinin sağlanmas gerekir.

Esma ve Zeynep, parklarnda bulunan denge tahtasna binmişlerdir.

• Denge tahtasnn uzunluğu 4 metredir ve destek kolu, orta noktadan sağ ve sol tarafa 20 cm hareket edebilmektedir. 

• Esma 20 kg olup hareket alan, bulunduğu uç noktadan 40 cm destek koluna doğrudur. Zeynep’in hareket alan ise uç nokta-

dan 80 cm destek koluna doğrudur.

• Esma veya Zeynep hareket ettiğnde denge tahtasnn dengede kalabilmesi için destek kolu hareket eder. Esma veya Zeynep 

bu dengeyi sağlayabilmek için destek koluna doğru hareket ederler. 

• Esma ve Zeynep’in oturduğu oturağn genişliği 20’şer cm’dir.

20 cm 20 cm

Esma Zeynep

80 cm40 cm

20 cm 20 cm

4 m

Yukardaki denge tahtasnn dengede kalmas için Zeynep’in olmas gereken ağrlğnn bulunduğu en geniş aralk aşağda-

kilerden hangisidir?

A) 10 £ x £ 60 B) 12 £ x £ 50 C) 20 £ x £ 30

 D) 25 £ x £ 42 E) 30 £ x £ 40 

16. Baş katsays 1 ve tüm sfrlar  A = {–4, –2, 1, 3}  kümesi-

nin elemanlar arasnda bulunan üçüncü dereceden bir P(x) 

polinomu için,

• P(–2) : P(3) : P(1) = 0

• P(–4) : P(–2) : P(1) = 0

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre, P(x) polinomunun katsaylar toplam en çok 

kaç olabilir?

A) 125 B) 0 C) 20 D) 45 E) 75

  

15. Asal çarpanlarna ayrldğnda her bir asal çarpannn kuv-

veti 1 olan pozitif sayya “karesiz say” denir.

Örneğin; 30 says asal çarpanlarna,  30 = 21 : 31 : 51  biçi-

minde ayrldğndan bir karesiz saydr. 

Buna göre,

  I. 429 says, bir karesiz saydr.

 II. Üç basamakl en küçük karesiz çift say 102’dir.

III. En büyük karesiz rakam ile iki basamakl en küçük kare-

siz saynn toplam 18’dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) I ve II E) I, II ve III 
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19. Aşağda,  7 x 14  (7 satr ve 14 sütun) boyutlarndaki tablo-

nun her bir birim karesinde birer tam say vardr. Tablodaki 

birim kareler beyaz ve mavi renktedir.

• Ayn satrdaki karelerde bulunan saylar, sağdan sola 

doğru 1 artmaktadr.

• Ayn sütundaki karelerde bulunan saylar, yukardan 

aşağya doğru 1 azalmaktadr.

• Beyaz renkli bölgedeki en küçük say ile en büyük say-

nn çarpm, mavi renkli bölgedeki en küçük say ile en 

büyük saynn çarpmna eşittir.

Buna göre, mavi renkli bölgedeki en küçük say kaçtr?

A) –26 B) –28 C) –30 D) –32 E) –40

20. A, B, C, D snflarnda srasyla 27, 26, 23, 24 öğrencinin 

olduğu bir lisede bu snflardan snava girecek 60 kz ve       

40 erkek öğrenci vardr. 

• B snfnda 13 erkek ve D snfnda 12 kz öğrenci bu-

lunmaktadr. 

• A snfndaki kzlarn says, C snfndaki kzlarn say-

sndan 5 fazladr.

• Lisedeki öğrenciler snava ya saysal ya da sözelden gi-

receklerdir. Snava saysaldan girecek erkek öğrenci sa-

ys, sözelden girecek erkek öğrenci saysnn 1,5 katdr 

ve saysaldan snava girecek toplam 60 öğrenci vardr.

• B, C, D snflarndan sözelden snava girecek kz öğren-

cilerin says srasyla 4, 2 ve 6 dr.

• A, B, C snflarnda saysaldan snava girecek erkek öğ-

rencilerin saysnn srasyla 5, 8 ve 7 kişi olduğu bilin-

mektedir.

Buna göre, A snfndan snava girecek kz öğrencilerden 

kaç tanesi saysaldan snava girecektir?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

17. 

C BA

V1 km/sa V2 km/sa

A ve B noktalarndan hzlar srasyla V1 km/sa ve V2 km/sa 

olan iki araç; sabit hzla, ayn anda birbirlerine doğru ha-

rekete geçiyorlar ve bir süre sonra C noktasnda karşla-

şyorlar. 

• 3|AC| = 5|BC|

• C noktasnda karşlaşan araçlardan hzl olan, hzn de-

ğiştirmeden yoluna devam ediyor.

• C noktasnda karşlaşan araçlardan yavaş olan, hzn ar-

trarak V3 km/sa hzla yoluna devam ediyor.

• Bu iki araç ayn sürede A ve B noktalarna ulaşyorlar.

Buna göre, 

  I. Yavaş olan aracn yol boyunca ortalama hz, başlangç-

taki hznn  
5
3

  katdr.

 II. Yavaş olan aracn yol boyunca ortalama hz, hzl olan 

aracn ortalama hznn  
17
15

  katdr.

III. Yavaş olan araç, C noktasnda hzn ilk durumdaki h-

zna göre  
16
9

  orannda artrmştr.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 

   

18.  

BA

Cn

m

D

Yukardaki ABCD dikdörtgeni, her birinin kenar uzunluğu   

m birim ve n birim olan özdeş dört tane dikdörtgenden 

oluşmaktadr.

x2 – (k + 3)x + 32 = 0

denkleminin kökleri m ve n olduğuna göre, k değeri 

kaçtr?

A) –4 B) –3 C) 6 D) 9 E) 12
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21. 
Sahip Olunmak İstenen Çocuk Sayısı

% 4

% 36

% 32

%15

% 6

% 7

Tek çocuk

İki çocuk

Üç çocuk

Dört çocuk

Beş çocuk

Altı +

Yukarda 12 000 kişiyle yaplan bir araştrma sonucunda ka-

tlmclarn sahip olmak istedikleri çocuk saylar ile ilgili bil-

giler yüzde olarak verilmiştir.

Bu bilgilere göre,

  I. Beş çocuk isteyenlerin says 720’dir.

 II. En az dört çocuk isteyenlerin says 3360’tr.

III. En çok üç çocuk isteyenlerin says, iki çocuk isteyenle-

rin saysnn iki katdr.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

 D) Yalnz III E) Yalnz I 

22. 

Emekli Tahsis No İsim Aylk Emekli Maaş (TL)

1988039 Recep 1700

1990125 Ali 2200

1989386 Mehmet 1900

1987974 Ahmet 2300

Yukardaki tabloda aylk maaş bilgileri verilen dört emekli 

arkadaşn maaşlar bankaya aşağdaki gibi yatmaktadr:

Tahsis numarasnn 4 ile bölümünden kalan; 1 ise her ayn 

18’inde, 2 ise her ayn 23’ünde, 3 ise her ayn 20’sinde,          

0 ise her ayn 25’inde maaş alacaktr.

Maaşlar yatnca aylk maaşlar 2000 TL’nin altnda olanlar 

aylk 250’şer lira, 2000 TL’nin üstünde olanlar aylk 500’er 

lira biriktirip ortak yapacaklar bir etkinlik için 4000 TL’lik 

masraf eşit bölüşerek alşveriş yapacaklardr.

Bu arkadaşlar birlikte etkinlik alşverişi yapma kararn 

27 Mays Pazartesi günü aldklarna göre, bu alşverişi 

en erken hangi gün yapabilirler?

A) 25 Ağustos Pazar   B) 23 Eylül Pazartesi

C) 25 Eylül Perşembe D) 27 Ağustos Sal

 E)  18 Temmuz Perşembe 

23. Aralarnda Zeynep ve Beyza’nn da olduğu 7 arkadaş, köşe 

kapmaca oyunu oynamak için aşağdaki düzgün altgeni çi-

zip, köşelerini K1, K2, ..., K6 olarak isimlendiriyorlar.

K6

K1 K2

K3

K4K5

Ebe olan kişi, düzgün altgenin ağrlk merkezine (merkez-

deki krmz daire) ve diğer 6 kişi, düzgün altgenin birer kö-

şesine geçecektir.

İlk ebe belirlendikten sonra diğer alt kişi rastgele birer kö-

şeye geçiyor.

Buna göre, Zeynep ve Beyza’nn ebeye göre simetrik olan 

doğrusal noktalarda bulunma olaslğ kaçtr?

A)  
1
5
 B)  

1
20

 C)  
3
5
 D)  

1
240

  E)  
1

120

 

24. Dikdörtgen biçimindeki 5 farkl kartondan beş farkl kale ma-

keti yaplmştr. 

•  Ebatlar ò14 br ve ò53 br olan kartonun tamam ile A 

maketi yaplmştr.

•  Ebatlar ò14 br ve 53 br olan kartonun tamam ile B 

maketi yaplmştr.

•  Ebatlar 14 br ve ò53 br olan kartonun tamam ile C 

maketi yaplmştr.

•  Ebatlar ó145 br ve 3 br olan kartonun tamam ile D 

maketi yaplmştr.

•  Ebatlar ó453 br ve 1 br olan kartonun tamam ile E 

maketi yaplmştr.

Kale maketi yaplrken kullanlan kartonlardan parça art-

mamştr. 

Buna göre, yaplan A, B, C, D, E maketlerinden hangisi-

nin alan en küçüktür?

A) E B) A C) B D) C E) D
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27.  

1

2

3

4

Bir telefon bataryasnn doluluk durumlar (Şarj) yukarda 

gösterildiği gibi 1., 2., 3. ve 4. aşamadan oluşmaktadr. 

Şarjn tükenme süresi 1. aşamadan 4. aşamaya doğru art-

maktadr. 

• Şarj, 1. aşamadan başlamak üzere her bir aşamada 

sonraki aşamann  
3
5
’i kadar sürede tükenmektedir. 

• Şarj 4. aşamada 15 saatte tükenmektedir.

Telefonunun şarj tamamen tükenmeden şarj etmek is-

teyen Taner, en geç kaçnc saatin içinde telefonu şarj 

etmelidir?

A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34

28. 
H tane Herbivor K tane Karnivor

İlk defa balk bakmaya karar veren Ahmet, yeni aldğ akvar-

yumu için H tane Herbivor (sadece bitki ile beslenen) ba-

lk ve K tane Karnivor (sadece et ile beslenen) balklardan 

alp eve getirir.

Bu iki tür balğ akvaryuma koyan Ahmet, ksa bir süre içinde 

her bir Karnivor balğn 7’şer tane Herbivor balklarndan ye-

diğini görür.

Buna göre, son durumda akvaryumda kalan balk says 

aşağdakilerden hangisidir?

A) H – 6 : K B) H + K – 7 : H : K C) K – 7 : H

 D) H + K – 7 E) K – 6 : H 

26. Hatice, babasnn 24. yaş gününde doğmuştur.

Hatice ile babasnn yaş ile ilgili aşağda baz yarglar ve-

rilmiştir.

  I. Babasnn yaşnn, Hatice’nin yaşnn tam kat olmas için 

en az 2 yl geçmesi gerekir.

 II. Babasnn yaş hiçbir zaman Hatice’nin yaşnn tam kat 

olmaz.

III. İkisi de yeterince yaşarlarsa, Hatice’nin yaş en fazla 8 

defa babasnn yaşn tam böler.

IV. Hatice 5 yaşna girene kadar, babasnn yaş 4 defa Hati-

ce’nin yaşna tam bölünür.

Buna göre, yukardaki yarglardan hangileri doğrudur?

A) Yalnz II B) I ve III C) III ve IV

 D) I, III ve IV E) Yalnz III 

25.  Su (litre)
640

480
X

Y

8 12 Zaman (dk)

Su (litre)

14

12 X

Y

6 8 Klor (gram)

I. Grafik

II. Grafik

Yukarda I. Grafikte X ve Y havuzlarndaki suyun zamana 

göre değişimleri, II. Grafikte havuzlarn içindeki su ve klor 

miktarlar gösterilmektedir. 

X ve Y havuzuna ait musluklar ayn anda açlyor ve artma-

yacak şekilde Z havuzuna aktlyor.

Buna göre, Z havuzu dolduğunda havuzdaki klor yüz-

desi kaç olur?

A) 
220
3

 B) 
110
3

 C) 35 D) 
11
3

 E) 
85
3
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32. Zeynep, Şekil 1 deki ABCDEF düzgün altgeni biçimindeki 

kartonu, [FC] köşegeni boyunca kestikten sonra, Şekil 2 

deki gibi aralarndaki açnn ölçüsü 30° olacak biçimde düz 

bir zemin üzerinde F köşelerini birleştiriyor.

Buna göre, Şekil 2 de |BD'| uzunluğunun düzgün altge-

nin bir kenarnn uzunluğuna oran kaçtr?

A) ñ3 B) ñ6 C) 2ñ2 D) 2 E) 2ñ3

BA

F

DE

C

BA

F C

C'

D'

E'

Şekil 1 Şekil 2

30°

31. Mert, şekildeki gibi yerdeki bir şk kaynağndan 4 metre ve 

duvardan 2 metre uzaklkta durmaktadr.

Mert’in boyu 160 cm olduğuna göre, duvarda oluşan göl-

gesinin boyu kaç cm dir?

A) 200 B) 240 C) 260 D) 280 E) 320

42

30. Bir semtte A ve B kitaplar için anket çalşmas yaplacaktr. 

İlk hafta bu kitaplar okuyan, beğenen ve beğenmeyenlerin 

says, aşağdaki tabloda verilmiştir.

Kitap
Okuyan

kişi says

Beğenen 

kişi says

Beğenmeyen

kişi says

A 8000 6400 x

B 10000 y z

Bu anket çalşmasnda her bir kitap için “tavsiye edilme 

oran” şeklinde adlandrlan bir oran,

Tavsiye edilme oran = 

Beğenen
kişi says

Beğenmeyen
kişi says

Okuyan
kişi says

–

şeklinde hesaplanmaktadr.

• İlk hafta A kitabnn tavsiye edilme oran  
3
5
  olmuştur.

• İlk hafta B kitabn beğenenlerin says, A kitabn beğen-

meyenlerin saysndan 4400 kişi daha fazladr.

Buna göre, ilk hafta B kitabnn tavsiye edilme oran 

yüzde kaçtr?

A) 10 B) 20 C) 40 D) 50 E) 75

29. Aşağda, dikdörtgen şeklindeki bir tarlann orta ksmndan 

çilek ekimi için bir alan ayrlacaktr.

En

Boy

Çiftçi Demir Bey, çilek ekiminden önce ayrlan bu bölümü 

traktörle sürmek istiyor. Sürüm için kullandğ pulluk, tarlay 

boydan boya 1 turda 1 m eninde sürebiliyor. 

Demir Bey eğer tarlann tamamn ayn pulluk ile sürseydi, 

120 tur daha fazla sürmesi gerekecekti. Bu şekilde oluşan 

çilek ekim alan ise tarlann alanndan 84 600 m2 daha az 

olmuştur.

Buna göre, tarlann boyu kaç metredir?

A) 600 B) 650 C) 705 D) 750 E) 850
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33. 

Yukardaki şekilde A, B, C kareleri verilmiştir.

Şekil 1 ve Şekil 2 de verilen uzunluk değerlerine göre, B 

karesinin çevresi kaç birimdir?

A) 44 B) 40 C) 36 D) 32 E) 28

B
A

C

B

A

C

Şekil 1

12

B
A

C

Şekil 2

10

35. Aşağda bir bilgisayar oyunundaki krmz dairenin ekran 

üzerinde izlediği yolun bir ksm verilmiştir. 

Ekrann alt orta noktasndan (F) frlatlan krmz daire, sra-

syla [AD], [DC] ve [BC] kenarlarna çarpmakta ve ekrann 

kenaryla oluşturduğu geliş ve çkş açlar eş olmaktadr.

|AB| = 30 birim, |BC| = 22 birim ve |AE| = 10 birimdir.

Buna göre, krmz dairenin [BC] kenarna çarptğ nok-

tann B köşesine uzaklğ kaç birimdir?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 14 E) 16

BA

E

CD

F

36. Aşağdaki şekilde dik kesişen AB ve CD doğrusal yollar ve-

rilmiştir.

Bu yollar, 

 AB:  x = – 2

 CD:  y = 5

olmak üzere dik koordinat düzlemine yerleştirildiğinde; Ali, 

koordinat düzleminin 4. bölgesinde yer almaktadr.

Ali’nin AB ve CD yollarna uzaklklar srasyla 9 ve 8 bi-

rim olduğuna göre, Ali’nin bulunduğu noktann koordi-

natlar toplam kaçtr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

A

B
C D

Ali

34. 

Şekil 1 de verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki kâğt, [DB] 

köşegeni boyunca katlanarak Şekil 2 deki görüntü elde edi-

liyor.

|AB| = 16 br, |BC| = 8 br olduğuna göre, |DK| kaç bi-

rimdir?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 4ñ5 E) 8ñ2

A B

C

8

16

D

Şekil 1

Şekil 2 B

C
D

K

A
ı
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40. 

Bir ayrt 4 birim olan küp biçimindeki bir cisim, Şekil 1 deki 

gibi dört eş parçaya ayrldktan sonra Şekil 2 deki gibi bir-

leştirilerek E harfi oluşturuluyor.

Buna göre, Şekil 2 deki cismin alan kaç birimkaredir?

A) 144 B) 156 C) 160 D) 164 E) 168

4

Şekil 1 Şekil 2

39. 

Şekilde verilen dik prizma biçimindeki evin dikdörtgen biçi-

mindeki tabannn kenar uzunluklar 8 ve 10 metre, duvar-

larnn yüksekliği 10 metre ve çatsnn en yüksek ksmnn 

yüksekliği 13 metredir.

Buna göre, evin hacmi kaç metreküptür?

A) 860 B) 880 C) 900 D) 920 E) 1040

10

8

10

10

37. 

Yukarda verilen dairesel masann üzerine kare biçiminde 

bir masa örtüsü serilmiştir. Örtünün iki köşesi masann ke-

narlar üzerinde, diğer iki köşesi ise masadan aşağ sark-

mştr.

Aşağdaki şekilde masann üstten görünümü verilmiştir.

Köşeleri A, B, C, D olan örtünün bir kenarnn uzunluğu

80 cm ve [CD] kenarnn olduğu ksm masann kenarn 

tamamen kaplamaktadr.

Buna göre, masann yarçap en fazla kaç cm olabilir?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

80A B

38. Şekilde verilen çember; D, E, F noktalarnda ABC üçgeninin 

kenarlarna teğettir.

a

30°

F

K

D

EB

A

C

m(AéCB) = 30°

m(DïE) = 100°

Yukardaki verilere göre, m(DéKF) = a kaç derecedir?

A) 35 B) 40 C) 50 D) 55 E) 65

TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

TY
T 

D
EN

EM
E 

- 
2

26



DENEME - 3 Diğer sayfaya geçiniz.27

P
rf

 Y
a

y
ın

la
rı

1. Aylin; bir lamba, iç direnci önemsiz bir üreteç, ampermetre 

ve voltmetreden oluşan şekildeki devreyi kurmuştur.

 Aylin, voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değerlere  

bakarak;

 I. lambann direnci,

 II. lambadan 1 saniyede geçen elektriksel yük miktar,

 III. lambann 1 saniyede harcadğ elektrik enerjisi

 niceliklerinden hangilerinin değerini bilebilir ya da he-

saplayabilir? (Ampermetre ve voltmetrenin ideal yapda ol-

duğu varsaylyor.)

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) I ve III E) I, II ve III 

�

� �

�

2. Bir öğretmen, özkütle fark ile gerçekleşen duruma;

 I. Farkl büyüklükteki demir parçacklarndan oluşan bir 

miktar demir tozunun bir kaba konulup kabn bir süre 

çalkalanmas sonucunda büyük parçalarn üste, küçük 

parçalarn altta toplanmas

 II. Bir bardağa bir miktar sv yağ ile bir miktar suyun ayn 

anda boşaltlmas sonucunda bardakta suyun altta ya-

ğn üste toplanmas

 III. Metal bir toplu iğnenin, bir bardaktaki suyun üstüne ya-

vaşça braklmas sonucu iğnenin su üzerinde dengede 

kalmas

 olaylarndan hangilerini örnek olarak verebilir?

A) Yalnz II B) Yalnz III C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 

3. 100 m koşu yarşnda yarşan A ve B koşucularnn ilk 50 m 

içindeki ortalama hzlarnn büyüklüğü eşit, son 50 m içinde 

ise A koşucusunun ortalama hznn büyüklüğü B’ninkinden 

büyük olmuştur.

 Koşucular başlangç çizgisinden ayn anda harekete başla-

mş, hiç durmadan ve birbirine paralel doğrusal yörüngeler-

de koşmuş olup her ikisi de bitiş çizgisine ulaşmştr.

 Bu bilgilere göre, A ve B koşucular ile ilgili aşağdaki 

sonuçlardan hangisine ulaşlamaz?

A) A koşucusu, yarş B koşucusundan önde bitirmiştir.

B) A ve B koşucular, ilk 50 m’lik mesafeyi ayn anda geç-

mişlerdir.

C) Başlangç ve bitiş çizgileri arasnda, A koşucusunun or-

taya çkardğ güç, B koşucusununkinden büyüktür.

D) Başlangç ve bitiş çizgileri arasnda, A koşucusunun or-

talama hznn büyüklüğü, B koşucusununkinden büyük-

tür.

E) Başlangç ve bitiş çizgileri arasnda, A koşucusunun or-

talama hznn büyüklüğü, ortalama süratine eşittir.

4. Yeterince uzun, düzgün, türdeş K ve L ideal yaylar birer uç-

larndan eklenip diğer uçlarndan sabit kuvvetlerle gerilmiş-

tir. K yaynda oluşturulan baş yukar atma, yaylarn ek yerin-

den, iletilen ve yansyan atma olarak iki atmaya dönüşmüş-

tür.

 Yansyan ve iletilen atmalar görmeden ve yaylarn ka-

lnlklar arasndaki ilişki bilinmeden, yansyan atmann 

baş yukar m, baş aşağ m olduğu;

 I. yansyan ile iletilen atmann genlikleri arasndaki ilişki,

 II. iletilen atmann baş yukar m, baş aşağ m olduğu,

 III. herhangi bir anda yansyan ve iletilen atmalarn, yayla-

rn ek yerine olan uzaklklar

 durumlarndan hangileri bilindiğinde kesinlikle bilinebi-

lir? 

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) I ya da II E) II ya da III 

FEN BİLİMLERİ TESTİTYT/Fen Bilimleri A
1. Bu testte srasyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarna ait toplam 20 soru vardr.
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5. Bir laboratuvarda yaplan deneyde, ağz açk bir kapta st-

lan saf bir svnn kaynama scaklğ 78 °C olarak ölçülmüş-

tür.

 Buna göre, aşağdaki işlemlerden hangisi yaplsayd kay-

nama scaklğ yine kesinlikle 78 °C olarak ölçülürdü?

 (Seçeneklerde belirtilen değişkenler haricindeki değişken-

lerin sabit olduğu varsaylacaktr.)

A) Svy düdüklü tencere tarznda, ağz tamamen kapal bir 

kapta stmak.

B) Deneyi, daha büyük kütlede sv kullanarak tekrarlamak.

C) Deneyi, rakm daha farkl olan başka bir laboratuvarda 

tekrarlamak.

D) Svya, farkl cins kat madde katarak oluşturulan çözel-

tiyi stmak.

E) Bu sv yerine başka cins sv kullanmak.

7. X ve Y türdeş saydam ortamlardr. Y ortamndan, ortamlarn 

ayrc yüzeyi üzerinde bulunan O noktasna şekildeki gibi 

gönderilen tek renkli ì şk şn O noktasndan sonra 3 yolu-

nu izliyor.

 Buna göre ayn şn, ayrc yüzeye paralel olmamak şar-

t ile X ortamndan O noktasna gönderilirse O noktasn-

dan sonra 1, 2, 3, 4 yollarndan hangilerini izleyebilir? 

A) Yalnz 2 B) Yalnz 4 C) 1 ya da 3

 D) 2 ya da 4 E) 2 ya da 3 ya da 4 
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6. Düşey kesiti verilen kaba, kaln ve ince iki boru bağlanmştr. 

Sürtünmesi önemsiz, szdrmaz piston ile kapal kapta, uç-

lar açk borularda sv dengesi şekildeki gibi sağlanmştr.

 Pistonun bir miktar aşağ itilmesi sonucu oluşan denge 

durumunda, borulardaki su yüksekliklerindeki artş kar-

şlaştran Hasan, bu gözleminin sonucunda;

 I. Svlarn bir noktaya uyguladğ basnç, sv yüksekliği 

değişmemek şart ile sv kütlesine bağl değildir.

 II. Svlar, üzerine uygulanan basnc değiştirmeden her 

doğrultuda iletir.

 III. Akşkanlarn hz, kesit alannn azaldğ yerde artar.

 yarglarndan hangilerinin doğruluğuna ulaşabilir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) I ve II E) II ve III 
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8. Çevreye zararl maddelerle ilgili;

 I. İnsan sağlğna ve çevreye zararl maddelerdir.

 II. Çevrede bulunmalarnn oluşturduğu zararl etki uzun 

süre kalcdr.

 III. Bu maddeler ile çalşldktan sonra atklar hemen lava-

boya dökülmeli ve üzerine bol su ilave edilmelidir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve III

 D) I ve II E) I, II ve III 

TY
T 

D
EN

EM
E 

- 
2

28



TYT/Fen Bilimleri A

DENEME - 3 Diğer sayfaya geçiniz.29

P
rf

 Y
a

y
ın

la
rı

9. 

 Oda koşullarnda içerisinde saf etil alkol bulunan yukarda-

ki kaba saf glikoz (C6H12O6) kats ilave edildiğinde oluşan 

karşmn homojen olduğu tespit ediliyor.

 Buna göre;

 I. Karşmn oluşmasnda zayf etkileşimler etkindir.

 II. Glikoz molekülleri arasndaki zayf etkileşimler kopmuş-

tur.

 III. Etil alkol moleküllerindeki kovalent bağlar kopmuştur.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 

Saf etil alkol

C6H12O6(k) 11. 

 Periyodik sistemde 2. periyotta bulunan elementlere ait 1. 

iyonlaşma enerjisi (kJ/mol) – atom numaras sütun grafiği 

yukarda verilmiştir.

 Buna göre, grafikte verilmeyen ve atom numaras 8 olan 

elemente ait iyonlaşma enerjisi aşağdakilerden hangi-

sinde doğru olarak verilmiştir?
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10. Çözeltilerin derişimleri çözünen/çözücü oranna, çözünen 

maddelerin fiziksel hallerine vb özelliklerine göre uygun bi-

rimlerle ifade edilir.

Çözeltinin bileşenleri

Çözeltinin derişimini 

ifade etmek için

uygun birim

I. 1 mg Cl– iyonu ve 1 ton su ppm

II. 1 kg su ve 200 gram tuz Kütlece % derişim

III. 100 gram su ve 18 gram 

şeker

Hacimce % derişim

 Buna göre, bileşenleri verilen yukardaki karşmlardan 

hangilerinin derişimini ifade etmek için kullanlmas uy-

gun olan birim doğru verilmiştir?

A) Yalnz I B) I ve II C) I ve III

 D) II ve III E) I, II ve III 
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13. 

 Hap türü ilaçlarla ilgili;

 I. Sert, skştrlmş ilaçlardr.

 II. Hapn bileşenlerinin tadn gizlemek, kolay yutulmasn 

sağlamak, vb amaçlarla kaplama veya kapsül uygula-

nabilir.

 III. Yutulan, dil altna uygulanan, emilen, çiğnenen veya su-

da çözünerek uygulanan türleri vardr.

 yarglarndan hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz III C) I ve III

 D) II ve III E) I, II ve III 

12. 

 Şekilde, deniz seviyesinde 0 °C de bulunan ideal esnek bir 

balon görülmektedir. 

 Buna göre, bu balonun içindeki toplam gaz basnc;

 I. 1 atm

 II. – 273 Kelvin

 III. 760 mmHg

 değerlerinden hangilerine eşittir? 

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) II ve III  E) I ve III 

14. Tuzlarla ilgili aşağdaki ifadelerden hangisi yanlştr?

A) Kristal yapl katlardr.

B) İyonik bağl maddelerdir.

C) Sv hâlleri elektriği iletir.

D) Moleküler yapl maddelerdir.

E) Asidik, bazik veya nötr karakterli olanlar vardr.

15. Aşağda kromozom says bilinmeyen bir hücrenin mitozu-

na ait a ve b evreleri şematize edilmiştir.

 Buna göre, kromozom says 2n=12 olan bir hücrenin si-

toplazmasnda, bu hücre mitozla bölünürken, a ve b ev-

relerinde kaç kromozom gözlenir?

a evresi b evresi

A) 6 6

B) 12 12

C) 24 24

D) 24 12

E) 12 24

a b
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17. İnsan vücudunda sentezlenebilen trigliseritlerle ilgili,

 I. Yaplarna katlan yağ asitlerinin tümü insan vücudunda 

üretilebilir.

 II. Enerji verici olarak kullanldklarnda ayn miktar karbon-

hidrat ve proteinden daha fazla enerji açğa çkar.

 III. Bir trigliseritin sentezi srasnda 3 gliserol ve 1 yağ asidi 

tüketilirken tepkime sonucunda 2 su molekülü açğa ç-

kar.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) I ve II E) II ve III 

19. Gölden aldğ örneği mikroskop altnda inceleyen bir 

araştrmacnn siyanobakteri olduğunu tespit ettiği can-

lda aşağdaki yaplardan hangisine rastlamas beklen-

mez?

A) Kontraktil koful   B) Hücre duvar

C) Ribozom    D) Plazma zar

                            E) Fotosentetik pigment

16. Aşağdaki soyağacnda baz bireyler numaralandrlmş, bas-

kn A ve çekinik a özelliğini fenotipinde gösteren bireyler ay-

rca belirtilmiştir. Soyağacndaki V numaral birey henüz doğ-

mamş olup fenotipi ve cinsiyeti bilinmemektedir. 

 Buna göre, verilen özellik ve numaral bireylerle ilgili ola-

rak yaplan aşağdaki açklamalardan hangisi doğrudur? 

(A ve a özelliklerinden sorumlu aleller srasyla A ve a’dr.)

A) Kaltm verilen özellik X kromozomunun homolog olma-

yan bölgesinde taşnyor olabilir.

B) I numaral bireyin Aa genotipli olma ihtimali II numaral 

bireyin Aa genotipli olma ihtimaline eşittir.

C) III numaral bireyin AA genotipli olma ihtimali IV numa-

ral bireyin Aa genotipli olma ihtimalinden yüksektir.

D) V numaral bireyin a fenotipli bir erkek olma ihtimali 

1/12’dir.

E) I, II ve III numaral bireylerin hem A hem de a alelini ta-

şdğ kesindir.

Cinsiyeti ve fenotipi 
bilinmeyen birey

I II

III IV

V

V
a fenotipli A fenotipli 

a fenotipli 
erkek birey

A fenotipli 
erkek birey

18. Aşağdaki şekilde karasal a ve b komünitelerine ait saylar 

piramidi verilmiş, her bir basamakta bulunan canllarn say-

s basamağn genişliği ile ifade edilmiştir.

 Saylar piramidi verilen a ve b komüniteleriyle ilgili,

 I. a komünitesinin beslenme basamağ (trofik düzey) sa-

ys b komünitesinden fazladr.

 II. b komünitesindeki üretici canllar a komünitesindeki üre-

tici canllardan daha büyük vücutludur.

 III. a komünitesindeki ikincil etçil says b komünitesindeki 

birincil etçil saysna eşittir.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve III

 D) II ve III E) I, II ve III 

Üreticiler

Otçullar

Birincil etçiller

İkincil etçiller

Üreticiler

Otçullar

Birincil etçiller

İkincil etçiller

b komünitesine ait
sayılar piramidi

a komünitesine ait
sayılar piramidi
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20. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tekniği insan genetiği ala-

nnda çalşan Karry Mulis tarafndan 1985’te bulunmuştur. 

Bu yöntemle DNA’daki özgül bir bölgenin çok ksa sürede 

milyonlarca kopyas çkarlabilir. PCR, aşağda şematize edi-

len üç temel basamaktan oluşur.  

 1. Kopyalanacak DNA 94 °C’ye kadar stlarak iki zincirinin 

birbirinden ayrlmas (denatürasyonu) sağlanr.

 2. Tek zincirli DNA’lar ve bu DNA’lara bağlanabilecek k-

sa nükleotit zincirlerini (primer) içeren sv 54 °C’ye ka-

dar soğutulur.

 3. Çözelti yeni DNA’lar sentezleyecek enzimin (Taq poli-

meraz) çalştğ optimum scaklk olan 72 °C’ye ulaşnca-

ya kadar stlr ve bu scaklkta bir süre bekletilir.

 4. Döngü istenen miktarda DNA sentezleninceye kadar tek-

rarlanr.

 Bu yöntemin yaplabilir olmasn sağlayan en önemli mole-

kül tek hücreli bir canldan elde edilen ve yüksek scaklklar-

da bozulmayan Taq polimeraz adl enzimdir.

 Buna göre, Taq polimeraz enziminin elde edildiği canl 

ile ilgili,

 I. Prokaryottur.

 II. Protista aleminde snflandrlr.

 III. Kaplca ya da jeotermal bölgeler doğal yaşam alan ola-

bilir.

 yorumlarndan hangileri yaplabilir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve III

 D) II ve III E) I, II ve III 

Primer

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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2. Ünlü ressam Pablo Picasso bir konuşmasında şöyle demiş-

ti: “Küçük bir çocukken annem bana eğer asker olursan ge-

neral olacaksın, rahip olursan papalığa yükseleceksin, de-

mişti ama ben ressam oldum yani Picasso oldum.”

 Ünlü ressam bu sözleriyle “sanat”ın hangi yönünü vur-

gulamak istemiştir?

A) Zaman ve emek isteyen bir süreçle şekillendiğini

B) Her türlü meslek ve uğraşıdan değerli olduğunu

C) İnsanı farklı kılan değerleri açığa çıkardığını 

D) Maddi beklentilerin ötesinde bir uğraş olduğunu

E) İnsanı duygusal olarak tatmin ettiğini

3. Romanda Mondros Mütarekesi’nin şartlarının ağırlığı ve bu 

mütarekenin, insanlar üzerindeki etkileri işlenmiştir. Mütare-

ke halkta büyük bir infiale neden olmuştu. Bunun İstanbul’da, 

Çanakkale’de, İzmir’de, İskenderun’da yansımaları görülür. 

Bunlar arasında en acısı Çanakkale’nin teslim edilmesidir.

 Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek 

bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Duraktaki yolcular büyük bir sessizlikle yolcu otobüsü-

nün gelmesini bekliyordu.

B) Bağıra bağıra konuşuyor, çevresindeki herkesin kendi-

sini dinlemesini istiyordu.

C) En yakın arkadaşıyla küsmüş, o günden sonra onunla 

tam bir ay konuşmamıştı.

D) Onlar takım kadrosuna alınmayınca idari kadroya karşı 

büyük bir kızgınlık ve öfke duymuştu. 

E) Ders programıyla ilgili yapılan yeni düzenlemeye ilk ola-

rak o itiraz etmişti.

1. Hasan Ali Toptaş Bin Hüzünlü Haz’da derinlikli, nitelikli bir 

roman dünyasının kapısını aralar. Çağdaş roman sanatının 

imkânları yerli bir dünyanın penceresinden parlak bir arayış 

hikâyesine dönüşür. Tümüyle bir hikâye anlatıcılığı övgüsü 

olan kitap, büyük anlatılar karşısında eğilip onlara saygı gön-

derirken aynı zamanda yeni bir dil oluşturma iddiası da ta-

şır. Roman; yüzleşme, arayış, iç ve dış yolculukla yoğun, şi-

irsel, masalsı, bir hikâye anlatıcılığı formunda kurgulanır. Ge-

leneksel anlatılarla bağı sıkı olan eser, yazınımızın önemli 

köşe taşlarından biridir.

 Aşağıdakilerden hangisi parçadaki altı çizili sözlerden 

biriyle ilişkilendirilemez?

A) Farklı anlatım yöntemleri deneme

B) Çok önemli nitelikte olma

C) Alçak gönüllü olma

D) Çok katmanlı bir yapıya sahip olma

E) Ait olduğu ulusun bakış açısını yansıtma

4. Bugün artık müze olan Topkapı Sarayı’nda tarihin sırlarını 

sezdirse de ele vermeyen mücevherlerin, silahların, mukad-

des emanetlerin yanı sıra padişahların en muhteşem giysi-

leri de sergileniyor. Saray, ihtişamlı Türk kumaşları ve bun-

lardan yapılmış padişah kaftanlarıyla dünyanın en ünlü           

koleksiyonlarından birine sahip. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüz-

yılın başlarında bu hazine, Sultan Abdülmecit’in yaptırdığı 

vitrinlerin içinde sergilendi. 1964’de ise bugünkü sergi salo-

nuna taşındı.

 Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I

II

III

IV

V

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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8. Çocukluğumun İzmir’inin en çekici yeri Alsancak’tı. Kuşku-

suz o zamanlar bunun nedeni hakkında en ufak bir fikrim 

yoktu. Bugünden baktığımda, Alsancak’ta bana çekici ve hat-

ta biraz da gizemli gelen şeyin, tarihî dokusu olduğunu anlı-

yorum. Ama bu sadece, inci taneleri gibi dizili konaklarının ta-

rihî atmosferi ile ilgili bir şey değildi sanırım. Alsancak’ta es-

kiyle yeninin, yani cumbalı evlerle, o zamana kadar gördü-

ğüm en büyük ve en modern apartmanların oluşturduğu te-

zatla da alakalıydı bu.

 Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangilerinde iyelik eki 

yoktur?

A) I ve II B) I ve IV C) Yalnız III  

                  D) III ve V                    E) Yalnız V

I

II

III

IV

V

7. Nörobilim (sinir bilim) sinir sisteminin araştırılmasına dayalı 

bir bilim dalıdır. Geleneksel olarak biyolojinin bir dalı olarak 

değerlendirilebilecek nörobilim, günümüzde hekimlik, biyo-

loji, kimya, matematik, mühendislik, fizik ve psikoloji bilim-

lerinin bir arada çalıştıkları bir disiplin kimliğini kazanmıştır. 

Nörobilimin önemli uygulama alanlarından biri hareket ve 

duyu işlevini kaybetmiş kişiler için tasarlanan nöroprotezler-

dir. Geliştirilen son teknolojiler sayesinde hastaların beyin-

lerine veya sinirlere yerleştirilen implantlar yardımıyla nöron-

larda oluşan hareket komutları algılanıyor. Bir robot kol ha-

reket ettirilerek cisimlere erişmek, onları kavramak mümkün 

olabiliyor. Ayrıca sinir sistemine duyusal bilgi de verilebili-

yor. Nöroprotez teknolojisinin hızla geliştiği günümüzde Bo-

ğaziçi Üniversitesinden bir grup bilim insanı ve Avrupa’dan 

araştırmacıların yer aldığı konsorsiyum bünyesinde, bu alan-

da yeni teknolojiler üzerine çalışmalar yapılıyor.

 Bu parçada nörobilim ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisine değinilmemiştir?

A) Farklı bilim dallarının kapsamına girdiğine

B) Sağlık alanındaki uygulama ve araştırmalara diğer alan-

lardan daha çok önem verildiğine

C) Organ kaybı yaşayan kişilerin tedavisinde kullanıldığına

D) Ülkemizde bu alanda teknolojik yatırımlar yapıldığına 

E) Duygusal ve bilişsel fonksiyonların yerine getirilmesi üze-

rinde çalışıldığına

5. Günümüzde kişisel bilgilerin korunmasındaki etik sorunlar 

belki de en çok sağlık alanında göze çarpmaktadır. Bilgiye 

erişim, sağlık hizmeti sunumunda tedavi ve araştırma süre-

cinin doğru işlemesi için önemli bir gerekliliktir. Ancak bu 

süreçte ortaya çıkan mahremiyet ihlali olasılıkları sağlık per-

soneli ve yöneticileri için hastaya ait bilgileri korumayı ahla-

ki bir görev hâline getirmektedir. Bir yandan hastaya ait tıb-

bi bilgilere erişimin hekim açısından mümkün olduğunca ko-

laylaştırılması gerekirken diğer yandan bilginin korunması 

için üst düzey tedbir alınması da gerekmektedir. Bu denge-

nin hasta ile hekim arasındaki ilişkide sağlanması gerektiği 

gibi aynı zamanda sağlık hizmeti verilen kuruluşça uygula-

nan bilgi güvenliği politikasında da gözetilmesi gerekir.

 Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A) Günümüzün teknoloji dünyasında kişisel bilgilerin ko-

runması kolay bir iş değildir.

B) Hastanın güven duyacağı bir hekimle çalışması en az 

hastalıklarından kurtulması kadar önemlidir.

C) Doktor-hasta ilişkisinin temelinde kişinin yaşam tarzına  

ve özel bilgilerine saygı gösterilmesi yatmaktadır. 

D) Herkesin, hastalıklarına bir çözüm bulmak için güven 

duyacağı bir sağlık personeliyle çalışma hakkı vardır. 

E) Sağlık sektöründe aktörler, hastaya ait özel bilgilerin ko-

runmasından sorumludur. 

6. (I) Sürdürülebilir kalkınma, çevre değerlerinin ve doğal kay-

nakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntem-

lerle planlanarak kullanılmasıdır. (II) Bugünkü ve gelecek ku-

şakların hak ve yararını göz önünde bulundurmayı esas alır. 

(III) Doğal kaynakların doğru kullanılması ilkesinden özveri-

de bulunmaksızın ekonomik gelişmenin sağlanmasını da 

ifade eder. (IV) Sürdürülebilir bir kalkınma hamlesi, ancak 

doğal zenginliklere saygılı ve duyarlı bir çevre etiğine sahip 

olmakla mümkün olabilir. (V) Çevre etiği, ekolojik dengenin 

ve ekosistemin korunarak çevreye saygı gösterilmesini ge-

rektiren davranış ve değerlerdir. (VI) Çevre ile ilişkilerimizi, 

ister bireysel ister yönetsel isterse hukuksal olsun her türlü 

ahlaki yaklaşımlarımızı ve değerlerimizi içine alan geniş bir 

kavramdır.

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf 

numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?

A) II B) IlI C) IV D) V E) VI
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10. (I) Batı Toroslara, Beydağları’nın batısında kalan bölgelere 

gidiyoruz. (II) Burası, Toros sedirinin dünyada oluşturabildi-

ği en büyük ormanlardan biri. (III) Başımızın üstünde her 

dem yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. (IV) Dal-

lar çok sık olduğundan güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. 

(V) Ormanın içine doğru kilometrelerce uzanıp giden toprak 

yolda, rehberimizin yönlendirmelerine harfiyen uyuyoruz.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi “özne ve 

yüklem”den oluşmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

9. I. Arsene Lupin ve Sherlock Holmes’ün maceralarının Leb-

lanc’ın kitabında görünmesi üzerine Conan Doyle, Leb-

lanc’a dava açar ve karakterinin çalındığını söyler.

 II. Günümüzde dünyanın birçok yerinde Arthur Conan Doy-

le’un yazdığı ünlü dedektif Sherlock Holmes serisi, baş-

ka metinlere konuk oluyor.

 III. Ayrıca Holmes’ün daha Conan Doyle tarafından yazıl-

maktayken Fransa’da Maurice Leblanc’ın eserlerine ko-

nuk olduğunu ve bu konukluğun Arséne Lupin karakte-

rini yarattığını da hatırlatalım.

 IV. Türkçede de bunun meşhur bir örneği var: Peyami Sa-

fa’nın Server Bedi takma adıyla yazdığı ve 15 kitaplık bir 

seri olarak basılan “Sherlock Holmes’e Karşı Cingöz Re-

cai”si.

