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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının 'nin yazılı izin olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai 
sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.
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1. Bu testte sırasıyla,  Türk Dili ve Edebiyatı (01 - 24),  Tarih-1 (25-34) Coğrafya-1 (35 - 40) alanlarına ait toplam 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler  Testi-1 için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

AYT - 2 (A KİTAPÇIĞI)
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1.  Algoritma,  bilgisayar programcılığının temelidir (en önemli 
               I

 ögesidir). Mantığa dayalı bir düşünme ve çözüm üretme 
                                                II

 (oluşturma) metodudur. Algoritmalar, özel durumlara çö-
züm sunmaz, genel çözümlerin işlem basamaklarını içerir. 
Problemin çözümü (Sorunun hâlledilmesi) için birden çok

                       III

 işlem basamağı ve sıralama yapılabilir. Ancak işlem basa-
makları iyi belirlenmediğinde (açık ve kesin olarak sınırlan-

                       IV

 dırılmadığında) program çalışmaz, hata verir ya da sonuç
                     V

 (amaç) hatalı olur.

  Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı 
parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamakta-
dır? 

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

2.  (I) Öykü, deneme, eleştiri türünde yeterince yazı olmadı-
ğından edebiyat dergileri, şiir ağırlıklı yayımlanıyor. (II) Der-
gi yöneticileri, ellerinde birkaç sayıya yetecek şiir olmasına 
karşın derginin önümüzdeki sayısında yayımlanacak düz-
yazı bulamadıklarını söylüyor. (III) Demek ki düzyazıdan 
çok, şiir yazılıyor bugün. (IV) Yeni yetişmekte olan kuşak 
içinde şiir yazanların sayısı binlerle ifade ediliyor. (V) Bu şa-
irler, yetkin bir ozan olmak istiyorlarsa edebiyat dergilerine 
farklı yazınsal türlerle katkıda bulunmalıdır.   

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

 A)  I. cümlede yazınsal bir türün ötekilerden daha çok ya-
yımlanmasının gerekçesine yer verilmiştir.

 B)  II. cümlede dergi yöneticilerinin şiir yerine düzyazıya 
verdikleri önem vurgulanmıştır. 

 C)  III. cümlede günümüzde şiir okumanın ve yazmanın 
artmasıyla ilgili bir çıkarımda bulunulmuştur.  

 D)  IV. cümlede  yeni neslin edebiyata özellikle nitelikli şiire 
daha çok ilgi gösterdiği  belirtilmiştir. 

 E)  V. cümlede ozanların kalıcılığı yakalamaları için diğer 
yazınsal türlerde yazmaları önerilmiştir. 

3. Bir sanatçının farklı sanat dallarında yetkinliğe ulaşmak için 
çabalaması,  gerçekçi bir durum değildir.  Victor Hugo’nun 
resim yapmaya başlamasıyla birden fazla sanat dalıyla il-
gilenmenin sanatçılar arasında yaygınlaştığı söylenir. Oysa 
insan ömrü, tek bir sanat dalında bile zirveye çıkmak için 
oldukça kısadır. Bundan dolayı başarılı bir romancı olmak 
için müzik, resim, şiir gibi farklı sanat dallarıyla  ilgilenilme-
melidir. Yoksa ileride, unutulan  bir romancının “Ben resim 
yüzünden yetkin bir romancı olamadım.”  yakınmasına çok 
rastlanacaktır.    

 Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?

 A)  Her sanatçının birden fazla sanat dalında yetkin eserler 
verebileceği   

 B)  Başka sanat dallarıyla  uğraşmanın, sanatçının asıl sa-
nat dalında ustalaşmasını engellediği

 C)  Gerçek bir sanatçının, sanatını her şeyden üstün tutma-
sı gerektiği

 D)  Birden fazla sanat dalında başarı göstermenin, bazı ye-
teneklerle gerçekleşebileceği 

 E) Başarılı bir sanatçı olmak için usta sanatçıların örnek 
alınmasının gerekli olduğu 

4.  Sevdim, sen gittin

 Yalnızlık bir yağmura benzer

 Yükselir akşamlara denizlerden 

 Uzak, ıssız ovalardan eser 

 Ağır gider göklere, her zaman göklerdedir 

 Ve kentin üstüne göklerden düşer

 Bu dizeler, içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden 
hangisine örnek verilebilir?