 V. Bunun üzerine Leblanc, Holmes ile ilgili bütün ayrıntıla-

rı saklı tutarak ismini Herlock Sholmes olarak değiştirir 

ve birkaç Arsene Lupin ve Sherlock Holmes macerası 

daha yazar.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün 

oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde 

verilmiştir?

A) I - III - V - II - IV             B) III - I - V - IV - II

C) II - IV - III - I - V              D) II - III - I - V - IV

                              E) III - IV - II - V - I

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı var-

dır?

A) Yıllar önce İTÜ’den mezun olmuş, yine aynı üniversite           

de akademik kariyer yapmış.

B) Onunla saat 11.30’da buluşarak kütüphaneye gideceğiz.

C) 18. yy.ın toprak reformunu anlatan yapıt, tarımda maki-

ne kullanımının geldiği aşamayı gösteriyor.

D) Ülkenin kuzeydoğusunda bir termik santral bulunuyor-

muş.

E) Bu sıra dışı kasabada çok eski dönemlerde inşa edilen 

birkaç yapı vardı. 

11. I. Her toplumda genç olduğu hâlde yaşlı bir birey gibi dav-

ranan gençlere, yaşlı olduğu hâlde gençler gibi düşü-

nen ve yaşayan yaşlılara rastlanır.

 II. Ancak yaşlılıkta böyle bir yaşam sürmek için gençlikte 

sağlıklı beslenme, düzenli yaşama, iyi bir sosyal çevre 

edinme gibi alanlara yatırım yapmak gerekir.

 Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi-

çimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal yaşam içinde “genç kalmış yaşlılar”, “ihtiyar genç-

ler” nitelemelerine uyan bireyler bulunması doğal bir du-

rum olsa da bundan daha önemli olan, yaşlıların genç-

lerin yaşam biçimine ayak uydurmaya çalışmasıdır. 

B) Yaşlı olsa da ilgi alanını sürekli genişleten, duygu ve dü-

şüncelerini gençler gibi aktif tutan yaşlılar, böyle yaşa-

mak isteyen birçok kişiden farklı olarak önceden bu ala-

na yatırım yaptıkları için hedeflerine ulaşmışlardır. 

C) Her toplumda gençlerin yaşlı bir birey gibi davranması, 

yaşlıların gençler gibi yaşaması olasıdır ama yaş ilerle-

dikçe gençlere özenmek yerine sağlıklı beslenmeye, dü-

zenli spor yapmaya daha çok dikkat edilmesi gerekir.

D) Yaşlılıkta gençler gibi yaşamak isteyen kişiler, sağlıklı 

beslenme ve iyi bir arkadaş çevresi edinme gibi alanla-

ra çok önceden yatırım yapmaları hâlinde kendileri gibi 

düşünen birçok kişiden önce bu isteklerine ulaşmış olur.

E) Gençlerin ve yaşlıların birbirinin yerine geçmek isteme-

si her sosyal grupta rastlanabilecek bir durum fakat yaş-

lıyken böyle yaşamak isteyenler, iyi yaşama adına yatı-

rım yapmaları hâlinde bu isteklerine kavuşabilirler.
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16. Damla damla eridim

 Hüzne biriktim

 Karardı aydınlık sözler

 Aydınlık yüzler

 Yığılıyor

 Öfke kin kaygı

 Ne gelecek günler bir müjde saklıyor

 Ne bir ilerleme hâlindeyiz

 Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde bir 

ses olayı yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I II

III

IV

V

13. Konuşmayı severiz ama dinlemeyi o kadar değil. Ancak din-

lemek, konuşmak kadar üzerinde durulması, belli kriterleri-

nin göz ardı edilmemesi gereken bir eylemdir. Karşımızda-

ki kişiyi dinlerken göz teması kurmak gerekir. Gözlerimizi di-

kip boş bakışlar atarak değil tabii ki. Konuşan kişiyle ilgilen-

diğimizi göstermek amacıyla belirli aralıklarla göz teması kur-

mamız yeterlidir. Kişinin kendisinin dinlendiğini bilmesi, onun 

konuşma kalitesini olumlu etkileyecektir. Bu yüzden konu-

şan kişinin, dinlendiğini anlayacağı ufak baş hareketleri ya-

pılmalıdır.

 Bu parçaya göre verimli dinleme için aşağıdakilerin han-

gisi yapılmalıdır?

A) Konuşmacının iç dünyasına hitap eden sözlerle ona kar-

şılık vermek

B) Konuşmacının anlattıklarıyla ilgili yazılı materyaller bu-

lup onları okumak

C) Dinlemenin başında konuşmacıyı rahatlatacak bir tanı-

tım yapmak

D) Aktif bir dinleyici olduğunu gösterecek biçimde jest ve 

mimiklerde bulunmak

E) Verimli dinlemenin özelliklerini açıklayan yazılardan ya-

rarlanmak

14. Büyük sanat yapıtları kendi ülkelerinde sıkışıp kalmaz, kalp-

lere ulaşır ve oradaki boşluğu doldurur. Bu yüzden kitaplar, 

bütün sınırları aşar ve insanlığa mal olurlar. Dünyanın tüm 

coğrafyalarında yayımlanan romanlar insanı, hayatı, yaşa-

mın anlamını, arayışlarımızı, özlemlerimizi, sevinç ve acıları-

mızı anlatmayı amaç edinir. İnsanlara ayna olur bu eserler. 

Aynı zamanda insanları kendi iç dünyalarını görmeye teşvik 

ederek onların mutlu olmasını sağlar. 

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, büyük sanat 

yapıtlarının işlevleri arasında gösterilemez?

A) Evrensel nitelikler taşıma

B) Toplumsal sorunlara çözümler üretme

C) İnsanların kendileriyle yüzleşmesine zemin hazırlama

D) Yaşama anlam kazandırma

E) Duygusal tatmin sağlama

15. Bakacak Yaylası, eğrelti otları ile kaplı büyük bir yayla. Dik 

bir patikadan Bakacak Tepesi’ne çıkılırsa tüm yorgunlukla-

rı unutturacak uçsuz bucaksız bir manzara ile karşılaşılır: Ku-

zeyde Adapazarı, batıda Geyve, güneyde Taraklı ve doğu-

da Göynük’e uzanan tepeler görülür... Taraklı’dan 29 kilo-

metre uzaklıktaki Göynük’e girer girmez özel bir yere geldi-

ğinizi hemen anlarsınız; burası, çevresindeki birbirinden gü-

zel set gölleri, hayli iyi korunmuş geleneksel Türk ahşap ev-

leri ve Osmanlı Dönemi’ne ait mimari eserleriyle görülesi bir 

kasabadır. 

 Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden han-

gisi yanlış kullanılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I

II

III

IV

V
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19. (I) Kapalıçarşı’yı, hem İstanbulluların hem de yerli-yabancı 

turistlerin gözdesi olan bu şaşırtıcı boyutlardaki mekânı, an-

latmaya kelimeler yetersiz kalıyor. (II) Üzeri kubbeli binalar 

ve kiremitle örülü tonozlu caddeler, şimdiki bütünlüğüne an-

cak 250 yılda erişebildi. (III) Öyküsü Fatih Sultan Mehmet’in  

Ayasofya’ya gelir sağlaması için kurdurduğu iki taş bedes-

tenle başlayan Kapalıçarşı, zamanla bu iki taş binanın çev-

resine sergi ve tezgâhların toplanmasıyla bir ticaret merke-

zine dönüştü. (IV) Bu pazarların üzeri kiremitli tonozlu çatı-

larla örtülünce şimdiki yollar ve galeriler ortaya çıktı. (V) Bi-

timinden sonraki üç yüz yılda ise çarşı ve esnafının en bü-

yük kâbusu yangın ve depremler oldu.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-

ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, ara söz vardır.

B) II. cümle, yapıca basit bir cümledir.

C) III. cümle, kurallı birleşik bir eylem cümlesidir.

D) IV. cümlede, dolaylı tümleç vardır.

E) V. cümle, olumlu bir cümledir.

20. Boğaz’ı turlarken teknenin en çok sevdiğim yeridir geminin 

bayrağının dikili olduğu yer. Gölgesi sularda dalgalanır ( ) 

Pervaneden yankılanan köpük seslerine martılar gelir ( ) bir-

den sulara dalıp, istavriti yakalayıp, yay çizerek bulutlara ka-

rışır. Gemi yavaş yavaş Tanpınar’ın özlediği kıyıları dolaşır (  ) 

Kız Kulesi, Üsküdar, Beykoz, Beşiktaş (  ) Kentin güzellikle-

rinin saklı olduğu yerlerdir buralar. Evet (  ) her eski kent gi-

bi İstanbul da gizemler barındırır; bu gizemin anahtarı ise bu 

semtlerdeki tarihî yapılarda gizlidir.

 Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden 

hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getiril-

melidir?

A) (.) (;) (:) (...) (,)

B) (.) (,) (:) (...) (;)

C) (!) (;) (;) (...) (,)

D) (...) (,) (:) (.) (;)

E) (.) (,) (;) (.) (;)

17. Günümüzde de tarihteki ismiyle anılan Harran, Şanlıurfa’nın 

44 kilometre güneyinde, kendine özgü kubbe evlerden olu-

şan sivil mimarisi ile de ilgi çeken şirin bir ilçe. GAP bölge-

sinde yer alan ilçe, artık sonsuz bir sessizliğe bürünmüş pek 

çok önemli tarihî kentin aksine günümüzde de hayatla iç içe. 

Tahıl ekimine elverişli Harran Ovası’nda tarihin derinliklerine 

inen yüzlerce höyükten en önemlisi olan Harran Höyüğü’n-

de Kültür Bakanlığı adına gerçekleştirilen kazı, restorasyon 

ve yüzey çalışmaları sonucunda Harran ve yakın çevresinin 

tarihinin MÖ 5000’den başladığı anlaşılmıştır. 
 

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıda 

verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I.de, vasıta eki vardır. 

B) II., niteleme sıfatı görevindedir. 

C) III., türemiş bir sözcüktür. 

D) IV., zarf görevindedir. 

E) V., dönüşlü çatılıdır. 

I

II

III

IV

V

18. Şimdilerde, yıllar önce Manguel’e sorduğum bir soruyu ve 

aldığım cevabı hatırlıyorum. Ona “Okur Manguel, yazar Man-

guel’i nasıl buluyor? diye sormuştum. Aldığım cevap da 

“Okur Manguel, onu etkilememek için yazar Manguel’le il-

gilenmiyor.” olmuştu.

 Bu parçada altı çizili sözle, Manguel’le ilgili olarak anla-

tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okurların ilgisini çekmek için okur olarak kendi düşün-

celerini dikkate aldığı

B) Kurguladığı olayların okuduğu yazarların yaşamlarına 

benzemesini doğal karşıladığı

C) Yapıtlarında etkileyici bir anlatım oluşturabilmek için oku-

duğu kitaplarda seçici olduğu

D) Okuduğu kitapları belirlerken tavsiyeleri kulak ardı ettiği

E) Okuduklarının, yazarken kendisini yönlendirmesini iste-

mediği
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21. I. Günümüzde yaşam kalitesini artırarak yaşamak, uzun 

yaşamak kadar önemli bir konu hâline gelmiştir.  

 II. Sağlıklı yaşlanmayı ve yaşa bağlı oluşabilecek sağlık 

risklerini çeşitli yöntemlerle en aza indirmeyi sağlayacak 

unsurlar, doğru beslenme ve fiziksel aktivitedir.

 Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağı-

dakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olum-

suzluktan bahsedilmektedir.

B) I. cümlede önemsenen olgunun gerçekleşebilmesinde-

ki etkenlere değinilmektedir.

C) I. cümledeki durumla her insanın karşılaşabileceğinden 

söz edilmektedir.

D) I. cümlede belirtilen hedefe ulaşılmasını zorlaştıran du-

rumlar dile getirilmektedir.

E) I. cümlede belirtilen olgunun bir uzman kontrolünde ger-

çekleşebileceği örneklendirilmektedir.

22. Toplumumuzun insan malzemesini değerlendirirken kullan-

dığımız ölçütler içinde belki de az dikkate aldığımız alan, 

“psikoloji” oluyor. Konu “insan” olduğu hâlde, “psikoloji”-

den uzak durmayı seçen bu “paradoksal” tutumun çeşitli 

nedenleri var kuşkusuz. Psikolojinin kendimiz için tehlike 

olarak gördüğümüz bazı olguları ortaya çıkarma olasılığın-

dan ürküyor, kendi imgemiz ve genel olarak dünyayı algıla-

ma sistemimiz hakkında kurduğumuz “konforu” bozabile-

ceğini seziyoruz. Sonra, bir akıl yürütme biçimi olarak psi-

kolojik çözümlemelere çoğu kez inanmıyor; diyelim ki cid-

diye almıyor, “bilimsel” bulmuyor, onların “görünüşteki” her 

yana çekiştirilebilirlikleri karşısında güvensizlik duyuyoruz. 

Klinik düzeydeki delilikler ve ağır patolojik durumlar söz ko-

nusu olmadığı sürece, onu, kendimizden uzakta, bütünüy-

le hayatımızın dışında bir yerde tutmaya; bizimle hiç ilgisi ol-

mayan bir şeymiş gibi davranmaya çalışıyoruz.

 Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangisinden söz 

edilmektedir?

A) İnsanın kendisiyle yüzleşmekten korkan bir yapısının ol-

masından

B) Psikoloji biliminin kullandığı ölçütlerin kimi zaman tutar-

sız oluşunun insanı tedirginliğe sevk etmesinden

C) Psikoloji sözcüğünün insanların genelinin zihninde olum-

suz çağrışımlar uyandırmasından

D) Psikoloji biliminin verilerinin öznelliğe yaslanan özellik-

leri olmasının bu bilime duyulan güveni sarsmasından

E) Psikoloji bilimine dayanaksız gerekçelerle hak ettiği öne-

min verilmemesinden

25. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-

ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, kesin bir bilgiden söz ediliyor.

B) II. cümlede, kişisel görüşler dile getiriliyor.

C) III. cümlede, koşul ileri sürülüyor.

D) IV. cümlede, tahminde bulunuluyor.

E) V. cümlede, gerekçe dile getiriliyor.

24. Bu parçada Tolstoy’la ilgili olarak aşağıdakilerin hangi-

sine değinilmemiştir?

A) Toplumsal bir duyarlılıkla hareket ettiğine

B) Kendinden önceki edebî birikimden beslendiğine

C) Eserlerinin benzerinin yazılmasının zor olduğuna

D) Yazdıklarına yerel bir nitelik kazandırdığına

E) Bir edebiyat anlayışının temsilcisi olduğuna

23. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıda-

kilerden hangisi getirilmelidir?

A) onun yapıtlarını okuyan her okur, kendince anlamlara ve 

yorumlara ulaşmıştır 

B) ona öykünenler aslında onun adını büyütmüş, Tolstoy 

bir yıldız gibi parlarken kendileri yok olup gitmiştir 

C) evrensel insani değerleri anlatma konusunda ondan da-

ha başarılı bir yazar da ortaya çıkmamıştır 

D) onun görüşleri ve sanatsal anlayışı okurlar kadar yazar-

ları da etkilemiştir 

E) her yazar gibi Tolstoy da ölümünden sonra anlaşılabil-

miş, edebiyatta hak ettiği yere ulaşmıştır 

23 - 25. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 (I) Tolstoy’un eserlerinin, Puşkin’in başlattığı klasik Rus ger-

çekçiliği ekolünden beslendiği şüphe götürmez. (II) Öte yan-

dan her tür bilgiye kendi toprağının rengini veren bu dev sa-

natçı, Rus edebiyatının yanında yabancı dildeki birçok ese-

ri de iştahla okumuştur. (III) Sanatının zengin dokusunun il-

mekleri açıldığında bu durum açıkça görülebilir. (IV) Öte yan-

dan onun sanatçı tabiatı öylesine orijinaldir ki başka kaynak-

lardan aldığı her şeyi bütünüyle bünyesine katıp özümse-

miştir. (V) Devraldığı gerçekçi geleneği pratikte o kadar mu-

azzam şekilde genişletip zenginleştirmiştir ki neticede orta-

ya çıkan eserler, taklitçilerin kabusu hâline gelmiştir. Çünkü  

----.
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26. Günün ilk ışıklarıyla, göl kıyısından başlayan ladin ormanı 

içindeki patikadan ormanın derinliklerine giriyoruz; gür bit-

ki örtüsünün şemsiye gibi örttüğü bu yollar, tehlikeli uçu-

rumların etrafından geçiyor.

 Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belirtili isim tamlaması 

B) Sıfat tamlaması

C) Belirtisiz isim tamlaması

D) Zincirleme isim tamlaması 

E) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması 

27. (I) Kâğıdın icadından önceki zamanlarda insanoğlu, mera-

mını taşa ve pişmiş tabletlere madeni çubuklarla yazarak an-

latırdı. (II) Kâğıdın icadı ile yazı yazmada kullanılan ve son-

raları kalem diye adlandırılan gerecin pek çok şekli ortaya 

çıktı. (III) Ancak madenden yapılan ilk kalem asla terk edil-

medi ve geliştirilerek çeşitli alanlarda kullanıldı. (IV) Böyle-

ce kalem, kullanılan malzemeye uygun biçimde üretildi.

(V) Örneğin düz  ve sert zeminler işlenecekse çelik kalem-

ler tasarlandı. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinin yük-

lemi edilgen çatılı değildir?

A) I ve II B) I ve IV C) Yalnız III  

                  D) III ve V                          E) Yalnız V

28. (I) Günümüzde yeryüzünde yaşayan canlıların büyük bir kıs-

mının soyu tehlike altında. (II) Canlıların soyları, bozulan ve 

daralan yaşam alanları gibi nedenler başta olmak üzere, in-

san etkileri sonucu yok olma tehdidiyle karşı karşıya.              

(III) Geçmişten günümüze doğru hayvan türlerine bakıldı-

ğında, büyük olanların değişen çevre koşullarından ve in-

san etkilerinden daha fazla etkilendiği, çoğunun soyunun 

tükendiği ve kalanların da koruma altında yaşamlarını de-

vam ettirmeye çalıştığı görülür. (IV) Vahşi hayvan türlerinin 

korunması için hayvanların yaşadığı bölgenin ve çevrenin 

korumaya alınması, doğal yaşamı koruma parklarının oluş-

turulması ve mümkün olduğu kadar embriyonun donduru-

lup saklanması gerekiyor. (V) Bununla birlikte küçük olan-

ların, örneğin böcek türlerinin sayısı çok fazla artmıştır hat-

ta içinde bulunduğumuz zamana “böceklerin çağı” da de-

niyor.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşün-

cenin akışını bozmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

29. Türkiye doğası barındırdığı mantar çeşitliliğiyle dikkat çeki-

yor. Özellikle şapkalı mantarlar olarak da bilinen makro man-

tarlar bilim insanlarıyla birlikte halkın da ilgi alanında. Şap-

kalı mantar türlerinin bazılarının yenilebilir olması ilginin te-

mel nedeni. Ülkemizde yenilebilir mantarların yanında çok 

zehirli mantar türü de var. Üstelik bunlar aynı yaşam alanını 

paylaşıyor. Bu durum sıklıkla ölümcül olabilen mantar zehir-

lenmelerini beraberinde getiriyor. Bunun en büyük nedeni 

mantarların zehirli ve zehirsiz olanlarını ayırt etmenin pratik 

bir yolunun olmaması. Zehirli ve zehirsiz mantar türleri şe-

kil, renk, koku gibi özelliklere göre ayırt edilemiyor. Mantar 

zehirlenmesinden korunmanın en etkili yolu, doğadan top-

lanan ve iyi bilinmeyen mantarları yememek.

 I. İnsan sağlığı için risk taşıyanları tespit etmenin imkânsız 

olduğu

 II. Çeşitleriyle ilgili kapsamlı bir araştırmanın yapılmadığı

 III. Yenilebilir mantarlarla zehirli mantarların aynı coğrafya-

da yaşadığı

 Bu parçadan ülkemizdeki mantarlarla ilgili olarak yuka-

rıda verilenlerden hangileri çıkarılamaz?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III 

 D) Yalnız I E) Yalnız II 
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31. Sinemanın doğuşunu incelediğimizde Fransa’nın bu konu-

da öncülük yaptığını görürüz. (I) ABD’de ve başka ülkeler-

de sinema üzerine araştırmalar devam ederken Fransa’da 

Louis ve Auguste Lumiere kardeşler büyük bir aşama kay-

dederler. (II) XIX. yüzyılın ikinci yarısı boyunca yoğunlaşan 

bilimsel çalışmaların birikimini iyi kullanan Lumiere Kardeş-

ler, “sinematograf” adını verdikleri ilk sinema makinesini ta-

mamlayarak 13 Şubat 1895’te patentini alır. (III) Bugünkü si-

nema makinelerinin ilk örneği sayılan Lumiere Kardeşler’in 

sinematografında, filmler makinenin merceğine dayalı bir iz-

leme aygıtından değil, duvara gerilmiş beyaz bir perdede iz-

leniyordu. (IV) Objektifin önünden geçen bir görüntü, yerini 

kendini izleyen diğer görüntüye bırakırken “obtüratör” adın-

daki bir örtücü, ışınların araya girmesini engelliyordu. (V)

 Bu parçada düşüncenin akışına göre “Bu makinenin en 

önemli özelliği, üzerine fotoğrafın çekildiği filmin, objektifin 

arkasından sürekli olarak geçmesiydi.” cümlesinin numa-

ralanmış yerlerden hangisine getirilmesi gerekir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

30. Deri ürünleri sanayisinin temel ham maddesi olan ham de-

ri, kırmızı et üretimi faaliyeti sonucunda ortaya çıkan bir yan 

üründür. Belli bir dönemde ham deri arzı, fiyattan ve talep-

ten bağımsız olarak belirlenir. Ham deri talebinde bir değiş-

me olsa bile bu değişime bağlı olarak ham deri üretim mik-

tarı değişmez ama fiyat değişebilir. Çünkü hayvanlar derisi 

için değil, (kürk hayvanları ve bazı nadir hayvanların ham 

derileri hariç) et üretimi için kesilmektedir. Hâlbuki pek çok 

sektörde ham madde arzı talepteki değişmelere hemen ve-

ya zaman farkı ile uyum gösterebilmektedir. Ayrıca ham de-

rilerin biyolojik, fiziksel özellikleri birbirinden farklılık göster-

mektedir. Hatta aynı cins hayvanlardan elde edilen ham de-

rilerde bile farklılıklar görülebilmektedir. Cinsi, kalınlık, lif ya-

pısı gibi ham derilerin farklı özellikleri deri işlemede kullanı-

lacak tekniği belirlemektedir.

 Bu parçadan “deri sanayisinin ham maddesi” ile ilgili ola-

rak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Fiyatlandırılmasındaki farklılıkla diğer sektörlerden ayrış-

tığına

B) Kaynağının başka bir sektörle ilişkili olduğuna

C) Arz talep ilişkisine göre üretilmediğine

D) Geçirdikleri işlemlerin, özelliklerine göre farklılık göster-

diğine

E) Kalitesi düşük olanların başka sektörlerde kullanıldığına

33. (I) Hayatımıza girer girmez kabul gören ve hızla yaygınlaşan 

kasetçalarlar aslında daha önce de vardı. (II) Büyük, hantal 

ve ağır olan bu aletler, genellikle müzik dinlemek için değil, 

ses almak için kullanılıyordu. (III) Bu kasetçalarların simit bü-

yüklüğündeki iki makarası yerlerine konur, bantlar bir yığın 

yerden geçirildikten sonra çalışırdı. (IV) Aile fertlerinin ses-

lerinin de kaydedilebildiği makaralı kasetçalarlar bir tür ha-

tıra defteriydi. (V) Pille de çalışan kasetçalarlar kolay taşını-

yor ama pilin bitmesine yakın berrak sesler yerini cızırtılı, 

ağır, rahatsız edici seslere bırakıyordu. 

 “Kasetçalar”ların ele alındığı bu parçada numaralanmış 

cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-

mez?

A) I. cümlede, yanlış bilinen bir durum dile getiriliyor.

B) II. cümlede, niceliksel özellikleri üzerinde duruluyor.

C) III. cümlede, çalışma prensibi hakkında bilgi veriliyor.

D) IV. cümlede, bir özelliği benzetme yoluyla ortaya konuyor.

E) V. cümlede, karşıt iki durum ortaya konuyor.

32. Zekâ, insanların ya da hayvanların doğal ve sosyal çevrele-

rinde karşılaştıkları sorunları çözme başarısı olarak tanım-

lansa da ölçülmesi zor bir kavram. İnsanların problem çöz-

medeki başarısını ölçerek bireyler arasındaki zekâ farkı (en 

azından problem çözme başarıları) ölçülebiliyor. Ancak bir 

insanın zekâsı ile farklı beyin yapısına ve büyüklüğüne sa-

hip bir canlının zekâsını karşılaştırmak kolay değil. Örneğin, 

bir arı yalnızca birkaç miligramlık (gramın binde biri) beyniy-

le bizim yapamadığımız birçok karmaşık işi yapabilir. Uça-

bilir, karmaşık coğrafyalarda yolunu bulabilir, koloninin di-

ğer bireyleriyle sosyal iletişimini yönetebilir ve yaşamını sür-

dürebilmek için tüm gereksinimlerini karşılayabilir. Yani kü-

çücük beyninden olabilecek en etkin şekilde yararlandığı 

söylenebilir.

 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Zekânın yapısı ve işleyişi hakkında hiçbir bilgiye sahip 

değiliz.

B) Zekâ ile beynin büyüklüğü arasında doğrudan bir ilişki 

kurmak zordur.

C) Arı gibi küçük canlılar, küçük bir beyne sahip olmaları-

na karşın iri yapılı canlılardan çok daha zekidirler.

D) Karmaşık işleri yapma bakımından beynin küçük olma-

sı canlılara avantaj sağlar.

E) Zekânın ölçülebilir nitelikler taşıması, canlıları sınıflandır-

mada kullanılan bir yöntemdir.
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34. Muhabir:

 (I) ----

 Çağdaş sanat küratörü: 

 — Lise yıllarımda, diyebilirim. O yıllardan beri Türkiye ve 

dünya sanatını hep heyecanla takip ettim, gözlemledim. Ça-

lıştığım galerilerde daha çok Türk sanatçılarla tanışma fırsa-

tım olurken Elgiz Müzesi’ndeki görevimde ise dünyaca önem-

li küratörler, sanatçılar, yazarlarla, galeri ve müze direktör-

leri ile tanışma imkânım oldu. 2009 senesinden beri düzen-

li olarak Basel İsviçre’de Art Basel, Londra’da Frieze, Vene-

dik Bienali, birçok uluslararası fuar ve bienali ziyaret ediyo-

rum. Uluslararası sanat aktörleri ile her zaman bağlantımı 

devam ettiriyorum.

 Muhabir :

 (II) ----

 Çağdaş sanat küratörü:

 — Özellikle eksikliğini gördüğüm alanlarda eğitim vermek, 

bendekileri çevreme aktarmak, çocuklara sanatı bir yaşam 

biçimi olarak tanıtmak amacıyla yola çıktım. Öğrencilere çe-

şitli konularda eğitim ve danışmanlık vererek destek olmak, 

yetişkinlere sanatı ve müziği daha iyi tanıtmak, sanatçıları ve 

sanatı daha iyi bir şekilde anlatmak ve nesiller arası yaşa-

nan kültür erozyonuna bir son vermek, nesiller arası bir açık 

diyalog kurmak amacı ile başlattım. Bu yüzden ismi “Açık 

Diyalog İstanbul”. 

 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-

gisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. Çağdaş sanat alanında başarılı olmak için nasıl bir 

çalışma disiplinine sahip olmak gerekiyor?

II. Kuşaklar arası iletişim için planladığınız proje hak-

kında bilgi verebilir misiniz?

B) I. Çağdaş sanat küratörlüğü yaparken sizi yıldıran zor-

luklarla karşılaştınız mı?

II. Çağdaş sanatı gençlere tanıtma adına yeterli çalış-

malar yapıldığına inanıyor musunuz?

C) I. Çağdaş sanata ilginiz nasıl başladı ve şu an nasıl de-
vam ediyor?

II. “Açık Diyalog İstanbul” nasıl doğdu ve oluşturulma 
amacı nedir?

D) I. Çağdaş sanatla uğraşan gençlere başarılı olmaları 

için ne gibi tavsiyeleriniz olur?

II. Türkiye’de çağdaş sanat çalışmalarını destekleyen 

kurumların çalışmalarını önemsiyor musunuz?

E) I. Çağdaş sanat ürünlerini sergileyecek mekânların  ve 

kuruluşların daha da artması için ne zamandan beri 

uğraşıyorsunuz?

II. Batı sanat dünyasıyla kıyasladığınızda ülkemiz genç-

leriyle yetişkinleri arasında sanata bakış açılarında 

bir farklılık görüyor musunuz?

36. Günümüz modern toplumunda erişkinlerin ergenliğe gerile-

diği ve ergenlerin de erişkin olmaya niyetlenmedikleri açık-

ça gözlemlenebilen bir gerçek artık. “Baba” kavramının yok 

oluşuna tanık oluyoruz. Bütün simgesel biçimleriyle baba 

ve otoritesi kayıplara karışıyor. Yarım erişkinlik ise ödüllen-

diriliyor. Böylece bütün eski öğretilerde yerleşik olan dürtü-

leri kontrol etme, bastırma ve disiplin gibi dizginler serbest 

bırakılıyor. Günümüzün insanı geçmişin kısıtlama ve dizgin-

lerinden kurtuldukça kendisini daha özgür hissediyor. An-

ne babalar çocukluğa geriliyor ve yalnız bırakılmış çocuklar-

dan da bir an önce büyümeleri isteniyor. Çocuklar bunu el-

bette başaramıyor, yetişkinlik ve çocukluk arasında bir du-

rakta kalakalıyor.

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) Anne babalık kurumu, yaşamlarının her döneminde bi-

reylerin ihtiyaç duyduğu bir olgudur.

B) Gençler dünyayı anlamak ve anlamlandırabilmek için ya-

şamda kendilerine kılavuzluk edecek birilerine ihtiyaç 

duyar.

C) Doğru bir ebeveynlik görmeden büyüyen çocuklar, ken-

dileri anne baba olduklarında, izleyebilecekleri bir eriş-

kin rol modelinden yoksun kalmaktadır.

D) Toplumsal kimlik kaybı, kişilerdeki olgunlaşmayı gecik-

tirdiği gibi onlardan sorumluluk duygusunu da söküp al-

maktadır.

E) Günümüzde gençlerin çoğu, yaşlarının gerektirdiği dav-

ranışlardan uzak tutumlar sergilemektedir.

35. Berlin’e kış (tür adı) ortasında ayak basıldığında gerçekten 

ilk hissedilen, insanın âdeta beynine işleyen bu (işaret za-

miri) keskin soğuk oluyor. Gökyüzü kalın, gri bir (belgisiz sı-

fat) battaniyeyle kaplı. İnsanlar sokaklarda oyalanmadan, 

hızlıca (durum zarfı) yürüyor. Meydanlar, parklar boş; ağaç-

lar yapraksız. Kentin kuzeyi daha (zaman zarfı) soğuk ve se-

vimsiz. Berlin bu soğuk kış günlerinde içini kimseye (belgi-

siz zamir) açmıyor. 

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangilerinin türü ay-

raç içinde yanlış verilmiştir?

A) I ve III B) II ve V C) III ve V  

                  D) IV ve V                        E) IV ve VI

I

II

III

IV

V

VI
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 İnsanların yerine çevremizdeki fiziksel ortam (sıcaklık, ba-

sınç, uzaklık vb.) değişikliklerini algılayan cihazlara “sensör” 

denir. Bir diğer adı da algılayıcılar yani duyargalardır. Fizik-

sel ortamla elektrikli ve elektronik cihazları birbirine bağla-

yan bir köprü görevi görürler. İlk olarak 1987 yılında “Stei-

nel” tarafından kullanılan sensörün üretilme amacı aydınlat-

maydı. Şu an ise sensörler bize enerji harcatmamak için bir-

çok problemin üstesinden çabucak geliyor. Alışveriş mer-

kezlerinin, kafelerin, hastanelerin, otellerin, havalimanlarının 

vazgeçilmezi olan otomatik kapılar da sensörlerin sağladığı 

bilgiye dayanarak işlerini görüyor. Engelli yayaları da hesa-

ba kattığımızda otomatik kapıların önemini daha kolay kav-

rarız. En az kolay geçiş kadar önemli bir konu daha var: hij-

yen. Kapıyı açmak için hijyenik olmayan kapı kollarına do-

kunmanıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla otomatik kapıların 

sağlık sektörüne de dolaylı yoldan katkısı büyük. Bir diğer 

katkısı ise içerideki sıcak veya soğuk havanın içeride tutul-

ması. Böylelikle ısıtma ve soğutma masrafları kontrol dışı et-

kenlerden korunmuş oluyor.

40. Bu parçadan sensörler ile ilgili olarak

 I. İşlevsel özellikleri nedir?

 II. Üretim maliyetleri nelerdir?

 III. Nerelerde kullanılmaktadır?

 IV. Ne zaman kullanılmaya başlanmıştır? 

 V. Kurulum ve işletme aşamaları nedir?

 sorularından hangilerine cevap alınamaz?

A) I ve II B) II ve III C) II ve V

                   D) III ve V                           E) IV ve V

39. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden han-

gisi söylenemez?

A) Terimlere yer verilmiştir.

B) Tanıklıklardan yararlanılmıştır.

C) Sessel yinelemelere yer verilmiştir.

D) Karşılaştırma yapılmıştır. 

E) Tanımsal nitelikli yargılar kullanılmıştır.

38. Aşağıdakilerden hangisi I. parçada anlatılanlarla anlam-

ca aynı doğrultudadır?

A) Bir bilginin bilimsel nitelik taşıması, farklı ortamlarda ay-

nı yöntemlerle doğrulanabilir olmasına bağlıdır.

B) Bilgi üretimi, insanlığa yarar sağlıyorsa gerekli ve önem-

lidir. 

C) Bilimsel nitelikli bilgiler, ortaya çıkan yeni bulgularla sü-

rekli olarak değişmektedir. 

D) Bilginin büyük bir hızla arttığı günümüzde bilimsel yön-

temlerin her durumda geçerli olması mümkün değildir.  

E) Çağımızda artan bilgi birikimi ve deney olanakları, mev-

cut bilgilerin sorgulanmasını gerektirmektedir. 

39 - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 I. Bilgi üretme süreci deney, gözlem veya akıl yürütmeyle 

tekrarlanabilir olmalıdır. Yani sizin, bilimsel bilgi diye ha-

vuza koyduğunuz bilgiyi, aynı yöntemlerle başkaları da 

üretebilmelidir. Aynı deney ve gözlemi tekrarladığında 

aynı sonuçların (veri, data) çıktığını görebilmelidir. Örne-

ğin, siz bir embriyonun gelişimini gözlemleyip birtakım 

sonuçlara ulaştıysanız aynı deneyi aynı koşullarda baş-

kaları da yapıp aynı sonuçlara ulaşmalıdır. 

 II. Başkalarının deneylerinde verilerinizin yanlışlığı ortaya 

çıkarsa ürettiğiniz bilgi, havuzda barınamaz. O tür bilgi-

ler kendiliğinden dışarı atılmış olur. Bilimsel bilgiyi güç-

lü kılan nokta da budur. Yanlışlığı gösterilen bilgiye kim-

se itibar etmez, kimse onu kullanmaz, bilgi kendiliğin-

den değerini yitirmiş olur.

37. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-

lenebilir?

A) II. parçada, I. parçada ileri sürülen olgunun çelişkili yön-

lerine değiniliyor. 

B) II. parçada, I. parçada belirtilen olgunun olumlu sonuç-

lanmasının bilimi sağlam kılan bir özellik olduğu açıkla-

nıyor.

C) Her iki parçada da bilimsel çalışmaların insanlık tarihin-

deki serüveninden söz ediliyor.

D) Parçalarda birbiriyle çelişen iki düşünce, aynı örnekler 

verilerek açıklanıyor.

E) II. parçada, I. parçada savunulan düşünceyi destekle-

yen bir uzman görüşüne yer veriliyor. 
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1. 1876’da ilan edilen Kanun-ı Esasi’de kişiler arası eşitlik, mal 

ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, ba-

sın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve 

hürriyetlerine yer verilmiştir. Osmanlı Devleti, artık hüküm-

darın kişisel isteklerine göre değil, anayasadaki kurum ve 

kurallara göre yönetilecekti.

 Bu bilgilere göre Kanun-ı Esasi’nin ilanı ile aşağıdakiler-

den hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A) Anayasal düzene geçmek

B) Ülkede kültür birliğini sağlamak

C) Yargı bağımsızlığını sağlamak

D) Temel hakları korumak

E) Demokratik usulleri uygulamak

2. “Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat bu taarruzu erteliyo-

ruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen ikmale biraz daha zaman 

lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç 

taarruz etmemekten daha fenadır.”

 Mustafa Kemal, Eylül 1921’de kazanılan Sakarya Savaşı son-

rası taarruz için kamuoyu ve meclisdeki bazı milletvekilleri-

nin taarruzun bir an önce yapılması isteklerine yukarıdaki 

yanıtı vermiş ve ordu, 1922 yılının yaz aylarına doğru taarru-

za hazır hâle gelmiştir.

 Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in taarruzu ertelemesi-

nin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İtilaf devletlerinin desteğini almak

B) Savunma savaşı yapmak

C) Taarruzu yaz mevsiminin başında yapmak

D) Ordunun eksiklerini gidermek

E) Milletvekillerinin taleplerini yerine getirmek

4. 

 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bu maddelerine bakı-

larak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylene-

mez?

A) Anadolu’da Osmanlı yönetimine karşı çıkabilecek azın-

lık isyanlarının engellenmesi

B) Haberleşme ve ulaşımın kontrol altına alınması

C) İşgallere hukuki dayanak sağlanması

D) Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakılması

E) Olası işgallerin kolaylaştırılması

Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için 

gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edile-

cektir.

İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden stratejik nok-

taları işgal edebilecektir.

Boğazlar açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal 

edilecektir.

Tüm telsiz ve telgraf hatlarının kontrolü, Toros tünelle-

ri ve demir yollarının denetimi İtilaf Devletlerine bırakı-

lacaktır.

3. • Boy üyelerinin seçtiği boy beyleri, boylarını temsilen top-

lantılara katılmışlardır.

 • Burada “orun” ve “ülüş” törelerine göre kimin nereye 

oturacağı bir kurala bağlanmıştır.

 • Kağan’ın başkanlığında toplanan Kurultay’ın üyelerine 

“toygun” adı verilmiştir.

 İlk Türk devletlerindeki Kurultay ile ilgili verilen bu bilgi-

ler;

 I. işleyişinde belli bir hiyerarşik düzenin olduğu,

 II. halkın görüş ve beklentilerinin gündeme gelebildiği,

 III. hükümdar seçiminin burada yapıldığı

 durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

                  D) I ve III                            E) I, II ve III

1. Bu testte sýrasýyla, Tarih (1-5), Coðrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklý müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alan-

larýna ait toplam 25 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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5. Canan :  Hitit krallarının tanrı tarafından görevlendirildiğine 

inanılır ve onun emirleri tanrı emri olarak görülür-

dü.

 Hasan :  Kutsal güçleri olduğuna inanılan Urartu kralları ül-

keyi tanrı Haldi adına yönetmişlerdir.

 Bu diyalogda verilen anlayışın aşağıdakilerden hangisi-

ne yönelik olduğu savunulabilir?

A) Halkta ahiret inancı oluşturma

B) Feodal yönetime geçme

C) Askerliği özendirme

D) Putperestlik inancını halk arasında yayma

E) Devlete bağlılığı artırma

8. Aşağıda dış kuvvetler tarafından oluşturulan üç farklı yer şek-

li gösterilmiştir.

 Bu yer şekilleri ve bulunduğu arazilerle ilgili, aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. yer şekli eriyebilen kayaçlar üzerinde oluşmuştur.

B) II. yer şeklinin bulunduğu yerlerde en etkin dış kuvvet 

rüzgârdır.

C) III. yer şekli volkanizma sonucu yer yüzüne çıkan mal-

zemelerin aşındırılması ile oluşmuştur.

D) I. yer şeklinin bulunduğu arazilerde terra rossa toprak-

ları yaygın olarak görülür.

E) II. ve III. yer şekillerinin bulunduğu arazilerde yer altı su 

seviyesi yüksektir.

� �� ���

6. Bir topoğrafya haritasında;

 • akarsuyun ağız kısmında denize doğru girinti yapan eğ-

riler,

 • en içteki izohips halkasını çevreleyen ok işaretleri,

 • izohipsleri kesen çizgiler,

 • iki tepe arasında yüksekliğin en az olduğu yerler

 bulunmaktadır.

 Buna göre, haritada aşağıdaki yeryüzü şekillerinden han-

gisinin bulunduğu söylenemez?

A) Haliç  B) Çanak C) Delta

                D) Vadi                                 E) Boyun

7. Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde nüfusun dağılışın-

da doğal faktörlerin etkili olduğuna kanıt olarak gösteri-

lemez?

A) And Dağları’nın kuzeyinde yerleşme sınırının Ural Dağ-

ları’ndan yüksek olması

B) Sibirya ve Alaska’nın kuzey kesimlerindeki maden ya-

takları çevresinde yerleşim yerlerinin kurulması

C) Dünya’da nüfusun büyük bir kısmının Kuzey Yarım Kü-

re’nin orta kuşağında toplanması

D) Nil, Sarıırmak ve Ganj gibi akarsu havzalarının yoğun nü-

fuslanması

E) Karaların kıyı kesimlerinin iç kesimlerine göre genel ola-

rak yoğun nüfuslanması
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10. 

 Yukarıdaki haritada üç farklı iklim tipinin görüldüğü bazı alan-

lar gösterilmiştir.

 Bu alanların sıcaklık ve yağış özellikleriyle ilgili, aşağı-

dakilerden hangisinin benzer olduğu söylenebilir?

A) Yıllık sıcaklık farkının az olmasının

B) Yağışların daha çok cephesel karakterde olmasının

C) Kışların soğuk ve don olaylarının fazla yaşanmasının

D) Yağışların sıcak mevsimlerde artmasının

E) Yıllık sıcaklık ortalamasının 20 °C’den yüksek olmasının

�������

9. Ülkeler arasındaki ticarette deniz yolu ulaşımı, diğer ulaşım 

yollarına göre daha çok tercih edilmektedir.

 Buna göre deniz yolu ulaşımının;

 I. ulaşım süresi,

 II. yakıt giderleri,

 III. yük taşıma kapasitesi

 özelliklerinden hangileri açısından diğer ulaşım türlerin-

den avantajlı olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

                     D) I ve III                            E) II ve III

11. Pozitivizmin esas aldığı bilginin temel özelliği, olgulara yö-

nelik olması ve konu edindiği olguyu açıklamasıdır. Bu açık-

lama modeli, özel fenomenlerle genel olgular arasında iliş-

kiler kurmak ve bu ilişkileri önermeler biçiminde ifade etmek-

ten ibarettir. Comte’un bilimsel bilgi için koymuş olduğu bu 

hedefi aynen benimseyen Hempel’e göre de, doğa bilimle-

rinin başlıca amaçlarından biri fiziksel dünya fenomenlerini 

açıklamaktır.

 Bu parçadan hareketle, pozitivizm yaklaşımı hakkında 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Aklın yasaları ile doğanın yasalarını birleştirdiği

B) Bilginin olanağını gözlemlenebilir olanla sınırladığı

C) Metafizik fenomenleri fizik alana indirgediği

D) Yaşamda işe yarayanların bilgisini önemsediği

E) Bilginin doğruluk ölçütü olarak aklı esas aldığı

12. – Tanrı’nın varlığı veya yokluğu kanıtlanabilir mi?

 – İnsan Tanrı hakkında nasıl bir tutum içinde olmalıdır?

 sorularını sırasıyla,

 – Hayır, kanıtlanamaz.