 A) Epik B) Satirik C) Didaktik 

  D) Pastoral  E) Lirik
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5.  I.  Ela gözlerini sevdiğim dilber

       Sana bir sözüm var diyemiyorum

       Bilmem deli miyim Mecnun gezerim

       Sırrımı yadlara veremiyorum

 II.  Kömür gözlüm hasta olmuş

       Bir muskacık yaz ver bana

       Siyah zülfü ak gerdana

       Tel tel et de diz ver bana

 Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin 
ortak özelliklerinden biri değildir?

 A)  Nazım türünün güzelleme olması 

 B)  Dörtlük nazım biriminin kullanılması  

 C)  Benzer temaların işlenmesi

 D)  Telmih sanatından yararlanılması

 E)  Ahenk unsuru olarak redife yer verilmesi 

6.  Dedim inci nedir, dedi dişimdir

 Dedim kalem nedir, dedi kaşımdır

 Dedim on beş nedir, dedi yaşımdır

 Dedim geleyim mi, dedi ki yok yok

 Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

 B) Redif kullanılmıştır. 

 C) Asonansa yer verilmiştir.   

 D) Tam uyak kullanılmıştır. 

 E) Sarma uyak düzeniyle oluşturulmuştur.

7.   Ay, zeytin ağaçlarından yere damlıyordu 

 Açtım avucumu altına tuttum 

 Yukarıdaki dizelerde ay, suya (yağmur damlasına) benze-
tilmiş fakat benzeyen "ay" söylenmiş; kendisine benzetilen 
"su" söylenmemiştir. Dolayısıyla bu dizelerde  ----  sanatı 
kullanılmıştır. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

 A) tezat  B) tevriye C) istiare

  D) teşbih      E) mecazımürsel

8.  (I) Kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilen ve ders 
verme amacı güdülen metinlerdir fabllar. (II) Daha çok ço-
cuklar için yazıldıklarından anlaşılır bir dil kullanmaya özen 
gösterilir. (III) Belirli bir zamanda geçen, nazım - nesir karışık 
yazılan bu anlatılarda intak ve kişileştirme sanatına bolca 
başvurulur. (IV) İlk örnekleri Eski Yunan ve Hint edebiyatın-
da görülen bu türün anlatım özelliklerine divan edebiyatının 
mesnevilerinde de rastlanır. (V) Eğlendirici ve didaktik nite-
likler barındırması masalla ortak özelliklerindendir.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir 
bilgi yanlışı vardır?

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

9.    I. Dar kadrolu, güncel konuları işleyen güldürü

  II. Yaşamın acıklı ve gülünç yanlarını anlatan tiyatro

 III. Orta oyunu ve Karagöz’de başkahramanların karşılıklı 
konuştuğu bölüm

 IV. Anlatılmak istenenin jest ve mimikler üzerinden verildiği 
tiyatro türü

 Aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması   yukarı-
da verilmemiştir?

 A) Monolog    B) Dram   C) Skeç

             D) Muhavere              E) Pandomim

10.   --- 

 Kurultayın bu kararı üzerine Türkler, Ergenekon’dan çık-
mak için yol aradılar ama bulamadılar. O zaman bir demirci 
dedi ki: 

 - Bu dağda bir demir madeni var, yalın kat demire benzer. 
Demiri eritirsek belki dağ bize geçit verir.

 Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir 
kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, ya-
nını odun ve kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş 
büyük körük yapıp yetmiş yere koydular. Odunu, kömürü 
ateşleyip körüklediler. Tanrı’nın yardımıyla demir dağ kızdı, 
eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak kadar yol oldu.

  ---

 Ergenekon Destanı’ndan alınan bu metinle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

 A)  Deve, demir, körük, kurultay gibi kavramlar o zamanki 
sosyal yaşamla ilgili ipuçlarıdır.

 B)  Tabiat tasvirine ve abartılı anlatıma yer verilmiştir.

 C)  Hayalî ögelerle gerçeğe uygun olaylar bir arada veril-
miştir.

 D)  Olayların geçtiği zaman ve mekân bellidir.

 E)  Bir olay etrafında gelişen özellik göstermektedir. 



 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1  TESTi
5

AYT - 2 (A KİTAPÇIĞI)

D
ER

S
M

AR
KE

T

11.  
Yazar Yüzyıl Eser

I 16. yüzyıl  Şikâyetname

Ali Şir Nevaî II Mecalisü’n Nefais

Nabi 17. yüzyıl III

 Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir? 