 – İnsan Tanrı hakkında kesin bir bilgi elde edebilecek du-

rumda değildir, bu nedenle Tanrı hakkında her türlü  yar-

gıdan kaçınmalıdır.

 biçiminde cevaplayan kişinin bu düşüncesi, aşağıdaki-

lerden hangisine yakındır?

A) Plotinos’un Yeni Platonculuk görüşüne

B) Aristoteles’in rasyonalizmine

C) Pyrrhon’un septisizmine

D) Platon’un idealizmine

E) Ockhamlı William’ın çift hakikat öğretisine
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14. Uranüs gezegeninin hareketleriyle ilgili 19. yüzyılda yapılan 

gözlemler, Uranüs’ün yörüngesinin Newton Kuramı’nın ön-

gördüğü çizgiden saptığını gösterir. Bu durum karşısında iki 

bilim adamı, Uranüs civarında daha önce keşfedilmemiş olan 

ve Uranüs’e çekim kuvveti uygulayarak yörüngesinde sap-

maya neden olan bir gök cisminin olduğunu iddia etmişler-

dir. Ardından iki bilim adamı, bu sapmaya ne kadarlık bir 

kütle çekiminin neden olabileceğini ve kütlenin olası konu-

munu hesaplayarak Neptün gezegenini keşfetmişlerdir.

 Bu parçada, bilimsel çalışma süreci ile ilgili aşağıdaki-

lerden hangisi yaşanmamıştır?

A) Bilimsel paradigmanın değiştirilmesi

B) Hipotezin gözlem ve deneyle doğrulanması

C) Problemi çözen bir hipotezin ileri sürülmesi

D) Araştırmacının dikkatini çeken bir olayın gözlenmesi

E) Problemin güvenilir şekilde açıklanması

13. Gazali’ye göre, duyu organlarından birinin yokluğu veya arı-

zası durumunda eşyanın duyu yoluyla elde edilen bilgisi ya 

eksik veya yanlış olur. Her şeyin tecrübe edilmesinin imkan-

sızlığına da dikkat çeker. Örneğin, yıldızlarla ilgili bazı olay-

lar bin yılda bir oluşması nedeniyle tecrübe edilmesi imkan-

sızdır. Gazali’ye göre akıl da, eşyanın derinliklerindeki cev-

herleri keşfetmek için gerekli donanıma sahip olmadığından 

yüzeyde gördükleriyle yetinmektedir. Bunlara karşın kalp 

dünyası, aklın ve duyuların ulaşamayacağı kaynaklardan 

beslenmektedir. Kalpte ortaya çıkan duygular, kaynakları ve 

mahiyetleri itibariyle aklın idrak gücünün dışındadır.

 Gazâli’nin bu düşüncesine dayanarak aşağıdaki yargı-

lardan hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanda kesin bilgiye ulaşma yetisi yoktur.

B) Doğru bilgi akıl ve deney birlikteliği ile kavranabilir.

C) İnsan düşünme gücüyle diğer varlıklardan ayrılır.

D) İnsan varlığın bilgisini sezgisel bir duyuşla bilebilir.

E) Bilgilerimiz dış dünyayı göreceli yansıtır.

15. Ütopyaların ilk örneğini Platon yazmıştır. Platon’un olgunluk 

dönemi çalışmalarından olan Timaios adlı ütopya eseri, Yu-

nan’ın toplumsal ve siyasal düzeninin sarsıldığı döneme 

denk gelmiştir. Burada Atlantis adında; gücün, düzenin ve 

refahın yurdu olan bir yer tasvir edilir. Yöneticiler adil, çalı-

şanlar verimli, insanları erdemli ve cesurdur. Ailenin nasıl ku-

rulacağından nasıl çocuk yapılacağına, nasıl yetiştirileceği-

ne kadar toplum her yönüyle dizayn edilmiştir.

 Bu parçaya dayanarak Platon’un ütopya eseri ile ilgili 

aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Toplumun bulunduğu koşullara göre şekil almaktadır.

B) Toplumu oluşturan birey ve kurumlar ideal olarak tasar-

lanmıştır.

C) İnsanların mutluluğunu temin eden bir yer kurgulanmak-

tadır.

D) Toplumun amaçlarını gerçekleştirecek bir yönetim sis-

temi yansıtılmaktadır.

E) İktidarın kaynağı halkın iradesine dayandırılmaktadır.
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16. - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal ola-
rak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip Okulları öğrencileri/
mezunları cevaplayacaktır.
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18. • “İnsan, ancak çalıştığını elde eder.” (Necm, 53: 39)

 • “Kişi, elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir ka-

zanç elde etmemiştir.” (Buhari) 

 Bu ayet ve hadisle ilgili;

 I. Çalışarak kazanmanın önemi vurgulanmıştır.

 II. Karaborsacılık, tartıda hile yapmak gibi davranışlar ya-

saklanmıştır.

 III. En hayırlı kazancın ticaret yapmak olduğu vurgulanmış-

tır.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III   

16. “Doğruluktan ayrılmayınız! Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de 

insanı cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğruyu arar-

sa Allah katında doğru olanlardan yazılır. Yalandan sakını-

nız! Yalan insanı günaha, o da cehenneme götürür. Kişi ya-

lan söyler ve yalana devam ederse sonunda Allah katında 

yalancılardan yazılır.” (Buhari)

 Bu hadisle ilgili;

 I. Müslüman sözünde, özünde ve davranışlarında dürüst 

olmalıdır. 

 II. Yalan insanı her zaman günaha ve kötü sona götürür.

 III. Sabreden insanlar, kötü bir durumda ümitsizliğe düş-

mezler.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III   

19. • “Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize 

kulluk edin ki sakınasınız.” (Bakara, 2: 21)

 • “Allah(ın boyasın)dan daha güzel boyası olan kimdir? 

Biz (yalnızca) O’na kulluk edenleriz.” (Bakara, 2: 138)

 • “Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabb’ine kulluk et.” (Hicr, 

15: 99)

 Bu ayetlerde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden han-

gisidir? 

A) İbadetin temelinde korku, saygı, sevgi ve sığınma duy-

guları vardır.

B) İman ancak ibadetlerle koruma altına alınabilir.

C) İbadetler insanda sorumluluk bilincini geliştirir. 

D) İbadetler, kul ile Allah (c.c.) arasında haberleşmeyi sağ-

layan köprü görevini görür.

E) Varlıkların asıl görevi yüce Yaratıcıya ibadet etmektir. 

17. I. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bizzat kendisi tarafından ya-

pılan uygulamadır. Bu sünnet çeşidi, Hz. Muhammed’den 

(s.a.v.) sonra sözlü olarak anlatılmasa da sahabi ve son-

raki nesiller tarafından aralıksız olarak uygulanagelmiş-

tir. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) isnad edilen bazı sözlerin 

gerçekten hadis olup olmadığını tespit etmek için bu 

sünnet mihenk taşı kabul edilmiştir. 

 II. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görüp işittiği bir işe karşı çık-

maması ve onu kabul etmesidir. Çünkü Hz. Muhammed 

(s.a.v.) bir işin yapıldığını gördüğü veya işittiği halde onu 

reddetmemiş ve susmuşsa, bu durum O’nun bu işi tas-

vip ve kabul ettiği anlamına gelir.

 Yukarıdaki açıklamalar aşağıdakilerden hangisiyle ilgili-

dir?

I II

A) Takriri sünnet Fiili sünnet

B) Takriri sünnet Kavli sünnet

C) Kavli sünnet Takriri sünnet

D) Fiili sünnet Takriri sünnet

E) Fiili sünnet Kavli sünnet

20. Abdest uzuvlarında yarası bulunan bir kişi, su ile yıkamak 

yaraya zarar verdiği takdirde, bu uzvunu mesh edebilir. Hat-

ta sağlığa zarar vermesinden korkarsa mesh etmeyi de terk 

edebilir. Burada, yıkamanın yaraya zarar vereceği ve yara-

nın iyileşmesinin uzayacağı kesin veya kesine yakın ise, ki-

şi mutlaka mesh etmek hatta, doktorun önerisine uyarak bu-

nu da terk etmek zorundadır.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Abdest alanın bütün küçük günahları affolur.

B) Zorluklar halinde hükümler genişletilebilir.

C) Hastalıklara karşı gösterilen sabır, sadakadır.

D) İman, insanı her türlü inanç kirlerinden temizler. 

E) İbadetler günlük hayatı zaman bakımından düzenler.
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21. - 25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal 
olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar 
cevaplayacaktır.
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23. “Çöreğin kanıtı yenmesindedir.”

 Engels’in bu sözünden çıkarılabilecek sonuç aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

A) Değişim görünüşte vardır. 

B) Gerçekle gerçek tarzda bir ilişki kurulabilir.

C) Mutlak gerçeklik idealar evrenindedir.

D) Form kazanmadıkça madde var olamaz.

E) Evrende var olan her şeyin bir amacı vardır.

21. Bir biyolog bana, “Bütün yılanlar zehirlidir” dedi. Nereden 

biliyorsun, diye sordum. O da bana, “Çünkü bu güne kadar 

rastlanan bütün yılanlar zehirlidir” diye cevap verdi. Yani 

önermesine kanıt olarak geçmiş deneyimlerini gösterdi ve 

bunu geleceği de kapsayacak şekilde genel bir doğru ola-

rak öne sürdü. Peki, geçmiş durumlara ilişkin sınırlı deneyi-

mimize dayanarak geleceği de kapsayan sonsuz bir genel-

lemeye varmada ne ölçüde haklıyız?

 Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? 

A) Kuhn’ın bilim, bilim insanlarının etkinliklerinden oluşur 

görüşüne

B) Carnap’ın bir bilginin bilimsellik ölçütü doğrulanabilirlik-

tir ilkesine

C) Wittgenstein’ın bir bilginin doğru olup olmadığını bilmek 

için onu gerçeklikle karşılaştırmamız gerekir demesine

D) Popper’ın önermelerin tümevarım ile kesin olarak doğ-

rulanamayacağını ileri sürmesine

E) Aristoteles’in tümdengelim yöntemine dayanan bilim an-

layışına

25. Çeviri hareketi İslam düşünce tarihinde bir dönüm noktası-

dır. Müslümanlar hem fetihler sonucunda karmaşık prob-

lemlerle karşılaşmaları hem de farklı kültürlerle iç içe yaşa-

malarının getirdiği zorunluluktan dolayı mevcut bilgilerinin 

yeterli gelmediğini görerek başka dillerden tercümeler yap-

maya başladılar. İlk tercümeler daha çok astronomi, tıp, ma-

tematik, edebiyat, tarih gibi alanlarla ilgiliydi. Daha sonra 

başka kültürlerin etkileri artmaya başlayınca, Müslümanlar 

dinlerini yabancı unsurların etkisine karşı savunmak istedik-

leri için felsefe, mantık gibi alanlara yönelmişlerdir.

 Bu parçada, İslama felsefesinin ortaya çıkması aşağıda-

kilerin hangisine bağlanmaktadır?

A) Yaşamın amacını merak etmeye

B) Doğayı açıklama isteğine

C) Dinlerini koruma düşüncesine

D) Toplumsal yaşamı düzenleme amacına

E) Yaşamda mutlu olmayı öğrenmeye

24. 18-19. yüzyılın sonlarına doğru düşünsel alanda duygu ve 

düşüncenin ideal formlarda ifade edilmesini sağlayan özgür 

bir ortam belirmişti. Bu ortamda duygu ve coşkunun önem-

li olduğu, sade bir dilin kullanıldığı, Voltaire ve Rousseau gi-

bi Fransız düşünürlerinin öncülüğünde yeni bir akım gelişir. 

Özellikle Alman düşüncesinde kendini gösteren ve sonra 

bütün Avrupa’yı saran ve etkilerini felsefeden çok sanatta 

gördüğümüz bu akım, yaşama ve evrene karşı bir ‘yaşam 

tutumu’ ya da bir ‘yaşam duygusu’ geliştirir.

 Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A) Romantizm   B) Hümanizm

C) Pozitivizm     D) Empirizm

                                    E) Rasyonalizm

22. Budizmin kurucusu Siddhartha Gautama, deneyimlerinde 

zevk ve sefa içinde zengin bir hayat sürmenin de aşırı per-

hiz ve arzuları kırmanın da insanı kurtuluş ve mutluluğa eriş-

tirmediğini anlamıştı. Sonra kendisine “Buda” denilen bu 

adam, insan için en doğrusunun aşırılıklardan uzak bir “or-

ta yol”un izleyicisi olmak gerektiği sonucunu çıkarmıştı. Bun-

dan sonra Buda, insanlara barış ve sükuneti öğretmeye baş-

lar ve insani acıların üstesinden ancak dünyevi gerçekliğin, 

bireysel benliğin yarattığı yanılsama perdesinin ötesine geç-

mekle, insanın bütün acılara yol açan sahte arzulardan, baş-

tan çıkarıcı tutkulardan arınmış bir kişilik geliştirmekle geli-

nebileceğini öne sürmüştür.

 Buda’nın parçadaki düşüncesine göre, insanın kurtuluş 

ve mutluluğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Tutkularını tümüyle yok etmekle

B) Doğaya uygun yaşamakla

C) Bilgili olmakla

D) Yaşamında özgür olmakla

E) Kontrollü bir yaşam sürmekle
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1. a,  b,  c  ve  d  tam sayılar olmak üzere, 1 numaralı kare içi-

ne  a  sayısı yazılıyor.

 Bu karelere okların yanında yazılan işlemler yapılarak IV. ka-

reye ulaşılıyor.

 Buna göre,

 I. a.b   çarpımı çift sayıdır.

 II. c + d  toplamı çift sayıdır.

 III. a – b + c – d  sayısı çift sayıdır.

 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

� ���
�

����
������

���
�
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3. • a\Ş , a\ß , a\ã  tam sayı,

 • b\ß  ve  b\á  tam sayı,

 • c\Ş , c\ß , c\á  tam sayı,

 olmak üzere;  a, b, c  pozitif tam sayıları için,

 I. a + b + c  toplamı  3’ün katıdır.

 II. a . b . c  çarpımı  48  olabilir.

 III. a + b + c  toplamı 29 olabilir.

 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 

4. n  kenarlı çokgenin kenar sayısı ile içine yazılan sayı arasın-

da bir bağlantı kurularak, üslü sayılar tanımlanıyor.

 Bu bağlantı,

  x  = x3 ,     x  = x5 ,     x  = x2

 şeklinde tanımlandığına göre,

 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

��
� �

�� ��


�� ��� �

 ��

� � 

2. a  ve  b  sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,

  |a| = a

  |b| = – b

  |a + b| = – a – b

 olduğuna göre,

 I. a – b < 0

 II. |a| < |b|

 III. |a . b| < a . b

 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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5. 

 Yukarıda 4 araçlık bir otopark gösterilmiştir. Herbirinin eni 

3,4 m ve boyu 4,8 m olan dört özdeş dikdörtgenden oluş-

muş bu park yerlerine  araçlar park ederken ön ve arka kı-

sımlarında 40 cm’lik, sağ ve sol yanlarda 50 cm’lik boşluk 

bırakılması zorunludur.

 Buna göre, boyutları ile birlikte verilen aşağıdaki A, B, 

C, D ve E araçlarından hangisi bu otoparka park yapa-

maz?

A) B)

C) D)

E)

2ñ2m

ñ2m

ñ7m

ñ5m

ñ8m

ñ5m

2ñ5m

ñ3m

2ñ3m

ñ5m

���������

���������
� � � �

7. Aşağıda boyları özdeş olan tahta çubuklar yardımıyla birim 

kareler elde edilmiştir.

 Bu birim kareler üst üste ve yanyana konularak elde edilmiş 

örüntünün ilk üç adımı verilmiştir.

 Buna göre, 15. adımda elde edilen şeklin çevresi a birim 

ve bu şekilde kullanılan tahta çubuk sayısı b tane oldu-

ğuna göre, a + b  toplamı kaçtır?

A) 152 B) 153 C) 154 D) 155 E) 156

1. 2. 3.

. . .

6.   C, B, K,  ?   sembollerinin her biri  + ,  x ,  – , :  olarak 

tanımlanan dört işleme karşılık gelmektedir.

  4 C 4 = 16

  9 B 3 = 3

  12 K 2 = 14

  20 ? 5 = 15

 olduğuna göre,

  (x C 2) B 3 = (x K 1) ? 4

 eşitliğini sağlayan  x  değeri kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

8. Aşağıda ebatları (boyutları) cm cinsinden verilmiş bir fotoğ-

rafın, renkli fotokopide büyütülmüş ve küçültülmüş iki hali-

nin ebatları verilmiştir.

 Buna göre,  x + y  toplamı kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 6 D) 3 E) 7

8 cm

12 cm

y cm
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9. Murat, 450 saat sürecek olan bir üniversite hazırlık kursuna 

gidecektir. Bu kurs hafta içi üç gün (Pazartesi, Salı, Çarşam-

ba) 4’er saat, hafta sonu ise 2 gün 5’er saat olarak yapıla-

caktır.

 Buna göre, Pazartesi günü kursa başlayan Murat’ın kur-

su hangi gün bitecektir?

A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba

 D) Cumartesi E) Pazar 

11. 

 Yukarıda verilen ABCD karesinin alanının iki katı MNKL dik-

dörtgeninin alanına eşittir.

 Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı aşağıdaki-

lerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) x + y B) x – y C) x . y

 D) 2 . x . y E) 4 . x . y 

M A N

B

KC
x x

y

y

L

D

10. Aşağıdaki sayı doğrusunda  a,  b  ve  c  gerçel sayılarının 

yerleri gösterilmiştir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A)
0

a.b b.c

2

B)
0

b.c b+c

2 3

C)
a+c

0

D)
0

a.b.c

2

E)
0

a+b+c

2

0

a b c

2

12. 

 Yukarıdaki şekilde, A ve B giriş kapısı C ve D çıkış kapısı olan 

bir ofis katının bölmeler şeklindeki altı ofis odası ve bu ofis-

leri birbirine bağlayan; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  numaralı do-

kuz kapısı gösterilmiştir. Ali  A  kapısından, Bülent B  kapı-

sından giriş yapacaklar ve Ali C kapısından, Bülent D kapı-

sından çıkış yapacaklardır.

 • Ofis odasından geçen birisi tekrar aynı odadan geçme-

yecektir.

 • Geçilen kapı numarası kadar puan alınacaktır.

 • Ali ve Bülent aynı odaları kullanmayacaktır.

 Buna göre, Ali ve Bülent’in topladığı puanların farkı en 

çok kaçtır?

A) 21 B) 22 C) 18 D) 16 E) 17

� �

� �

�

�

�
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13. Ahmet’in cüzdanında, seri numaraları farklı,

 • a  tane 20 TL’lik,

 • b  tane 10 TL’lik,

 banknot (kağıt para) vardır. Ahmet kitapçıdan aldığı 20 TL’lik 

kitabın ücretini öderken, 10 farklı şekilde ödeme yapabile-

ceğini hesaplıyor.

 a  ve  b  sayma sayıları olmak üzere,

 I. Ahmet’in cüzdanında en fazla 200 TL vardır.

 II. Ahmet’in cüzdanında en az 120 TL vardır.

 III. Ahmet’in cüzdanındaki kağıt para sayısı 7 olabilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III 

16. Bir müzik aletinde kulanılan metal çubukların metre cinsin-

den boyları ve dizilişleri aşağıda verilmiştir.

 En kısa çubuk (0,1) metre ve en uzun çubuk(0,4) metredir. 

Çubukların uzunlukları kısadan uzuna doğru eşit olarak art-

maktadır. 

 Buna göre, uzunlukları a, b, c, d, e ve f  ile verilen çubuk-

lar için,

  
f – d + b

e – c

 işleminin sonucu kaçtır? 

A) 6\á B) 5\Ş C) 5\ß D) 3\Ş E) 4\ß

�������

�������

� � � � � � �

14. BRAİLLE alfabesi, görme engellilerin kullandığı bir okuma 

biçimi olup kabartma noktalar yardımıyla yazılabilen harfle-

rin sayıların, bağlaçların ve noktalama işaretlerinin de belir-

tildiği bir sistemdir. Bu sistemdeki rakamları ifade eden kart-

lar aşağıda verilmiştir.

 Buna göre, üç basamaklı iki doğal sayının toplamı olan 

 ifadenin eşitinde elde edilen sayıyı yazmak için toplam 

kaç nokta kullanılır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

� � � � �

�  � � 


	

15. Aşağıdaki grafikte, bir havuzu dolduran A musluğu ile aynı 

havuzu boşaltan B musluğunun zamana göre akıttığı su mik-

tarları verilmiştir.

 Buna göre, bu iki musluk aynı anda çalıştırılarak 90 m3 

lük boş bir havuzu kaç saatte doldururlar?

A) 20 B) 18 C) 15 D) 12 E) 9

��������������
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17. Mahmut,arabası ile bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculukta ilk 

önce Y1 otobanını ve ardından Y2 otobanını kullanacaktır.

 • Y1 otobanında en az 60 km/sa, en çok 100 km/sa, 

 • Y2 otobanında en az 80, en çok120 km/sa hızları ile gi-

dilebilmektedir.

 Mahmut her iki otobanın da kurallarına uygun olarak araba-

sındaki hız sabitleyiciyi V km/sa hızına ayarlayıp yola çıka-

caktır.

 Buna göre, V sabit hızı aşağıdaki eşitsizliklerden hangi-

sindeki gibi olmalıdır?

A) |V – 90| £ 10           B) |V – 80| £ 10

C) |V – 90| £ 20           D) |V – 100| £ 20

                          E) |V – 100| £ 10

18. 

 Bir büfenin yiyecek ve içecek listesi yukarıdaki gibi verilmiş-

tir. Bu büfeden 1 börek, 1 tatlı ve 1 içecek alacak olan Ser-

hat, aynı anda iki veya üç tane sütlü ürünü birlikte yememek-

tedir.

 Peynirli börek, ayran, sütlaç ve muhallebi sütlü ürünler 

olduğuna göre, Serhat bu listeden kaç farklı seçim ya-

pabilir?

A) 36 B) 40 C) 44 D) 48 E) 50

BÖREK İÇECEK TATLI

Peynirli Ayran Sütlaç

Ispanaklı Limonata Muhallebi

Kıymalı Kola Baklava

Patatesli Meyve suyu Şekerpare

19. Ali, Burhan, Can, Davut, Eren ve Ferhan kendi aralarında bir 

satranç turnuvası düzenlemişlerdir. Turnuva boyunca her-

hangi iki kişi arasında en fazla bir maç yapılmıştır. Bu turnu-

vada Ali, Burhan, Can, Davut ve Eren sırasıyla 3, 2, 4, 5 ve 

5 maç yapmışlardır.

 Buna göre, Fatih bu turnuvada toplam kaç maç yapmış-

tır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. 

 Yukarıda 3 inç ve 5 cm uzunluğunda ölçüm yapabilmek için 

iki farklı cetvel verilmiştir. 1 inç uzunluğu yaklaşık olarak 5\Ş cm 

dir. Şekil-1’deki cetvelin her iki tarafında 0,2 inçlik, Şekil-2’de-

ki cetvelin ise her iki tarafında 0,3 cm’lik boşluk vardır.

 Çantasına yapıştıracağı Türk bayrağının alanını cetvel-

leri Şekil-3’teki gibi birleştirip, cm2 olarak hesaplayan 

bir öğrenci alanı yaklaşık olarak kaç cm2 bulur?

A) ó211 B) ó420 C) ó455 D) ó112 E) ó542

� � � � � �
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21. 

 Yukarıdaki üç farklı şekilde; taban boyutları aynı, yükseklik-

leri farklı beyaz, kırmızı ve mavi kutuların üst üste dizilmiş 

hali verilmiştir. Bu dizilişlerde elde edilen yükseklikler sıra-

sıyla 60 cm, 47 cm ve 61 cm dir.

 Buna göre,

 I. Kırmızı kutunun yüksekliği 12 cm dir.

 II. Beyaz kutunun yüksekliği 10 cm dir.

 III. Mavi kutunun yüksekliği beyaz kutudan 2 cm fazladır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

��������� ��������� ���������

22. Mehmet Öğretmen elindeki 120 tane cevizi, toplam  öğren-

ci sayısı 35 olan A ve B sınıflarına aşağıdaki gibi paylaştırı-

yor.

 • Cevizlerin bir kısmını A sınıfına, geri kalanını ise B sınıfı-

na veriyor.

 • Her iki sınıfta da öğrenciler, sınıflarına verilen cevizleri 

kendi aralarında herkes eşit ve olabilecek en çok sayı-

da ceviz alacak biçimde paylaşıyorlar.

 • Artan cevizler Mehmet Öğretmene geri veriliyor.

 Örneğin; 18 öğrenci bulunan A sınıfına 40, 17 öğrenci bulu-

nan B sınıfına da 80 ceviz verilirse A sınıfındaki öğrenciler 

2’şer, B sınıfındaki öğrenciler ise 4’er tane ceviz alarak Meh-

met Öğretmen’e 16 ceviz iade ediyorlar.

 A ve B sınıflarına 60’şar tane ceviz veren Mehmet Öğretmen 

geri iade ceviz  hiç almamıştır.

 Buna göre, A ve B sınıflarındaki öğrenci sayıları farkı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 5 B) 3 C) 2 D) 6 E) 1

23. Aşağıdaki şekilde 6 tane çubuk ve her çubukta 4’er tane hal-

ka vardır.

 Halkaların hepsi çıkarılıp 10 çubuktan oluşan başka bir dü-

zeneğe 1. çubuğa 1 halka, 2. çubuğa 2 halka, 3. çubuğa 3 

halka olmalı şartı ile her seferinde halka sayısı 1 artırılarak 

çubuklara halkalar takılıyor.

 Buna göre, bu 10 tane çubuğun tamamına bu kurala gö-

re halka takma işlemi yapılabilmesi için kaç tane halka-

ya daha ihtiyaç vardır?

A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) 33

1. 2. 3. 4. 5. 6.

24. A  pozitif tam sayısının asal çarpanlarına ayrılması

  A = 2x . 3y . 5z  . . .

 şeklinde verilmiş olup, birbirinden farklı asal çarpanlar için,

  A  = 1\Ş + 1\ß + 1\á + . . .

 biçiminde bir işlem tanımlanıyor.

 Örneğin, 12 = 22 . 3  için

  12  = 1\Ş + 1\ß = 5\â  dır.

 75 sayısı için  75  işlemini yapan Cem sonucu doğru ola-

rak buluyor.

 Bu işlemi asal çarpanların farklı olmasını dikkate alma-

dan tüm asal çarpanlar için yapan Ayla’nın bulduğu so-

nuç Cem’in bulduğu sonucun kaç katıdır?

A) É/ë B) Æ/õ C) Æ/ñ D) É/õ E) É/î
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25. 

 Hızı saatte  V km/sa olan otobüs ile hızı A km/sa olan Alp ay-

nı anda otobüs durağına doğru hareket ediyorlar. Aynı an-

da durağa 1 km uzaklıkta olan Can adlı öğrenci 5 km/sa hız-

la durağa doğru harekete başlıyor. Otobüs, Alp ve Can ay-

nı anda otobüs durağına vardıklarında ilk hareketlerinden t 

dakika geçmiş olup, otobüsün duraktan okula varması (3t) 

dakika sürmüştür.

 Buna göre, Alp ve Can’ın ilk durumda okula olan uzak-

lıklarının toplamı kaç km dir?

A) 27,5 B) 28 C) 28,5 D) 29,5 E) 30

�����

��� ���

������ ����� ����

27. n  pozitif tam sayı ve x  tam sayı olmak üzere,

  An = {x:  n – 4 < x £ n + 1}

 biçiminde An kümeleri tanımlanıyor.

 Buna göre,

 I. s(A1) = 5

 II. s(A2 Ç A3) = 4

 III. s(A1 È A2) = 6

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 

26. Beşiktaş ve Üsküdar ilçeleri arasında yolcu taşıyan bir yol-

cu vapuru, 800 yolcu kapasitelidir. Tek seferde 150 tam bi-

letli yolcudan aldığı ücretle, tek sefer maliyetini elde eden 

bu vapurda ücret tarifesi,

  • Tam bilet 4 TL,

 • Öğrenci bileti 2 TL

 • Yaşlı bileti 3 TL

 şeklinde belirlenmiştir.

 Beşiktaş’tan 100 tam, 50 öğrenci, 200 yaşlı yolcu ile hare-

ket eden bu vapur yolcularını Üsküdar’da indirip 200 tam,100 

öğrenci 100 yaşlı yolcu ile tekrar Beşiktaş’a dönmüştür.

 Buna göre, bu iki seferde vapurun gelirinin yüzde kaçı 

kârdır?

A) 50 B) 55 C) 40 D) 45 E) 60

28. Elemanları pozitif tam sayı olan bir küme, boş olmayan iki 

farklı alt kümeye nasıl ayrılırsa ayrılsın, bu alt kümelerden 

birinin elemanları toplamı diğer alt kümenin elemanları top-

lamını tam olarak bölüyorsa bu kümeye DENGELİ küme 

denir.

 Örneğin, A = {1, 2, 3, 6}  kümesi,  {1, 2}  ve  {3, 6}  şeklinde 

iki farklı alt kümeye ayrılıp, 1 + 2 = 3  sayısı  3 + 6 = 9 sayısı-

nı tam olarak böldüğünden A’ya DENGELİ küme denir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi DENGELİ küme de-

ğildir?

A) {2, 3, 5} B) {1,2, 3, 6, 9} C) {1, 3, 5, 9}

 D) {3,4, 5, 12} E) {3, 4, 7, 8} 
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32. 

 ABC bir üçgen,   m(DéEC) = 30°,   |AD| = |DC|

 |DE| = 12 cm,   |BC| = 20 cm

 Yukarıdaki verilere göre,  Alan(ABC)  kaç cm2dir?

A) 100 B) 110 C) 116 D) 120 E) 132 
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31. [AB  ışını ile  [AC  ışını  40°  lik açı yapacak şekilde A  nok-

tasında kesişmektedir.

 CéAB  açısının iç bölgesinde alınan bir  P  noktasının

 [AB  ışınına göre simetriği  K noktası

 [AC  ışınına göre simetriği  L  noktası 

 olduğuna göre,  m(KéAL)  kaç derecedir?

A) 80 B) 75 C) 60 D) 50 E) 40

29. Gerçel sayılarda tanımlı  f  fonksiyonu her  x  gerçel sayısı 

için,

 • f(– x) + f(x) = 0

 • x > 0 ,   f(x) > 0

 • x £ 0,   f(x) £ 0

 biçiminde verildiğine göre,

 grafikleri ile verilen fonksiyonlardan hangisi ya da han-

gileri f  fonksiyonu olabilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II

 D) I ve IV E) I, III ve IV 

y
y=x3

I.

x

yII.

x

y

2

0

III.

x

y=x

yIV.

x

30. 

 Yukarıdaki şekil, sek sek oynamak için kullanılan bir düze-

nektir. 0 numaralı bölümde bulunan bir çocuk her seferinde 

bir üst satırdaki bir bölgeye zıplıyor. Bu  zıplama işlemleri üç 

farklı sayının bulunduğu bölmelere yapılarak 8 numaralı böl-

mede son buluyor.

 Buna göre, 0’dan 8’e kadar zıplayan bir öğrencinin ara-

da yaptığı üç zıplamanın üçünün de asal numaralı böl-

melere olması olasılığı kaçtır?

A) 1\Ş B) 1\ß C) 1\â D) 1\ä E) ¿/ò

8

6

5

1 2

0

7

34
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35. 

 Dört tanesi sarı, biri kırmızı olan eş kare şeklindeki beş kar-

tondan sarı olanlar yan yana gelecek şekilde birleştirilmiş, 

kırmızı olan da onların üzerine konulmuştur.

 Karelerin bir kenarı 8 cm olduğuna göre, son durumda 

sarı kısmın alanı kaç cm2 olur?

A) 192 B) 208 C) 224 D) 240 E) 256

36. 

 Mert ve Cenk düz bir zeminde aynı noktadan, aynı yöne doğ-

ru yürümeye başlıyor. Mert 5 adım sonra 90° sağa, Cenk ise 

20 adım sonra 90° sola dönüyor. Mert döndükten 20 adım 

sonra; Cenk de döndükten 14 adım sonra duruyor.

 Mert’in 1 adımı 40 cm, Cenk’in 1 adımı 50 cm olduğuna 

göre, son durumda ikisi arasındaki uzaklık kaç metre 

olur?

A) 13 B) 15 C) 17 D) 18 E) 20

34. 

 ABCD, EFKL ve PRMN birer dikdörtgen

 |AE| = |BR|,   |DL| = 4ñ2 cm,   |AD| = a,   |EL| = b

 |PN| = c,   |CM| = x

 Yukarıdaki şekilde,  a – b = b – c = 4 cm  olduğuna gö-

re,  x  kaç cm’dir?

A) 4ñ3 B) 8 C) 4ñ5 D) 3ò10 E) 10
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33. 

 ABC bir üçgen,   AD ^ BC,   |BD| = |DC|  olduğuna göre, 

 I. AB ^ AC

 II. |AB| = |AC|

 III. |AD|
|AC|

 = 3\á

 ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) II ve III 

�
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39. Analitik düzlemde,

  A(0, 4)

  B(3, 5)

 noktalarından geçen doğrunun, x-eksenini kestiği nok-

tanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (– 4, 0) B) (– 6, 0) C) (– 8, 0)

 D) (– 10, 0) E) (– 12, 0) 

40. 

 Şekil - 1’de  36  adet birim küpten oluşmuş dikdörtgenler 

prizması şeklindeki cisimden  10  adet birim küp çıkartılmış 

ve  Şekil - 2’deki cisim elde edilmiştir.

 Buna göre, cismin yüzey alanında nasıl bir değişim ol-

muştur?

A) 4 birimkare artar          B) 2 birimkare azalır

C) 6 birimkare azalır          D) 4 birimkare azalır

                           E) 10 birimkare azalır

�������

�������

37. Bir ABCD eşkenar dörtgeninin içerisinde  K  noktası alınıyor.

 |AD| = |AK|  ve  m(BéCD) = 40°  olduğuna göre,  m(BéKD)  

kaç derecedir?

A) 140 B) 145 C) 150 D) 155 E) 160

38. 

 |AF| = 9 metre,   |AE| = 12 metre,   |ED| = 8 metre

 Barış, ABCD dikdörtgeni biçimindeki parkın içinde,  F mer-

kezli çember yayı şeklindeki pistte koşmaktadır.

 Pist,  E  noktasında başlayıp  B  noktasında bittiğine gö-

re, Barış’ın  F  ve  C  noktalarına uzaklıklarının toplamı 

en az kaç metre olur?

A) 30 B) 27 C) 26 D) 25 E) 24
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3. İç direnci önemsiz özdeş üreteçler ve özdeş K, L, M lamba-

ları ile şekildeki elektrik devreleri oluşturuluyor.

 Buna göre,

 I. K lambası en parlak yanar.

 II. L lambası yanmaz.

 III. En uzun süre M lambası yanar.

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III

 D) Yalnız III E) I, II ve III 

LK

M

1. Aynı doğrultuda sabit hızlarla hareket eden K ve L trenleri 

şekildeki konumdan harekete başlayıp aynı anda tünelin X 

hizasına varıyorlar. K treninin son noktası tünelin Y hizasına 

geldiğinde, L treninin de başlangıç noktası Y hizasına varı-

yor.

 Buna göre; K ve L nin boyu xK ve xL ile tünelin boyu xT 

arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) xL > xK = xT   B) xK = xT > xL

C) xL > xK > xT   D) xT = xK = xL

                                    E) xT > xL > xK

K

d d d
X Y

L

4. Özdeş K, L, M termometrelerinde suyun donma noktası ve 

kaynama noktası arasındaki mesafe sırasıyla 100, 80 ve 120 

eşit bölmeye ayrılmıştır. 

 Buna göre, termometrelerin duyarlılıkları, büyükten kü-

çüğe doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralan-

mıştır?

A) M, K, L B) K, L, M C) M, L, K

 D) L, K, M E) L, M, K 

2. Bir küpün boyutları aynı oranda azaltılırsa,

 P: Küpün yere yaptığı basınç

 F: Küpün yere yaptığı basınç kuvveti

 D: Küpün kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı

 niceliklerinden hangileri azalır?

A) Yalnız P B) Yalnız F C) Yalnız D

 D) P ve F E) P, F ve D 

1. Bu testte sýrasýyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarýna ait toplam 20 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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8. Sulu çözeltisi asidik özellik gösteren bir madde ile ilgi-

li;

 I. Oksijen ile yanma tepkimesi vermez.

 II. Hem iyonik hem de kovalent bağ içerir.

 III. Yapısında H atomu bulunmaz.

 ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) l ve III

 D) II ve III E) I, II ve III 

5. K cismi sıvı içinde şekildeki gibi dengede iken ip gerilmesi 

sıfırdan farklı ve kaptaki sıvı yüksekliği h dir.

 İp kesilip yeniden denge sağlandığında,

 I. K cismi dibe batar

 II. h artar

 III. Sıvının K cismine uyguladığı kaldırma kuvveti artar.

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II

 D) I ve III E) II ve III 

ip

K

h

7. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı K küresinin merke-

zine şekildeki gibi yerleştiriliyor.

 K küresinin yüzeyindeki toplam ışık akısını artırmak için;

 I. Kaynağın ışık şiddeti I artırılmalı

 II. Kürenin yarıçapı artırılmalı

 III. Kürenin yarıçapı azaltılmalı

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) Yalnız III 

K

I

6. O noktasından birleştirilmiş X ve Y yaylarının birinde oluştu-

rulan atmanın O noktasında iletilmesi ve yansıması sonucu 

K, L atmaları oluşuyor.

 Buna göre, 

 I. X yayı Y den daha kalındır.

 II. X ve Y yaylarını geren kuvvetler eşit büyüklüktedir.

 III. Atma X yayında oluşturulmuştur.

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

K L

O
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11. I. C6H6(g) ® C6H6(s) + 33,8 kj/mol

 II. H2O(s) + 43,9 kj/mol ® H2O(g)

 III. I2(k) + 151 kJ/mol ® 2I(g)

 Yukarıdaki olaylardan hangilerinin sonucunda maddele-

rin kimlik özelliği değişmemiştir?

A) Yalnız I B) I ve II C) l ve III

 D) II ve III E) I, II ve III 

10. İğne türü ilaçlarla ilgili;

 I. Etken maddelerinin vücut sıvıları ile etkileşim süresi en 

yüksek olan ilaç formudur.

 II. Vücuttaki fizyolojik ve biyolojik etkisi en hızlı olan ilaç for-

mudur.

 III. Etken maddesi enjektör yardımıyla sulu çözelti halinde 

kas içine, damara veya deri altına uygulanır.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III 

9. Oda koşullarında aşağıdaki maddelerden hangisinin kar-

şısında verilen çözücüde çözünmesi beklenmez? 

Madde Çözücü

A) CH4 CO2

B) C6H12O6 C2H5OH

C) CCl4 H2O

D) NH3 CH3OH

E) H2S H2O

12. 

 Temel haldeki nötr X atomunun Bohr atom modeline göre 

gösterimi yukarıdaki gibidir.

 Buna göre, X atomu ile ilgili;

 I. Nötron sayısı 5 tir.

 II. Çekirdeğinde 1 elektron başına 1 protonu vardır.

 III. L katmanı 6 elektron daha alabilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I, II ve III E) II ve III 

��������
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14. Belirli bir yükseltide rüzgâr hızı, nem vb. faktörlerden arındı-

rılarak ölçülen sıcaklığa gerçek sıcaklık, nem, güneş ve rüz-

gâr hızından yararlanılarak hesaplanan sıcaklığa ise hisse-

dilen sıcaklık denir.

 Buna göre, bir ilimize ait bazı saatlerdeki sıcaklık ve his-

sedilen sıcaklık değerlerinin yer aldığı;

 yukarıdaki hava tahmin raporuna göre;

 I. Bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri artmıştır.

 II. Gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri arasın-

daki fark % 90 bağıl nemde en yüksektir.

 III. Bağıl nem değeri % 100 e ulaştığında hava yeterince so-

ğursa yağış görülebilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) I, II ve III 
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15. Aşağıda verilenlerden hangisi kuşlar sınıfına ait bir özel-

lik değildir?

A) Akciğerlerinde yüzeyi artıran alveoller bulunur.

B) Uçmayı kolaylaştıran hava keseleri vardır.

C) İç döllenme dış gelişme görülür.

D) Kapalı dolaşım sistemleri vardır.

E) Keratinden yapılmış tüyler bulunur.

16. Üç aileye ait kan grubu soyağaçları aşağıda verilmiştir.

 Bu ailelerden hangilerinde hem anne hem de baba, kan 

grubu bakımından homozigot genotipe sahip olabilirler?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

 D) II ve III E) I, II ve III 

13. Aşağıdakilerden hangisi triatomik bir elemente örnek 

olarak verilebilir?

A) O3 B) H2O C) HClO

 D) NO2 E) KOH 

TY
T 

D
EN

EM
E 

- 
3

30



TY
T 

DE
N

EM
E 

- 3

31

V
ÝP

   
Ya

yý
nl

ar
ý

TYT A
kitapçýðý

FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ

17. Bir bitki hücresi hipotonik bir ortama bırakılarak uzun bir sü-

re bekletilmiştir.

 Zamanla hücrede meydana gelen su miktarı, emme kuv-

veti, turgor basıncı ve ozmotik basınç değişimleri ile il-

gili,

 grafiklerinden hangileri doğru olabilir?

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

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

ZamanI ZamanII

Zaman
III

Zaman
IV

20. Bir canlıda gerçekleşen protein, polisakkarit ve yağ sen-

tezi olaylarının her biri için eşit sayıda monomer kulla-

nıldığı bilindiğine göre,

 I. En fazla su çıkışı yağların sentezlenmeleri sırasında ger-

çekleşir.

 II. Sentezleri sırasında oluşan bağ sayısına göre sıralama, 

protein = polisakkarit > yağ şeklinde olur.

 III. Sentezlenen moleküller hidroliz edildikten sonra solu-

numda kullanılmaları durumda her birinden aynı sayıda 

ATP elde edilir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

                     D) II ve III                        E) I, II ve III

18. Mayoz bölünme sırasında görülen,

 I. ikişer kromatitli kromozomların etrafına çekirdek zarı örül-

mesi,

 II. kardeş kromatitlerin ayrılması,

 III. homolog kromozomların ayrılması,

 IV. tetrat oluşumu,

 V. ikinci sitokinez

 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisin-

de doğru verilmiştir? 

A) I - II - III - V - IV             B) II - III - V - I - IV

C) III - I - II - IV - V             D) IV - III - I - II - V

                                E) IV - III - II - I - V

19. Aşağıdaki grafik, bir ekosistemde bulunan dört farklı canlı 

türünün biyolojik birikim düzeylerini göstermektedir.

 Bu grafiğe göre,

 I. 1.  türdeki canlılar ekosisteme dış ortamdan enerji trans-

fer ederler.

 II. En büyük biyokütleye 2. tür sahiptir.

 III. Ekosistemdeki enerji akışı 2 ® 1 ® 4 ® 3 sırasına göre 

gerçekleşir.

 yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 
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3. Taraflar, zirvenin devam ettiği süreçte somut ilerleme ve kar-

şlkl anlayş sağlamştr. Taraflar, ilişkilerinin iki taraf da tat-

min edecek şekilde normalleşmesi için kapsaml bir çerçe-

ve üzerinde mutabk kalmşlar; bu çerçevede, bir yol harita-

s belirlemişlerdir.

 Bu parçadaki alt çizili sözü anlamca karşlayabilecek bir 

kullanm aşağdakilerin hangisinde vardr?

A) İkili ilişkileri, iyi komşuluk ve karşlkl sayg çerçevesin-

de geliştiren ülkeler, eğitim konusunda ortak projelere 

imza atacaklar.

B) Bakanlk, açklamasnda, üzerinde anlaşmaya varlan ze-

minin devam eden bu süreç için olumlu bir perspektif 

sağladğn belirtti. 

C) İki ülke arasnda Ağustos 2007’den bu yana İsviçre’nin 

ara buluculuğunda Cenevre’de teknik düzeyde yaplan 

görüşmeler, ksa bir süre önce tamamlanmşt.