I II III

A) Fuzuli 15. yüzyıl  Hayriyye

B) Ahmet Fakih 13. yüzyıl Yusuf ile  Züleyha

C) Şeyyad Hamza 13. yüzyıl Mantıkut Tayr

D) Aşık Paşa 14. yüzyıl Garipname

E) Şeyh Galip 14. yüzyıl Siham-ı Kaza

     

12.  Bir gazele ait üç beyit şu şekildedir: 

 I.  Ağladuğumı zülfün ider gülmeğe bedel

  Acı deniz suyını bulutlar ider leziz

 II. Gam acısı Necati'ye hoş geldi öyle kim

      Gelmez mezâka şehd ü şeker ol kadar leziz

 III. Zibâ ruhundan oldı  lebûn ey kamer leziz

  Gün germ olınca lâcerem olur semer leziz

 Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 A) I – III – II  B) II – I – III  C) II – III – I 

  D) III – II – I  E) III – I – II

13.  • Fatih Sultan Mehmet’in padişahlığı zamanında Sulta nü'ş  
Şuara  olarak isimlendirilmiştir. 

 • Divan edebiyatında tarih düşürme ve nazire yazmada 
önde gelen isimlerdendir. 

 • Fatih Sultan Mehmet için Kerem Kasidesi’ni yazmıştır.   

 Bazı özellikleri verilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Fuzulî  B) Baki                  C) Ahmet Paşa

  D) Hoca Dehhani    E) Nedim

14.  Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey’le Rakım Efendi 
adlı eseriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi 
doğrudur? 

 A)  Yanlış Batılılaşma konusu işlenmiştir.

 B)  İlk çeviri roman olarak kabul edilmektedir. 

 C)  Natüralizm akımının etkileri  vardır. 

 D)  Mektup biçiminde yazılmış bir romandır. 

 E)  Anadolu’dan söz eden ilk romandır. 

15.  ---- tarafından yazılan, Batılı anlamda ilk tiyatromuz olma-
sına karşın geleneksel tiyatronun özelliklerini de taşıyan  
eser, Doğu ile Batı arasında bir bağ kurma özelliğine de 
sahiptir. Yapıtta, halktan seçilmiş oyun kişileri, halkın diliyle 
konuşturularak alaysamalı bir üslup oluşturulmuştur. Eser-
de bir töre uygulamasının eleştirisine yer verilmiştir. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi  
getirilmelidir? 

 A)  Yusuf Kâmil Paşa 

 B)  Recaizade Mahmut Ekrem 

 C)  Şinasi 

 D)  Ahmet Vefik Paşa 

 E)  Abdülhak Hamit Tarhan 

16.  Bir eleştirmenin Halit Ziya Uşaklıgil’in edebiyatımızdaki 
yerini ve kişiliğini değerlendirirken aşağıda verdiği bil-
gilerden hangisi yanlıştır? 

 A)  Mai ve Siyah adlı yapıtıyla, edebiyatımızda Batılı anlam-
da ilk romanı kaleme almıştır. 

 B)  Ahmet Mithat Efendi'nin başlattığı deka danlık (imge için 
yeni sözcükler uydurmak) tartışmalarına adı karışmıştır.  

 C)  Mensur şiirin ilk örnekleri olan yapıtlarını Mensur Şiirler- 
Mezardan Sesler adlı küçük bir kitapta toplamıştır. 

 D)  Servet-i Fünun dergisinde küçük öyküler, mensur şiirler 
yazmış, Saray ve Ötesi romanıyla iyice tanınmıştır. 

 E)  Son yapıtlarını sade dille yazmış, eski yapıtlarının önemli 
bir bölümünü de sadeleştirerek yeniden yayımlamıştır.
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17.  Türk edebiyat tarihine bakıldığında bazı yazarların sanat 
hayatını bağımsız olarak sürdürdüğü görülür. ----, bu ya-
zarlardan biridir. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilemez? 

 A) Mehmet Akif Ersoy  B) Ahmet Rasim 

 C) Ziya Osman Saba         D) Hüseyin Rahmi Gürpınar 

       E) Yahya Kemal Beyatlı

18.  Romanlarında genellikle aşk ve kadın konularını işleyen 
Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı ro-
manlarında, o dönemde yaşananları gerçekçi bir tutumla 
gözler önüne sermiştir. ---- adlı eserinde ise bu dönemdeki 
anılarını yazmıştır. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

 A) Handan    B) Türk’ün Ateşle İmtihanı 

 C) Tatarcık   D) Sinekli Bakkal 

   E) Ateşten Gömlek 

19.  ----, bazı aydınların  Anadolu insanına karşı küçümseyici 
tavrını eleştirmiştir. Kasaba gerçeklerini dile getirdiği ---- 
adlı romanı, bunun başarılı bir örneğidir. Kürk Mantolu Ma-
donna ve İçimizdeki Şeytan tanınmış diğer romanlarıdır. 