D) Askerlik süresini 6 aya düşüren kanun teklifi, Meclis Ge-

nel Kurulunda görüşüldü ve teklifin ilk 6 maddesi, TBMM 

Millî Savunma Komisyonunda onayland.

E) İki kurumun başkanlarnn birlikte katldğ basn açkla-

masnda gazeteciler kurumun çalşmalar hakknda bil-

gilendirildi.

2. Osmanl mimarisinde cami plan vazgeçilmez bir ---- dayan-

maz. Bu, hem coğrafi nedenleri olan hem İslam dünya gö-

rüşüne de uyan bir ----. Zaten bir yapnn nasl olacağna da-

ir belirli dinî hükümler de yoktur. Müslüman düşünürlerce 

çok kez ifade edildiği gibi, herhangi bir yapnn dine aykr 

bir biçime sahip olmas da düşünülemez. Bundan ötürü Os-

manl mimarisinde cami tipolojisi ve mimari üsluplar dinin 

temel kaynaklarna göre değil, kültürel ---- göre saptanmş-

tr.

 Bu parçada boş braklan yerlere düşüncenin akşna gö-

re aşağdakilerin hangisinde verilenler srasyla getiril-

melidir?

A) projeye - yaklaşmdr - standartlara

B) plana - teoridir - ilkelere

C) prototipe - tutumdur - eğilimlere

D) taslağa - hedeftir- durumlara

E) tasarma - davranştr - verilere

1. Teknolojideki hzl gelişmeler, son yllarda baş döndürücü 

(şaşkna çevirici) seviyededir. 1970’li ve 1980’li yllarda bi-

lim kurgu romanlarnda ve filmlerinde birçok nesne ve tek-

noloji, hayal ürünü olarak düşünülürken şimdi hayatmzda-

dr. Karel Capek ve Isaac Asimov’un hikâyelerinde, Star 

Wars, Terminatör ve Ben Robot gibi bilim kurgu filmlerinde 

konu edilen robotlar da artk hayatmza girmiştir (yaşam-

mzda yer almştr). Robot teriminin ilk ortaya atldğ (ileri sü-

rüldüğü) zamanlarda hizmetçi olarak düşünülen (tasarlanan) 

robotlardan günümüzde sanayiden, askeriyeye birçok alan-

da yararlanlmaktadr. Robotlar eğitimde; öğretmen, öğre-

tim materyali (belgesi), öğretici akran ve yardmc öğretmen 

olarak kullanlmaktadr.

 Bu parçada numaralanmş sözlerden hangisinin anlam 

parantez ( ) içinde verilen açklamayla uyuşmamaktadr?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I

II

III

IV

V

4. Bilim insanlar; güneş şğn, karbondioksidi ve suyu eme-

bilen bir yapay yaprak geliştirerek fosil yaktlardan doğal ga-

za alternatif olabilecek bir gaz kokteyli olan “syngas” üret-

tiler.

 Bu cümleden aşağda verilenlerden hangisi kesin olarak 

çkarlabilir?

A) Bilim insanlarnn yapay gaz üretme çalşmalarnda son 

yllarda artş olmuştur.

B) Doğal enerji kaynaklar içinde en etkili olan, Güneş’tir.

C) Karbondioksit kullanlarak üretilen yapay gazlardan biri 

de “syngas”tr.

D) Fosil yaktlarn yerini tutabilecek alternatif yaktlar, za-

manla daha da yaygnlaşacaktr.

E) Syngas, doğal yollarla üretilen bir gaz değildir.

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

3. Bu testin cevaplanmasý için tavsiye olunan süre 45 dakikadýr.
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8. Nihayetsiz bir ova ağartt benzimizi

 Yollar bir şerit gibi ufka bağlad bizi

 Gurbet beni muttasl çekiyordu kendine

 Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine

 Bu dizelerde aşağda verilen ses olaylarndan hangisi 

yoktur?

A) Ünlü düşmesi

B) Ünsüz düşmesi

C) Sert ünsüz yumuşamas

D) Ünlü daralmas

E) Ünsüz benzeşmesi

6. (I) Bu yönetmenimiz ilk filmiyle töre konusuna yepyeni bir 

pencereden baktğn göstermişti. (II) Bir köyde töreler üze-

rinden yaratlan düşmanlk algsnn alegorik bir dille işlen-

diği film, törelere dair ipuçlar veriyordu. (III) İkinci filminde 

de sinema dünyasnda geniş yanklar uyandran ilk filmine 

benzer bir tema var. (IV) İkisinde de töre basks altnda bu-

nalan birey ve toplum, baskya karş gelmek yerine kendine 

yeni nefes alma alanlar yaratyor. (V) Her iki film de, yönet-

menin röportajlarndan anladğmz kadaryla, “bugün”e da-

ir tezler ortaya koyuyor.

 Bir yönetmenden söz edilen bu parçadaki numaralanmş 

cümlelerle ilgili olarak aşağdakilerden hangisi söylene-

mez?

A) I. cümlede, ilk filminde töreye farkl bir bakş açsyla yak-

laştğ belirtilmiştir.

B) II. cümlede, ilk filminin konusundan söz edilmiştir.

C) III. cümlede, ikinci filminin geniş kitleler tarafndan beğe-

nildiği açklanmştr.

D) IV. cümlede, iki filminin ortak bir yönünden söz edil-

miştir.

E) V. cümlede, filmlerinde günümüze yönelik düşünceler 

ileri sürdüğü belirtilmiştir.

7. • Doğada görülen varlklarn renklerinin günün değişik za-

manlarnda şk değiştikçe, yansmalar fazlalaştkça bir-

takm değişikliklere uğradğ görülür.

 • Bu durumdan eşyann gerçek bir renginin olmadğ ve 

bu renk değişmesinin de şğa, yansmalara bağl oldu-

ğu çkarlabilir.

 Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi-

çimde birleştirilmiş hâli aşağdakilerden hangisidir?

A) Doğada görülen varlklarn renginin birtakm değişiklik-

lere uğramas, şğn ve eşyann gözlerimizden uzaklaş-

mas ile ilgilidir.

B) Doğada görülen varlklarda şğa, yansmalara, uzaklğa 

bağl renk değişimleri göz yanlmas olarak tanmlana-

bilir.

C) Çevremizde gördüğümüz varlklarn gerçek bir renginin 

olmadğ kansna, renklerin günün değişik zamanlarn-

da gösterdiği değişikliklere baklarak kesin olarak ulaş-

labilir.

D) Doğadaki varlklarn renginin günün değişik zamanlarn-

da şk ve yansmalardan dolay farkl renklerde görül-

mesi bizi, eşyann gerçek bir renginin olmadğ sonucu-

na götürür.

E) Doğada görülen varlklarn gün içinde farkl renklerde 

görülmesi, cisimlere vuran şğn ölçüsü, havann yoğun-

luğu, cisimlere olan uzaklğmz ile açklanabilir.

5. Sanayi Devrimi’nden önce Osmanl ekonomisi esas itibary-

la tarma ve küçük ölçekli imalat ve ticaret sektörlerine da-

yal olarak belli bir refah düzeyini sağlayabiliyordu. 1915’te 

ise Osmanl İmparatorluğu’nun Türkiye snrlar içindeki fab-

rika says krk bulmamaktayd ve bu fabrikalar da temel ih-

tiyaçlarda dahi dşa bağllğ gideremeyecek bir yapdayd.

 Bu parçada numaralanmş sözcüklerden hangileri isim-

den türemiştir?

A) I ve IV B) II ve III C) II ve IV

 D) III ve V E) IV ve V 

I

II

III

IV V
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10. I. Cisim ve mekânlarn çeşitli bakş açlar ve matematik-

sel bir yaklaşmla çözümlenmesi olarak tanmlanabile-

cek perspektif, temelde uzak-yakn ilişkisine dayal bir 

çizim yöntemidir.

  II. Perspektif kurallar esas alnarak yaplan bir çizimde ufuk 

çizgisi göz önünde bulundurularak “kaçş noktalarndan” 

uzatlan yapay şnlar, her bir cisim veya yaşam alannn 

hem kendi içinde hem de diğer cisim ve yaşam alanla-

r ile uyumlu biçimde resmedilmesine yardm eder.

 Yukarda verilen II numaral cümleyle ilgili olarak aşağ-

dakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümledeki açklamann kişisel bir değerlendirmeden 

ibaret olduğuna değinilmektedir.

B) I. cümlede tanmlanan terimin resimdeki işlevi açklan-

maktadr.

C) I. cümlede dile getirilen resim tekniğinin başka sanatlar-

da da kullanldğ vurgulanmaktadr.

D) I. cümlede verilen bilginin yeni teorilere kap araladğ 

belirtilmiştir.

E) I. cümlede verilen ilkeye uyulmadğnda ortaya çkacak 

durumlardan söz edilmektedir.

11. (I) Hayvanlarn gizemli dünyasndaki olaylar insan şaşkna 

çeviriyor. (II) Ylan, kumun içerisine kendini gömüp sadece 

gözlerini ve kuyruğunun ucunu dşarda brakyor. (III) Bu 

şekilde avnn yaklaşmasn bekliyor. (IV) Böcek arayan ker-

tenkele, ylann salladğ kuyruk ucunu böcek sanarak alda-

nyor. (V) Pusuda bekleyen ylan da onu hemen yakalyor.

 Bu parçadaki numaralanmş cümlelerden hangisinin yük-

lemi geçişsiz eylemdir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

12. Uzun süren bir bahar yaşadktan sonra, her zaman olduğu 

gibi yaz bastrverdi; hem de yakc poyrazla korkutarak...

 Bu cümlede aşağdakilerden hangisi yoktur?

A) Farkl türden eylemsiler

B) İlgeç ve bağlaç

C) Ad tamlamas

D) Eylemden ad yapma eki

E) Tezlik eylemi

9. Birleşmiş Milletler kaynaklarna göre çölleşme ve kuraklk, 

yerküredeki 4 milyar hektardan fazla alan ve 110 ülkede ya-

şayan 1,2 milyar insann yaşamn doğrudan tehdit etmek-

tedir. Dünyamzn geleceği için tüm insanlğn ortaklaşa mü-

cadele etmesini ve tedbirler almasn zorunlu klan kuraklk 

sonucunda, insanlk birçok olumsuzlukla yüz yüze kalmak-

tadr.

 Bu parçada numaralanmş sözcüklerden türce özdeş 

olanlar aşağdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I ile III

II ile IV

 B) I ile III

II ile V

 C) I ile IV

II ile IV

 D) I ile V

III ile IV

 E) II ile III

IV ile V

 

I

II

III IV

V

13. Dünyann bütün bölgelerinde ve özellikle Afrika ülkelerinde 

çölleşmenin ekonomik, sosyal ve çevresel bakmdan önem-

li bir problem olduğu uluslararas toplumlarca fark edilen bir 

olgudur.

 Bu cümleyle ilgili olarak aşağdakilerden hangisi söyle-

nemez?

A) İki ögeli bir cümledir.

B) Öznesinde sfat-fiil vardr.

C) Edilgenlik eki kullanlmştr.

D) Türemiş sözcüklere yer verilmiştir.

E) Yüklem, ek eylemin geçmiş zamanyla çekimlenmiştir. TY
T 

D
EN

EM
E 

- 
4

3



TYT TÜRKÇE TESTÝA

4 TYT DENEME - 3

Y
a

n
ıt

 Y
a

y
ın

la
rı

17. (I) Özel sektör tarafndan açlan fabrikalarn artmasyla bir-

likte devlet fabrikalarnn sanayi içerisindeki pay azalmştr. 

(II) Bu dönemde genellikle iç tüketim için un, buz, makarna 

gda maddeleri üreten yeni fabrikalar açlmştr. (III) Ayrca 

bu dönemde “inhisar” sistemi ortaya çkmş ve belli mallar-

da tek başna üretim yapan fabrikalar belirmiştir. (IV) “İnhi-

sar”larn büyük ölçekli fabrikalar kurduklar biliniyor. (V) Ör-

neğin Cibali’deki tütün fabrikas 1870’lerde 1600 kişi istih-

dam ediyordu.

 Bu parçadaki numaralanmş cümlelerle ilgili olarak aşa-

ğda verilenlerden hangisi yanlştr?

A) I., içinde isim tamlamas olan kurall bir fiil cümlesidir.

B) II., yüklemi edilgen çatl olan girişik bir cümledir.

C) III., zarf tümleci ortak olan bağl bir cümledir.

D) IV., yüklemi birleşik zamanl olan basit bir cümledir.

E) V.de ilgi eki, eklendiği sözcüğü sfatlaştrma göreviyle 

kullanlmştr.

14. İstanbul’da yaplan Habitat II Kent Zirvesi “Daha iyi yaşana-

cak kentler için artk herkes bir araya gelmeli.” çağrsn yap-

mş, “Çevre ile birlikte barnmadan alt yapya, eğitimden tra-

fiğe, yoksulluktan işsizliğe kadar birçok kent sorununu her-

kes yaşyor.” açklamalar yaplmş ve “Peki, bu sorunlar 

kim, nasl çözecek? Nasl daha iyi yaşayabileceğiz?” soru-

larna cevap aranmşt.

 Bu parçadaki numaralanmş sözlerin hangisinde yazm 

yanlş vardr?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I

II

III

IV

V

15. Baz yağlar ( ) obezite ( ) kalp rahatszlklar ve şeker hasta-

lğ gibi birçok probleme sebebiyet vermenin yannda kan-

serle ilişkilendirilebiliyor. İşte bunlardan biri ( ) hidrojenize 

yağlar ( ) Konservelerde ( ) fast food tarz yiyeceklerde ve 

margarinde bu yağlardan bulunur. 

 Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağdakilerin 

hangisinde verilen noktalama işaretleri srasyla getiril-

mektedir?

A) (;) (,) (:) (.) (,)   B) (,) (,) (;) (.) (,)

C) (;) (,) (;) (.) (,)   D) (,) (,) (!) (...) (,)

                                 E) (;) (,) (:) (...) (,)

16. Yazmaya başladğm ilk günleri anmsyorum . Okumay sök-

tüğüm , harfleri birbirine ekleyip sözcüklerden cümleler üret-

tiğim günleri : Doğduğum köyde , yokluğun içinde yitip gitmiş 

bir gurbetçi köyünde, Kargn’da, başlamştm okula .

 Bu parçadaki numaralanmş noktalama işaretlerinden 

hangisi yanlş kullanlmştr?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I

II

III IV

V

18. Aşağdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayrmada yan-

lşlk yaplmamştr?

A) Araştrmaclar / sanat dallar esas alnarak hazrlanan sa-

natç biyografilerine / internet sitemizden / kolayca / ula-

şabilecek.

B) Projenin / kültür ve sanat zenginliğimizin Türkiye’de ve 

yurt dşnda tantmna katk sağlayacağna / inanyoruz.

C) 2010 ylnda başlattğmz ve hâlen yürütülen İstanbul’un 

Ustalar projesini / Marmara Bölgesi’nde de uygulamak 

için / yola çktk.

D) Bu programda sözlüklerde duygu, düşünce, tasarm ve-

ya güzelliği ifade etmek için kullanlan yöntemlerin tümü 

olarak karşmza çkan sanat hakknda / detaylca / ko-

nuşacağz.

E) Geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanndaki ustalarn 

güncel bilgilerini yayna hazrlayarak / sahip olduğumuz 

miras ve bölgemizin sanat birikimini / görünür klmay / 

hedefledik.TY
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20. Dünyann hemen hemen bütün yazarlar, sancl çalşmala-

rn arkasndan eserlerini kaleme almşlardr. Gogol’ün İlahi 

Komedya’dan esinlenerek üç cilt olarak tasarladğ eseri, ilk 

cildinin ardndan sansür komitesinden büyük eleştiriler alr. 

Bunun üzerine tarif edilemez skntlar yaşadğn kendi an-

latr. 10 yl sonra ikinci cildi tamamladğnda Gogol, geçirdi-

ği bir buhranla eserin el yazmalarn yakar. İlk tasarlanan hâ-

line uygun şekilde tamamlanamamasna rağmen bütünlük-

lü bir kitap olan Ölü Canlar, metnin alt başlğ gibi âdeta “bir 

epik şiir”dir ve 19. yüzyl Rus edebiyatnn en başarl örnek-

lerindendir. Kl krk yararak, büyük emekler vererek Ölü Can-

lar eserinin ikinci cildini yazmştr. Ama onu da beğenmeyip 

yakmş, sonra ölmüştür. Hemingway, Çehov, Kafka, Mau-

passant da bu yazarlar arasndadr.

 Bu parçayla ilgili olarak aşağdakilerden hangisi söyle-

nemez?

A) Yansz bir söylem yeğlenmiştir.

B) Açklayc bir yol benimsenmiştir.

C) Gerekçeli yarglar kullanlmştr.

D) Örneklendirme vardr.

E) Deyim kullanlmştr.

21. Flaubert’in anlatmnda sakin bir dehşet vardr. Âdeta bir ka-

mera gibi nesnelere adm adm yaklaşarak tüm gerçekliği 

metnine yanstr. Kimsenin göremeyeceği kadar detay ro-

manna yerleştirmeyi başarr. Bu özellik romana bir sinema-

tografik hava da katar. Bir şeyler olup biterken başka bir şey-

ler yapan karakterler veya canllar her zaman varlğn gös-

terir.

 Bu parça aşağdaki metinlerden hangisine yönelik bir 

değerlendirmedir?

A) Güneş, Kansas’a giden yolun üzerindeki evimizden geç-

ti. Bu sabah, bu bozkra Kansas ya da Lowa ad verildi-

ğinden beri geçen snrl saydaki günlerden birinde, Kan-

sas, uykusundan uyanarak bir gün şğnn içine yuvar-

land. Dedemin evi şğa döndü. Avludaki çimlerin üze-

rindeki çiğ muhteşemdi.

B) Srtn bir sütun gibi yükselen bir ağaca dayamş ölü bir 

adam, bakşlarn ona dikmişti. Cesedin üzerinde bir za-

manlar mavi olan üniforma vard fakat artk rengi solmuş, 

melankolik bir yeşil tona bürünmüştü. Gence dikilmiş 

gözleri, ölü bir balğnkiler kadar donuktu. Ağz açkt. 

Krmz rengi itici bir sarya dönüşmüştü. Yüzün gri deri-

si üzerinde küçük karncalar geziyordu. Karncalardan 

biri, yükünü yapmş; üst dudak boyunca onu itekleye-

rek taşyordu.

C) Bahçvann oğlu, gece yars olduğunda bir hşrt duy-

muş. Bir kuş uçup gelmiş. Gagasyla bir elmay kopar-

maya çalşrken bahçvann oğlu zplamş ve bir ok frlat-

mş ona. Bu ok, kuşa zarar vermemiş ama altn tüylerin-

den birini koparmş. Kuş da uçup kaçmş. Sabah olun-

ca kopan altn tüy krala getirilmiş.

D) Koton’un iştah o kadar açld ki hacmine eşit yemekle 

artk doymuyordu. Doktorun, hâlâ anlayamadğmz tav-

siyesini alay zannettiğime pişman oluyordum. Zavallya 

hakaret de etmiştim. Mutluluğumuzu tekrar bize veren 

bu ihtiyardan af dilemek istemiştim. Bir sabah kalktm, 

evine gittim. Maroken bir koltuğa uzanmş, beyaz por-

selenden bir pipoyu içiyordu. Yerinden kalkmad.

E) Vapur Kadköy’e gelmişti. Arkadaşm dinlerken ökçele-

rimin üzerinde kalmş, hafifçe parmaklğa oturmuştum. 

Doğruldum. Sağ ayağm fena hâlde uyuşmuştu. Yere 

basamyordum. Biraz dur kuzum, dedim. “Ayağm uyuş-

muş. En sonra çkarz.” Gülüyor, “Ayağn değil, galiba 

beynin uyuştu.” dedi. 

19. (I) Kaç saattir burada olduğumu tam olarak hatrlayamyo-

rum. (II) Bu dinginliğe kendimi o kadar kaptrmşm ki zama-

nn nasl geçtiğini anlayamadm. (III) Öyle vakti çoktan geç-

miş olmal, şelalenin üzerini örten sk dallar arasndan szan 

güneş şğ, saatler önceki gücünde değil artk. (IV) Bir saat 

kadar önce çekim yapmak için kurduğum tripodun üstün-

deki fotoğraf makinesi, şelaleden metrelerce uzağa ulaşan 

serpintilerle biraz nemlenmiş. (V) Filtrenin üzerine yapşmş 

su zerreciklerini silip deklanşöre bastğmda Kurşunlu Şela-

lesi bir tülü andrrcasna fotoğraf karesine yansyacak.

 Bu parçadaki numaralanmş cümlelerin hangisinde ya-

zm yanlş vardr?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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22. ----? Daha doğrusu bizi yanlş mesleğe sürükleyen, mutsuz-

luğumuzun imar ne çok şey var. Bazen seçtiğimiz mesle-

ğin sunduğu mevkinin, bazen yüksek gelirinin, kimi zaman 

da popülaritesinin ya da ailemizden birilerinin yanlş yönlen-

dirmesinin kurban olabiliyoruz. Olmasak da nice kurbanla-

ra şahit oluyoruz. Günümüzde o kadar çok mağduru var ki 

hatal meslek seçiminin. Çevrenizi 1 saat gözlemlemeniz ye-

terli bunun için. Her sabah uyandğnda ayaklar geri geri gi-

den ne çok kişiye şahit oluruz. Keyif almadğ işi yapmak zo-

runda kalann zdrap kusan beden dilini çoğumuz fark ede-

riz. Başary ölçmekten ziyade bir sralamadan öteye geçe-

meyen snavlara, bir bölümde okuduğu hâlde yeniden gi-

renlerin orannn 500 binin üzerinde olmas tesadüf olmasa 

gerek.

 Bu parçann başna düşüncenin akşna göre aşağdaki-

lerden hangisi getirilmelidir?

A) Meslek seçimini belirleyen ne çok dinamik var, değil mi

B) Hatay yapyoruz ama nerede

C) İnsan yaşamdan soğutan sebepleri saymak mümkün mü

D) Mesleklerinde mutlu olmayan insanlar grubu nasl olu-

şuyor

E) Kaçmz ilgi, yetenek ve becerileri ortaya çkaracak so-

rular yöneltebildik kendimize

24. Kitap okunmuyor iddialar bence dayanaksz, gerekçesiz 

söylentiden öteye geçmiyor. Birçok kentte kitap fuarlar ya-

plyor, birçok kentte iyi kitabevleri açlyor. Bursa’da bu ger-

çeği gördüm. Üstelik eskiden bir kitab almak için içeri girer, 

diğer kitaplara bakamadan hemen dükkândan ayrlrdnz. 

Şimdi kitabevlerinin içinde kafeler var, kitaplar seçebiliyor, 

aldğnz kitab da oturup okuyabiliyorsunuz. Kitap fuarlar-

nn her yl ziyaretçisi artyor. Aralkta Eskişehir’de kitap fua-

r açlacak. Eğer bu fuarlar olmasa akademik yaynlar oku-

yamayacağz. Başta Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu-

nun kitaplar ancak bu fuarlarda satlyor. Birçok kişi günde-

me getirdi: Milli Eğitim Bakanlğ bir dağtm organizasyonu 

kurmal ya da baz kitabevleriyle anlaşp bir stant açmal.

 Bu parçaya göre

 I. Akademik yaynlarn alc bulmas

 II. Kitap fuarlar saysnn artmas

 III. Okurun kitabevinde geçirdiği zamann artmas

 IV. Kitabevlerinde kitap okumak için ortam oluşturulmas

 gerekçelerinden hangilerini yazar, katlmadğ düşünce-

yi çürütmek için ileri sürmüştür?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV

 D) III ve IV E) II, III ve IV 

23. I. Kilo almalarndan ya da kaybetmelerinden bağmsz ola-

rak tüm deneklerdeki lipit döngüsünün giderek yavaş-

ladğn tespit ettiler. 

 II. Araştrmaclar, 10 erkek ve 44 kadndan oluşan bir grup-

taki insanlarn yağ hücrelerinde yaşanan değişimleri or-

talama 13 yl boyunca takip ettiler.

 III. Yaşlandkça kilo almamak ancak kalori almn azaltmak-

la mümkün oluyor. 

 IV. Bu durum, yaşlandkça daha fazla kalori almayan ya da 

egzersiz yapan insanlarn bile giderek kilo almasyla so-

nuçlanyor.

 V. İsveç’teki Karolinska Enstitüsünde yaplan bilimsel ça-

lşmalar, insanlarn çoğunun yaşlandkça kilo almasnn 

sebebini ortaya çkard.

 Yukardaki numaralanmş cümleler anlaml bir bütün oluş-

turacak biçimde sralandğnda hangisi baştan ikinci olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

25. (I) Newcomen’in ürettiği motorda bir ucu buhar pistonu ve 

silindir sistemine, diğer ucu madendeki suyu yukar çeken 

pompaya bağl olan ahşap bir kalas bulunuyordu. (II) Kala-

sn pompaya bağl ucu silindir sistemine bağl ucundan da-

ha ağrd. (III) Bu nedenle sistem çalşmadğ zaman pom-

paya bağl taraf aşağda duruyordu. (IV) Böylece silindirin 

içinde oluşan vakum, pistonu aşağ çekerken tahta kalasn 

diğer ucu yukar kaldrlmş oldu. (V) İlk olarak silindirin içi 

atmosfer basncndaki buharla dolduruldu, daha sonra sis-

teme su püskürtülüp buharn soğuyarak yoğunlaşmas sağ-

land.

 Yukardaki numaralanmş cümlelerle anlaml bir bütün 

oluşturabilmek için cümlelerden hangileri yer değiştir-

melidir? 

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

 D) III ve V E) IV ve V 
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26. I. Ayasofya Müzesi’nin bahçesinde, eskiden burada bulu-

nan muvakkithanenin bir güneş saati var. Ancak bu sa-

atin yalnzca ayağnn günümüze gelmiş olmas, çubuk-

larnn kopuk ve çizimlerinin tamamen silinmiş olmas, 

buraya yeni bir Osmanl yatay güneş saatinin tasarlana-

rak yerleştirilmesi projesini gündeme getirmiştir.

  II. Ayasofya Müzesi’nin bahçesindeki eski muvakkithane-

ye dikkat çekmek ve Ayasofya Müzesi’ni ziyaret edenle-

re bir Osmanl güneş saatini tantmak amacyla akade-

mik bir kadronun katklaryla bir güneş saati tasarlanmş-

tr. Proje kapsamnda kristal cam üzerine, on altnc yüz-

ylda kullanlagelen türden biri zevali, diğeri gurubi iki sa-

at yaplmştr. Projeye, günümüzde kullanlmakta olan 

uluslararas saat sistemine geçişi sağlayan bir de tablo 

eklenmiştir.

 Bu iki parçayla ilgili olarak aşağdakilerden hangisi söy-

lenebilir?

A) I. parçada sözü edilen projeyi II.de hayata geçirme ad-

na yaplan çalşmalar anlatlmştr.

B) I. parçada sözü edilen muvakkithanenin II.de işler hâle 

getirilmesinin zorluğu belirtilmiştir.

C) Ayn amaca yönelik yaplan projeler sralanmştr.

D) I.de Osmanl’dan kalma tarihî eserlerin restorasyonu için 

bilim adamlarna görev verildiğinden, II.de bu görevi 

alanlarn kimler olduğundan söz edilmiştir.

E) I.de Osmanl İmparatorluğu’nda saati tespit eden, küçük 

çapta astronomi çalşmalar yapan kurumlarn olduğu-

na değinilmiş, II.de bunlar örneklendirilmiştir.

27. (I) Bir ülkenin değişik yörelerinde doğan ve yaşayan insan-

lar arasnda bir sözcüğün söylenişi ve bir ifadenin anlatmn-

da farkllklar olabilir. (II) Ancak bu farkllklar, o ülkedeki ile-

tişim araçlarnda kullanlan dile yanstImaz. (III) Yerel gaze-

telerde bile o yöre insanlarnn konuştuğu dil esas alnmaz. 

(IV) Gazete gibi iletişim araçlar, dilin kullanm bakmndan 

toplumu doğrudan etkiler. (V) Çünkü yazda kullanlan dil, 

bir ülkede konuşulan lehçe ya da ağzlar arasnda en yay-

gn ve en üst konumda olan ortak dildir. (VI) Bu dil, genel-

de bir ülkedeki yönetim, siyaset ve kültür merkezi olan yö-

renin konuşma dili üzerine kurulmuştur.

 Bu parçadaki numaralanmş cümlelerden hangisi anla-

tmn akşn bozmaktadr?

A) II B) III C) IV D) V E) VI

29. (I) Eser, doğas gereği, estetik özerklik düzlemi içinde özgür 

ve bağmsz bir şekilde oluşur. (II) Ancak eser okura sunul-

duktan sonra onun değerine ilişkin bir söz, yarg, analiz de 

kaçnlmazdr. (III) Bu da ancak eleştiri ile mümkün olabile-

cektir. (IV) Ödüller de eserin iç oluşumundan farkl, bu dş 

değerlendirmelerden biridir. (V) Gerek ülkemizde gerekse 

dünyada pek çok sanat-edebiyat-kültür ödülü veriliyor.

(VI) Ne var ki bu ödüller kime, hangi esere verilirse verilsin, 

tartşmalara neden oluyor ve ödül alanlarn bunu hak edip 

etmediği, ödüllerin hangi ölçütlere göre verildiği konuşulu-

yor. (VII) Ödüller ertesi yl yine veriliyor ve tartşmalar ben-

zer zeminde sürüyor.

 Bu parça iki paragrafa ayrlmak istense ikinci paragraf 

numaralanmş cümlelerden hangisiyle başlar?

A) II B) III C) IV D) V E) VI

28. Grip, dünya çapnda ylda 650.000 ölüme neden oluyor. Her 

yl yaplan grip aşs, influenza virüsünü kaplayan iki prote-

in türünden biri olan hemaglutinin proteinini hedefliyor. Bir 

baş ve bir sap bölümünden oluşan bu protein, görünümüy-

le bir mantar andryor. Mevcut grip aşlar, hemaglutinin baş 

bölümünü tanyan ve bir hücreye virüsün girme yeteneğini 

önleyen antikorlarn üretimini başlatr. Bununla birlikte, pro-

teinin bu baş ksm, antikorlardan kaçmak üzere hzl bir mu-

tasyona uğrar. Bu durum, her yl yeni bir grip aşs uygulan-

masn gerekli klar. Hemaglutinin sap bölümü ise mutas-

yonlara karş çok daha dirençli olduğundan, aktivitesini blo-

ke eden antikorlar için bir hedef olarak görülüyor.

 Bu parçada geçen alt çizili sözle aşağdakilerden han-

gisine gönderme yaplmştr?

A) Grip hastalğndan ölen saysnn yldan yla artmasna

B) Influenza virüsünü kaplayan proteinlerin görünümünün 

mantar andrmasna

C) Mevcut grip aşlarnn her yl yeni bir eksiğinin tespit edil-

mesine

D) Hemaglutinin proteininin, antikorlarn kendisini tanma-

mas için çabucak değişime uğramasna

E) Mikroplara karş daha dirençli virüslerin ortaya çkma-

sna
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30. Oltu taş, Erzurum’un Oltu ilçesinin kuzeydoğu kesiminden 

çkarlmakta olan yar değerli bir taştr. Oltu taş genellikle si-

yah, koyu kahve, sar, nadiren de gri ve yeşilimsi renktedir. 

Bir karbon bileşenidir. Çoğunlukla siyah renkli olan tercih 

edilir. Genelde tak ve tespih üretiminde önemli bir yere sa-

hiptir. Yüzyllardan beri yörede genellikle tek kişilik ve baba-

dan oğula geçen atölyelerde bu taştan tespih ve çeşitli süs 

eşyalar üretilmektedir. Oltu taş; Orta Çağ’da tespih, kutsal 

saylan sandk ve heykel yapmnda kullanlmaktayken XIX. 

yüzylda mücevher yapmnda da kullanlmaya başlanmş-

tr. Topraktan çktğnda çok yumuşak olmasna rağmen, ha-

va ile temas edince sertleşme özelliğine sahiptir. İşlenmesi 

oldukça kolay olan bu taş, kullanldkça parlar, tutuşturuldu-

ğunda çra gibi alevli bir şekilde yanar.

 Bu parçadan Oltu taş ile ilgili olarak

 I. Her türü ayn ilgiyi görmemektedir.

 II. Fakl ürünlerin üretiminde kullanlr.

 III. Değeri yeterince bilinmemektedir.

 IV. Önemli fosil yaktlar arasnda yer almaktadr.

 yarglarndan hangileri çkarlamaz?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) II ve III E)  III ve IV 

32. Egzersiz söz konusu olduğunda aklmza gelen ilk iki şey, 

nabz hz ve adm saysdr. Bana sorarsanz, egzersizden 

profesyonel bir beklentiniz yoksa önceliğiniz nabz hz de-

ğil, adm saynz olmaldr. Yürürken dakikada 120 adm or-

talamasn tutturabiliyorsanz gereğini yaptğnz aşikârdr. 

120-140 aralğna çktğnzda da maksimum yarar yakala-

ma şansnz vardr. Yapsal olarak olağanüstü bir egzersiz 

makinesi şeklinde kurgulanp bize emanet edilen bir cihaz-

dan farksz olan insan vücudundan daha iyisini bugüne ka-

dar hiçbir teknoloji üretememiştir. Bu egzersiz makinesinin 

en etkili ilac ise her gün tekrarlanan düzenli ve tempolu yü-

rüyüşlerdir. Yürüyüş size belli bir sportif deneyim, özel ci-

hazlar, aksesuar vb. yükler getirmez. Her zaman, her yerde, 

her koşulda yaplabilir. Unutmayn, tempolu olmak koşulu 

ile haftada 150 dakika yürüyüşle daha sağlkl kalabilir, da-

has “bonus” olarak 3 yllk ek bir süre bile kazanabilirsiniz.

 Bu parçada anlatlmak istenenler sloganlaştrlmak is-

tense bu slogan aşağdakilerden hangisi olur?

A) Nabz hznza değil, adm saynza odaklann.

B) Hareketsiz yaşam, ksa ömür demektir.

C) Spor yapn, hastalk riskini azaltn.

D) Sportif vücut için düzenli yürüyüş yapn.

E) Her yaşa en uygun spor yürüyüştür.

31. Hemen her roman, okuru belli ölçüde eğlendirir, ona hoşça 

vakit geçirtir ve onun boş zamanlarn bir ölçüde değerlen-

dirmesini sağlar. Fakat asl roman, yaşamdan türlü kareler 

sunar; iyi ile kötüyü yan yana koyar, kişiyi iyiden, doğrudan 

ve güzelden yana tavr almaya iter. Zaten iyi bir romandan 

beklenen de budur. Eğer bir roman, okur üzerinde bu etki-

yi sağlayabiliyorsa hedefine ulaşmş ve başarl olmuş de-

mektir. Dil, üslup ve teknikle ilgili başars ise bundan sonra 

dikkate alnacak noktalardr.

 Bu parçada romann hangi yönü üzerinde durulmakta-

dr?

A) Başarl bir anlatmla yazlmas

B) Okuru iyiye ve doğruya yöneltmesi

C) Geniş kitlelere ulaşabilmesi

D) Gerçekçi bir yaklaşmla kaleme alnmas

E) Yaşam bütün yönleriyle yanstmas

33. Sanat, teorik ve pratik yönleriyle hayatn yanstlmasndan 

çok, onun üzerinde yeni boyutlarn elde edilmesi sürecinde 

başlar. Başka bir deyişle sanat, hayat, somut yaşanty yan-

stmann ötesinde bir işleve sahiptir. Sanat eserinin yaratc-

s; yaptğ resimde, bestede, heykelde, edebî eserde (Son 

yllarda yazlan postmodernist örneklerinden dolay roman 

da değerlendirme içine almak mümkün. Çünkü postmoder-

nist roman anlayşna göre roman metninin gerçekle değil, 

diğer edebî metinlerle olan ilişkisi önemlidir.) boyay, nota-

y, çamuru, bronzu ve kelimeleri araç olarak kullanrken göz-

lemin ürünü olan bir “yanstma”y değil; sezgiden kaynak-

lanan bir “sentez”i, bir “üst boyut”u üretmeyi amaçlar.

 Bu sözleri söyleyen birinden aşağdakilerden hangisini 

söylemesi beklenemez?

A) Yaşam olduğu gibi yanstmak sanatçnn görevi olma-

maldr.

B) Sanatn işlevi öncelikli olarak insann aklna seslenmek 

değildir.

C) Yaznsal türleri birbirinden ayran kesin kurallar yoktur.

D) Sanat öğretmez, sezdirir, hissettirir, çağrştrr.

E) Sanat, yaşama farkl açlardan bakma işidir.TY
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34. Muhabir:

 (I) ----

 Yönetmen:

 – O kadar çok şey olup bitiyor ki dünyada, bütün bunlarn 

yannda, ben de bir şeyler üretebilirim, diyorsun. Gündelik-

çi belgeseli, bu şekilde ortaya çkt örneğin. Kadnlarn ses-

lerini nasl duyurabiliriz diye düşündük, keza İbret Olsun Di-

ye de öyleydi. Belgesel çekmek toplumda bir farkndalk ya-

ratmak, pasiflikten, ataletten kurtulmak anlamna geliyordu 

bizim için. Belki bu şekilde, kendimizi belgeselle ifade ettik.

 Muhabir:

 (II) ----

 Yönetmen:

 – Örneğin, sinema ile içli dşl olduğum on beş yllk zaman-

da seyrettiğim Agnes Varda’nn Toplayclar ve Ben belge-

seli benim üzerimde çok etkili oldu. Kimi belgeseller böyle-

dir, seyircinin doğrudan gerçeği alglama biçimini değişti-

rir. Seyircinin gerçeğe susamşlğn gideren bir şey olur. El-

bette kat bir gerçekçilikten bahsetmiyorum. Kimilerinin de 

belgesel deyince aklna Afrika, Kutuplar, Irak gibi mesele-

ler geliyor ama belgesel sadece bu konular işleyen bir tür 

değil benim için. Benim kardeşimle olan ilişkimi de işleyen 

bir şey olabilir belgesel. Çok şey anlatabilir. Tpk edebiyat 

gibi küçük öyküler anlatp evrensel mesajlar verebilir.

 Bu diyalogda boş braklan yerlere aşağdakilerden han-

gisi srasyla getirilmelidir?

A) I. Kendinizi belgesel çekerek daha iyi mi ifade ettiği-

nizi düşünüyorsunuz?

II. Sizce belgeseller sosyal alanda hangi boşluğu dol-

duruyor? 

B) I. Sizi belgesel çekmeye yönelten nedir?

II. Belgeseller, insanlara ne verebilir; verdikleri, kişiye 

göre değişebilir mi?

C) I. İlk belgeselinizi hangi duygularla çektiniz?

II. Siyasi içeriği olan belgeselleri neden sanatsallktan 

uzak sayyorsunuz?

D) I. Belgesel sözcüğünün sizde çağrştrdğ anlamlar 

nelerdir?

II. Seyircilerin belgesellerden en çok bekledikleri ne-

lerdir?

E) I. Çektiğiniz belgesellerle amacnz gerçekleştirdiği-

nizi söyleyebilir misiniz?

II. Seyirci ile belgesel arasndaki ilişkiyi nasl açklars-

nz?

35. - 36. sorular aşağdaki parçaya göre cevaplaynz.

36. Bu parçadan aşağdakilerden hangisi çkarlabilir?

A) Niteliksiz romanlarn piyasay ele geçirmesinin okuru 

okumaktan soğuttuğu

B) Okurlarn, salt konusunu güncelden alan romanlara ilgi 

duyduğu

C) Günümüzde romana para vermenin, okur için bir lüks 

olarak görüldüğü

D) İnsan merkeze almayan bir romann okurlardan hiçbir 

zaman ilgi görmediği

E) Okurun, yoğunluktan dolay en iyi romanlar bile okuya-

cak vaktinin olmadğ

35. Bu parçada aşağdakilerden hangisi yoktur?

A) Deyime yer verme

B) Saptamada bulunma

C) Dili göndergesel işlevde kullanma

D) Tanmlamaya başvurma

E) Düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanma

 Belli bir yaşam görüşü ortaya koymak anlamnda roman; 

öğreti yönü küçümsenemeyecek bir türdür. Her sanat dal 

birtakm seçme ve düzenlemelerle kullandğ ham maddeyi 

belli bir bakş açsndan biçimlendirerek sunar. Doğrudan 

doğruya insanlar ve onlarn davranşlarn konu alan roman-

larda bu, özellikle kaçnlmaz bir durumdur. Piyasada pek 

çok roman var. Peki, bunlardan kaç ciddi anlamda okuyu-

cu bulabiliyor? Elbette çok az. Bunun nedeniyle ilgili ilk ola-

rak aklmza okumaya fazla vakit ayrmayan bir toplum ol-

mamz geliyor. İkinci olarak da okurlar ekonomiyi bahane 

ediyorlar. Ne var ki biraz araştrdğmzda okurlarn günceli 

yakalayan romanlar skalamadklar, günümüzün sorunlar-

n es geçen romanlara ise el sürmedikleri görülüyor. Bu du-

rum pek şaşrtc değil çünkü istatistikler incelendiğinde okur-

larn, genellikle konusunu günlük yaşamdan alan romanla-

ra ilgi gösterdikleri ortaya çkyor.
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yatrmlarnda öncelik aşağdakilerden hangisine veril-

mektedir?

A) İnsan yaşamn uzatmaya

B) Yaşam kalitesini yükseltmeye

C) Salgn hastalklar ortadan kaldrmaya

D) Bulaşc hastalklarla ilgili tedavi stratejileri geliştirmeye

E) Tedavi yöntemi tam olarak bulunamamş hastalklarla 

mücadeleye

37. Bu parçaya göre aşağdakilerden hangisi Z Kuşağ’nn 

niteliklerinden biri olamaz?

A) Titiz olma

B) Tez canl olma

C) Yüz yüze iletişimden kaçnma

D) İlişkilerinde doğallğa önem vermeme

E) Teknolojideki gelişmelere çabucak ayak uydurma

40. Bu parçadan

 I. İnsanlarn öncelikli amacnn, yaşamn sürdürmek oldu-

ğuna

 II. Çocuk ölümlerinin azalmasyla nüfusun artmaya başla-

dğna

 III. Sağlkla ilgili sorunlarn ekonomiye bakan yönlerinin ol-

duğuna

 IV. AR-GE yatrmlarnn çoğunun sağlk sektörüne yapld-

ğna 

 yarglarndan hangilerine ulaşlabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

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

38. Bu parçadan aşağdakilerden hangisine ulaşlabilir?

A) Kuşaklarn adlandrmasnda alfabetik sra gözetildiğine

B) Teknolojinin en çok Alfa Kuşağ’n etkilediğine

C) Alfa Kuşağ’nn, anne babalarnn ekonomik tercihlerini et-

kileme gücünün daha yüksek olduğuna

D) Son yllarda dünyann, robot teknolojileri konusunda hz-

l gelişmelere sahne olduğuna

E) Alfa Kuşağ’nn eğlence kaynağnn küçük yaşlarndan 

itibaren dijital ekranlardan oluştuğuna

 Sağlk, tüm dünyada en önemli ve öncelikli AR-GE (araştr-

ma-geliştirme) odağdr. İnsann yaşadğ dünyada öncelik-

li hedefi hayatta kalmaktr. Bunun için sağlkl olmas ve ya-

şadğ çevreye çok iyi uyum sağlamas gerekir. İnsan sağ-

lkl olabilmek için yüzyllar boyunca çeşitli hastalklarla sa-

vaşmak zorunda kalmş ve çeşitli tedavi stratejileri geliştir-

miştir. On yedinci yüzyldan başlayarak gelişen tp bilimi, ço-

cuk ölümlerini azaltarak nüfusun artmasna önemli bir katk 

yapmştr. Salgn hastalklar önlenmiş, enfeksiyonlar tedavi 

edilmiş, kalp-damar hastalklar ve diyabet kontrol altna aln-

mştr. Bütün bunlar insann ortalama yaşam süresinin uza-

masn sağlamştr. Ancak bütün bu belirgin ilerlemelere kar-

şn kanser, Alzheimer hastalğ, şizofreni, otizm ve daha pek 

çok sorun, etkili tedavi stratejilerinin geliştirilmesini bekle-

mektedir. Bu nedenle artk sağlkta AR-GE yatrmlarnn ön-

celiğini etkin tedavisi olmayan ve ekonomiye giderek artan 

bir yük getiren hastalklarn erken tans, önlenmesi veya kök-

ten tedavisine yönelik projeler almaktadr.