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi-
sinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? 

 A)  Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı  

 B)  Yaşar Kemal – İnce Memet

 C)  Necati Cumalı – Acı Tütün 

 D)  Reşat Nuri Güntekin – Dudaktan Kalbe 

 E)  Sabahattin Ali – Kuyucaklı Yusuf 

20.  •  Gerçeküstücü (sürrealist) bir anlayışla bilinçaltına yö-
nelmişlerdir. 

 •  Soyutluğu sağlamak için duyulmadık yeni sözcükler 
üretme yoluna gitmişlerdir. 

 •  Cemal Süreya, İlhan Berk, Sezai Karakoç  önemli tem-
silcilerindendir. 

 Bazı özellikleri verilen edebî dönem veya topluluk aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

 A) İkinci Yeni    B) Garip Hareketi 

 C) Yedi Meşaleciler    D) Servetifünun 

    E) Fecriati

21.  Aşağıdakilerin hangisinde verilen kahraman, karşısın-
daki yapıta ait değildir? 

 A)  Zebercet – Anayurt Oteli

 B)  Selim Işık – Kiralık Konak 

 C)  Abdi Ağa – İnce Memed 

 D)  İflahsızın Yusuf – Bereketli Topraklar Üzerinde 

 E)  Kara Bayram – Yılanların Öcü 

22.    I.  Okur; bir roman içinde deneme, şiir, makale, tiyatro gibi 
edebî türleri bir arada bulabileceği gibi mühendislik, tıp 
ya da tarihle ilgili bir metinle de karşı karşıya kalabilir. 

  II.  Asıl amaç yazarın okura bilgi ve birikimlerini aktarabile-
ceği, didaktik bir metin oluşturmaktır. 

  III.  İlkesiz olmayı, sınır tanımamayı amaç edinmiş yazınsal 
bir alandır. 

 IV.  Metinler arasılık, üst kurmaca, iç konuşma, bilinç akışı 
gibi teknikler kullanılır. 

 Yukarıda verilen yargıların hangileri modern romanla 
ilgili olarak söylenemez? 

 A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III 

  D) I ve III  E) II ve IV

23.  Dil özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki dizelerden 
hangisinin Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na ait ol-
duğu söylenemez? 

 A)  Felek her türlü esbâb ı cefâsın toplasın gelsin 

  Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten 

 B)  Dinmiş denizin şarkısı, rüzgar uyumakta

  Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı 

 C)  Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali

  Sonunda ademdir diyor insana yolun hâli 

 D)  Ben sana mecburum bilemezsin 

  Adını mıh gibi aklımda tutuyorum 

 E)  Ağır ağır önümden geçti deve kervanı

  Bir kenarda göründü beldenin viran hanı 
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24. ----, hipnotize edilmiş insanlara şiir söyletmiş ve bunları baş-
yapıt saymışlardır. Bu şiirlere “otomatik şiir” adını vermiş-
lerdir. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

 A) Empresyonistler    B) Natüralistler 

 C) Sürrealistler    D) Romantikler 

    E) Sembolistler

25. Zamanda yolculuk olduğunu düşünen ve sadece tüke-
tici toplum yapısı ile ön plana çıkan toplumları araştı-
rarak günümüzün tüketici toplumunu anlamak isteyen 
hayalperest bir ekonomist ilk olarak hangi çağa zaman 
yolculuğu yapmalıdır?

 A) Paleolitik Devir   B) Neolitik Devir

 C) Bakır Devri   D) Tunç Devri

                    E) İlk Çağ

26. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletleri için doğru 
bir yorum olamaz?

 A) Coğrafi koşullar ekonomik yapıyı belirlediği için zorunlu 
olarak hayvancılık ve bunun sonucunda göçebe yaşam 
tarzı ortaya çıkmıştır.

 B) Göçebeliğin ve coğrafi şartların zorunluluğundan dola-
yı Orta Asya Türkleri savaşçı bir kimliğe sahip olmuşlar-
dır.

 C) Coğrafi koşulların ortaya çıkardığı yaşam koşulları hu-
kuku etkilemiştir.

 D) Bölgeye komşu ülkelerden olan Bizans ile Türkler ara-
sında tarih boyunca yoğun mücadeleler yaşanmıştır.

 E) İpek Yolu üzerine yapılan mücadeleler Türk devletlerini 
diplomatik ve askeri ittifaklara zorlamıştır.