 2000 yl başlarnda doğanlara (Gelecekte isim ve yl aralğ 

değişebilir.), “Z Kuşağ” veya “Yeni Sessiz Nesiller” denil-

mektedir. Bu kuşak, dünya zevklerine düşkün olma, tekno-

lojiyi hzl şekilde kavrama, işlerini ksa sürede ve ince ele-

yip sk dokuyarak yapma özellikleriyle dikkat çekmektedir. 

Bireyselliğe önem veren, en yeni iletişim araçlarn kullanan, 

iş arkadaşlaryla dost olmay tercih eden, yeniliğ e açk, ha-

berleşmek için e-posta yerine sosyal medyay kullanan, ar-

kadaşlk ilişkilerini ise ağrlkl olarak Facebook üzerinden 

yürüten, teknoloji bağmls ya da tutkunu olmayp teknolo-

jiyi doğal yaşam standard olarak alglayan bir kuşaktr. Al-

fa Kuşağ ise tamam 2010 ve sonrasnda doğmuş bireyleri 

kapsamaktadr. Dolaysyla zihinsel ve pratik şemalarmzda 

da yepyeni bir başlangc simgelemeleri adna Yunan alfa-

besinin ilk harfi olarak adlandrlmştr. Sosyolojik olarak de-

ğerlendirildiğinde Alfa Kuşağ’nn içinde yer alanlar; günü-

müzde emekleme çağndakiler, bebekler ve elbette henüz 

doğmamş olanlardr. Pazarlama stratejileri üretenlere göre 

de ebeveynlerinin harcama davranşlarn kökten değiştire-

cek  kuşaktr.

39. - 40. sorular aşağdaki parçaya göre cevaplaynz.37. - 38. sorular aşağdaki parçaya göre cevaplaynz.
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4. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafndan işgali sonrasnda ola-

ğanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara’da toplanacağ-

n duyuran Mustafa Kemal, işgal altndaki İstanbul’dan An-

kara’ya gelebilecek Mebusan Meclisi üyelerinin de yeni mec-

lisin doğal üyesi olduğunu belirtmiştir.

 Mustafa Kemal’in yeni meclisin oluşumundaki bu tutu-

mu, genelge ve kongrelerde alnan aşağdaki kararlar-

dan hangisine dayandrlabilir?

A) Milletin bağmszlğn, yine milletin azim ve karar kurta-

racaktr. 

B) Millî snrlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.

C) Manda ve himaye kabul kabul edilemez.

D) Hristiyan aznlklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal den-

gemizi bozacak ayrcalklar verilemez.

E) Askerî ve millî örgütler hiçbir şekilde lağvedilmeyecektir.

2. Osmanl Devleti’nde 31 Mart Ayaklanmas’nn bastrlmasn-

dan sonra Kanun- Esasi’de yaplan değişikliklerle padişa-

hn meclisi feshetmesi zorlaştrlmş, padişahn veto hakk s-

nrlandrlmş ve hükûmet meclise karş sorumlu hâle getiril-

miştir.

 Bu değişikliklerle Osmanl Devleti’nde;

 I. anayasann daha demokratik bir hâle getirilmesi,

 II. ülkede hukuk birliğinin sağlanmas,

 III. yasama gücünün yürütme gücü üzerindeki etkinliğinin 

artrlmas

 durumlarndan hangilerinin amaçlandğ savunulabilir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

                 D) I ve III                            E) I, II ve III

3. Kaşgarl Mahmut, Divânü Lûgati’t-Türk adl eserinde “Gör-

düm ki Allah devlet güneşini Türk burçlarna doğduruyor, 

bütün felekleri onlarn hükümranlğna döndürüyor. Onlara 

Türk adn verip hükümran klmş ve onlar insanlğn başna 

getirip hak yolda desteklemiş, onlar dönemin egemen gü-

cü klmş, insanlarn idaresini onlarn eline vermiş.” demiştir.

 Kaşgarl Mahmut’un yukardaki sözlerinin aşağdakiler-

den hangisini yansttğ savunulabilir?

A) Sosyal devlet anlayşn

B) İkili yönetim uygulamasn

C) Türklerin hoşgörü kültürünü

D) İslam dünyasndaki dini ve siyasi ayrlklar

E) Türklerde var olan cihan hâkimiyeti idealini

1. Abbasi Halifesi Harun Reşid, muhafz birliğini Türklerden 

meydana getirmiştir. Bizans’tan gelebilecek tehditleri önle-

mek için merkezi Antakya olan Avasm eyaleti kurularak Türk-

lerden oluşan askerî birlikler bu şehirlere yerleştirilmiştir. Ha-

run Reşid’in oğullar Halife Me’mun ve Mu’tasm dönemle-

rinde ise Türklerin devlet içindeki etkileri daha da artmştr.

 Bu bilgiler Abbasiler ile ilgili aşağdakilerden hangisinin 

göstergesi olamaz?

A) Snr güvenliğine önem verildiğinin

B) Siyasi ve dini işlerin birbirinden ayrldğnn 

C) Türklerin askerlik bilgisinden yararlanldğnn

D) Türklerin İslamiyet’i benimsediğinin

E) Arap milliyetçiliği politikasnn uygulanmadğnn

1. Bu testte sýrasýyla, Tarih (1-5), Coðrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklý müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarýna ait toplam 
25 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

3. Bu testin cevaplanmasý için tavsiye olunan süre 20 dakikadýr.
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5. Fransa’daki 1793 tarihli kararnamenin birinci maddesi şu şe-

kildedir: “Şu andan itibaren, Franszlarn hepsi orduda hiz-

met etmek üzere sürekli göreve alnmştr. Genç erkekler 

muharebeye gidecekler; evli erkekler silah yapacaklar ve 

harp malzemesi taşyacaklar; kadnlar çadr ve giyecek ya-

pacaklar ve hastanelerde hizmet edecekler; çocuklar pan-

suman bezi yapacaklar; yaşl erkekler meydanlarda cumhu-

riyetin lehinde ve krallara karş nefret dolu konuşmalar ya-

pacaklardr.”

 Bu bilgiler Fransa ile ilgili;

 I. topyekün seferberlik ilan edildiği, 

 II. ulusal egemenliğin sağlanmaya çalşldğ,

 III. sömürgecilik yarşnda geri kaldğ

 durumlarndan hangilerinin göstergesi olabilir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

                  D) I ve III                           E) I, II ve III

8. Ulaşm veya ulaştrma, mal ve hizmetlerin çeşitli ulaşm araç-

lar ile ülke içinde, ülkeler arasnda ya da bir ktadan başka 

bir ktaya naklini içerir.

 Aşağdakilerden hangisinin, bir ülkedeki ulaşm ağlar 

üzerindeki etkisinin daha az olmas beklenir?

A) Teknolojik gelişmişlik durumunun

B) Ekonomik etkinliklerin

C) Nüfus ve yerleşme özelliklerinin

D) Yllk yağş ortalamasnn

E) Jeopolitik konumun

7. Berke:  Geçen yaz tatilimizi Antalya'da geçirdik. (I) An-

talya kylarnda kumsallarla, falezleri bir arada 

gördük. (II) Kaş ile Finike arasnda Türkiye'nin 

en güzel dalmaçya tipi ky oluşumlarn gör-

dük. (III) Herkesin aklna travertenler deyince 

Pamukkale gelir. Ancak burada da traverten 

oluşumlarn gördük. (IV) Manavgat ve Köprü 

Suyu'nda inanlmaz rafting (su sporu) yaptk. 

(V) Kzlçam ormanlaryla kapl Bat Toroslar’da 

kamp kurduk.

 Öğretmen:  Berke'nin Antalya'da yaşadğ olaylardan han-

gisinin oluşumunda arazideki kayaç türünün 

etkisi vardr?

 Can:  ----

 Can, yukarda numaralandrlarak verilen cümlelerden 

hangisini söylerse, öğretmenin sorusuna doğru cevab 

vermiş olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

6. • Nebraska, 41° Kuzey paraleli ile 100° Bat boylamnn,

 • San Francisco, 37° Kuzey paraleli ile 123° Bat boylam-

nn,

 • Alice Springs, 23° Güney paraleli ile 134° Doğu boyla-

mnn

 kesiştiği noktada yer alr.

 Yukarda verilenlere göre, aşağdaki yarglarn hangisi-

ne ulaşlamaz?

A) Nebraska ve San Francisco Kuzey Yarm Küre’dedir.

B) Alice Springs Güney Yarm Küre’de Oğlak dönencesine 

yakn bir konumdadr.

C) Nebraska ile San Francisco arasnda 1 saatten fazla za-

man fark vardr.

D) Alice Springs, Başlangç Meridyeni’nin doğusunda, Neb-

raska ve San Francisco batsnda yer alr.

E) San Francisco ile Alice Springs arasndaki kuş uçumu 

uzaklk 6660 km’dir.
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9. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde doğal afetler, 

gelişmiş ülkelere göre daha fazla can ve mal kayplarna ne-

den olmaktadr.

 Gelişmişlik durumlar göz önüne alndğnda; harita üze-

rinde numaralandrlarak verilen yerlerden hangilerinin 

ayn büyüklükteki bir depremden daha az zarar görme-

si beklenir?

A) I ve II B) I ve V C) II ve III

 D) II ve IV E) III ve V 

Ekvator

I

II

III IV

V

10. Aşağdaki şekilde, kş aylarnda Kuzeydoğu Anadolu’da olu-

şan bir hava kütlesinin Doğu Karadeniz Dağlar’n aştktan 

sonra Karadeniz kylarna hareketi gösterilmiştir.

 Hava kütlesi, Doğu Karadeniz kylarna ulaştğnda aşa-

ğdakilerden hangisi üzerinde daha fazla etkili olur?

A) Kş aylarnn lk geçmesinde

B) Alçak basnç merkezinin oluşmasnda

C) Kylarn bol yağş almasnda

D) Bitki örtüsünün gür olmasnda

E) Kş aylarnn soğuk geçmesinde

Yüksek 
Basınç
(YB)

Alçak 
Basınç
(AB)

12. Rasyonalizm yani aklclk, her türlü bilginin kaynağnn akl 

olduğu görüşünü savunan bir yaklaşmdr. Rasyonalist dü-

şünüş tarznn ilk örnekleri Rönesans döneminde ortaya kon-

maya başlanan matematik-fizikle yoğurulan düşünce sis-

temleri olmuştur. Matematiksel fizik, doğann yapsnn ma-

tematiğin kavramsallğ ölçütü ile çözümlenebileceği anlay-

şn benimseyen ve böylece doğann bilmecesini matema-

tik formüllerine dönüştüren bir yaklaşmn ürünüdür. Böyle-

likle doğa yasalar, akln kesin kavramlarna dayatlmak du-

rumunda braklmştr.

 Bu parça aşağdaki görüşlerden hangisine dayanak ya-

plabilir? 

A) Zihin hiçbir gerçekliği kavrayamaz.

B) Gerçeğin bilgisine sezgi ile ulaşlabilir.

C) Değişen dş dünyann bilgisine güvenilemez.

D) Hiçbir konuda kesin yargda bulunulamaz.

E) Nesne ile zihin arasnda tam bir uygunluk vardr.

11. Stoaclar, tüm insanlarn evrene hâkim olan Tanr’nn çocuk-

lar olduğuna inandklar için tek bir dünya devletinin olma-

s gerektiğini savunurlar. Tanr’nn koyduğu, insan doğas-

na uygun ve değişmez kurallar mevcuttur. “Doğal yasalar” 

ya da “doğal hukuk” ad verilen bu kurallar, devletin koydu-

ğu yasalardan üstündür. Doğal hukuk, zaman ve mekân üs-

tüdür, her insan için ayn ve geçerlidir. İnsan yaps olan dev-

let, mülkiyet, kölelik vs. doğal değil yapay kurumlardr ve 

doğal yaşama terstir. Stoaclğa ait, tüm bu düşünceler da-

ha sonraki dönemlerde Hristiyanlk tarafndan ksmen yeni-

den yorumlanarak benimsenecektir. 

 Bu parçaya dayanlarak aşağdaki genellemelerden han-

gisine ulaşlabilir?

A) İnsan ürünü hukuk kurallar insann doğasna aykrdr.

B) Hukuk kurallarnn kaynağ doğal hukuktur.

C) İktidar kaynağn toplumdan alr.

D) Devletler barş içinde yaşamaldr.

E) Toplumsal kurumlar insann özüne uygundur.
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14. Her nesnenin bizim ona verdiğimiz anlamn ve ona yükledi-

ğimiz özelliklerin dşnda sadece kendisine özgü olan ve her 

zaman geçerli, değişmez, kendisinde kalan bir yaps mev-

cuttur. Nesne/şey insanlarn değil, insanlarn dşnda önce-

siz ve sonrasz şeyler dünyasnn bir mensubudur. Bunlar 

ne fiziğin ne de metafiziğin ürünüdür; ancak ve ancak ken-

di mutlak yaps içindedirler. İşte gerçek dediğimiz şey böy-

lesine ideal bir yap taşyan “şey”in niteliği olarak kabul edil-

mektedir. 

 Bu parçadaki açklamalar 20. yüzyl felsefesinin hangi 

problemi ile ilişkilendirilebilir?

A) Yorum sorunu

B) Değişim sorunu

C) Yeni ontoloji sorunu

D) Gerçeklik - görünüş sorunu

E) Metafizik bilgi sorunu

15. Yunan felsefesi ve biliminin İslam dünyasnda tannmaya 

başlamasndan hemen sonra ortaya çkmş olan Kelamclar, 

örneğin Mu’tezile hareketi içinde yer alan Nazzam, Allaf, da-

ha sonra 10. yüzylda yaşamş olan ünlü Eş’arici doğa fel-

sefesici Bakllani, özellikle Kelam hareketi içinde Yunan fel-

sefesiyle en yoğun bir ilişkiyi temsil eden Gazali, onu taki-

ben Fahreddin Razi, Nasreddin Tusi vb. gibi isimler Antik 

Yunan kaynakl etkileri düşünce ve eserlerinde göstermiş ol-

duklar gibi Tasavvufçular veya İslam dünyasndaki adyla 

Mutasavvflar arasnda yer alan diğer baz önemli kişiler de 

(örneğin ayn zamanda bu hareket içinde de önemli bir aşa-

may temsil eden Gazali, Sühreverdi, İbn Arabi vb.) gerek 

doğrudan, gerekse felsefe araclğyla Antik felsefenin etki-

sine maruz kalmşlardr.

 Bu parçaya dayanarak İslam felsefesi için aşağdakiler-

den hangisi söylenebilir?

A) Antik Yunan felsefesini beslediği

B) Antik Yunan felsefesinden etkilendiği

C) Gazali tarafndan kurulduğu

D) Bilime önem verdiği

E) Antik Yunan felsefesini geliştirdiği

13. Büyük İskender’in fetihleriyle  birlikte Doğu Akdeniz bölge-

si, yani Anadolu’nun kendisi, Msr, Suriye ve İran siyasal 

olarak İskender’in ve onu takip edenlerin egemenliği altna 

girdiği gibi, kültürel olarak da bütün bu bölgeler Yunan dili 

ve kültürünün etkisi altna girerler. Tabi bu arada bu bölge-

lerin kendi din, kültür ve gelenekleriyle Yunan kültürü, Yu-

nanllarn hayat tarzlar ve alşkanlklar üzerine bir karş et-

kide bulunmalar da söz konusudur. Bu dönemde filozoflar 

artk bir önceki dönemden farkl olarak ne etnik bakmndan 

tam Yunanldrlar, ne de coğrafya olarak eski Yunanistan’a 

ait bölgelerde ortaya çkarlar (Bu iki farkl özelliğin iyi bir ör-

neği Stoaclar ve bu okulun kurucusu olan Kbrs’l Ze-

non’dur).

 Bu parçada savunulan görüş aşağdakilerden hangisi-

dir?

A) Filozof, felsefe yapmay tüm iliklerinde hisseder.

B) Filozofun hedefi gerçeğin bilgisine ulaşmaktr.

C) Filozoflar yaşadklar dönemden bağmsz değildir.

D) Filozoflar ele aldklar konulara ön yargsz yaklaşrlar.

E) Filozoflar felsefeye yeni konular eklemiştir. 
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rak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip Okullar öğrencileri/
mezunlar cevaplayacaktr.
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16. İman ile İslam kavramnn ayn şeyi belirttiğini savunanlar, 

iman ve İslam’n birbirini tamamladğ ve her ikisinde de tas-

dik ve teslimiyetin esas olduğu görüşünden hareket eder-

ler. İman İslam’dan, İslam da imandan ayr düşünülemez. 

Müslümann dşta ve görünürde karşlaşlan davranşlar İs-

lam, içte ve kalpte olan düşünceleri de iman olarak kabul 

edilir. İman kalben tasdiktir; İslam ise amel ve davranşlarla 

bu tasdikin eyleme taşnmasdr. İman kalpte gerçekleşir. İs-

lam ise dil ile ikrar, itaat, kulluk, boyun eğme ve teslimiyettir.

 Bu metinde aşağdaki sorulardan hangisini açklama ça-

bas vardr?

A) Kadere iman, iman esaslar arasnda saylr m?

B) İman ile İslam birbiriyle yakndan ilişkili kavramlar mdr?

C) İnsann akll ve irade sahibi olmas ile iman arasnda na-

sl bir ilişki vardr?

D) İslam’a göre temel ihtiyaçlarn yerine getiremeyen bir 

kişinin başkasna yardm etmesi gerekir mi?

E) Allah’n (c.c.) ilminin sonsuz olduğu, her şeyi kuşatan 

bir iradesi bulunduğu vahiylerle mi açklanmştr?

20. İslam düşüncesinde yorum farkllklarnn ortaya çkş sebep-

lerini araştran bir akademisyen, incelediği internet sitesin-

de şu bilgilere rastlamştr: Dinin anlaşlmas ve yaşanmas 

için dinî metinlerin doğru bir şekilde anlaşlmas ve yorum-

lanmas gerekir. Bu çabay gösterecek olan insandr. Allah’n 

(c.c.) insanlara verdiği akl, tefekkür ve düşünce kabiliyetle-

rinin doğal bir sonucu olarak herkes farkl anlayş ve düşün-

celere sahiptir. Ayn resmi inceleyen kişiler, birbirinden fark-

l duygular hissettiği gibi ayn kitab okuyanlar, onun üzeri-

ne farkl yorumlar yaparlar. Bu durum dini anlama ve açk-

lama çabalarna da yansmştr.

 Buna göre akademisyenin incelediği sitede İslam düşün-

cesinde yorum farkllklarnn ortaya çkş sebeplerinden 

hangisine rastladğ söylenebilir?

A) Kültürel sebepler

B) Coğrafî sebepler

C) Siyasi sebepler

D) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler

E) İnsann yapsndan kaynaklanan sebepler

17. Günümüz şartlarnda baz durumlarda ceset üzerinde tbbi 

incelemeler yapmak zorunlu hâle gelmiştir. Ölümlerin ve 

hastalk sebeplerinin tespit edilmesi için bazen cesedin iç 

organlarnn açlmas ve hatta incelenmek üzere vücudun-

dan parça alnmas söz konusudur. İslam dinine göre insan-

larn yaşarken ve vefatlarndan sonra baz dokunulmazlkla-

r vardr. Ancak bu dokunulmazlğn snrlar bulunur. Ameli-

yat olmak gibi gerekli durumlarda bu dokunulmazlk orta-

dan kalkar. Vefat eden birinin ölüm sebebini anlamak, ce-

set üzerinde çalşma yapmak, bulaşc hastalklarla müca-

dele etmeye de yardmc olmaktadr. Gereklilik hâlinde ve 

zaruret ölçüsünde bu tür çalşmann yaplmasnn dinen ca-

iz olduğu belirtilmektedir.

 Bu parçada aşağdaki güncel dinî meselelerden hangisi 

değerlendirilmiştir?

A) Otopsi yaplabilir mi?

B) Organ nakli dinen caiz midir?

C) İslam’n ötenaziye bakş nasldr? 

D) Haram maddelerle tedavi yaplabilir mi? 

E) Kan bağş yapmak hangi şartlara bağlanmştr?

18. • Sözlükte istenen, arzulanan, kendisine çağrlan şey de-

mektir.

 • Dinen yaplmas kesin ve bağlayc olmakszn istenen 

ve terk edilmesi knanmayan işleri ifade eder.

 • İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak, fakirlere zekâtn dşnda 

yardm etmek, güler yüzlü olmak gibi ahlak güzelleşti-

ren davranşlardr.

 Derste yukardaki bilgileri veren bir öğretmenin aşağ-

daki kavramlardan hangisini anlattğ söylenebilir?

A) Farz B) Vacip C) Mekruh

 D) Mendup E) Sünnet-i müekkede 

19. • “O gün insanlar hakka çağran o korkunç sesi işitecek-

lerdir. İşte bu, (kabirlerden) çkş günüdür.” (Kâf, 50:42)

 • “Çünkü kyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüp-

he yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri dirilte-

cektir.” (Hac, 22:7)

 Bu ayetlerin alt çizili bölümlerinde ahiretin aşamalarn-

dan hangisine işaret edilmiştir?

A) Berzah B) Srat C) Ba’s

 D) Mizan E) Mahşer 
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21. - 25. sorular Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal 
olarak almak zorunda olmayan veya farkl müfredat ile alanlar 
cevaplayacaktr.

TYT SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝA

16 TYT DENEME - 3

Y
a

n
ıt

 Y
a

y
ın

la
rı

21. İnsan, eylemlerini kafasna göre düzenleyemez. İnsan bir 

eylemde bulunurken hangi eylemlerinin iyi hangilerinin kö-

tü olduğunu düşünürken bunu, yaşadğ toplumu dikkate 

olarak yapmaldr. Hangi eylemlerin iyi hangilerinin kötü ol-

duğuna yaşanlan toplum karar verir.

 Yukardaki açklamalar aşağdakilerden hangisi ile iliş-

kilendirilebilir?

A) İdea B) Arkhe C) Etik

                    D) Metafizik                   E) Diyalektik

24. • Bilgiler kişilere ve ortamlara göre değişir.

 • Bilgiler göreli olduğundan evrensel, genelgeçer doğru-

lardan söz edilemez.

 • Doğru bilgi kişinin işine yarayan, sorun çözen bilgidir.

 Yukardaki açklamalar hangi felsefi yaklaşmla ilişkilen-

dirilebilir?

A) Relativizm B) Empirizm C) Rasyonalizm

 D) Kritisizm E) Fenomenoloji 

25. I. Mitolojiden ayrşmaktadr.

 II. Akl ve gözlem ön plandadr.

 III. Kuşkuya yer yoktur.

 IV. Doğa felsefesi gelişmiştir.

 Yukardakilerden hangileri MÖ 6. yüzyl - MS 2. yüzyl fel-

sefesinin özellikleri arasnda yer almaz?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) III ve IV E) Yalnz IV 

23. Felsefenin ele aldğ tüm konularn içine girmiş bir cin gibi-

dir, şüphe. Bu cin; felsefenin, düşünen beynin yani insann 

içindedir.

 Bu parçada felsefi düşüncenin aşağdaki özelliklerinden 

hangisi vurgulanmaktadr?

A) Evrensel olma           B) Rasyonel olma

C) Öznel olma           D) Kuşkucu olma

                               E) Refleksif olma

22. Platon’a göre, duyularla alnan izlenimlerde bilgi bulunmaz. 

Bilgi bu izlenimler hakkndaki düşünüşlerde bulunur; zira 

görünüşe göre varlğa ve gerçeğe bu alanda varlr; duyu-

larla varmak imkânszdr.

 Platon’un bu yaklaşmnn temelinde aşağdaki görüşler-

den hangisi vardr?

A) Hiçbir zaman doğrulara ulaşlamaz.

B) Doğru bilginin kaynağ akldr.

C) Her şeyden kuşku duyulmaldr.

D) Doğru bilgi duyulara dayanr.

E) Bilginin tek kaynağ deneyimlerdir.TY
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2. Üç yl üst üste şampiyon olan Ahmet’in şampiyon olduğu 

yllarla ilgili aşağdaki özellikler verilmiştir. 

Yl Özelliği

X X asal

Y
Y

2
  asal

Z
Z

3
  asal

Yukardaki özelliklere uygun ardşk yllar aşağdakiler-

den hangisinde doğru verilmiştir?

A) 
X = 1993

Y = 1994

Z = 1995

 B) 
X = 2011

Y = 2012

Z = 2013

 C) 
X = 2017

Y = 2018

Z = 2019

 D) 
X = 2018

Y = 2019

Z = 2020

 E) 
X = 2019

Y = 2020

Z = 2021

 

1. Üçgen içine yazl x says için aşağdaki gösterim yaplyor.

x = 3x

Buna göre,

5=2a + 2

eşitliğini sağlayan a değeri kaçtr?

A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 4

3. 
 

1. Kap 2. Kap

237

685

341

884

734

942

Yukarda 6 tane karta yazlmş olan üç basamakl doğal sa-

ylarn, 9’a bölümünden kalan; tek say ise 1. kaba, çift say 

ise II. kaba atlyor. 

Buna göre,

  I. 1. kaptaki kartlarn üzerindeki tüm saylarn toplamnn 

11’e bölümünden kalan 7’dir.

 II. 2. kaptaki kartlarn üzerindeki tüm saylarn toplam bir 

tam kare değildir.

III. 2. kaba atlacak en büyük say yazl kart yanlşlkla 1. 

kaba, 1. kaba atlacak en küçük say yazl kart yanlş-

lkla 2. kaba atlacak olsa 2. kaptaki kartlarn üzerindeki 

tüm saylarn çarpm 4 ile tam bölünür.

yarglarndan hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) II ve III C) Yalnz III

 D) I ve III E) Yalnz II 

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

3. Bu testin cevaplanmasý için tavsiye olunan süre 45 dakikadýr.
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4. Birim karelerden oluşan ve her birim karenin alannn 1 km2 

olduğu bir harita üzerinde X, Y, Z, T, M ve N şehirlerinin ko-

numlar şekildeki gibi gösterilmiştir.

M

O

Z

X Y
N

T

X, Y, Z, T, M ve N şehirlerinin O noktasna olan en ksa uzak-

lklarn km cinsinden bulan Ahmet, bulduğu değerlerle bir 

A kümesi yazyor.

Buna göre,

 A kümesinin eleman says 4’tür.

 A kümesi ile irrasyonel saylar kümesinin kesişiminin 

eleman says 3’tür.

 A kümesi ile tam saylar kümesinin kesişiminin eleman 

says 1’dir.

 A kümesi ile rasyonel saylar kümesinin kesişiminin ele-

man says 1’dir.

 N doğal saylar kümesi olmak üzere,  A – N  kümesinin 

eleman says 3’tür.

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

7. Üç arkadaş olan Zeynep, Tuğçe ve Meltem lunaparka git-

mek için babalarndan harçlk almştr.

•   Zeynep, Tuğçe ve Meltem’in almş olduklar harçlk mik-

tarlar srasyla 8, 6 ve 9 ile orantldr.

•   Lunapark dönüşünde ise Zeynep, Tuğçe ve Meltem’in 

kalan harçlk miktarlar srasyla 4, 3 ve 5 ile orantldr.

•   Zeynep lunaparkta 372 TL harcamştr.

Buna göre, Tuğçe lunaparkta kaç TL harcamştr?

A) 271 B) 275 C) 279

 D) 285 E) 289 

5. 
 

x
5

2 03
2

- =c m  denkleminin diskriminant  m,

x
2

3 0
2

- =  denkleminin diskriminant  n,

x
2

5
2 0

2
3+
- =  denkleminin diskriminant  p

olduğuna göre, aşağdakilerden hangisi doğrudur?

A) m < n < p B) m < p < n C) p < n < m

 D) p < m < n E) n < p < m 

6. “KALBUR” isminin bütün harfleri ayr ayr kartlara yazlp say 

doğrusu üzerinde rastgele, sfrdan farkl saylarn üzerine 

yerleştirilmiştir.

K A L B U R

Harflerin yerleştirildiği saylar şekildeki gibi küçükten bü-

yüğe doğru sral halde gösterilmiştir. Harfler gösterildikleri 

saylara eşit olmak üzere aşağdaki bilgiler vermiştir.

•  |K| + |U| = |B| + |R|

•  |L – K| = 2 : B

•  |U – L| = |R – B|

•  |B – A| = |U|

Buna göre,

  I. K + A + R = 0’dr.

 II. Harflerin işaretleri aşağdaki gibidir:

 K A L B U R

– – + + + +

III. |L – A| = 5  ise  K + B + U = 5’tir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz III C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 
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8. İçerdiği tüm rakamlarn ayr ayr karelerinin toplamnn aln-

mas işlemi sürekli olarak tekrarlandğnda 1 saysna ulaş-

lyorsa bu sayya “uçsuz say” denir.

Örnek:

23 says için;

 23 = 22 + 32 = 13

 13 = 12 + 32 = 10

 10 = 12 + 02 = 1

olduğundan 23 uçsuz saydr.

Buna göre, aşağdakilerden hangisi uçsuz say değildir?

A) 13 B) 19 C) 68 D) 89 E) 100

10. Öğretmen Ender Bey tahtaya A, B ve C noktalarn aşağ-

daki gibi işaretliyor. 

�

�

�

Ender Bey, bu noktalarla ilgili aşağdaki bilgileri veriyor.

A ile B noktas arasndaki uzaklk c birim, B ile C noktas 

arasndaki uzaklk a birim, A ile C noktas arasndaki uzak-

lk b birimdir.

a + b = 20 3   tür.

b + c = 10 7   dir.

a + c = 25 2   dir.

Buna göre, aşağdaki sralamalardan hangisi doğrudur?

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

 D) c < a < b E) b < a < c 

9. Soru:

“Bir futbolcuya yeni sezonda takm tarafndan iki ayr teklif 

yaplmştr. Bu teklifler aşağdaki gibidir:

Teklifler Sabit ücret Oynadğ maç 
başna prim

1. teklif 0 TL 10 000 TL

2. teklif 200 000 TL 1 000 TL

Bu futbolcu, 1. teklifi tercih ettiğine göre oynamas gereken 

maç says en az kaçtr?”

x, futbolcunun oynadğ maç saysn göstermek üzere, 

yukardaki sorunun çözümünde kullanacağmz mate-

matiksel ifade aşağdakilerden hangisi olmaldr?

A) 200 000 + 1 000 : x < 10 000 : x

B) 200 000 – 1 000 : x < 10 000 : x

C) 200 000 – 1 000 : x > 10 000 : x

D) 200 000 + 1 000 : x < 0

E) 200 000 – 1 000 : x > 0

11. 200 kişilik bir okulda her öğrenciye ylda bir proje ödevi 

ve her dönem bütün derslerden bir performans ödevi ve-

rilecektir. Bir ylda iki dönem vardr. Bu ödevler, elektronik 

posta yoluyla öğretmenlere teslim edilecek, kâğt çkt aln-

mayacaktr. Bu şekilde doğann korunmas için katk sağla-

nacaktr.

Kâğtlara yaplacak ödevlerle ilgili aşağdakiler bilinmek-

tedir:

• Öğrenciler proje ödevi için 10, her bir performans ödevi 

için 5 yaprak kâğt kullanmaktadr.

• 1 yaprak kâğt, yaklaşk 4 gramdr.

• 256 kg kâğt, 16 ağacn kesilmesiyle elde edilmektedir.

Bu okulda her snf seviyesinde 10 farkl ders bulunduğu 

ve tüm öğrencilerin istenene uygun olarak yaptğ dik-

kate alnrsa, bu ödevlerin kâğt çkt olarak alndğ ge-

çen 4 ylda proje ve performans ödevleri için kullanlan 

kâğtlar kaç tane ağacn kesilmesine neden olacaktr?

A) 5,5 B) 12,5 C) 20 D) 22 E) 24
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12. 
  �����

�

��
���

�

Şekilde düzgün sekizgen biçimindeki koşu pistinin A nokta-

snda bulunan Aycan ile Barş oklar yönünde ayn anda sa-

bit hzlarla koşmaya başlyor.

Aycan ile Barş ilk kez B köşesinde karşlaşyorlar. Karşlaş-

tktan sonra da koşmaya devam ediyorlar ve Barş karşlaş-

tktan 90 saniye sonra ilk kez A noktasna varyor.

Buna göre, Aycan A noktasndan başlayp tekrar A nok-

tasna geldiğinde (bir tur) geçen zaman kaç saniyedir?

A) 200 B) 240 C) 300 D) 320 E) 400

14. 
 

Kutay, aşağdaki kurallara göre dört farkl renkte balonu 

patlatacaktr. 

•  Mavi balon ve sar balon art arda patlatlamaz.

•  Krmz balon, yeşil balondan sonra patlatlyor.

•  Mavi balon, sar balondan önce patlatlyor.

Buna göre Kutay balonlar renk bakmndan kaç farkl s-

ralama ile patlatabilir?

A) 3 B) 4 C) 6 D) 1 E) 2

15. İki pozitif saynn aritmetik ortalamas bu iki saynn toplam-

nn yarsna eşittir.

İki pozitif saynn geometrik ortalamas bu iki saynn çarp-

mnn kareköküne eşittir.

İki saynn aritmetik ortalamas AO, geometrik ortalamas 

GO ise AO ile GO arasnda AO  GO eşitsizliği sağlanr. 

Yukardaki bilgileri tahtaya yazan öğretmen bu bilgilerden 

de faydalanarak aşağdaki soruyu çözmüştür.

SORU:

x ve y pozitif gerçek saylar için, x + y = 4 olduğuna göre, 

x y
1

1
1

1
+ +c dm n 

ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtr?

Buna göre, sorunun cevab aşağdakilerden hangisidir?

A) B) C) D) )E
4
1

2
1

2
4
9

4
11

13. 
  

“Şekildeki üçgenin üzerindeki dairelere 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sa-

ylarn öyle yerleştiriniz ki üçgenin her bir kenarndaki say-

larn toplam eşit olsun.”

Yukarda tanmlanan say yerleştirme işlemini yapld-

ğnda,

I. Üçgenin köşelerindeki dairelere gelecek saylarn top-

lam 6 olabilir.

II. Üçgenin köşelerindeki dairelere gelecek saylarn top-

lam 9 olabilir.

III. Üçgenin köşelerindeki dairelere gelecek saylarn top-

lam 15 olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

 D) Yalnz I E) II ve III 
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16. 
  

,

( )

x
3 0 2

1
5
1

2
13

243

9
1

8

1

1
2

1
1

3

1
1

26

1

2

2 2 2
$ $ $f

+

-

+ +

-

-

- - -e e eo o o

işleminin sonucu doğal say olduğuna göre,  

  I. x  in alabileceği dört tane negatif tam say değeri vardr.

 II. x  in alabileceği en küçük pozitif tam say değeri 6 dr.

III. x  in alabileceği en küçük değer –12 dir.

yarglarndan hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnz  I B) I  ve  III C) Yalnz  II

 D) II  ve  III E) I,  II  ve  III 

18. Snav öncesi öğrencilerine genel tekrar yapan Banu Öğret-

men akll tahtaya aşağdaki soruyu yanstmştr.

 

2,5

Yukardaki eşit kollu terazinin sağ kefesine konulan cismin 

kütlesi üzerine yazlmştr.

Ahmet’in dükkannda bulunan cisimlerin her birinin kütlesi 

ve o cisimden kaç tane olduğu aşağdaki tabloda verilmiştir.

 
Kütlesi (kg) Says

10–2 75

10–1 12

2,5 : 10–2 28

Terazinin dengeye gelebilmesi için terazinin sol kefesine 

tabloda bilgisi verilen cisimlerden en az p tane koymak ge-

rektiğine göre, p’nin değeri kaçtr?

Yukardaki sorunun çözümünü yapp p saysn bulan Banu 

Öğretmen sonra aşağdaki soruyu öğrencilerine sormuştur:

x d [–1, p] için x2 – 2x ifadesinin alabileceği kaç farkl tam 

say değeri vardr?

Buna göre, Banu Öğretmen’in öğrencilerine sorduğu bu 

sorunun cevab aşağdakilerden hangisidir?

A) 4093 B) 4097 C) 9798

 D) 9802 E) 9809 

17. x bir doğal say olmak üzere x x2=  ile modelleniyor.

Buna göre, 

I. 1 3 4 5 1+ + = + ’dir.

II.  a, b, c birer tek doğal say olmak üzere,

          a b c+ +  

 işleminin sonucu 89 olamaz.

III.  a, b, c birer tek doğal say olmak üzere, 

          a b c+ +  

 işleminin sonucu 139 olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) II ve III C) I ve III

 D) I ve II E) I,  II  ve  III 
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21. Öğretmen, tahtaya Şekil 1’deki kareyi çizdikten sonra,

“Bu kareyi eşit olmas gerekmeyen koşulda karelere ayra-

cağz. Bu işlemi 6 kareye ayrarak yapmak isteyen var m?” 

demiştir. 

Fatih Şekil 2’deki şekli çizdikten sonra öğretmenine

“6 tane kareye ayrdm, uygun mu?” der. 

Öğretmen “Aferin, koşula uygun ayrdn!” der.

Şekil 1 Şekil 2

Öğretmen bu kez tahtaya Cafer, Derya ve Emel’i kaldrr. 

Şekil 1’deki kareyi, “Cafer sen 7, Derya sen 9 ve Emel sen 

11 kareye, yukarda söylediğim koşula uygun olarak ay-

rn.” der. 

Buna göre, bu üç öğrenciden hangileri öğretmenin söy-

lediği koşullara uygun çizim yapabilir?

A) Yalnz Cafer   B)  Yalnz Derya

C) Cafer ve Derya   D)  Derya ve Emel

 E)  Cafer, Derya ve Emel 

 

22. Bir marketin manav reyonunda alşveriş için hesap yapan 

Şevket Bey,

•  1 kg muz ile 3 kg erik yerine 9 kg domates,

•  1 kg erik yerine 1 kg muz ile 1 kg domates

alabileceğini hesaplyor.

Buna göre, Şevket Bey 6 kg muz yerine kaç kg doma-

tes alabilir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) 10

 

20. Her birinde 3x tane bisküvi olan kutulardan 9y tanesi ile bir 

palet oluşturuluyor. 

Bu paletlerle yüklenecek birinci kamyonun kasas, 27  
2x + y

3
  

tane bisküvi alabiliyor.

İkinci kamyon ise 5y taneden oluşan çubuk kraker kutularn-

dan 125x tanesiyle yaplan paletlerle dolduruluyor. Bu kam-

yonun kasas ise 252x tane çubuk kraker alabiliyor.

Buna göre, birinci ve ikinci kamyonun alabilecekleri pa-

let saylarnn çarpm kaçtr?

(Palet: Sanayide çeşitli amaçlarla kullanlan yayvan ve ge-

niş levha.)

A) 3x + y : 5x – y B) 15x – y C) 52x – y : 3x + y

 D) 15x + y E) 152x – y 

19. Aşağdaki tabloda her satrdaki saylar arasna dört işlem-

den (+, -, # , ') uygun olanlar konularak sonuç ksm elde 

edilmiştir. Her satrn ayn sütununa gelen işlemler ayn ola-

caktr. Bununla ilgili bir örnek aşağda verilmiştir.

Örnek:

Sonuç

1 # 2 - 5 = –3

4 # 3 - 9 = 3

7 # 9 - 9 = 54

1 # 5 - 5 = 0

Aşağdaki tablo yukardaki mantkla ama farkl saylar ve 

farkl işlemlerle oluşturulmuştur.

Sonuç

14 8 5 = 11

9 14 25 = 20

11 5 7 = 13

8 2 10 = ?

Buna göre, “?” olan yere aşağdaki saylardan hangisi 

gelmelidir?  

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19
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23. Aşağda, bir yaynevine alnacak yazarlar için belirlenen  

dört ölçüt ve puanlar gösterilmiştir.

• InDesign programn kullanma : 16 puan

• JavaScript ile komut dosyas yazma : 24 puan

• Illustrator programn kullanma : 28 puan

• Daha önce bir kitap yazma   : 32 puan

Bu şirkete başvuran adaylar,

 her ölçüt için belirlenen puann en az yarsn,

 100 tam puann en az 70’ini

aldklar takdirde ön elemeyi geçmiş saylmaktadr.

K puan alan Kenan, ön elemeyi geçen bir aday olup “daha 

önce bir kitap yazma” ölçütünden 30 puan, “Illustrator prog-

ramn kullanma” ölçütünden ise 24 puan almştr.

C puan alan Ceren’in “her ölçüt için belirlenen puann en az 

yarsn alma” şartn sağlayamadğ bilinmektedir.

K ve C birer tam say olduğuna göre, C – K fark en fazla 

kaçtr?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

25. 

V1

V2

M2

M3
M1

1. Depo

2. Depo

Yandaki düzenekte;

•    1. depoyu M1 musluğu

t = 0  anndan başla-

yarak sabit hzla dol-

durmaktadr.

•    1. depodaki suyu, M2 

musluğu sabit hzla 

2. depoya boşaltmak-

tadr.

• 2. depoya dolan suyu, M3 musluğu sabit hzla, bir motor 

yardmyla 1 numaral depoya aktarmaktadr.

 V1, 1. depoya dolan suyun hacmi (litre) 

  t, süre (saat) 

olmak üzere, 1. depodaki suyun hacim - zaman grafiği aşa-

ğda verilmiştir.

210

130

100

20 3 5
t (saat)

V1 (litre)

Buna göre, 2. depodaki suyun hacim-zaman grafiği aşa-

ğdakilerden hangisidir?

40 40

2 3 5
t (saat)

V2 (litre)

20

30

2 3 5
t (saat)

V2 (litre)

20

30

2 3 5
t (saat)

V2 (litre)

20

30

2 3 5
t (saat)

V2 (litre)

A) B)

C)

20

40

2 3 5
t (saat)

V2 (litre) D)

E)

24. 
 

(x – 1)
2  br 

br
 

x 
– 

 1 4
)

)

x 
– 

 3 4
)

)
)

br 

x –  1
2 ) 2

2
2

Kenar uzunluklar şekilde verilen metalden yapl içi dolu dik-

dörtgenler prizmas biçimindeki bir cisim tamam su dolu 

havuza brakldğnda havuzdan br
1

2
3

10
 su taşmaktadr.

Buna göre, x’in alabileceği değerlerin toplam kaçtr?

A) B) C) D) E)
8

11
4
5

8
9

8
7

1
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26. 

Remzi’nin sadece renkleri farkl olan eş büyüklükte 6 mavi 

topu, 4 krmz topu ve 3 tane pembe topu vardr.

Bu toplar şekildeki boş kutuya istediği sayda atacaktr.

Remzi kutunun içine en az bir tane mavi top atmak şar-

tyla bu toplar bu boş kutuya en fazla kaç farkl şekilde 

atabilir?

A) 4! • 3! • 6! B) 5! • 4! • 3! C) 4! • 4! • 3!

 D) 120 E) 60 

27. TANIM:

 a  ve  b  birbirinden farkl asal saylar olmak üzere,  A  pozi-

tif tam saysnn asal çarpanlarna ayrlmş biçimi

A = ax : by  ise

A  nn pozitif tam say bölenleri says  (x + 1) : (y + 1)  dir.

n, pozitif tam say olmak üzere,  10 ∙ 12n  saysnn po-

zitif tam say bölenleri says aşağdakilerden hangisine 

eşit olabilir?

A) 120 B) 100 C) 81 D) 72 E) 60

28. 

 

Q(x) = (2x – 3) br
2

Yukardaki içinde havuz bulunan arsann alan P(x) birim-

kare, havuzun alan Q(x) = (2x – 3) birimkaredir.

P(x)  polinomuyla ilgili aşağdaki bilgiler verilmiştir.

  Baş katsays 3’tür.

   Sfrlar (kökleri), sfrdan farkl P(0) ve P(1) say-

lardr.

  Derecesi 2’dir.

Buna göre,  x = 3 için arsann alan, havuzun alanndan 

kaç birimkare fazladr?

A) B) C) D) E)
3

43
14

3
41

3
40

15

29. Ali, elindeki parasnn %80’ini hisse senedine yatryor ve 

%20 zarar ediyor. Daha sonra elindeki tüm parasn dövize 

yatryor ve %20 kâr elde ediyor.

Başlangca göre, Ali'nin kâr - zarar durumu ile ilgili aşa-

ğdakilerden hangisi doğrudur?

A) %8 kâr B) %18 zarar C) %0,8 kâr

 D) %8 zarar E) Ne zarar, ne kâr 
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31. Çevresi 48 cm olan ABCD eşkenar dörtgeninin köşelerini 

merkez kabul eden ve her birinin yarçap 6 cm olan dört 

daire çizildiğinde, B ve D merkezli daireler birbirine dştan 

teğet oluyor.

Buna göre, B ve D merkezli dairelerin eşkenar dörtge-

nin içerisinde kalan ksmlarnn alanlar toplam kaç 

cm2 dir?

A) 15p B) 18p C) 21p D) 24p E) 30p

32. 

A

A

B

B

C

C

Şekil 1

Şekil 2

D

DE
a
b

x

C'

Yukardaki şekil 1 de, ABC üçgeni biçimindeki kâğt, C 

köşesinden [AD] boyunca katlandğnda Şekil 2 deki gibi 

[AC'] ^ [BC] oluyor.

m(AéDB) = a  ve  m(BéDC') = b  olmak üzere, 

b – a = 15° 

olduğuna göre,  m(AéCB) = x  kaç derecedir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

33. 

3
12

A

A

B

B

45°

Şekil 1

Şekil 2

Yukardaki Şekil 1 de, eni 12 cm, yüksekliği 6 cm olan dik-

dörtgenler prizmas biçimindeki kapal kabn içerisinde 3 cm 

yüksekliğinde su vardr.

Bu kap, Şekil 2 deki gibi [AB] kenar etrafnda ok yö-

nünde 45° döndürüldüğünde içerisindeki suyun yüksek-

liği kaç cm olur?

) ) ) ) )A B C D E
2

9
3 2 4 2 5 2

2

11

30. EAN-13 barkod sistemi, 13 haneden oluşan bir koddur. 

Ürünlerin üzerine yapştrlan barkod etiketlerinin, barkod 

okuyucu cihazlar tarafndan okutulmas sonrasnda 13 ha-

neye dönüştürülür.

EAN kodunun ilk 3 hanesi ülke kodudur ve Türkiye için 

869’dur. Ondan sonra gelen 4 hanesi firma kodu ve sonra 

gelen 5 hane, ürünü tanmlayan mamül kodudur. Son hane 

ise kontrol kodudur ve diğer rakamlarn hatal okunmasn 

engellemek için aşağda verilen formülle hesaplanr.

Örneğin;  869975329368/9  kodu taraycdan geçirilirken 

kontrol basamağ aşağdaki admlarla hesaplanr.

  I. Sağdan başlayarak, kontrol kodundan sonraki ilk hane 

tek (T) olmak üzere tüm haneler srayla tek (T) ve çift (Ç) 

basamak diye ayrlr. 

        869975329368/9

        ÇTÇTÇTÇTÇTÇT

 II. Tek hanedeki rakamlar toplanr ve 3 ile çarplr.

 (8 + 3 + 2 + 5 + 9 + 6) : 3 = 33 : 3 = 99

III. Çift hanedeki rakamlar toplanr.

 6 + 9 + 3 + 7 + 9 + 8 = 42

IV. II ve III. admdaki değerler toplanr ve 10’un kat olacak 

şekilde rakam eklenir.

 99 + 42 = 141  ®   141 + 9 = 150

 Kontrol kodu 9 olarak bulunur.

Bu kurala göre, aşağdaki kodlardan hangisi okutuldu-

ğunda hata verir?

A) 869123412780/3  B) 869123466789/9

C) 869123412799/5  D) 869123412429/1

E)  869123412063/7
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35.       

9

A

E F

BC D

A BC D

E' F'

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 1 de, dikdörtgen biçimindeki bir tablo, toplam uzun-

luğu 38 birim olan bir ip ile A ve B çivilerinden duvara asld-

ğnda ABFE bir dikdörtgen ve |BF| = 9 birim oluyor.

Tablo, A ve B çivilerine eşit uzaklkta ve ayn yükseklikte 

olan C ve D çivilerine takldğnda ipin toplam uzunluğu de-

ğişmiyor (Şekil 2). Bu durumda tablo yerden 6 birim yük-

selmiş oluyor.

Buna göre,  |CD|  kaç birimdir?

A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36

36. 

A B

CD aa

b H

Yukardaki şekilde, çevreleri eşit olan ABCD ikizkenar 

yamuğu ile bir kare verilmiştir.

Karenin bir kenar yamuğun [DC] kenarna eştir.

[DH] ^ [AB], |DC| = a ve |AH| = b olmak üzere,

a ve b cm türünden birer tam say olduğuna göre, 

yamuğun alan en az kaç cm2 dir?

A) 4ñ3 B) 4 C) 3ñ3 D) 3 E) 6

34. 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Yukardaki şekilde, üzerinde üç adet şk kaynağ bulunan 

ve yere dik olan direğin yannda bir öğrenci sabit bir nok-

tada bulunmaktadr.

2 numaral şk kaynağnn 1 ve 3 numaral şk kaynaklarna 

uzaklklar eşittir.

Şekil 1 de, 1 no lu şk kaynağ açkken öğrencinin gölgesinin 

uzunluğunun, öğrencinin direğe uzaklğna oran 3 oluyor.

Şekil 2 de, 2 no lu şk kaynağ açkken öğrencinin gölgesinin 

uzunluğunun, öğrencinin direğe uzaklğna oran 1 oluyor.

Buna göre, Şekil 3 de, 3 no lu şk kaynağ açkken 

öğrencinin gölgesinin uzunluğunun, öğrencinin direğe 

uzaklğna oran kaçtr?

) ) ) ) )A B C D E
5
2

2
1

3
1

5
4

5
3
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37. 

Şekil 1 Şekil 2

Yukardaki şekil 1 de, dikdörtgen biçimindeki bir masa ve 

üzerindeki düzgün altgen biçimindeki masa örtüsünün üst-

ten görünümü verilmiştir. Bir kenar 40 cm olan örtünün 

tamam görünmektedir.

Masa örtüsü merkezi etrafnda 30° çevrilince Şekil 2 deki 

görüntü oluşuyor ve örtünün bir ksm masann iki tarafndan 

aşağya sarkyor.

Buna göre, örtünün sarkan ksmlarnn alanlar toplam 

kaç desimetrekaredir?

A) 56 – 32ñ3 B) 64 – 32ñ3 C) 56ñ3 – 72

 D) 48ñ3 – 72 E) 56ñ3 – 96 

39. 

B Deniz

A

O

Cihan

Şekil 1

Yukardaki Şekil 1 de, ayn merkezli dairesel koşu pistlerin-

den yarçap 16 birim olan pistin A noktasndan Cihan, ya-

rçap 20 birim olan pistin B noktasndan Deniz, ayn anda 

sabit hzla koşmaya başlyorlar. İkisi de ayn anda 1 tam tur 

atarak ilk başladklar noktaya geri geliyorlar.

B

A

O

Cihan

Şekil 2

Deniz

Daha sonra, Şekil 2 de, Cihan ve Deniz pistleri değiştiriyor 

ve ikisi de önceki hzlarn değiştirmeden yine A ve B nok-

talarndan ayn anda ayn yöne doğru koşmaya başlyorlar.

Cihan 1 tam tur koşarak B noktasna geri geldiğinde, Deniz 

dairesel pist üzerindeki bir C noktasnda bulunuyor.

Buna göre, A ve C noktalarnn belirttiği O merkezli en 

küçük yay parçasnn ölçüsü kaç derecedir?

A) 132,5 B) 145 C) 157,5 D) 162,5 E) 172

40. Taban alan 1 birimkare, yüksekliği 2 birim olan kare dik 

prizma biçimindeki birbirine eş iki tahta blok “L” harfi 

oluşturacak biçimde birinin taban diğerinin yan kenarna 

çakştrlarak yapştrlyor.

Buna göre, oluşan yeni cismin birbirine en uzak iki kö-

şesi arasndaki uzaklk kaç birimdir?

A) 2ñ2 B) 3 C) 2ñ3 D) ò14 E) ò15

38. 

3x+4y – 24=0

xO

y

Yukardaki odann karş duvarnda kare biçiminde iki adet eş 

pencere vardr. Soldaki pencerenin bir köşesi duvara dayal 

bulunan doğrusal kornişin üzerindedir.

Odann karş duvar şekildeki gibi dik koordinat düzlemine 

taşndğnda korniş, denklemi 3x + 4y – 24 = 0 olan doğru 

üzerinde bulunmaktadr.

Buna göre, kare pencerenin bir kenar kaç birimdir?

) ) ) ) )A B C D E
5

19
5

18
7
24

5
24

7
25
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1. Bir I şk şnnn saydam K, L, M ortamlarnda izlediği yollar 

Şekil - I ve Şekil - II’deki gibidir.

 K, L, M ortamlarnn krclk indisleri srasyla nK, nL, nM 

olduğuna göre, bunlar arasndaki ilişki nedir?

A) nK < nL < nM             B) nM < nL < nK

C) nK = nL < nM             D) nL < nM < nK

                                 E) nM < nK = nL

L

K

M

L

normal normal

a

a

I
I

3. Bir mağazann deposunda çalşan Mert, eşyalarn taşnma-

snda kullanlan forklift aracnn sürücüsüdür. Bir müşterinin 

satn aldğ buzdolabnn teslimat için mağaza deposuna ya-

naşan bir kamyonete forklift ile buzdolabn yükleme göre-

vini alan Mert, buzdolabn şekildeki gibi forklift ile kaldrp, 

yavaş yavaş, yani ani hareketler yapmadan taşyor. Kamyo-

nete yaklaştğnda forkliftin hzn yavaş yavaş düşürüp, dur-

duruyor. Kamyonete yüklemeyi yaptktan sonra, buzdolab-

n kamyonetin kasasna sabitliyor. Yola çkan kamyonetin 

sürücüsü ise mesafenin en ksa olduğu yolu tercih ederek 

müşteriye teslimat yapyor.

 Bu olayda,

 I. Mert’in, forklifti yavaş yavaş yani ani hareketler yapma-

dan kullanmas.

 II. Mert’in, forkliftin hzn yavaş yavaş düşürerek durdur-

mas.

 III. Mert’in, buzdolabn kamyonetin kasasna sabitlemesi.

 IV. Kamyonet sürücüsünün mesafenin en ksa olduğu yolu 

tercih etmesi.

 yukarda verilenlerden hangileri, Newton’un hareket ya-

salarndan eylemsizlik prensibi nedeniyle buzdolabnn 

zarar görmesini engellemek için yaplmştr?

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

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

2. Bir kaptaki suyun içine konulan K ve L cisimlerinin sudaki 

denge konumlar şekildeki gibidir. Suya bir miktar tuz kat-

lp karştrlyor.

 Buna göre, son denge konumuna ulaşldğnda,

 I. K cismi yüzer.

 II. L cismi askda kalr.

 III. K’ye etki eden kaldrma kuvvetinin büyüklüğü değişmez.

 IV.  L’ye etki eden kaldrma kuvvetinin büyüklüğü değişmez.

 yarglarndan hangileri yanlştr?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

                  D) I ve III                           E) II ve IV

su

K

L

1. Bu testte sýrasýyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarýna ait toplam 20 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

3. Bu testin cevaplanmasý için tavsiye olunan süre 25 dakikadýr.
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7. Özdeş X, Y, K, L, M lambalar ile kurulan elektrik devreleri 

Şekil - I ve Şekil - II’deki gibidir.

 

 Bu devrelerdeki X ve Y lambalar bağl olduklar duylar-

dan sökülürse; K, L, M lambalarnn parlaklklar için ne 

söylenebilir?

K L M

A) Söner Azalr Artar

B) Artar Değişmez Artar

C) Değişmez Artar Azalr

D) Söner Değişmez Değişmez

E) Artar Azalr Artar

X

Y

K

L

M

5. Oda scaklğndaki su ile doldurulmuş bir çaydanlk, yan-

makta olan bir ocağn üstüne konulduğunda, çaydanlk-

taki suyun,

 I. Iss artar.

 II. İç enerjisi artar.

 III. Scaklğ artar.

 yarglarndan hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

                  D) II ve III                           E) I, II ve III

4. Dalgalarn bir enerjiye sahip olduğunun göstergesi ola-

rak,

 I. Su dalgalarnn kylara çarpmas sonucunda kylarda 

aşnmaya sebep olmas.

 II. Güneş’ten gelen şnlarn Dünya’y stmas.

 III. Böbrekte oluşan taşlarn yüksek frekansl ses dalgala-

ryla krlmas.

 olaylarndan hangileri kullanlabilir?

A) Yalnz I B) Yalnz III C) I ve II

                  D) I ve III                           E) I, II ve III

6. Ayn cins atomlarn ya da moleküllerin kendi aralarndaki çe-

kim kuvvetine kohezyon (birbirini tutma) denir.

 Buna göre, aşağdaki olaylardan hangileri kohezyon kuv-

vetinin etkisi ile gerçekleşmez?

A) Katlarn sabit bir şekle ve hacme sahip olmas.

B) Okyanuslardaki sularn bir arada durmas.

C) Su damlasnn küresel bir yapda dağlmadan durmas.

D) Bir yüzeyde birbirine yakn olan su damlalarna kürda-

nn ucuyla dokunulduğunda damlalarn birleşerek bü-

yük bir su öbeği hâline gelmesi.

E) Svlarn bulunduklar kabn iç yüzeyine tutunarak kabn 

şeklini almas.

8. CN– , NH+
4  ve H3O+ iyonlarna ait;

 I. Toplam nükleon says

 II. Toplam elektron says

 III. Toplam proton says

 niceliklerinden hangileri arasnda CN– > NH+
4 = H3O+ 

ilişkisi vardr? (11H, 12
6C, 14

7N, 16
8O)

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) I ve II E) II ve III TY
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10. 

 Ağz açk iki özdeş kaba, ayn koşullarda, eşit hacimlerde    

X ve Y saf svlar ayr ayr konulmuştur. Bir süre sonra saf 

svlarn durumu şekilde verilmiştir.

 Buna göre, X ve Y svlarna ait;

 l. Viskozite

 ll. Buharlaşma hz

 lll. Kaynama scaklğ

 IV. Moleküller aras çekim kuvveti

 niceliklerinden hangilerinin X svs için daha büyük ol-

mas beklenir? (V : Hacim)

A) Yalnz ll B) Yalnz lll C) l ve ll

 D) l ve lll E) ll ve lV 

V

V

9. Aşağdaki iyonlardan hangisinin Lewis yaps yanlş ve-

rilmiştir?

İyon Lewis yapısı

12Mg2+ Mg2+A)

B) 8O
2–

C)

13Al3+ Al3+E)

D)

6C
4–

4–
C

11Na+ +
Na

2–
O

12. 

 1 litre saf suya bir miktar NaBr kats ilave edilerek çözün-

mesi sağlanyor.

 Oluşan çözeltinin;

 I. Yoğunluk

 II. Kaynama noktas

 III. Donma noktas

 niceliklerinden hangileri ayn şartlardaki saf suya göre 

daha yüksek değerdedir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 

1 atm

1 L

NaBr

11. 

 CaCO3 bileşiği yukardakilerden hangilerinin yapsnda 

bulunmaz?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) I ve III E) II ve III 

Travertenler

Ampul teli
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13. 

 Saç jölesi ile ilgili;

 I. Saça şekil vermek amacyla kullanlan sentetik kozme-

tiklerdir.

 II. Yaplarnda zararl kimyasal maddeler bulunur.

 III. Aşr kullanm saç dökülmesine neden olabilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) I ve II E) I, II ve III 

15. Dört farkl canl türünde görülen eşeysiz üreme yöntemleri 

şekilde gösterilmiştir.

 Bu üreme çeşitleri arasnda aşağdakilerden hangisine 

bir örnek yoktur?

A) İkiye bölünme 

B) Tomurcuklanma ile üreme 

C) Vejetatif üreme

D) Rejenerasyon ile çoğalma 

E) Sporla üreme 

EŞEYSİZ ÜREME

K

L

M

NParamesyum

Tohumsuz bitki

Deniz yıldızı

Hidra

16. Hücrelerde deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit 

(RNA) olmak üzere yapsal ve fonksiyonel yönden birbirin-

den farkl iki çeşit nükleik asit bulunur.

 Bu iki çeşit nükleik asit için aşağdaki ifadelerden han-

gisi doğru olamaz?

A) C, H, O, N ve P elementleri içeren bu polimerler, çok sa-

yda nükleotidin belirli bir düzen içerisinde bir araya gel-

mesiyle oluşur.

B) Ökaryot hücrelerde DNA çekirdekte bulunur ve bölün-

me olay dşnda çekirdek dşna çkamaz.

C) RNA, DNA’dan aldğ genetik bilgi ile protein sentezini 

gerçekleştiren; riboz şekeri içeren nükleotitlerin birbiri-

ne bağlanmas ile meydana gelen tek zincirli polimerdir.

D) RNA, prokaryot hücrelerde sitoplazma ve ribozomlarda; 

ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, sitoplazma, ri-

bozom, mitokondri ve kloroplastlarda bulunur.

E) tRNA’lar, mRNA zincirinden sentezlenip, sitoplazmada-

ki amino asitleri ribozomlara taşyan arac moleküllerdir.

14. X atomunun Xa iyonuna dönüşümü srasnda elektron baş-

na düşen çekim kuvveti azalmaktadr.

 Buna göre, X atomu Xa iyonuna dönüşürken;

 I. Atom yarçap azalmştr.

 II. Kimyasal ve fiziksel özellikleri değişmiştir.

 III. Anyonuna dönüşmüştür.

 yarglarndan hangileri doğrudur?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III 
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19. Beyaz tüylü horoz ile siyah tüylü tavuğun çaprazlanmas so-

nucunda oluşan kuşlarn genotip ve fenotipleri şekilde gös-

terilmiştir.

 Bu çaprazlamayla ilgili olarak,

 I. Beyaz tüy oluşumunu sağlayan gen, siyah tüy oluşumu-

nu sağlayan gene karş tam baskn özellik gösterir.

 II. Mavi tüylü horoz ile mavi tüylü tavuğun çaprazlanmas 

sonucunda beyaz tüylü, siyah tüylü ve mavi tüylü tavuk-

lar oluşabilir.

 III. Beyaz tüylü horoz ile mavi tüylü tavuğun çaprazlanma-

sn durumunda siyah tüylü bir tavuğun oluşma ihtimali 

yoktur.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III 

TBTB

TBTS
TBTS

TB TS

TSTS

P : Beyaz tüylü horoz

Mavi tüylü
horoz

Mavi tüylü
tavuk

Siyah tüylü tavuk

18. Farkl omurgasz hayvanlara ait baz özellikler aşağda veril-

miştir.

 I. Zigot hücresinden ergin bireyin oluşmas sürecinde me-

tamorfoz (başkalaşm) görülür.

 II. Ağz ve anüs olarak görev yapan tek açklkl sindirim ka-

nal vardr.

 III. Sinir sistemleri olmadğ için çevresel uyarlara karş hor-

monal tepki gösterirler.

 Bu özelliklerin hangileri baz omurgal hayvanlar için de 

geçerli olabilir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

 D) I ve III E) II ve III 

17. Ökaryot özellikteki hücrelerde bulunan bir organelin yaps 

ve baz ksmlar şekilde gösterilmiştir.

 Bu hücre organeli için aşağdaki ifadelerden hangisi yan-

lştr?

A) Kristalarn yüzeyinde elektronlarn hareketini sağlayan 

ve ATP sentezleyen enzimler vardr.

B) Matriks içinde organelin kendine özgü halka şeklinde 

DNA molekülü bulunur.

C) Bu organel tüm insanlarda anasal olup yumurta ile yav-

ru bireye aktarlr.

D) Organelin oluşmas, hücre içinde var olan ayn organe-

lin çoğalmas ile sağlanr.

E) Kristalar üzerinde tüm RNA çeşitleri ve protein sentezi-

ni sağlayan organel görev yapar. 

20. Bir kişi ya da bir topluluk tarafndan tüketilen ürünlerin 

üretimi için kullanlan yenilenebilir doğal kaynaklar aşa-

ğdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Karbon ayak izi

B) Tüketimin ekolojik ayak izi

C) Su ayak izi

D) Biyolojik kapasite

E) Üretimin ayak iziTY
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4. Sanatı canlı ve geçerli kılan, sanatın yaşama tanıklığıdır; ka-

lıpların yazıya geçirilmesi, kurutulmuş insanlar ve olaylar yı-

ğınağı değildir sanat. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede anlatılmak istenen-

le anlamca aynı doğrultudadır?

A) Belirli bir kültürel birikime dayanmadan yapılan sanatsal  

tartışmalar bilinçsizliğin yavanlığını taşır.

B) Sanatçı, eserlerinde çağdaş anlatım yöntemlerinden ola-

bildiğince yararlanmasını bilmelidir.

C) Geçmişle kan bağı taşımayan, yaratıcılıktan yoksun ürün-

ler sanat yapıtı olarak nitelendirilemez. 

D) Bir eseri sanat katına çıkaran yegâne unsur, olayların 

birbirine bağlanışındaki kurgu ustalığıdır.

E) Sanat yapıtı güncel sosyal olayların aynası olmalı, hal-

kın duygu ve düşüncelerinden beslenmelidir.

1. Halikarnas Balıkçısı daha çok, Ege ve Bodrum çevresinin 

insanını, onun iç ve dış çelişkilerini, doğayla ve denizle mü-

cadelesini ele aldı. Yöre insanının ekmeğini denizden çıka-

rırken yaşadığı acıları, çektiği zorlukları, aşklarını, yoksullu-

ğunu, trajedisini dile getirdi. Aynı zamanda insanlığın yüz-

yıllar boyunca değişmeyen ortak duygularına ve iç dünya-

sına ayna tutmayı amaçladı. İşte bu nedenle yapıtları, oku-

yan her kişide derin izler bıraktı.

 Bu parçada altı çizili bölümle, Halikarnas Balıkçısı ile il-

gili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatsal duyarlığının evrensel bir nitelik taşıdığı

B) Başarılı bir sanatçı olmak için gerçekçi bir anlatım yolu 

benimsediği

C) Yapıtlarında sadece kendi yaşadığı dönemdeki değil, 

geniş bir zaman dilimindeki olayları yansıttığı

D) Kendi kültüründen hareketle tüm dünyaya seslenen eser-

ler ürettiği

E) Yapıtlarıyla kalıcı bir sanatçı olmayı hedeflediği

2. Sanatçının anıları bir yaşam günlüğü âdeta. İstanbul’dan Pa-

ris’e uzanan bir ömrün, okuyanı kendine çeken enfes bir ka-

lem işçiliği. Anılar tanımı bu kitap için yeterli değil. Üçüncü te-

kil şahıs ağzından yazılanlar bir büyük romanın tadını verdi 

bana. Onun anılarını okumak, ülkemizin aydınlar tarihini oku-

makla özdeş. Üzüntüleri samimi bir anlatımla dirence dönüş-

türmek, günlük yaşamın içine yedirmek, anılarının beni en et-

kileyen yanı. Onun lezzetli Türkçesi sanırım pek çok yazarı-

mıza örnek olmalı. 

 Bu parçadan sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak 

 I. Eserini içtenlikli bir anlatım üzerine temellendirmiştir.

 II. Kendini sürekli olarak yenileme çabası içindedir.

 III. Olaylara nesnel bir bakış açısıyla yaklaşmıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

 D) Yalnız I E) I, II ve III 

3. Bir çarpma anında hayatımızı kurtaran hava yastıkları, içine 

hava pompalanarak şişirilmez çü nkü  bu işin çok hızlı yapıl-

ması gerekir. (I) Bu noktada devreye kimya girer ve darbe 

algılayıcılardan gelen uyarılarla harekete geçen şişirme ya-

kıtı dü zeneği iki kimyasal maddenin birbiriyle tepkimeye gir-

mesini sağlar. (II) Tepkime o kadar hızlı gerçekleşir ki orta-

ya çıkan gaz, yalnızca saniyenin dörtte biri kadar sü rede ha-

va yastığını şişirir. (III) Bu sü re, otomobilin çarpmasından, 

sü rü cü  ya da yolcunun başının öne savrulmasına kadar ge-

çen sü reden daha kısadır. (IV) Bu nedenle hava yastığı şiş-

tikten ve “koruma” işlevini tamamladıktan birkaç saniye son-

ra kendiliğinden söner. (V) Böylece sü rü cü  ya da yolcu ko-

layca otomobilden dışarı çıkabilir. 

 Bu parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması için “Ha-

va yastıklarının ü zerinde kü çü k küçük delikler bulunur.” söz-

lerinin numaralanmış yerlerden hangisine getirilmesi ge-

rekir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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5. Leonardo da Vinci, Rönesans sanatının doruklara ulaşma-

sında önemli bir sanatçıdır. Kişiliği, hayatı, eserleri ve yüz-

yıllar sonra bile bıraktıkları üzerinden konuşulan ve tartışı-

lanlar, onun böyle bir ünü fazlasıyla hak ettiğinin en önem-

li kanıtlarıdır. Bugün her yerde Rönesans denildiğinde akla 

ilk gelen kişilik odur. Leonardo da Vinci, Rönesans’ın sanat-

sal hümanist (insancılık) ideallerinin bir sembolü olmuştur. 

Rönesans karakteristik sanatçı kişiliğinin bir örneği olan Le-

onardo; ressam, mimar, doğa bilimci, araştırmacı, mucit, 

müzisyen, tıpçı özelliklerine sahipti. Notlarında bulunan, da-

ha sonra Galileo’nun başını derde sokan Kopernik kuram-

larını incelerken not aldığı “Güneş dönmüyor.” ifadesi onun 

bir bilim adamı olarak araştırmacılığının yanı sıra güçlü sez-

gilerinin de bir göstergesiydi. Sanatın amacının görünen 

dünyayı resmederken yeni keşifler yapmak, izleyicileri bir 

çeşit etki altına almak olduğunu düşünüyordu.  

 Bu parçadan Leonardo da Vinci ile ilgili olarak aşağıda-

kilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kimi zaman çağdaşlarından ayrı düşmüştür.

B) Çok yönlü bir kişiliğe sahiptir.

C) Rönesans sanatına damgasını vurmuştur.

D) Ünü dünyaya yayılmış bir sanatçıdır.

E) İnsan sevgisini önemsemiştir.

7. Krom; metalik cevherler arasında dayanıklılığı ve parlaklığı 

ile çok sık tercih edilen bir elementtir. Özellikle demirle bir-

likte oluşturduğu alaşım, önemli bir ham maddedir. Krom, 

metalik bir elementtir. Kimya sanayisi, otomotiv, mutfak ve 

banyo metalleri, metalürjide, dayanıklı ve sert metal alaşım-

ları başta olmak üzere birçok alanda çok sık kullanılan krom, 

metalik görünüşü ve dayanıklılığı sebebiyle tercih edilir. Pas-

lanmaz çeliğin yakın dostudur. Kromun demir ve nikel ala-

şımları çok büyük yapılarda ve önemli makine ve motor par-

çalarında kullanılır. Sert ama kolay kırılan yapısı, parlak ve 

göze hitap eden görünüşü ile birçok sektör onu el üstünde 

tutmaktadır. 1797 yılında Fransız kimyager Louis-Nicolas Va-

uquelin tarafından keşfedilen bu elementin kullanılmaya baş-

lanması ise keşfinden yaklaşık yüz yıl sonradır.  

 Bu parçada “krom”la ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-

sine değinilmemiştir? 

A) Tek başına kullanılmadığına

B) Hangi sektörlerde kullanıldığına 

C) Ne zaman ve kim tarafından keşfedildiğine  

D) Estetik özelliklerinin bulunduğuna 

E) Benzer elementler arasında hangi özellikleriyle öne çık-

tığına

8. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Otobüs bozuk bir kara yoluna girdiğinde sarsıntılar sizi 

endişeye sevk etmesin.

B) Burada herhangi bir sokakta bile raflarını karıştırmak is-

tiyeceğiniz küçük bir dükkân bulmak mümkün.

C) Uçsuz bucaksız bozkırlarda yan yana yürüyen iki leopar 

gördünüz mü hiç?

D) İş yerlerinin çoğunda kişisel kayıtların yanı sıra plak ku-

tusu gibi aksesuarlar da satılıyor.

E) Asıl ihtişamına ilkbahar aylarında kavuşan şelale, oluş-

turduğu gökkuşağı ile insanı büyülüyor.

6. (I) Oscar Pistorius, 1986’da Güney Afrika’da dünyaya gel-

diğinde diz ve bileğini birbirine bağlayan kaval kemikleri 

doğuştan yoktu. (II) Ancak o, hayata küsmedi, ailesi Os-

car’ın bir rehabilitasyon merkezine devam etmesini sağla-

dı. (III) Merkezde, “çita” adı verilen özel yapım protez ba-

cakları kullanmaya ve koşmaya başladı. (IV) Protezler nor-

mal yürüyüşte bile kontrol edilmesi güç olan aparatlardır; 

bu zorluk, özellikle kaygan zeminlerde ve rüzgârda daha 

da artar. (V) Sadece koşmakla kalmadı, kendini bir atlet ola-

rak da geliştirdi. (VI) Normal bir atletin harcadığı enerjinin 

ortalama 4 katını kullanabilecek duruma geldi. (VII) Onun şu 

anda 200 metrelik koşuda harcadığı enerji, neredeyse 355 

kiloyu yerden 1 metre kaldırırken harcanan enerjiye eşit.  

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşün-

cenin akışını bozmaktadır?

A) II B) III C) IV D) V E) VI
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9. Semtleri ve kentleri insanlar meydana getirir. Kentler ve semt-

ler de insanları meydana getirmez mi? İnsan, çevreyi, doğa-

yı biçimler; sonra biçimlediği şey tarafından yeniden biçim-

lendirilir. Beyoğlu da diğer kent parçaları gibi bir insan ya-

pısıdır. ---- Bir anılar yumağı, bir özlemler toplamı, bir tapta-

ze duygular ve heyecanlar bileşkesine dönüşmüştür o. Öy-

le bir semttir ki Beyoğlu, İstanbullunun yaşamının bir yerine 

sızmıştır mutlaka.

 Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) Öteden beri, kültür, sanat ve zarafetin egemen olduğu 

bir bölgedir burası.

B) Ama Beyoğlu artık kişisel tarihimiz içinde sadece içinde 

yaşanılan bir semt olmaktan çıkmıştır. 

C) Ülkemizin Batı’ya açılan geniş bir penceresi olmuştur 

Beyoğlu.

D) Beyoğlu’nun pastaneleri bile bir edebiyat akademisi gi-

bi çalışır.

E) Beyoğlu’nun eşsiz yapıları bugünün ve dünün tanıklığı-

nı yapıyor bize.

11. Bulvarlar, kahvelerin tenteleriyle bir Van Gogh tablosu cüm-

büşünde alabildiğine uzanıyor. Ellerinde boş tuvaller, gaze-

telere sarılı, bitmiş tablolar, bir yığın genç geçiyor. Ne yazık 

ki Montparnasse artık yirmi sene evvelin Montparnasse’ı de-

ğil. Resim o zamanlarda olduğu gibi hayata her gün yeni bir 

umut aşılamıyor. Fakat Paris, dünyada resmin bir numaralı 

payitahtı hâlâ.

 Bu parçadaki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam 

aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) İnsanoğlunun değer yargılarını ve bu yargılar içinde ya-

şamsal gerçekliğin yerini belirleyebilmek için yazınsal 

ürünler en önemli malzemedir.

B) Bilgi, geniş bir birikimin kuşaklara aktarılması sonucu 

oluşan ve bütün insanlığın malı olmuş bir hazinedir.

C) Bu eser, geçmiş yüzyıllardaki Türklerin yaşamını kayna-

ğından aktaran en önemli başvuru kaynağıdır.

D) Sanat yolunda bir çığır açabilmek; olumsuzluklar karşı-

sında direnmek ve önünüze çıkan engelleri sabırla aş-

makla gerçekleşebilir.

E) Bu tarihî kent geçmiş yüzyıllarda sanatın ve edebiyatın 

uç verdiği bir merkeze dönüşmüş.

10. I. Yaz aylarında Marmaris, Datça, Fethiye; kış aylarında ise 

Kartepe, Uludağ, Köroğlu turistlerin ilgisini çekiyordu. 

 II. Çanak ve çömleğin olmadığı, hayvanların evcilleştirilme-

diği bir dönemde bunlar nasıl yapıldı; kim, ne zaman bu 

tapınakları inşa etti?

 III. Bu tarihî yapı; Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa ilçeleri-

nin tam kesiştiği yerde yer alıyor.

 IV. Görünen o ki; Taş Devri’nde insanlardan oluşan bir du-

var örmeye başlamışız ve kurulan bağlar harcımız olmuş.

 V. 1873’ten bu yana Hinduları ağırlayan; yüzlerce heykel-

le bezenmiş görkemli bir tapınakla karşılaşıyoruz.

 Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde noktalı virgülün kul-

lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV  

 D) III ve V E) IV ve V 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, sıfatları bağla-

ma göreviyle kullanılmıştır?

A) Mağazadaki görevliden hem kullanışlı hem de ucuz bir 

ürün istedi.

B) Arkadaşınız biraz yorgun ama son derece azimli görü-

nüyor. 

C) Haziran ile temmuz aylarını Bodrum’daki yazlığında ge-

çirirdi.

D) Bu hatayı, ya cahilliğinden ya da iş bilmemezliğinden 

yaptı.

E) Bizim geç gelmemize veya söz verdiğimiz gibi hareket 

etmememize kızdı.
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15. Özellikle gençler arasında daha sık karşılaşılan cep telefo-

nundan mahrum kalma korkusu, yani “nomofobi” vakaları 

günden güne artıyor. Uzmanlar, akıllı cihazların sıkça ve 

kontrolsüzce kullanılmasının sosyal ve psikolojik anlamda 

kötü sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek bağımlı olmuş 

bireylerde cep telefonundan ve internetten uzaklaşmanın 

endişeye yol açtığını belirtiyor. Bu bağımlılık türü, beyinde-

ki ödül-ceza sistemini bozuyor hatta kimi öğrencilerde oku-

lu reddetme gibi eğilimleri ortaya çıkarıyor. Tedavi ise şöy-

le gerçekleşiyor: Önce beynin kimyası bozulduğu için 2-3 

haftalık bir ilaç tedavisi uygulanıyor. Bazen kişi hastaneye 

yatırılıyor. Sonrasında ise bireysel ve grup terapileri ile cep 

telefonunun tehlikeli ve zararlı olduğu algısı oluşturuluyor.

 Bu parçadan “nomofobi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi çıkarılamaz?

A) Kişiye özgü tedavi yöntemleri uygulandığı

B) Kişiyi olumsuz sonuçlarla karşı karşıya getirdiği

C) Son yıllarda yaygınlaştığı

D) Teknolojik aletleri yoğun kullanmaktan kaynaklandığı

E) Bazı bireylerin eğitim hayatını etkilediği

13. • Erken yaşlanma hastalığı, çocukluk döneminde görülen  

ölümcül bir genetik bozukluktur. 

 • Bu hastalığın tedavisine yönelik özellikle Amerika ve Al-

manya’da pek çok araştırma ve çalışma yapılmaktadır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri 

anlamca doğru bir biçimde birleştirmiştir?

A) Çocukluk döneminde ortaya çıkan ve yaş ilerledikçe et-

kisi azalan erken yaşlanma hastalığının tedavisi yalnız-

ca Amerika ve Almanya’da yapılmaktadır.

B) Çocukluk döneminde görülen genetik rahatsızlıklardan 

biri olan erken yaşlanma hastalığının tedavisinin olma-

ması, özellikle Amerika ve Almanya’da pek çok çocuğu 

etkilemektedir.

C) Temelde genetik sorunlardan kaynaklanan ve çocukluk 

döneminde görülen erken yaşlanma hastalığına yönelik 

araştırmalar dünyada sadece Armerika ve Almanya’da-

ki üniversitelerde yapılmaktadır.

D) Çocukluk döneminde ortaya çıkan genetik rahatsızlıkla-

rın en tehlikelisi olan erken yaşlanma hastalığının teda-

visi, Amerika ve Almanya başta olmak üzere dünyadaki 

pek çok gelişmiş ülkede yapılmaktadır.

E) Çocukluk döneminde görülen, ölümcül genetik bir ra-

hatsızlık olan erken yaşlanma hastalığının tedavisiyle il-

gili özellikle Amerika ve Almanya’da birçok araştırma ve 

çalışma yürütülmektedir.

16. Topraklarının yarısını Kuzey Amerika, diğer yarısını da Av-

rasya plakasından almak İzlanda’yı dünyanın en ilginç coğ-

rafyalarından biri kılmış. Burada su, kuzeyin soğuğu ve vol-

kanın ateşiyle şekilden şekle giriyor. Gulf stream, İzlanda’yı 

dondurucu soğuklardan korur. Buna biraz da hareket ekler-

seniz Sibirya’daki gibi kalın giyinmek zorunda kalmazsınız. 

 Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I

II

III

IV

V

14. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı nesnedir?

A) Cemal’in ne sakladığını gördün mü?

– Görmedim.

B) Kimi aradığını niçin sormadın?

– Çok acelem olduğundan.

C) Yanındaki çocuk senin neyindi?

– Kardeşim.

D) Balık tutmaya kiminle gideceksin?

– Amcamla.

E) Bu resminde daha çok neyi anlatıyorsun?

– Ayrılık acısını.
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19. Muhabir:

 (I) ----

 Akademisyen:

 — Amatör ruh ve bilimsel meraka sahip olmak, yılmadan bir 

problemin peşine düşmek şart. Bunlara ek olarak konuşup 

yazmak şart olmasa da kullanılacak kaynakları okuyup an-

layacak, değerlendirecek kadar çalışmak istenilen alanın 

kaynak dillerine, bilim disiplinlerine, kavram ve teorilere va-

kıf olmak gerekli. Tabii ki dünya dili olan İngilizceyi, Fransız-

cayı, Almancayı birini konuşup yayın yapacak, diğerlerini de 

literatürü takip edebilecek seviyede bilmek icap ediyor. 

 Muhabir:

 (II) ----

 Akademisyen:

 — En başta her ne kadar bugün dijital olarak bazı kaynak-

lara ve modern literatüre ulaşmak kolay ise de kütüphane 

ihtiyacı hep gündemimdedir. Bizim de Avrupa ve Amerika 

üniversiteleri gibi geçmişe uzanan zengin üniversite kütüp-

hanelerimiz olmalı. Bir de fikirlerimi, yorumlarımı, varsayım-

larımı karşılıklı oturup tartışarak test edeceğim ve bu saye-

de kendimi geliştireceğim bir ortama ihtiyaç duyuyorum.

 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-

gisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. Bilimsel çalışmalar yapabilmek için nasıl bir do-

nanıma sahip olmak gerekir?

II. Çalışmalarınızı gerçekleştirirken yaşadığınız zor-

luklardan kısaca söz eder misiniz?

B) I. Bilimsel araştırmalar yapmak isteyenlere neleri  

tavsiye edersiniz?

II. Kendinizi eksik gördüğünüz alanlarda nasıl bir 

çalışma yapıyorsunuz?

C) I. Dünyanın dört bir yanında bilim çevrelerinde se-

vilip takdir edilmeyi nasıl başardınız?

II. Araştırmalarınızdan dolayı aldığınız bazı akade-

mik unvanlar sizi nasıl etkiledi?

D) I. Bilim insanı kariyerinizde hak ettiğiniz yeri elde 

etmek için ne gibi fedakârlıklar yaptınız?

II. Bilimsel çalışmalarınızı doğrulamak ve tartışmak  

için neler yapıyorsunuz?  

E) I. Nanoteknolojinin zor bir çalışma alanı olduğu gö-

rüşüne katılır mısınız?

II. Araştırmalarınızda size destek olan kişi veya ku-

rumlar oldu mu?

18. I. Dünya’da 7,25 trilyon ton atık plastik kara ve denizleri 

kirlettiği için plastik, çevre için büyük bir sorun olmaya 

devam ediyor.

 II. Ancak plastik olmasaydı ne müzik kayıt altına alınabilir 

ne de film yapılabilirdi hatta modern tıpta kullanılan bir-

çok alet ve cihaz plastik içerdiği gibi, otomobil ve uçak 

parçaları da plastiğe dayanıyor.

 Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağı-

dakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümledeki olgunun, çevreyi neden fazla etkilediği açık-

lanmaktadır.

B) I. cümlede belirtilen durumun yaşadığımız son yüzyılda 

gerçekleştiği örneklenmektedir.

C) I. cümlede ifade edilen konuyla çelişen bir durumdan 

söz edilmektedir.

D) I. cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak nedeni 

gösterilmektedir.

E) I. cümlede anlatılan durumun sebep olduğu olumsuzlu-

ğa dikkat çekilmektedir.

17. Kitap okuyan insanlar, okumayanlara göre kendilerini daha 

rahat ifade ederler. Belli bir sıklıkta kitap okuduğunuzda ke-

limelerin bir cümle içinde nasıl kullanıldığını görür ve onları 

doğru bir şekilde kullanmayı öğrenirsiniz. Bununla birlikte 

kelime dağarcığınızı geliştirecek yeni kelimelerle tanışırsınız. 

Şundan kesinlikle emin olabilirsiniz: Yazma becerinizi geliş-

tirmek için en iyi yardım şekli, okumaktır. Okuma size nasıl 

yazılacağını gösterir, becerilerinizi takip etme ve geliştirme 

olanağı sunar.

 Bu parçada “kitap okuma”yla ilgili olarak asıl anlatılmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsana rahatlayabileceği ve dertlerini unutabileceği za-

manlar yaşattığı

B) Kişileri odaklanma ve konsantrasyon konusunda geliş-

tirdiği

C) Kişiye edebiyat dünyasıyla ilgili bilgi eksikliklerini gös-

terdiği

D) İnsanlarda içine kapanık bir ruh hâli oluşmasını engelle-

diği

E) Kişisel gelişim sağladığı katkının yanında insana yazma 

becerisi de kazandırdığı
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20. Üslup, bazılarının zannettiği gibi salt sözcük oyunu veya süs 

değildir. Usta yazar, düşüncesini daha iyi anlatmak için ge-

rekirse sözcük oyunlarına, edebî sanatlara da başvurabilir. 

Yeni sözcükler bile icat eder fakat bunların eser içinde bir 

fonksiyonu vardır. Hiçbir kelime oyununa başvurulmayan, 

gün ışığı vurmuş sakin bir deniz yüzeyi kadar düz fakat gü-

zel eserler de mevcuttur. Sanat yapıtında güzellik veya etki-

yi salt sözcük oyununda arayanlar gerçek sanatın sırrını bil-

meyenlerdir. Bir sanat eserinde güzelliği oluşturan bütün-

lük, ana fikir ile ayrıntı arasındaki ilişkidir. Dil ve üslup, tek 

başına bir değer ve anlam ifade etmez.

 Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangisine karşı 

çıkılmaktadır?

A) Kimi sanatçıların, eserlerinde okurların ilgisini canlı tuta-

bilmek için söz oyunlarına başvurmalarına

B) Sanat yapıtlarında sözü uzatmadan söylemenin önem-

senmemesine

C) Yaşananları olduğu gibi yansıtmanın bir esere yazınsal 

değer katmayacağına

D) Farklı anlatım biçimlerine başvurulmadan yetkin sanat 

yapıtları ortaya konamayacağına

E) Sanat yapıtında güzelliğin, içerik ve üslubun kaynaşma-

sıyla meydana gelebileceğinin göz ardı edilmesine

22. I. Yaklaşık altmış yıldır bu alanda kullanılan bu malzeme 

nadir bulunan metaller arasında yer alıyor ve fiyatı gün-

den güne artıyor.

 II. Hâlihazırda kullanılan ekran teknolojilerinin çoğu, iletken 

ve şeffaf olan indiyum kalay oksit içeren malzemelerden 

yapılıyor.

 III. Gelişen teknolojiye bağlı olarak çiplerin ve işlemcilerin 

fiyatı düşüyor ancak bu düşüş ekran maliyetinin artma-

sı sebebiyle fiyata yansıtılamıyor.

 IV. Öyle ki akıllı telefonların ve tabletlerin maliyetinin yakla-

şık %40’ını fiyatı sürekli yükselen bu maddenin kullanıl-

dığı dokunmatik ekran teknolojileri oluşturuyor.

 V. Bu durum son yıllarda bilim insanlarını telefon maliyeti-

nin düşürülmesi için ekranlarda kullanılabilecek alterna-

tif maddeler üzerinde araştırmalar yapmaya yöneltiyor. 

 Yukarıda verilen cümleler anlamlı ve kurallı bir bütün 

oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçün-

cü olur?

A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V 

21. Ayılıp neşeni yükseltici sarhoşluktan

 Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan

 Çıktığın yolda bugün yelken açık, yapayalnız

 Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervasız

 Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü daralması

B) Ünsüz türemesi

C) Ünsüz benzeşmesi

D) Ünsüz düşmesi

E) Ünlü düşmesi

23. Kumluktan serperken dallar başına

 Geç hızla, merdiven gelir karşına

 Eşikten atlarken ayak taşına

 Bu sesler içimde yer etsin, bırak

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ad tamlaması

B) İşaret sıfatı

C) Edilgen çatılı fiil

D) Birleşik fiil

E) İsimden isim yapım eki almış sözcük
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26. I. Bir insan ne kadar çok şeye ilgi duyarsa o kadar çok 

mutlu olma olanağına kavuşur çünkü bunlardan birini 

yitirecek olsa diğerine yönelebilir. 

 II. En iyi sevgi insanın eski mutsuzluklarından kaçmak için 

değil de yeni mutluluklara kavuşma umuduyla besledi-

ği sevgidir. 

 III. Geçmişi çok iyi bilen ve insanlığın geleceğini geçmişiy-

le kıyaslayabilen gençlerin yetişmesini her şeyden çok 

önemserim.

 Aşağıdaki kavramlardan hangisi, yukarıdaki cümleler-

den biriyle ilişkilendirilemez?

A) Tahmin

B) Neden-sonuç ilişkisi

C) Karşılaştırma

D) Öznellik

E) Koşula bağlılık

24. Yüzyıllardır egemen olan bilgi üretme ya da geliştirme yön-

temleri günümüzde değişmektedir. Çağımızda bilgi, tasarım 

modelleri geliştirmek anlamına gelmektedir. Bu açıdan ba-

kıldığında yaşadığımız çağ, bir tasarım çağıdır. Bu noktada 

tasarımın sadece doğa bilimlerine ait alanlarla ilgili olmadı-

ğını belirtmek gerekmektedir. Tasarım, artık düşünen insa-

nın felsefe, bilim, teknik ve sanat alanındaki yaratmalarının 

tamamını kapsamaktadır. Aslında insan bilimleri de dahil ol-

mak üzere bütün bilimler tasarım ortak paydasında temel-

lenmektedir. Yani bu dünya, insanın yaratma gücüyle mey-

dana getirdiği tasarım modelleri sayesinde kurulmuştur ve 

kurulmaya devam edecektir.

 Bu parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söy-

lenemez?

A) Bilgi üretiminin, uzun bir zaman geleneksel bir yöntem-

le devam ettiği

B) Bilginin geliştirilebilir bir özelliğinin olduğu

C) Tasarımın genel bir alana sahip olduğu

D) Bütün bilimlerin tasarım üzerine kurulduğu

E) Sanat ve bilim arasındaki diyaloğun her çağda aynı de-

recede gerçekleşmediği

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve 

zarf-fiil vardır?

A) Yüksek kemerli bir kapıdan geçerek ışıldayan, rengâ-

renk bir dünyaya doğru yol alıyoruz.

B) Ülkemizde gittiğimiz her yerde sosyal kalkınmaya katkı-

da bulunurken yardım seferberliği başlattık.

C) Anıtsal kapıdan geçip tadilatı yapılmış restoranı takip 

ederek etnik takılar satan bir mağazaya uğruyorum.

D) Narlıkapı Çıkmazı, yürümesi hem zevkli hem de arada 

gizlenen ahşap evleri ile sürprizlerle dolu.

E) Kırmızı tuğlalarla nakış nakış işlenmiş çarşının doğu ta-

rafına geçince yaşanası manzaralarla karşılaşıyoruz.

27. Fabrikada ustabaşı gidince işçilerden bir kısmı işleri gecik-

tirmiş, gereken özeni göstermemişti.

 Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması

B) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanılması

C) Dolaylı tümleç eksikliği

D) Tamlayan eksikliği

E) Özne-yüklem uyuşmazlığı

28. Hipodromun altı kadar yer üstündeki yapısı da ilgimi çekse 

de inceleme için kaynak sorunu vardı. İlerleyen yıllarda ya-

pının dış görünümüne ilişkin epey çizim ve kroki topladım 

internetten ama bunlar pek tat vermiyordu.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde hâl 

(durum) eki yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I

II III

IV

V
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29. Yaşar Kemal’in romanlarını düz metinler olarak değil, alt kat-

manlarındaki anlamları yakalamak için okumak onları bam-

başka gözlerle görmeyi sağlar. Söz gelimi Kimsecik üçle-

mesinin yalnızca hikâyesine odaklanmak, bu üç büyük ro-

manın yüzeysel bir okuması olur, dolayısıyla romanlar da 

hak ettiği gibi okunmamış olur. Oysa söz konusu yapıtlarda 

asıl verilmek istenenin Mustafa’nın psikolojisi olduğunu an-

lamak, nitelikli bir okumadır. Bu okuma neticesinde Musta-

fa’nın korkusu, bir çocuğun dünyasından çıkarak korkunun 

evrensel doğasına gönderir bizi. Yaşar Kemal’i büyük ro-

mancı yapan da budur kanımca. 

 Bu parçada konuşan eleştirmene göre Yaşar Kemal’i bü-

yük bir romancı yapan etmen, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anlaşılması çaba gerektiren yoğun bir anlatımının olması 

B) Yapıtlarının alt katmanlarında insana dair evrensel ger-

çekleri ele alması 

C) Yapıtlarında olaydan çok, olayın kişiler üzerinde bıraktı-

ğı etkileri yansıtması 

D) Yapıtlarında hareket ve serüvene dayalı konuları okurun 

ilgisini çekecek bir anlatımla vermesi 

E) Yapıtlarında toplumsal sorunları bireysel sorunlarla har-

manlaması  

31. Bilim adamları fok balıklarının beslenme biçiminde, morina 

balıklarının teşkil ettiği yüzdeyi uzun zamandır araştırmak-

tadırlar. Fakat bu araştırmada izlenilen ana yöntem, fok ba-

lıklarının midesinde bulunan otoliths (balığın işitmesini ve 

sesin dengelenmesini sağlayan kulaktaki üç kemik) kemik-

lerinin sayısına bakmaktır ki fok balıklarının yediği büyük boy 

morina balığı sayısını belirlemede, bu yöntem yetersiz kal-

maktadır. Çünkü bazı veriler, büyük morina balıklarının fok 

balıkları tarafından “göbekten ısırma” diye adlandırılan yön-

temle yalnızca karın bölgesinden yenildiklerini göstermek-

tedir. Yani fok balıkları, arkasında hiçbir kanıt bırakmadan 

büyük miktarlarda morina balığı yiyebilir veya öldürebilir.

 Bu parçada “fok balıkları”yla ilgili olarak aşağıdakilerin 

hangisinden söz edilmemiştir?

A) Daha çok, morina balığı yiyerek beslendiklerinden

B) Tükettikleri morina balığı miktarının belirlenemediğinden

C) Morina balıklarını yeme biçimlerinin değişiklik gösterdi-

ğinden

D) Beslenme biçimlerini araştırma yöntemlerinden en yay-

gın olanından

E) Yedikleri büyük morina balıklarının tespit edilmesinin 

mümkün olmadığından

32. (I) Sanat eserleri çoğu zaman kendilerini ortaya çıkaran, on-

lara hayat veren sanatçılara benzer. (II) Sanatçıyla eserinin 

kaderi birbirinden ayrı değildir. (III) Bir sanatçı için büyük bir 

koleksiyona ya da müzeye kabul edilmiş olmak kuşkusuz 

önemli bir ayrıcalıktır. (IV) Sanatın varoluş öyküsünde kabul 

arayışı doğal olarak var. (V) Yaptığınız iş özgün ise, yenilik-

çi yönleriniz var ise geniş kitlelerce ve sanat çevrelerince ka-

bul görürsünüz.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-

ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlenin yüklemi, türemiş bir sözcüktür. 

B) II. cümlede, zamir vardır.

C) III. cümlede, dolaylı tümleç yoktur.

D) IV. cümle, birleşik bir fiil cümlesidir.

E) V. cümlede, ek eylem vardır.

30. Bu şehirde yaşayan insanların bu kentte doğmuş olsalar ya 

da buraya sonradan yerleşseler de ortak bir duyguları var: 

Münih’li olmaktan gurur duymak. Burası sadece Almanya 

ve Avrupa için değil, dünya için de önemli bir kent olarak 

görülüyor. Global şirketlerin ve finansal kuruluşların merkez-

leri burada.  

 Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden 

hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I

II III

IV

V
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34. Mental aritmetik eğitimi özellikle 5 ile 12 yaş arasındaki ço-

cukların beyin gelişimine fayda sağlayan bir sistemdir. Ha-

fıza ve zekânın %75’i, 3 ile 7 yaş arasında oluşmaktadır. An-

cak zekâyla ilgili büyük gelişim, 5 yaşında tam olarak şekil-

lenmektedir. Öyle ki 5 yaşın altında uygulanan zekâ testle-

rinin sonuçları güvenilir değilken 5 yaş ve üzerinde uygula-

nan zekâ test sonuçları güvenilirdir. 5 yaş bu anlamda alt sı-

nırdır.12 yaş da genel olarak çocukların ergenlik döneminin 

tamamlandığı yaklaşık üst sınırdır. 

 Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

A) Çocukların ergenlik dönemi, aynı zamanda zekâ geli-

şimlerinin en verimli olduğu dönemdir.

B) Zekâ gelişiminin büyük bir kısmı, 5 ile 12 yaş aralığında 

gerçekleşmektedir.

C) Mental matematik eğitimi, 5 yaşından küçüklerin beyin 

gelişiminde yarar sağlamamaktadır.

D) Güvenilir zekâ testlerinin yaş aralığı 5 ile 12’dir.

E) 12 yaşından büyüklere uygulanan zekâ testleri, sadece 

matematik sorularından oluşmamalıdır.

33. ---- Düşünme şekliniz, daha açık ve hiç olmadığı kadar po-

zitif olur. Sunabileceğiniz çok daha fazla şey olur ve sahip 

olduğunuz şeyleri başkalarıyla paylaşma konusunda daha 

istekli olursunuz. Bir başarma çabası ve zorunluluğu hisset-

meden doğal ve hiç zorlanmadan daha nazik, daha cömert 

ve insanlara karşı daha şefkatli olursunuz. İnsanların size 

karşı olan hatalarını görmezlikten geldikçe hayatınızdaki ki-

şilere karşı daha pozitif bir tutumunuz olur ve bunun karşılı-

ğında onlar da size böyle davranır.

 Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdaki-

lerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) Yaptığınız seçimler ve inandığınız değerler her zaman 

size katkı sağlamayabilir.

B) Seçici olmak, en pratik ve acil hedeflerinize ulaşmanız-

da size yardımcı olur. 

C) Affetmeyi öğrendikçe insanlarla olan iletişiminizin olum-

lu yönde değiştiğini görürsünüz.

D) Öz güven, sizi geçmiş zincirlerinizden kurtarır ve gerçek 

potansiyelinizin farkına varmanızı sağlar. 

E) Dinlenmek, zihinsel ve duygusal enerjinizin üstündeki 

yükü atar.

 Makineler onlarca yıldır rutin üretim süreçlerinden matema-

tik hesaplarına kadar birçok alanda bize destek oluyor. An-

cak teknolojik gelişimin katlanarak artması sayesinde, son 

yıllarda insana özgü olduğunu düşündüğümüz ve kendimi-

zi üstün hissettiğimiz pek çok alanda da varlık göstermeye 

başladılar. Nesneleri tanıyorlar, oyun oynuyorlar, okuyarak, 

izleyerek öğreniyorlar ve öğrendiklerini farklı şekillerde bir 

araya getirerek yeni yöntemler ortaya koyuyorlar. Kumaş 

dokumadan endüstriyel seri üretime kadar pek çok süreçte 

insana olan ihtiyacı ortadan kaldıran makineler, gelişen ya-

pay zekâ eşliğinde kısa bir süre sonra insanın yaptığı pek 

çok işe göz dikecek. Makineler, Sanayi Devrimi’nin aksine 

bu kez sadece bileğinizin gücüyle ortaya koyduğunuz emek-

le değil, yaratıcılığı temel alan insana özgü niteliklerle de re-

kabet etmeye hazırlanıyorlar.

35. Bu parçadan makinelerle ilgili olarak

 I. İnsana farklı alanlarda katkılar sağlayarak insan yaşamı-

nı kolaylaştırdığı 

 II. Kendi potansiyellerini insandan bağımsız olarak gelişti-

rebildiği

 III. Gelecekte insanın işini elinden alacak bir niteliğe bürü-

nebileceği 

 yargılarından hangileri çıkarılabilir?  

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

 D) Yalnız III E) I, II ve III 

36. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki altı çizili de-

yimlerden birinin anlamını içermez?

A) İnsan belki teknolojiye olan bağımlılığını tamamen yok 

edemez ama sınırlandırabilir.

B) Tamamen kendi çalışması, emeğiyle inşa etmişti bu şi-

rin kulübeyi.

C) Bu firma teknoloji alanında kendinden beklenen görevi 

yerine getirerek beğenilen işler yapmıştı. 

D) Biraz da ailesini gururlandırmak için gece gündüz de-

meden çalışıyordu.

E) Kısa zaman sonra şirketin yönetimini ele geçirme isteği-

ne kapılmıştı.

35. - 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
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 I. Son dönemlerde sıkça duymaya başladığımız önemli  

bir kavram olan beyin göçü, yetiştirilmesi için büyük kay-

nak gerektiren veya yetiştiği hâlde olanaksızlık nedeniy-

le bilim insanı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücü-

nün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesidir. Bir başka 

açıdan üreten, düşünen, nitelikli çalışanların araştırma 

veya çalışma hedefiyle yurt dışına gitmesidir. Beyin gö-

çü temelde ana vatandan gelişmiş ülkelere yönelik bir 

kaynak aktarımı olarak değerlendirildiği için ana vatan 

için olumsuz sonuçlar doğurur.

 II. Beyin göçünün nüfusta azalmaya sebep olması kişi ba-

şına düşen millî gelirden daha az kişinin daha çok pay 

alacağı anlamına gelir. Bir başka ülkeye daha iyi iş im-

kânı için göç eden kişiler, ana vatanına döndüğü zaman 

ekonomiye artı bir değer olarak katkı sağlayabilir. Bire-

yin yurt dışında kendini geliştirdiği iş alanındaki tecrübe-

leri ana vatanında kullanması ülke ekonomisine ciddi 

katkılar sağlar. 

 (I) Gece yatarken en son ve sabah kalkar kalkmaz ilk iş ola-

rak sosyal medyayı kontrol ediyor musunuz, “Şimdi uyur-

sam bir şey kaçırabilirim?” cümlesi aklınızdan geçiyor mu, 

sosyal medyadan bir günlüğüne olsa bile ayrı kalma düşün-

cesi sizi korkutuyor mu? (II) Bu sorulardan bir tanesine da-

hi cevabınız “evet” ise sosyal medya kullanımınızı gözden 

geçirmenizi tavsiye ederim çünkü bağımlı olmanın sınırların-

da geziyorsunuz. (III) Bağımlılık; bir maddeye, bir aksiyona 

veya ruhsal-fiziksel olarak alışkanlık hâline gelen herhangi 

bir şeye yokluğu durumunda travmatik belirtiler gösterecek 

kadar bağlanmak demek. (IV) Bağımlılıkları klinik olarak ka-

tegorize eden DSM-5 ruhsal hastalıklar kategorizasyonuna 

göre sadece kumar bağımlılığı davranışsal bir bağımlılık ola-

rak tanımlanıyor. (V) Ancak yapı ve sahip olanların göster-

dikleri davranışlara göre teknoloji, internet, sosyal medya ve 

oyun bağımlılığı da davranışsal bağımlılık kategorisine giri-

yor. (VI) Madde ve davranış bağımlılığının sebepleri farklı ol-

sa da beyinde oluşturdukları sonuç aynı.

39. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-

lenebilir?

A) Farklı konulara ilişkin kişisel yaklaşımlar dile getirilmek-

tedir.

B) Aynı görüş, farklı bilim dalları açısından nedenleri ve so-

nuçlarıyla ortaya konmaktadır. 

C) Aynı durum, hem olumlu hem de olumsuz etkileriyle de-

ğerlendirilmektedir. 

D) Aynı düşünceyi desteklemeye yönelik tanık göstermeye 

dayalı somut kanıtlar sunulmaktadır.

E) Farklı anlatım yöntemleriyle aynı konuya yönelik ortak 

bir çıkarımda bulunulmaktadır. 

37. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden han-

gisi söylenemez? 

A) Tanımlamaya başvurulmuştur. 

B) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.

C) Terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır. 

D) Sözde soru cümlelerinden yararlanılmıştır.

E) Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur. 

40. Bu parçalardan beyin göçüyle ilgili olarak aşağıdakiler-

den hangisi çıkarılabilir?

A) Yakın dönemde beyin göçü yapanların sayısının arttığı

B) Daha çok, gelişmiş Batı ülkelerine doğru gerçekleştiği

C) Ülkenin kendi yetiştirdiği insan gücüne verdiği değeri 

gösterdiği

D) Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ortaya koyan bir unsur 

olduğu

E) Kolay yoldan maddi ve manevi kazanç elde etmenin bir 

yolu hâline geldiği

38. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf 

numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

A) II B) III C) IV D) V E) VI

39. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.37. - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
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4. Osmanlı Devleti’nde padişahların mutlak vekilleri sayılan sad-

razamlar, geniş yetkilere sahip olmuş ve icraatlarından do-

layı sadece padişaha karşı sorumlu tutulmuşlardır.

 Bu bilgiler Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdakilerden han-

gisinin göstergesi olabilir?

A) Sadrazamların hanedanın erkek üyeleri arasından seçil-

diğinin

B) Sadrazamların hiyerarşik sıralamada ün üst devlet me-

muru olduklarının

C) Padişahların devlet işlerine karışmadığının

D) Halkın yönetime katılımının sağlandığının

E) Sosyal devlet anlayışının uygulandığının

3. Kuruluş sürecinde Bizans ile mücadeleye öncelik verilmesi-

ne rağmen, Osmanlı Devleti’ne karşı ilk Haçlı ittifakı ancak 

Sırpsındığı Savaşı’nda oluşturulmuştur.

 Haçlı ittifakının oluşmaması aşağıdakilerin hangisiyle il-

gili olabilir?

A) Boğazların Bizans’ın denetiminde olması

B) Osmanlı Devleti’nin gücünden çekinilmesi

C) Anadolu beyliklerinin siyasi varlıklarını sürdürmesi

D) Avrupalıların Müslümanlara ticari bağımlılığının olması

E) Balkanlarda Katolik-Ortodoks çekişmesi yaşanması

2. TBMM Hükümeti, Meclis’e Lozan Konferansı’nda izleyece-

ği strateji hakkında bir yönerge vermiştir. Bu yönerge ile Mi-

sakımilli temel ilke olarak belirlenmiş ve Lozan’a gidecek he-

yetten Ermeni meselesi ve kapitülasyonlar konusunda ke-

sinlikle taviz verilmemesi istenmiştir.

 Bu bilgilere göre, TBMM Heyeti’nin Lozan Konferansı’n-

da;

 I. bağımsızlığın sağlanması ve korunması,

 II. yeni yönetim şeklinin İstanbul Hükümeti’ne kabul ettiril-

mesi,

 III. yurdun bütünlüğünün korunması

 durumlarından hangilerinin sağlanmasında kararlı bir tu-

tum izleyeceği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) I, II ve III 

1. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelen 

Mustafa Kemal Paşa arkadaşı Rafet Ferit’e “Hata ettim, İs-

tanbul’a gelmemeliydim. Ne yapıp edip Anadolu’ya dönme-

nin çaresini bulmalı.” demiştir.

 Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözünün gerekçesi aşağıda-

kilerden hangisi olabilir?

A) Ankara’da açılan TBMM’ye katılmak istemesi

B) Misakımilli Kararlarının, Mebuslar Meclisi’nde kabul edil-

miş olması

C) İtilaf devletlerinin İstanbul’u denetim altına alması

D) İzmir’in, Yunanlılar tarafından işgal edilmesi

E) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları olması

1. Bu testte sýrasýyla, Tarih (1-5), Coðrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklý müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alan-

larýna ait toplam 25 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

TY
T 

D
EN

EM
E 

- 
5

11



TY
T 

DE
N

EM
E 

- 6

12

V
ÝP

   
Ya

yý
nl

ar
ý

SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ TYTTYT

7. Doğal afetlerin zararlarının azaltılması için yapılması gerek-

li çalışmalardan biri de afetin önceden tespit edilmesidir. Bu 

amaçla uzaktan algılama yönteminden yararlanılır. Uzaktan 

algılama, yer ile bir bağlantı olmaksızın uzaktan o yere ait 

çeşitli verilerin elde edilmesidir. Bu veriler; genellikle uçak-

tan çekilen hava fotoğrafları, insansız hava araçlarından el-

de edilen bilgiler veya uydu görüntüsü şeklinde elde edilir.

 Buna göre, uzaktan algılama yöntemi ile aşağıdaki afet-

lerden hangisinin oluşumu tespit edilemez?

A) Deprem B) Çığ C) Tsunami

 D) Kasırga-hortum E) Orman yangını 

8. Aşağıdaki tabloda Türkiye’de belli yıllarda nüfusun yaş grup-

larına göre oranları (%) verilmiştir.

Yıllar 0-14 (%) 15-64(%) 65+(%)

1935 41,2 54,4 3,9

1980 39,0 55,9 5,7

2019 21,3 67,8 9,1

 Bu verilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış-

tır?

A) Doğum oranları giderek azalmıştır.

B) Demografik yatırımlar içerisinde yaşlı nüfusa ayrılan pay 

artmıştır.

C) Ortanca yaş yükselmiştir.

D) Çocuk ölümlerinin artmasına bağlı olarak genç nüfus 

oranı sürekli azalmaktadır.

E) Nüfus piramidinin tabanı daralırken, orta ve üst kısmı ge-

nişlemiştir.

6. Aşağıda Türkiye’de üç yerşeklinin oluşumu verilmiştir.

 K: Plato üzerinde derin yarılmış akarsu vadilerinin, yükse-

len suların altında kalmasıyla oldukça girintili kıyılar olu-

şur.

 L: Kıta sahanlığının geniş olduğu kıyılarda etkili olan akar-

su biriktirmesi kıyı çizgisinin denize doğru ilerlemesine 

neden olmaktadır.

 M: Dağlık ve engebeli bölgelerden geçen akarsular yatak-

larının bazı bölümlerinde eğimin azalmasıyla taşıdığı mal-

zemeleri dağın iç kısımlarında biriktirir.

 Bu yerşekillerinin haritada bulunduğu yerler, aşağıdaki-

lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

K L M

A) I II IV

B) II I III

C) III II IV

D) II III I

E) I III IV

�

��
���

��

5. İslamiyet’in doğduğu dönemde Doğu Roma’da, Herakliyus 

sülalesi iktidardaydı. Doğu Roma İmparatorluğu batıda Avar 

ve Slavlarla, doğuda ise Sasanilerle mücadele halindeydi.

 Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili ol-

duğu savunulabilir?

A) İslamiyet’in daha rahat yayılma ortamı bulması

B) Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması

C) Türklerin Balkanlara yerleşmesi

D) Anadolu’da ilk Türk beyliklerinin kurulması

E) İslam ordularının İspanya’yı fethetmesi
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10. Doğal, beşeri ve ekonomik özelliklere göre oluşturulan böl-

gelerde meydana gelen değişimlere bağlı olarak yeni böl-

geler ortaya çıkabilmektedir.

 Buna göre aşağıda verilen bölgelerden hangisi, karşı-

sındaki bölge türünün ortaya çıkması için elverişli değil-

dir?

A) Dağlık bölge ® Heyelan bölgesi

B) Kırıklı bölge ® Termal turizm bölgesi

C) Karstik bölge ® Tarım bölgesi

D) Maden bölgesi ® Yoğun nüfuslu bölge

E) Sanayi bölgesi ® Ticaret bölgesi 

9. Marmara Bölgesi’nin iki farklı fiziki haritası 1/ 2 000 000 ve 

1/ 10 000 000 ölçekleri kullanılarak çizilmiştir.

 Bu haritalarda;

 I. İstanbul - Yalova arası kuş uçumu uzaklık,

 II. Uludağ’ın deniz seviyesinden yükseltisi,

 III. Gelibolu Yarımadası’nın kapladığı alan,

 IV. İstanbul Boğazı’nın coğrafi koordinatları

 özelliklerinden hangileri değişiklik göstermez?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

 D) II ve IV E) III ve IV 

11. Kant’a göre, insan kendi ahlak yasasını kendi belirler. Bu, 

ahlaki eylemin temel şartıdır. Aksi durumda ahlaki sorumlu-

luk olmaz. Bu bakımdan ahlak yasasına uymak zorunluluk 

değil, bir ödevdir. Ödev, yerine getirmeyi kendi isteğimizle 

üstlendiğimiz bir buyruktur. Bu buyruk insanı dışarıdan ko-

şullayan koşullu bir buyruk değil, bizim kendi kendimize koy-

duğumuz koşulsuz buyruktur. Yani ödev insana başkası ta-

rafından dikte edilmez, bizzat kendisi tarafından, kendi vic-

danı tarafından verilir. İnsan kendi ödevini kendisi oluşturur.

 Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? 

A) Sorumluluk insanın özgür olmasını gerektirir.

B) İnsan neyi seçerse, o şey iyi olur.

C) İnsan otonom (özerk) bir varlıktır.

D) Ahlak yasasının kaynağı insan iradesidir. 

E) İnsanın yaşamı kendi kararlarıyla biçimlenir.

12. Sofistlere göre herkes için doğru ya da geçerli bir bilgi yok-

tur. Sofistlerin önde gelenlerinden Protagoras’ın “insan her 

şeyin, var olan şeylerin var olduklarının, var olmayan şeyle-

rin de var olmadıklarının ölçüsüdür.” sözü bunu ifade eder. 

Bilgiyi bu anlayışla ele alan Protagoras, her yerde herkes 

için “doğru” bilginin olamayacağını, bir kişi için doğru olan 

bir yargının bir diğeri için yanlış olabileceğini söyler.

 Bu parçaya dayanarak, Sofistler ile ilgili olarak aşağıda-

kilerden hangisi ileri sürülebilir?

A) Süjeden bağımsız objelerin varlığını reddettiği

B) Aklın yasaları ile doğanın yasalarını birleştirdiği

C) Bilginin doğruluk ölçütü olarak özneyi gördüğü

D) Kesin bilginin kaynağı olarak aklı esas aldığı

E) Nesnesine uygun olan bilgileri doğru kabul ettiği
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SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ TYTTYT

14. Mutezile kelamının beş temel prensibinden biri adalettir. Mu-

tezileye göre adalet, insanın eylemini, Allah’ın onda yarat-

mış olduğu güç ve onu yaptığı işe iten sebep aracılığıyla ya-

pabileceğini söylemektir. Allah adil olduğu için insanın ey-

lemlerinden sorumlu olduğunu ileri süren Mutezile ekolü, 

İlahi emirlerin buyurduğu ödül ve cezanın da ancak bu şe-

kilde gerçekleşebileceğini öngörür. Allah’ın adil olması, in-

sanın kendi eylemlerini gerçekleştirmesini ve bundan da so-

rumlu olmasını gerektirir. Aksi durumda Allah’ın insanları 

yaptıklarından hesaba çekmesi adaletsizlik olur.

 Mutezile ekolünün bu görüşlerinin dayandığı varsayım 

aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın eylemleri özgür seçimlerinin sonucu değildir.

B) İnsan doğa yasalarından bağımsız davranamaz.

C) İnsan toplumda adaleti sağlamakla yükümlüdür.

D) Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur.

E) İyilik de kötülük de insanın eseridir.

15. Descartes’a göre, bilgi sağlam temellere dayanmalıdır. Te-

mel bir kez sağlam atıldıktan sonra geri kalan bilgi, bu sağ-

lam temelden birtakım mantıksal çıkarımlarla elde edilir. Te-

meli sağlam olmayan bina nasıl her an çökmeye eğilimli ise, 

aynen bunun gibi çürük temeller üzerine bina edilmiş bir bil-

gi sistemi de çökmeye mahkumdur. Descartes, bilgimizin 

temelini sağlam kılan şeyin, sarsılmaz bir kesinlikle inandı-

ğımız ilk ilkeler olduğunu belirtir. Peki, kendisinden şüphe 

edilemeyecek bu ilk ilkelere nasıl ulaşılacaktır? Descartes 

bu arayışta şüpheyi, kesin apaçık doğrulara ulaşıncaya ka-

dar bir kılavuz olarak kullanır. 

 Descartes’ın parçada sözü edilen düşünme biçimi aşa-

ğıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A) Rölativist düşünce

B) Septik düşünme

C) Pozitivist düşünme

D) Metodik şüphecilik

E) Eleştirel akılcılık

13. 20. yüzyıl bilim felsefecilerinden Thomas Kuhn, bilimin iler-

lemesini “paradigma” kavramı ile açıklar. Paradigma, belir-

li bir dönemdeki bilim insanları topluluğunun bağlı oldu-

ğu,onların bilimsel çalışmalarını yöneten kuramsal çerçeve-

dir. Kuhn’a göre, bir paradigmanın diğer bir paradigmaya 

karşı üstünlüğünü gösterecek hiçbir kanıt yoktur. Bir kanıtın 

olmamasının nedeni rakip paradigma taraftarlarının farklı te-

mel ilke ya da kabullere bağlı olmalarından kaynaklandığı-

nı söyleyen Kuhn, rakip paradigma taraftarlarının dünyaya 

farklı açılardan bakarak, onu farklı şekillerde yorumladıkla-

rını belirtir. Öyle ki, bu farklılık, dünyayı yorumlamak için kul-

landıkları bilim dilinde bile gözlenir.

 Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? 

A) Bilimsel kuralları evrensel kılan nesnel bir ölçüt yoktur.

B) Bilimsel ilerleme, doğruların birikmesiyle gerçekleşir.

C) Bir bilginin bilimselliğinin ölçütü doğrulanabilirliktir.

D) Bilimsel olan ile olmayan anlamlılık ile ayrıştırılabilir.

E) Bir bilgi deneysel olarak yanlışlanabiliyorsa bilimseldir.
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16. - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal ola-
rak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip Okulları öğrencileri/
mezunları cevaplayacaktır.
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TYT TYTSOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ

16. • Hz. Âdem’in kıssası, insanın hatasız olamayacağını gös-

terip hatada ısrar etmemeyi öğretir.

 • Hz. Yusuf’un kıssası, iman, liyakat, ehliyet, gayret, hik-

met ve hizmetle nasıl bir değişime önderlik edileceğini 

gösterir.

 • Hz. Musa’nın “Yed-i Beyza” mucizesi elinin temiz olup, 

hiçbir zulme, harama, şirke girmediğini gösterir. 

 • Hz. Davut ve Hz. Süleyman’ın kıssaları güç ve servete 

erişildiğinde güç zehirlenmesine değil güç ve servet ah-

lakına sahip olunması gerektiğini gösterir.

 Bu bilgilerden hareketle Kur’an’daki kıssalarla ilgili;

 I. geleceği inşâ edecek model insanlarda olan ve olması 

gereken özellikleri örneklendirdiği,

 II.  hak dinlerde olması gereken ahlaki ilkeleri gösterdiği,

 III. insanlarda tarih bilincini oluşturduğu

 yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) II ve III E) I ve III 

17. İnsanlar hacca gitmekle İslam’ın temel esaslarından birini 

yerine getirmiş olurlar. Ancak hac dönüşünde kendisinden 

çevresine örnek kişi olması, yüce bir seviyede kalarak hacı-

lığına gölge düşürmemesini beklenir. Buna göre hac eden 

kişi hacda kazandığı güzel davranışları devam ettirme, sa-

bırlı olma, iyilik etme, doğru yoldan ayrılmama, hak yeme-

me, günahtan kaçınma gibi toplumsal beklentileri dikkate 

alma durumundadır.

 Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi hac iba-

detini yerine getirenlerin üzerlerinde hissettikleri toplum-

sal baskılardandır?

A) Umreye gitme           B) Sadaka verme

C) Oruç tutma           D) Hacılığı koruma

                        E) Camiye devam etme

18. “Hiç kimse Hz. Muhammed’in prensiplerinden daha ileri bir 

adım atamaz. Avrupa’ya nasip olan bütün başarılara rağ-

men bizim bütün kanunlarımız, İslam medeniyetine bakarak 

çok eksiktir. Biz Avrupa milletleri, büyük medenî imkânları-

mıza rağmen, Hz. Muhammed’in son basamağına varmış 

olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız.” (Goethe)

 Bu parçada Goethe’nin vurgulamak istediği temel dü-

şünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa’nın bilimsel çalışmaları Müslümanlardan aldığı

B) İslam medeniyetinin çağın çok ilerisinde olduğu

C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ilke sahibi olduğu

D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) medeniyetin gelişmesine kat-

kı sağladığı

E) Peygamberlerin insanlık için bir uyarıcı olduğu

20. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de yer alan ko-

nulardan değildir?

A) İnanç esasları              B) İbadet çeşitleri

C) Kavimlerin kıssaları              D) Ahlak kuralları

               E) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadisleri

19. İslam dini bilim, öğrenme, öğretme, eğitme, yetiştirme ve ol-

gunlaştırma dinidir. Eğitim ve öğretime büyük önem vermiş 

olan İslam dininin ilk emri “Oku”dur. 11. yy. İslam dünyasın-

da yetişen Birunî, Harezmî, İbni Sina gibi bilginlerin eserle-

ri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.

 Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İslam bilginleri Batı’da önem kazanmıştır.

B) İslam dini bilimsel gelişmeyi teşvik etmiştir.

C) İlk bilimsel çalışmalar İslam dini ile başlamıştır.

D) Birunî, Harezmî, İbni Sina birçok alanda eser vermiştir.

E) İslam âlimleri eğitimde etkili olmuştur.
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21. - 25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal 
olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar 
cevaplayacaktır.
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SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ TYTTYT

23. İlk Çağ’da yaşamış olan Demokritos, varlığı oluşturan ana 

madde olarak atomları kabul eder. Atom dediği şeyi de, bö-

lünmez, çözülmez, sayıları sonsuz ve kalıcı, boşlukta devi-

nen sağlam cisimcikler olarak tanımlar. Atomların birbirin-

den farklı, belli bir biçim ve boyutlarına bağlı bir ağırlıktan 

başka özellikleri olmadığını iddia eden Demokritos’a göre, 

duyularımızla nesnelerde algıladığımız özellikler tamamen 

özneldir, bu özellikler atomların kendisinde yoktur.

 Demokritos parçadaki görüşü ile hangi felsefe yaklaşı-

mının öncüsü olarak kabul edilir?

A) Pozitivizm    B) Materyalizm

C) İdealizm    D) Septisizm

                                    E) Rasyonalizm

24.  Montesquieu’ya göre demokraside halk, oy hakkını kullan-

masından dolayı bir hükümdardır. Diğer taraftan halk, ken-

di seçtiği temsilcilerine ve memurlarına itaat etmesi de ge-

rekir ki, bu bakımdan ise uyruk durumundadır.

 Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmak-

tadır? 

A) Demokrasi, halk ve devletin dayanışmasıyla işler.

B) Demokraside yönetim sorumluluğu halka aittir. 

C) Demokrasi, iş bölümünü gerekli kılan bir yönetimdir.

D) Demokraside devletin temelini yasalar oluşturur.

E) Demokraside halk, hem yöneten hem yönetilendir.

25. Boethius’a göre cins ve türe, fizik dünyadaki nesnelerden 

duyular aracılığıyla gelen verilerin ayrılması ve soyutlanma-

sıyla ulaşılır. Önce türün bulunduğu tekil cisimler kavranır 

ve aralarındaki ortaklıklara göre türler oluşturulur. Türlerin 

aralarındaki benzerliklerden ise, cinsler oluşturulur.

 Bu parçada Hristiyan felsefesinin hangi problemleri üze-

rinde durulmaktadır?

A) Ruhun ölümsüzlüğü

B) Tanrı’nın varlığı

C) Akıl ve vahiy ilişkisi

D) Tümeller problemi

E) Kötülüğün kaynağı

22. Francis Bacon, Aristoteles anlayışına dayanan Orta Çağ’ın 

bilim ve felsefesinin verimsizliğini dile getirir. Ona göre Aris-

toteles’in kıyas mantığına dayanmak, bilimsel buluşlar için 

faydasızdır. Bu nedenle bilgiye ulaşabilmek için yeni bir araç, 

yeni bir mantık tasarlamak gerekir. Bu noktada akli anlayı-

şın, tek başına bırakıldığında, tıpkı araçlarla desteklenme-

yen el gibi güçsüzleşeceğini söyleyen Bacon için tek bir se-

çenek vardır; tek tek algılardan başlayarak yavaş yavaş ge-

nel kavramlara yükselmek

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulan-

maktadır?

A) Bilimsel çalışma etiğinin

B) Eleştirel akla dayanmanın

C) Bilgiye ulaşma yönteminin

D) Bilginin sınırlarını belirlemenin

E) Bilginin uygulanabilirliğinin

21. Thales, “Evrenin özü sudur.” derken, Herakleitos, evrenin 

özünü “ateş”te bulur. Carnap, bu gibi varlığın kökeni ile ilgi-

li temelci öğretilerde geçen önermelerin doğrudan veya do-

laylı olarak doğrulanabilecek düzeyde olmadığını, bu ne-

denle de anlamlı olmadığını ileri sürer. Ona göre, herhangi 

bir şeyin gerçek olması veya olmaması hakkındaki savlar, 

empirik bilimlerde ortaya çıkabilir ve bu bağlamda da an-

lamlı olabilir. Söz gelimi bir zoolog, kanguruların gerçek ol-

duğunu iddia ettiğinde, onun bu savı, fiziksel dünyanın 

uzay-zaman sisteminin ögeleri olan belirli türdeki nesnele-

re karşılık geldiği için anlamlıdır.

 Bu parçaya göre bir savın anlamlı olması aşağıdakilerin 

hangisine bağlıdır?

A) Algılanabilir olmasına

B) Akla uygun olmasına

C) Yaşamda yararlı olmasına

D) Sistemli ve tutarlı olmasına

E) Öngörülerinin isabet etmesine
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TEMEL MATEMATÝK TESTÝ

TYT

1. a  ve  b  sayma sayıları için 

 • (a + 1) asal sayıdır.

 • (b + 2) asal sayıdır.

 bilgileri veriliyor.

 Bu koşulları sağlayan a ve b sayıları için,

 I. a  çift sayıdır.

 II. b  tek sayıdır.

 III. a + b  asal sayıdır.

 ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğru-

dur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

2. “Ardışık iki veya daha fazla pozitif tam sayının çarpımı olarak 

yazılabilen tam sayılara “ARDIŞIK ÇARPIMLI SAYI” denir.

 Örneğin;   6 = 1 . 2 . 3

   20 = 4 . 5

 olduğundan 6 ve 20 sayıları ardışık çarpımlı sayılardır.

 Buna göre;  a,  b  ve  c  pozitif tam sayıları için,

 I. a2 + 3a + 2

 II. b2 + b

 III. c2 + 1

 sayılarından hangisi ya da hangileri daima “ARDIŞIK ÇAR-

PIMLI” sayıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 

3. N  doğal sayılar kümesi olmak üzere,

  A = {x : x = 17 – 2n, n Î N}

  B = {x : x = 3n – 11, n Î N}

  C = {x : x = n + 2, n Î N}

 olduğuna göre,  A Ç B Ç C  kümesinin eleman sayısı kaç-

tır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. A, B ve C tam sayıları sayı doğrusunda aşağıdaki gibi işa-

retlenmiştir.

 

 A + B + C  toplamının alabileceği en büyük ve en küçük tam 

sayı değerleri sırasıyla x ve y olarak bulunuyor.

 Buna göre,  ôx + y  sayısı aşağıdaki tam sayılardan han-

gisine en yakındır?

A) 8 B) 4 C) 7 D) 5 E) 6

��� � ���

�������

��� � ���

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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TEMEL MATEMATÝK TESTÝ TYTTYT

7. 

 Yukarıda A, B, C ve D tahtalarının her biri 1 metre uzunlu-

ğunda olup A tahtası 2 eş parçaya, B tahtası 4 eş parçaya, 

C tahtası 8 eş parçaya, D tahtası 16 eş parçaya bölünerek 

kesilmiştir. A, B, C ve D tahtalarının parçalarından 5 tanesi 

seçilip yan yana yapıştırılıyor.

 A,B, C ve D nin her birinden en az birer parça seçildiği-

ne göre, bu 5 parçanın yan yana yapıştırılması ile elde 

edilen tahtanın uzunluğu aşağıdakilerden hangisi ola-

maz?

A) 1 B) Ï/ö C) Ñ/ö D) Á/ö E) Ã/ö
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6. 

 Çek-bırak sistemine göre çalışan A ve B oyuncak arabaları 

yukarıda gösterilmiştir.

 • A arabası kırmızı ok yönünde 10 cm çekilip bırakıldığında, 

bırakıldığı noktadan ve mavi ok yönünde 120 cm yol alı-

yor.

 • B arabası kırmızı ok yönünde 12 cm çekilip bırakıldığında, 

bırakıldığı noktadan ve mavi ok yönünde 100 cm yol alı-

yor.

 Çekilen mesafe ile bırakıldıktan sonra gidilen mesafe ara-

sında doğru orantı olduğuna göre, her iki araba 15 cm çe-

kilip bırakıldığında her iki arabanın sabit durdukları ilk 

noktalara göre aldıkları yolların toplamı kaç metredir?

A) 3,10 B) 2,75 C) 2,85 D) 2,95 E) 3

�

�
8. Aşağıdaki şekilde kenarları (x – y) cm ve (x + y) cm olan bir 

dikdörtgen gösterilmiş olup bu dikdörtgenin üç köşesinden 

üç farklı kare kesilip atılıyor.

 Atılan karelerin bir kenarının uzunlukları x cm, (x – 2y) cm 

ve (y – 2x) cm olduğuna göre, kalan bölgenin alanını aşa-

ğıdakilerden hangisi ifade eder?

A) 8xy – 5x2 – 6y2         B) 4xy – 5x2 – 6y2

C) 8xy – x – y         D) 8xy – 5x2 – 5y2

                                E) 8xy – x2 – y2

����

����
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5. n  tam sayısı için,

  n  = 4 . n + n4

  n  = 3 . n + n3

 şeklinde, içinde bulunduğu çokgen ile bağlantılı bir işlem ta-

nımlanıyor.

 Buna göre,

  
2  + 3  +  1

 2   – 3  – 4

 işleminin sonucu kaçtır?

A) – É/ê B) – Ñ/ê C) – Ï/ò D) – Ñ/ò E) – Ï/é
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9. a < 0 < b < c  olmak üzere,

 • a’nın b’ye uzaklığı x birim,

 • b’nin c’ye uzaklığı y birim,

 • a’nın c’ye uzaklığı k birimdir.

 Buna göre, 

 I. x + y = c – a

 II. k – y = a – b

 III. x – k = b – c

 ifadelerinden hangisi veya hangileri her zaman doğru-

dur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 

10. a, b ve c  pozitif tam sayılardır.

  a = 2b – c

  5c = 2a + b

 olduğuna göre,

 I. a + b  sayısı 16 ile tam bölünür.

 II. b – c  sayısı 2 ile tam bölünür.

 III. a . c  sayısı 14 ile ters orantılıdır.

 ifadelerinden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 

11. a, b ve c pozitif gerçel sayılardır.

  (a + b) . (b – c) < 0

  (c – b) . (b – a) < 0

           b . (a – c) > 0

 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğ-

rudur?

A) a > c > b B) b > a > c C) c > b > a

 D) c > a > b E) a > b > c 

12. 1’den 8’e kadar olan pozitif tam sayılar aşağıdaki 8 kutu içi-

ne birer kez yazılacaktır.

 Bu yazılış sonucunda;

 • 1.satırdaki sayıların çarpımı 105,

 • 2.sütundaki sayıların çarpımı 12,

 • 4. sütundaki sayıların toplamı 9,

 olduğuna göre, beyaz kutulara gelecek olan sayılar top-

lamı kaçtır?

A) 22 B) 26 C) 23 D) 25 E) 24
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13. 

 Yukarıdaki düzenekte dört birim kare ile dört tane üçgen ve-

rilmiştir. Bu birim kareler ve üçgenler aşağıdaki kurallara gö-

re doldurulacaktır.

 • 1, 2, 3 ve 4 sayıları A, B, C ve D karelerine rastgele birer 

birer yazılacaktır.

 • Bir kenarı ortak olan iki birim karenin içindeki sayılar çar-

pımı, bu iki birim kareyle aynı satır veya aynı sütunda bu-

lunan üçgen içine yazılacaktır.

 Örneğin;

 şeklinde bir yerleştirme verilmiştir.

 Yukarıdaki düzenek bu kurallara göre doldurulduğuna 

göre,  x + y + z  toplamı kaçtır?

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11
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14. 40 kg elma, 50 kg armut ve 60 kg portakal ile pazara gelen 

meyveci Mehmet Bey pazarda bu ürünleri satacaktır. Meh-

met Bey yaptığı satışları kg cinsinden; sabah, öğle ve ak-

şam biçiminde üç farklı zaman dilimi olarak defterine not et-

mektedir.

 Mehmet Bey bu üç meyvenin satışında her birinin sabah sa-

tış miktarının en az, öğlen satış miktarının en çok  olduğunu 

görmüştür.

 x, y ve z pozitif tam sayı olduğuna göre, pazar bitiminde 

Mehmet Bey’in elinde kalan toplam meyve miktarı en faz-

la kaç kg’dır?

A) 79 B) 73 C) 75 D) 77 E) 72

Elma
(kg)

Armut
(kg)

Portakal
(kg)

Sabah 5 y 10

Öğle x 8 14

Akşam 8 7 z

15. 

 Yukarıdaki çember eşit bölmelere ayrılmış bir koşu pistidir. 

A noktasından Ali ve F noktasından Fuat aynı anda oklar yö-

nünde hareket ettiklerinde D noktasında karşılaşıyorlar.

 • Ali hızını 2 katına çıkarıp,

 • Fuat ise hızını 2 kat artırırsa,

 bu iki koşucu A ve F noktalarından birbirlerine doğru ay-

nı anda (oklar yönünde) harekete başlarsa üçüncü kar-

şılaşmaları nerede olur?

A) K’da B) H’da C) F’de

 D) F - H arası E) C - D arası 
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16. Silindir şeklinde ve su doldurulabilen kısmı 30 cm yüksekli-

ğinde olan sürahi tam dolu iken 3 lt su alabilmektedir.

 Mutfak masasında duran bu sürahiden Ali su bardağı ile 2 

bardak su içince yükseklik 4 cm azalmıştır. Daha sonra ise 

Aslı çay bardağı ile 2 bardak su içince yükseklik toplamda 

6 cm azalmıştır.

 Buna göre, bu sürahi tam dolu iken su bardağı ile 3 bar-

dak su, çay bardağı ile 4 bardak su içilmiş olsaydı süra-

hide kaç litre su kalmış olacaktır?

A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,4 E) 2,6

3 lt
Tam dolu

30 cm

4 cm 6 cm

18. Bir sınıfta 2 ve 3 kişilik sıralar vardır.

 Bu sınıftaki öğrenciler ve sıralar ile ilgili, 

 • 2 kişilik sıra sayısı, 3 kişilik sıra sayısının 3 katıdır.

 • Öğrenciler sıralara oturduğunda sıralarda boş yer kal-

mamaktadır.

 • 2 kişilik sıralarda oturanların yarısı kız öğrencidir.

 • 3 kişilik sıralarda oturanların 1\ß ’ü erkek öğrencidir.

 bilgileri veriliyor.

 Sınıfta 12 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrenci sa-

yısı erkek öğrenci sayısından kaç fazladır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

19. Ayşe arkadaşlarına;

 “Ağırlığımın %60’ını 96 kg’dan çıkarmakla veya ağırlığımın 

%30’una 42 kg eklemekle yine ağırlığım elde ediliyor.”

 bilgilerini veriyor.

 Leyla ise

 “Ayşe’den 5 kg ağırım” 

 bilgisini veriyor.

 Buna göre, Leyla’nın ağırlığı kaç kg dır?

A) 65 B) 70 C) 55 D) 60 E) 75

17. Cep telefonu ile sosyal medya kanallarını kullanan öğrenci-

ler arasında yapılan anketin sonucu aşağıdaki tabloda veril-

miştir.

 

 Bu ankete katılanların %40’ı kız öğrenci olup kızların %50’si 

F kanalını, erkeklerin %30’u T kanalını kullanmaktadır. T ka-

nalını kullanan kızların sayısı V kanalını kullanan erkeklerin 

sayısına eşittir.

  V kanalını kullananların sayısı 400 kişi olduğuna göre, 

ankete katılan erkek öğrencilerin kaç tanesi F kanalını 

kullanmaktadır?

A) 760 B) 740 C) 670 D) 660 E) 640

Kız Erkek

T

F x kişi

V 200 kişi

TY
T 

D
EN

EM
E 

- 
5

21



TY
T 

DE
N

EM
E 

- 6

22

V
ÝP

   
Ya

yý
nl

ar
ý

TEMEL MATEMATÝK TESTÝ TYTTYT

21. Aşağıdaki şekil, madeni paraların boyutlarına göre üretilmiş 

ve yaylı bir şekilde paraları ön tarafa doğru iten bir para tu-

tacağıdır.

 Bu para tutacağı soldan sağa 1 TL, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 ku-

ruş ve 5 kuruşluk madeni paraların boyutlarına göre üretilmiş 

olup her bir madeni paradan kendi bölmesine 15 tane ko-

nulabilmektedir. Dolmuş şoförü olan Kazım bu para tutaca-

ğını tam doldurarak dolmuşta çalışmaya başlıyor. Akşam 

dolmuş seferini bitiren Kazım para tutacağının her bir böl-

mesinde eşit sayıda para bulunduğunu görmüştür.

 Kalan paraların toplam tutarı 19 lira olduğuna göre, bu 

para tutacağından toplam kaç tane para eksilmiştir?

A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5

23. Üniversite giriş sınavlarına hazırlanan bir öğrenci,

 • 1050 soruluk Matematik,

 • 600 soruluk Geometri,

 • 750 soruluk Türkçe,

 soru bankalarını alıp pazartesi günü üçünü de çözmeye baş-

layacaktır.

 Soru çözümünü,

 I. Her gün toplam 150 soru çözecektir,

 II. Her branştan gün içinde eşit sayıda soru çözecektir.

 III. Bitirilen soru bankasından sonraki gün kalan branşların 

soruları I. ve II. maddelerdeki kurallara göre çözülecektir.

 Buna göre, sırasıyla Geometri, Türkçe ve Matematik so-

ru bankaları hangi günlerin sonunda biter?

A) Cuma, Pazar, Çarşamba

B) Cuma, Pazar, Salı

C)  Pazar, Salı, Perşembe

D) Cuma, Salı, Pazar

E) Cumartesi, Pazar, Salı

22. 

 Tahta kürdanları yukarıdaki gibi bir kartona yapıştırarak ev 

şekilleri oluşturan bir çocuk 9 tane kürdan ile 1. ev şeklini 

yapmış ve sonra sağ tarafına kürdanlar ekleyerek 2. ve 3. ev 

şekillerini yapmıştır. İlk üç evin şekli yukarıda verilmiştir. Bu 

çocuk kürdan kutusunda bulunan 200 tane kürdan kullana-

rak en fazla n tane ev yaptıktan sonra m tane kürdanın art-

tığını görmüştür.

 Buna göre,  n – m  farkı kaçtır?

A) 29 B) 28 C) 27 D) 26 E) 25

20. A, B, C, D ve E  futbol takımlarının kazandıkları şampiyon-

luklarının sayısı sırasıyla  a, b, c, d ve e  sayılarıdır. 

 Bu sayılar ile ilgili,

 • a . b . c . d . e = 120

 • a, b, c, d  ve e’den üçü tek sayıdır.

 • a, b, c, d ve e  birbirinden farklıdır.

 bilgileri veriliyor.

 Buna göre; en çok şampiyonluk kazanan takım, art arda 

en az kaç yıl daha şampiyon olursa, diğer dört takımın 

şampiyonluk sayıları toplamına ulaşır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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25. Pozitif gerçel sayılar kümesinde tanımlı  f  ve  g  fonksiyon-

ları her  x  pozitif gerçel sayısı için,

  f (x2) = 3x

  g(x3) = 2x

 eşitliklerini sağlıyor.

 Buna göre, f(a) = g(a) eşitliğini sağlayan  a  gerçel sayı-

sı kaçtır?

A) Â/ç B) 64
243

 C) Ê/ç D) 64
729

 E) 32
729

28. 

 Yukarıdaki şekil, bir alışveriş merkezinin zemin kat planıdır. 

Filiz Hanım giriş kapılarından herhangi birinden girip, çıkış 

kapılarından herhangi birinden çıkmıştır.

 Filiz Hanım zemin kattaki 7 tane mağazadan 2 tanesine 

uğrayıp alışveriş yaptığına göre, giriş-alışveriş-çıkış iş-

lemlerini en fazla kaç farklı şekilde yapmış olabilir?

A) 156 B) 212 C) 252 D) 266 E) 378
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27. Bilgi yarışmasına katılmak için 5 kişilik bir öğrenci ekibi kuru-

lacaktır. Bu ekipte A, B, C, D ve E öğrencileri yer alacaktır.

 Bu öğrencilerin,

 • 3’ü erkek, 2’si kızdır.

 • 3’ü esmer, 2’si sarışındır.

 • A ve C aynı, D ve E farklı cinsiyettendir.

 • Takım kaptanı kız ve sarışındır.

 • B ve E sarışın, C ve D esmerdir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) B sarışın erkektir.

B) Kızlar; B ve D dir.

C) Erkekler; A, C ve E dir.

D) A ve C erkektir.

E) Takım kaptanı B dir.

24. Bir şehirde, her gün kullanılan suyun yaklaşık olarak %20’si 

boşa akıp israf olmaktadır. 30 günlük bir ayda israf olan su 

önlenebilse 100 tane öğrencinin bir yıllık okul masrafı karşı-

lanabilmektedir.

 Buna göre, bir yıllık (360 gün) su, israfının önlenmesi ile 

kaç tane öğrencinin bir aylık okul masrafı karşılanabilir?

A) 3600 B) 7200 C) 12000

 D) 14400 E) 14800 

26. A  kümesinin elemanları ardışık yedi pozitif tam sayıdan oluş-

maktadır. A kümesinin üç elemanlı alt kümelerinden birisi 

olan B alt kümesinin elemanlarının aritmetik ortalaması A kü-

mesinin elemanlarının aritmetik ortalamasına eşittir. 

 A Ç B kümesinin elemanlarının çarpımı 28 olduğuna gö-

re,  A \ B  kümesinin elemanlarının toplamı kaçtır?

A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13
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31. 

 AB // CD,   m(BéCD) = 60°,   |AB| = 3 birim

 |BC| = 8 birim,   |CD| = 12 birim

 Balıkçı Hasan, durgun bir denizde balık avlarken teknesiyle 

resimdeki gibi bir güzergahı takip ederek A noktasından, B 

ve C noktalarına uğrayarak D noktasına ulaşıyor.

 Buna göre,  A  ve  D  noktalarının arasındaki uzaklık kaç 

birimdir?

A) 12 B) 7ñ3 C) 5ñ6 D) 13 E) 8ñ3
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32. 

 ABCD bir dörtgen,   AB ^ AD,   AE ^ CD,  BC ^ BE

 m(CéEB) = 30°,   |AB| = |AE|,   |ED| = 6 cm

 Yukarıdaki verilere göre,  Alan(ABCD)  kaç cm2 dir?

A) 55ñ3 B) 57ñ3 C) 60ñ3 D) 62ñ3 E) 63ñ3
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29. 

 Yukarıdaki karenin herhangi bir kenarının mavi ile boyalı ol-

ması olasılığı 1\ß iken kırmızı ile boyalı olma olasılığı 2\ß ’tür. 

Bu kare yukarıdaki gibi yönleri göz önünde tutularak bir tah-

taya sabitlenmiştir. Daha sonra dört kenarının her biri mavi 

ya da kırmızı renk ile boyanmıştır.

 Buna göre, karşılıklı kenarların farklı renk ile boyanmış 

olması olasılığı kaçtır?

A) À/í B) Æ/ç C) Â/í D) Â/ç E) Î/ç
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30. 

 Yukarıda grafiği verilen  f,  g,  h  ve  k  fonksiyonlarından 

hangisi veya hangileri gerçel sayılar üzerinde bire bir ve 

örten olabilir?

A) Yalnız h B) h ve g C) f ve g 

 D) Yalnız k E) h ve k 
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34. 

 Yukarıdaki şekilde bir ABCD dikdörtgeni, kenarlarına para-

lel doğrular çizilerek kare ve dikdörtgenlere bölünmüştür.

 Dikdörtgenlerin ve karelerin içerisindeki sayılar cm2 cin-

sinden bölgelerin alanları olduğuna göre, boyalı bölge-

lerin alanlarının toplamı kaç cm2 dir?

A) 26 B) 28 C) 32 D) 44 E) 36
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33. 

 DK ^ AC,   EK ^ BC,   |AD| = |DC|,   |BE| = |EC|

 Yukarıdaki verilere göre, 

 I. K noktası, ABC üçgeninin ağırlık merkezidir.

 II. K noktası, ABC üçgeninin diklik merkezidir.

 III. K noktası, ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezidir.

 ifadelerinden hangileri daima doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) II ve III 
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35. 

 Şekil-1 de, |AB| = |AC| olan ABC ikizkenar üçgen biçimin-

deki kâğıt, [AB] kenarı ile [BC] kenarı çakıştırılarak Şekil-2 

deki gibi katlanıyor ve [BD] kat çizgisi oluyor.

 Şekil-2 de  |BC| = |CA’| = 6 cm  olduğuna göre,  |AD|  

kaç cm’dir?

A) 8 B) 6ñ2 C) 9 D) 6ñ3 E) 11
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36. 

 ABCD bir kare,   DH ^ EC,   |DE| = |BC|

 |DH| = 4 cm,   |HC| = 8 cm,   |EG| = x

 Yukarıdaki verilere göre,  x  kaç cm’dir?

A) 5 B) 6 C) Ò/é D) 7 E) Í/è
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37. 

 Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları 2 cm ve 4 cm olan dik-

dörtgen şeklindeki dört adet kart, şekildeki gibi konumlan-

dırılmıştır.

 1 ve 4 numaralı kartlar dikey, 2 numaralı kart yatay durum-

dadır. 

 3 numaralı kartın bir köşesi 1 numaralı kartın köşesinde, bir 

köşesi de 2 numaralı kartın üst tabanındadır.

 4 numaralı kart, 3 numaralı karta dayalı olduğuna göre, 

2 ve 4 numaralı kartların arasındaki en kısa mesafe kaç 

cm’dir?

A) 2ñ3 – 3 B) „/¢ C) 2 – ñ3 D) †/¢ E) ñ3 – 1
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40. 

 ABC bir eşkenar üçgen,   B(–4, 0),   D(0, 2ñ3)

 Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere göre,   

Alan(ABOD)  kaç birimkaredir?

A) 4ñ3 B) 5ñ3 C) 6ñ3 D) 7ñ3 E) 8ñ3
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38. 

 O, çemberin merkezi,   OD ^ AB,   m(AïB) = 90° 

 m(BïC) = 120°,   |OD| = ñ2 cm,   |BC| = x

 Yukarıdaki verilere göre,  x  kaç cm’dir?

A) 2ñ2 B) 3 C) 2ñ3 D) 4 E) 3ñ2

�

�

��

�

��

�

39. 

 “Prizmanın Alanı = 2(a.b +a.c +b.c) fomülü ile hesaplanmak-

tadır.”

 Farklı üç ayrıtı a, b ve c olan dikdörtgenler prizmasının ala-

nı 90 cm2dir.

 1\A + 1\B + 1\C = Ç/ğ  olduğuna göre, bu dikdörtgenler 

 prizmasının hacmi kaç cm3 tür?

A) 120 B) 100 C) 80 D) 60 E) 50
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2. Bal, tahin, pekmez gibi sıvı maddeler kütlesine göre satılır-

ken; su, zeytinyağı, limonata gibi sıvı maddeler hacmine gö-

re satılır.

 Bunun nedeni bal, tahin, pekmez gibi sıvı maddelerin 

hangi özelliğidir?

A) Özkütlelerinin küçük olması

B) Renklerinin koyu olması

C) Doğal ürünler olması

D) Kısa sürede bozulup yenilemeyecek duruma gelmeleri

E) Akışkanlıklarının az olması

4. 

 Özdeş lambalarla kurulu şekildeki elektrik devresinde 

ışık veren lamba sayısı kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

� �

1. Düşey kesiti verilen yolun K noktasından 2v hızı ile atılan ci-

sim L noktasından 2v, M noktasından v hızıyla geçip şekil-

deki N noktasında duruyor.

 Buna göre, yolun KL, LM ve MN bölümlerinin sürtünme-

li olup olmadıkları hakkında ne söylenebilir?

KL LM MN

A) Sürtünmeli 
olabilir

Kesinlikle 
sürtünmeli

Kesinlikle 
sürtünmesiz

B) Kesinlikle 
sürtünmeli

Kesinlikle 
sürtünmeli

Kesinlikle 
sürtünmesiz

C) Kesinlikle 
sürtünmeli

Kesinlikle 
sürtünmeli

Sürtünmeli 
olabilir

D) Kesinlikle 
sürtünmesiz

Kesinlikle 
sürtünmeli

Sürtünmeli 
olabilir

E) Kesinlikle 
sürtünmeli

Kesinlikle 
sürtünmesiz

Kesinlikle 
sürtünmeli

��

� �

��
�����

�����

3. Deniz düzeyinde, ısıca yalıtılmış bir kaptaki suya bir miktar 

buz konulduğunda, suyun kütle-zaman grafiği şekildeki gi-

bi oluyor.

 Isı alışverişi yalnız su ile buz arasında olduğuna göre,

 I. Suyun ilk sıcaklığı 0 °C’nin üstündedir.

 II. Son durumda kaptaki buz kütlesi artmıştır.

 III. Denge sıcaklığı 0 °C’nin altındadır.

 yargılarından hangileri doğrudur?

 (Kaptan su taşmamaktadır.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

                      D) I ve II                       E) II ve III

����������

����

��

�


�
 �� �	�

1. Bu testte sýrasýyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarýna ait toplam 20 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ TYTTYT

6. İçinde taşma seviyesine kadar birbirine karışmayan 2d, d 

özkütleli sıvılar bulunan şekildeki kapta, M musluğu kapalı 

iken K ve L noktalarındaki sıvı basınçları PK ve PL dir.

 Musluk açılıp sıvı dengesi sağlandığında h1, h2 yüksek-

likleri ve PK, PL basınçlarından hangileri artar?

A) Yalnız PK B) Yalnız PL C) Yalnız h2

 D) h2 ve PL E) h1 ve PK 

h1 h2
2d d

yatay

M

K L

5. Asal eksenleri çakışık ve odak uzaklıkları sırasıyla f1, f2, f3 

olan yakınsak mercek, ıraksak mercek ve çukur aynadan 

oluşan düzenekte, asal eksene paralel olarak gelen ì ışık ışı-

nının izlediği yol şekildeki gibidir.

 Buna göre; f1, f2, f3 arasındaki ilişki nedir?

 (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)

A) f1 > f2 > f3                   B) f1 > f3 > f2

C) f1 = f3 > f2                   D) f1 = f2 > f3

                                   E) f2 > f1 = f3

���

��

�

� �

����

7. Gergin bir yayda, sabit ve T periyotlu K kaynağının ürettiği 

yay dalgalarının bir anlık görünümü şekildeki gibidir.

 Buna göre, kaynak;

 I. Y noktasını V noktasından  T/2  süre önce üretmiştir.

 II. Z noktasını X noktasından  T/2  süre önce üretmiştir.

 III. X noktasını Y noktasından  T/4  süre sonra üretmiştir.

 yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III 

�

�

�

��

8. 

 Yukarıdaki ayrıştırma işlemlerinden hangilerinin gerçek-

leştirilmesinde yararlanılan özellikler (yoğunluk, erime 

noktası vb.) doğru olarak verilmiştir?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3

 D) 1 ve 2 E) 1, 2 ve 3 

Alaşımın bileşenlerine 
          ayrıştırılması

ERİME NOKTASI FARKI

YOĞUNLUK FARKI

Karbon tetraklorür - su 
karışımının ayrıştırılması

Böbreğin zararlı maddeleri
  kandan uzaklaştırması

TANECİK BOYUTU FARKI
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12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Havadaki su buharına nem denir.

B) Nemli bir havada hiçbir sıcaklıkta gerçek sıcaklık ile his-

sedilen sıcaklık değerleri birbirine eşit olamaz.

C) Su buharı bulunmayan havaya kuru hava denir.

D) Bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık artar.

E) Nem miktarı % 100 e ulaşan hava yeterince soğursa ya-

ğış meydana gelir.

10. Sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asit çözünürken ısı açığa 

çıkaran ve aynı zamanda nem çekme özelliğine sahip olan 

bileşiklerdir.

 Buna göre, yukarıda sözü edilen bileşikler yardımıyla;

 I. Kireç taşı

 II. Potasyum hidroksit

 III. Amonyak

 maddelerinden hangilerinin nemini gidermek uygun de-

ğildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I, II ve III E) II ve III 

9. 

 Oda koşullarında içerisinde kütlece % 40 lık 400 gram X çö-

zeltisi bulunan yukarıdaki kaba aynı sıcaklıkta büretten sa-

niyede 2 mL saf su ilave edilmeye başlanıyor.

 Kronometre eşliğinde yapılan bu işlem sona erdiğinde 

çözelti kütlece % 16 lık olduğuna göre, kronometrede 

okunan süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? (dsu = 1 g/mL, Kronometredeki tüm değerler 

saniye cinsindendir.)

A)

D) E)

C)B)

400 g X(suda)

Saf su

11. Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişime örnek 

olarak verilemez?

C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C)CCC)C)C)C)C)CC)C))C))CCC))CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)C)CCC))CC))CC)CCCC)

A)

D)

E)

B)
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13. 

 Baş grup elementi olan X, Y, Z ve T elementlerine ait değer-

lik elektron sayısı-atom numarası grafiği yukarıda verilmiştir.

 Buna göre, bu elementler ile ilgili;

 I. Periyodik sistemdeki kesit gösterimleri 

  şeklindedir.

 II. 1. iyonlaşma enerjisi en küçük olan T dir.

 III. Z oda koşullarında diatomik gaz halindedir.

 IV. T nin elektron bulunduran katman sayısı Z ninkinden bü-

yüktür.

 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

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

5

6

7

X Z Y T

X Z

Y T

14. 

 Elmas ve grafit katıları ile ilgili;

 I. Katı boyunca her yöne uzanan ağ örgü yapısına sahip-

tirler.

 II. Moleküler katıdırlar.

 III. Karbon atomlarının elektronlarını ortaklaşa kullanmaları 

sonucunda oluşan katılardır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

 D) II ve III E) I, II ve III 

16. Ökaryot bir hücrede meydana gelen enzim sentezi sürecin-

de görev alan organeller aşağıdaki şekilde numaralarla gös-

terilmiştir.

 Buna göre, I, II ve III ile gösterilen organellerin karşılığı 

aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olabilir?

I II III

A) Ribozom Koful Lizozom

B) Koful Sentrozom Ribozom

C) Golgi aygıtı Ribozom Koful

D) Lizozom Ribozom Mitokondri

E) Ribozom E. retikulum Golgi aygıtı

15. Nükleik asitlere ait,

 I. deoksiriboz şekeri bulundurma,

 II. fosfat bulundurma,

 III. adenin ribonükleotit içerebilme,

 IV. urasil bazına sahip nükleotit bulundurma,

 V. organik bazları arasında hidrojen bağı içerme

 özelliklerinden hangileri DNA ve tüm RNA çeşitleri için 

ortaktır?

A) Yalnız II B) II ve III C) IV ve V

 D) I, IV ve V E) III, IV ve V 
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20. • Mitoz bölünme

 • Mayoz bölünme

 • Zigot oluşumu

 Üreme ve gelişme ile ilgili yukarıdaki olaylar için,

 I. insanlarda hem erkek hem de dişi bireylerde görülme,

 II. çok hücrelilerde yeni bireylerin oluşumunda rol alma,

 III. kromozom yapısında değişime neden olma

 özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III 

17. Sinan ve kardeşi Sıla’nın kan grubu test sonuçları aşağıda 

verilmiştir.

 Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Sıla’nın alyuvarlarında kan grubu antijenleri bulunmaz.

B) Annelerinin kan plazmasında A veya B antikorlarından 

biri kesinlikle bulunur.

C) Babalarının kan plazmasında Rh antikoru bulunabilir.

D) Sinan’ın kan plazmasında A veya B antikoru bulunabi-

lir.

E) Doğabilecek üçüncü kardeşin alyuvarlarında A ve B an-

tijenlerinin birlikte bulunma olasılığı, %25’tir.

Anti
   A

Anti
  Rh

Anti
   B

18. Bir A canlısı;

 • kaplan ile aynı şubede, farklı sınıfta, 

 • atmaca ile aynı takımda, farklı ailede, 

 • papağan ile aynı sınıfta, farklı takımda 

 yer almaktadır.

 Buna göre, kaplan, atmaca ve papağanın A canlısına olan 

akrabalık derecelerinin büyükten küçüğe doğru sırala-

nışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Papağan - Atmaca - Kaplan

B) Kaplan - Papağan - Atmaca

C) Atmaca - Papağan - Kaplan

D) Atmaca - Kaplan - Papağan

E) Papağan - Kaplan - Atmaca

19. Belirli bir kimyasal maddenin bir besin zincirini oluşturan K, 

L, M, N ve P canlılarının dokularında birikim miktarı aşağıda 

görülmektedir.

 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Toplam biyokütlesi en fazla olan K’dır.

B) N, L ile beslenmektedir.

C) L, N ve K etçil ya da hepçil olabilir. 

D) M, besin zincirinin üreticisi konumundadır.

E) P, otçul ya da hepçil olabilir.

K L M N P
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TYT DENEME – 1
DERSLER DOĞRU YANLIŞ BOŞ NET

TÜRKÇE
TARIH
COĞRAFYA
FELSEFE
DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGISI
MATEMATIK
FIZIK
KIMYA
BIYOLOJI

TYT DENEME – 2
DERSLER DOĞRU YANLIŞ BOŞ NET

TÜRKÇE
TARIH
COĞRAFYA
FELSEFE
DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGISI
MATEMATIK
FIZIK
KIMYA
BIYOLOJI

TYT DENEME – 3
DERSLER DOĞRU YANLIŞ BOŞ NET

TÜRKÇE
TARIH
COĞRAFYA
FELSEFE
DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGISI
MATEMATIK
FIZIK
KIMYA
BIYOLOJI

TYT DENEME – 4
DERSLER DOĞRU YANLIŞ BOŞ NET

TÜRKÇE
TARIH
COĞRAFYA
FELSEFE
DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGISI
MATEMATIK
FIZIK
KIMYA
BIYOLOJI

TYT DENEME – 5
DERSLER DOĞRU YANLIŞ BOŞ NET

TÜRKÇE
TARIH
COĞRAFYA
FELSEFE
DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGISI
MATEMATIK
FIZIK
KIMYA
BIYOLOJI
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1 - C 8 - A 15 - D 22 - B 29 - C 36 - D 1 - B 8 - E 15 - C 22 - E

2 - E 9 - B 16 - C 23 - E 30 - B 37 - C 2 - A 9 - E 16 - D 23 - C

3 - A 10 - E 17 - B 24 - B 31 - A 38 - E 3 - D 10 - D 17 - B 24 - D

4 - E 11 - C 18 - D 25 - B 32 - D 39 - A 4 - E 11 - E 18 - B 25 - B

5 - C 12 - E 19 - B 26 - D 33 - E 40 - D 5 - C 12 - D 19 - C

6 - C 13 - A 20 - B 27 - D 34 - B 6 - A 13 - B 20 - A

7 - C 14 - A 21 - D 28 - E 35 - B 7 - C 14 - A 21 - A

1 - A 8 - B 15 - E 22 - C 29 - B 36 - D 1 - C 8 - A 15 - A

2 - B 9 - B 16 - C 23 - D 30 - D 37 - B 2 - E 9 - B 16 - E

3 - A 10 - A 17 - B 24 - E 31 - C 38 - D 3 - D 10 - D 17 - B

4 - C 11 - E 18 - E 25 - D 32 - E 39 - A 4 - C 11 - A 18 - D

5 - C 12 - B 19 - E 26 - E 33 - E 40 - B 5 - A 12 - C 19 - B

6 - E 13 - D 20 - D 27 - E 34 - C 6 - B 13 - E 20 - C

7 - C 14 - A 21 - C 28 - A 35 - A 7 - A 14 - C

1 - A 8 - E 15 - A 22 - B 29 - A 36 - B 1 - E 8 - A 15 - A 22 - A

2 - E 9 - C 16 - A 23 - D 30 - D 37 - A 2 - D 9 - E 16 - B 23 - B

3 - C 10 - E 17 - B 24 - B 31 - C 38 - D 3 - A 10 - C 17 - D 24 - C

4 - E 11 - A 18 - B 25 - D 32 - B 39 - C 4 - B 11 - B 18 - A 25 - D

5 - C 12 - B 19 - B 26 - E 33 - B 40 - E 5 - C 12 - C 19 - B

6 - C 13 - D 20 - D 27 - B 34 - D 6 - E 13 - D 20 - C

7 - C 14 - C 21 - E 28 - D 35 - E 7 - D 14 - E 21 - E

1 - C 8 - C 15 - A 22 - D 29 - D 36 - B 1 - C 8 - C 15 - D

2 - A 9 - B 16 - D 23 - C 30 - B 37 - D 2 - D 9 - A 16 - B

3 - B 10 - E 17 - D 24 - C 31 - E 38 - A 3 - E 10 - E 17 - C

4 - A 11 - A 18 - E 25 - A 32 - C 39 - C 4 - C 11 - B 18 - B

5 - B 12 - B 19 - E 26 - E 33 - B 40 - E 5 - A 12 - D 19 - E

6 - C 13 - C 20 - B 27 - E 34 - A 6 - A 13 - C 20 - A

7 - E 14 - E 21 - E 28 - D 35 - D 7 - B 14 - A

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER

TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

2019‐2020  VİP TYT (1. OTURUM) DENEME‐2A  CEVAP ANAHTARI  
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER

TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

2019‐2020  VİP TYT (1. OTURUM) DENEME‐2B  CEVAP ANAHTARI  

TY
T 

D
EN

EM
E 

–
 2

1 - C 8 - D 15 - B 22 - E 29 - A 36 - E 1 - D 8 - D 15 - C 22 - A

2 - A 9 - E 16 - D 23 - A 30 - C 37 - A 2 - C 9 - C 16 - E 23 - E

3 - B 10 - B 17 - D 24 - E 31 - D 38 - D 3 - A 10 - D 17 - E 24 - B

4 - E 11 - A 18 - B 25 - C 32 - A 39 - E 4 - E 11 - E 18 - C 25 - B

5 - C 12 - D 19 - C 26 - C 33 - E 40 - C 5 - B 12 - A 19 - D

6 - D 13 - D 20 - B 27 - E 34 - B 6 - B 13 - B 20 - B

7 - B 14 - C 21 - B 28 - D 35 - C 7 - E 14 - B 21 - C

1 - B 8 - A 15 - D 22 - B 29 - C 36 - D 1 - E 8 - D 15 - E

2 - D 9 - B 16 - E 23 - A 30 - B 37 - C 2 - A 9 - C 16 - D

3 - A 10 - E 17 - D 24 - A 31 - B 38 - D 3 - C 10 - B 17 - B

4 - E 11 - C 18 - D 25 - B 32 - B 39 - D 4 - C 11 - A 18 - B

5 - C 12 - B 19 - C 26 - C 33 - A 40 - E 5 - B 12 - E 19 - A

6 - A 13 - A 20 - C 27 - C 34 - C 6 - D 13 - E 20 - C

7 - B 14 - B 21 - A 28 - A 35 - D 7 - B 14 - D

1 - B 8 - D 15 - D 22 - E 29 - E 36 - A 1 - E 8 - C 15 - B 22 - C

2 - E 9 - A 16 - C 23 - C 30 - A 37 - C 2 - A 9 - D 16 - E 23 - B

3 - C 10 - D 17 - B 24 - E 31 - E 38 - C 3 - C 10 - E 17 - E 24 - E

4 - A 11 - D 18 - D 25 - A 32 - C 39 - E 4 - B 11 - B 18 - B 25 - B

5 - B 12 - E 19 - B 26 - D 33 - D 40 - B 5 - D 12 - E 19 - C

6 - D 13 - B 20 - B 27 - A 34 - D 6 - B 13 - C 20 - D

7 - C 14 - B 21 - C 28 - C 35 - E 7 - D 14 - A 21 - A

1 - C 8 - D 15 - B 22 - A 29 - B 36 - A 1 - C 8 - B 15 - B

2 - A 9 - D 16 - A 23 - B 30 - C 37 - E 2 - C 9 - A 16 - C

3 - E 10 - B 17 - A 24 - A 31 - D 38 - C 3 - A 10 - D 17 - D

4 - D 11 - E 18 - B 25 - A 32 - D 39 - D 4 - E 11 - C 18 - A

5 - B 12 - D 19 - C 26 - C 33 - B 40 - C 5 - D 12 - E 19 - B

6 - C 13 - B 20 - E 27 - C 34 - B 6 - B 13 - D 20 - E

7 - C 14 - A 21 - A 28 - B 35 - D 7 - B 14 - E

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER

TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

2019‐2020  PARAF TYT (1. OTURUM) DENEME‐3A  CEVAP ANAHTARI  
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER

TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

2019‐2020  PARAF TYT (1. OTURUM) DENEME‐3B  CEVAP ANAHTARI  

CEVAP
Anahtarları



TY
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D
EN

EM
E 

–
 3

1 - C 8 - D 15 - C 22 - E 29 - A 36 - C 1 - B 8 - E 15 - E 22 - E

2 - C 9 - C 16 - C 23 - B 30 - E 37 - B 2 - D 9 - E 16 - C 23 - B

3 - D 10 - B 17 - E 24 - A 31 - D 38 - A 3 - C 10 - D 17 - D 24 - A

4 - E 11 - E 18 - E 25 - D 32 - B 39 - B 4 - A 11 - B 18 - A 25 - C

5 - E 12 - A 19 - D 26 - E 33 - A 40 - C 5 - E 12 - C 19 - A

6 - D 13 - D 20 - A 27 - A 34 - C 6 - A 13 - D 20 - B

7 - B 14 - B 21 - B 28 - D 35 - B 7 - B 14 - A 21 - D

1 - D 8 - C 15 - B 22 - A 29 - D 36 - C 1 - E 8 - E 15 - A

2 - B 9 - B 16 - B 23 - C 30 - C 37 - E 2 - D 9 - C 16 - C

3 - A 10 - E 17 - A 24 - E 31 - A 38 - D 3 - C 10 - A 17 - E

4 - B 11 - C 18 - D 25 - D 32 - D 39 - E 4 - A 11 - B 18 - D

5 - B 12 - E 19 - C 26 - A 33 - B 40 - B 5 - E 12 - D 19 - E

6 - D 13 - B 20 - B 27 - E 34 - C 6 - B 13 - A 20 - B

7 - B 14 - A 21 - C 28 - E 35 - A 7 - A 14 - E

1 - D 8 - D 15 - D 22 - A 29 - A 36 - C 1 - A 8 - D 15 - D 22 - D

2 - E 9 - E 16 - B 23 - D 30 - B 37 - B 2 - C 9 - B 16 - D 23 - C

3 - C 10 - A 17 - D 24 - E 31 - A 38 - C 3 - D 10 - E 17 - C 24 - B

4 - C 11 - C 18 - A 25 - D 32 - E 39 - B 4 - E 11 - C 18 - B 25 - A

5 - B 12 - B 19 - E 26 - A 33 - D 40 - A 5 - B 12 - A 19 - A

6 - D 13 - C 20 - E 27 - B 34 - B 6 - E 13 - E 20 - A

7 - E 14 - C 21 - B 28 - E 35 - C 7 - A 14 - B 21 - E

1 - D 8 - B 15 - A 22 - B 29 - C 36 - E 1 - A 8 - A 15 - E

2 - A 9 - C 16 - C 23 - A 30 - D 37 - C 2 - C 9 - A 16 - D

3 - B 10 - B 17 - B 24 - E 31 - D 38 - A 3 - D 10 - E 17 - B

4 - C 11 - B 18 - D 25 - B 32 - A 39 - C 4 - E 11 - E 18 - C

5 - E 12 - E 19 - A 26 - C 33 - B 40 - B 5 - A 12 - C 19 - E

6 - E 13 - E 20 - D 27 - D 34 - E 6 - B 13 - D 20 - A

7 - B 14 - C 21 - B 28 - A 35 - D 7 - E 14 - B

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER

TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

2019‐2020  VİP TYT (1. OTURUM) DENEME‐3A  CEVAP ANAHTARI  
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER

TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

2019‐2020  VİP TYT (1. OTURUM) DENEME‐3B  CEVAP ANAHTARI  

TY
T 

D
EN
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E 

–
 4

1 - E 8 - B 15 - A 22 - A 29 - D 36 - B 1 - B 8 - D 15 - B 22 - B

2 - C 9 - A 16 - C 23 - B 30 - E 37 - D 2 - D 9 - B 16 - B 23 - D

3 - B 10 - B 17 - D 24 - E 31 - B 38 - C 3 - E 10 - A 17 - A 24 - A

4 - E 11 - D 18 - A 25 - E 32 - A 39 - E 4 - A 11 - A 18 - D 25 - C

5 - A 12 - C 19 - C 26 - A 33 - C 40 - D 5 - C 12 - E 19 - C

6 - C 13 - E 20 - A 27 - C 34 - B 6 - E 13 - C 20 - E

7 - D 14 - C 21 - B 28 - D 35 - D 7 - C 14 - D 21 - C

1 - A 8 - D 15 - D 22 - D 29 - C 36 - A 1 - D 8 - E 15 - C

2 - C 9 - A 16 - B 23 - C 30 - B 37 - E 2 - B 9 - D 16 - E

3 - B 10 - B 17 - E 24 - B 31 - D 38 - C 3 - C 10 - A 17 - E

4 - E 11 - D 18 - D 25 - C 32 - C 39 - C 4 - E 11 - C 18 - A

5 - D 12 - E 19 - B 26 - D 33 - A 40 - D 5 - D 12 - C 19 - D

6 - D 13 - C 20 - B 27 - B 34 - E 6 - E 13 - E 20 - B

7 - C 14 - A 21 - E 28 - A 35 - B 7 - A 14 - D

1 - B 8 - C 15 - A 22 - E 29 - C 36 - B 1 - A 8 - B 15 - C 22 - C

2 - E 9 - D 16 - C 23 - E 30 - A 37 - E 2 - E 9 - D 16 - A 23 - C

3 - E 10 - C 17 - A 24 - A 31 - C 38 - D 3 - C 10 - E 17 - B 24 - D

4 - C 11 - E 18 - C 25 - B 32 - E 39 - D 4 - B 11 - D 18 - E 25 - A

5 - D 12 - A 19 - B 26 - D 33 - B 40 - C 5 - D 12 - A 19 - D

6 - B 13 - B 20 - C 27 - D 34 - D 6 - C 13 - B 20 - C

7 - A 14 - D 21 - A 28 - A 35 - B 7 - A 14 - E 21 - B

1 - B 8 - D 15 - D 22 - B 29 - D 36 - E 1 - C 8 - E 15 - A

2 - C 9 - E 16 - B 23 - C 30 - B 37 - A 2 - B 9 - D 16 - E

3 - A 10 - B 17 - A 24 - B 31 - D 38 - B 3 - D 10 - E 17 - B

4 - D 11 - C 18 - D 25 - C 32 - E 39 - A 4 - A 11 - C 18 - D

5 - A 12 - D 19 - D 26 - C 33 - D 40 - C 5 - E 12 - C 19 - E

6 - C 13 - D 20 - A 27 - E 34 - C 6 - D 13 - A 20 - C

7 - E 14 - E 21 - B 28 - B 35 - C 7 - E 14 - D

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER

TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

2019‐2020  YANIT TYT (1. OTURUM) DENEME‐3A  CEVAP ANAHTARI  
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER

TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

2019‐2020  YANIT TYT (1. OTURUM) DENEME‐3B  CEVAP ANAHTARI  

TY
T 

D
EN

EM
E 

–
 5

1 - A 8 - B 15 - A 22 - D 29 - B 36 - D 1 - C 8 - D 15 - D 22 - C

2 - C 9 - B 16 - C 23 - C 30 - B 37 - D 2 - D 9 - D 16 - A 23 - B

3 - D 10 - E 17 - E 24 - E 31 - A 38 - B 3 - E 10 - C 17 - D 24 - E

4 - E 11 - C 18 - C 25 - B 32 - D 39 - C 4 - B 11 - B 18 - B 25 - D

5 - A 12 - A 19 - A 26 - A 33 - C 40 - D 5 - A 12 - C 19 - C

6 - C 13 - E 20 - E 27 - C 34 - D 6 - E 13 - A 20 - E

7 - A 14 - E 21 - A 28 - B 35 - E 7 - A 14 - E 21 - A

1 - B 8 - A 15 - E 22 - D 29 - E 36 - B 1 - C 8 - E 15 - A

2 - C 9 - D 16 - C 23 - B 30 - A 37 - A 2 - E 9 - C 16 - E

3 - B 10 - C 17 - E 24 - D 31 - D 38 - C 3 - D 10 - D 17 - D

4 - D 11 - A 18 - C 25 - D 32 - E 39 - E 4 - A 11 - D 18 - C

5 - C 12 - E 19 - A 26 - B 33 - C 40 - D 5 - B 12 - B 19 - A

6 - B 13 - A 20 - E 27 - A 34 - B 6 - B 13 - A 20 - B

7 - E 14 - D 21 - A 28 - C 35 - A 7 - A 14 - C

2019-2020  VİP TYT (1. OTURUM) DENEME-6  CEVAP ANAHTARI  
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER

TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ





2019-2020
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

www.pinarkoleji.com

TYT
TEMEL

YETERLİLİK

TESTİ

12.
SINIFLARIMIZAözel

Beşli

Seti