27. İslam tarihindeki siyasi karışıklıkların ortaya çıkışını 
ödev olarak araştırmak isteyen bir öğrenci;

   I. Cahiliye Devri

  II. Dört Halife Dönemi 

 III. Emeviler Dönemi

 IV. Abbasiler Dönemi

 V. Endülüs Emeviler Dönemi

 verilen dönemlerin hangisi ile başlarsa islam tarihinde-
ki ilk karışıkları öğrenmiş olur?

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

28. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin İslam 
dünyasına hizmetleri arasında gösterilemez?

 A) 1364 Sırpsındığı Savaşı’nın kazanılması

 B) 1448 II.Kosova Savaşı’nın kazanılması 

 C) II. Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi 

 D) İslam’ı Avrupa kıtasına ilk kez taşımaları

 E) 1669 Girit Adası’nın fethi

29. Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde ekonomi politi-
kasını belirleyen temel unsurlar arasında;

   I. İaşecilik

  II. Fiskalizm

 III. Gelenekçilik

 IV. Markantilizm

 V. Liberalizm

 verilenlerden hangisi gösterilemez?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve IV

  D) IV ve V E) II ve V
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30. Yakın Çağ Avrupa'sının ekonomik ve siyasi gelişmeleri 
göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden han-
gisi Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilememiştir?

 A) Sanayi Devrimi’nin sonuçları 

 B) Fransız İhtilâli’nin etkileri

 C) Ulus Devlet modellerinin revaçta olması

 D) Matternich Sisteminin uygulanması

 E) Her millet için bir devlet düşüncesinin yayılması

31. Ali Öğretmenin verdiği "I.Dünya Savaşı’nın sonuçları" 
başlıklı ödevi için araştırma yapan Deniz  aşağıdaki-
lerden hangisini hazırlamış olduğu ödevin sunumuna 
eklerse II.Dünya savaşının sonucu olduğu için yanlış 
yapmış olur?

 A) Yıkılan imparatorluklar

 B) Manda ve himaye sisteminin ortaya çıkması

 C) Nükleer silahların etkisi

 D) 1908 yılında İngiltere ile Rus Çarlığı arasındaki Reval 
Görüşmeleri

 E) Anadolu’daki işgalci güçleri ve işgal bölgelerini

32. Milli Mücadele;

 u Hazırlık aşaması

 u Muharebeler aşaması

 u Diplomasi aşaması

 şeklinde gelişmiştir. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadelenin 
Diplomasi aşamasındaki gelişmelerinden biridir?

 A) 1920 Gümrü Antlaşması

 B) 1921 Moskova Antlaşması

 C) 1922 Paris Mukarreratı

 D) 1922 Ukrayna ile dostluk antlaşması

 E) 1922 Mudanya Ateşkesi

33. Eşitlik ilkesi ile hareket etmek isteyen ve böylece bü-
tün seçmenlere hitap edeceğini düşünen bir milletvekili 
adayı;

   I. Halkçılık,

 II. Laiklik,

 III. Cumhuriyetçilik.

 yukarıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisi ile hareket 
ederse toplumun bütün kesimlerine her alanda hitap 
etmiş olur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

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

34. II. Dünya savaşı ile ilgili;

   I. I.Dünya Savaşı’nın sonucudur.

  II. Sömürgeciliğin hala devam ettiğinin göstergesidir.

 III. Sivil savunma örgütlerinin önemini arttırmıştır.

 verilenlerden hangisi silah teknolojisindeki gelişmele-
rin sonucudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

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

35. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renk-
le gösterilmiştir.

 

V

IV

III
II

I

 Bu alanların hangilerinde dondurucu soğuklar, ekstrem 
bir doğa olayı olarak değerlendirilemez?

 A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

  D) II ve III E) III ve V
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36. Bitki türlerinin tahribi ve hayvanların neslinin tükenmeyle 
karşı karşıya olması önemli bir küresel çevre sorunudur.

 Buna göre;

   I. Sanayi faaliyetleri

  II. Şehirleşme

 III. Tarımsal faaliyetler

 IV. Hayvancılık faaliyetleri

 Hangileri bitki türlerinin tahribine ve hayvanların nesli-
nin tükenmesine neden olan faktörler arasında gösteri-
lemez?

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

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

37. 

Turizm Geliri

Turizm Geliri ($) milyar
Turist Sayısı
Milyon Kişi

2011
0

16 16

30 30

45 45

20142012 20152013 2016

Gelen Turist Sayısı

 Grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yorum-
lardan hangisine ulaşılabilir?

 A) Turizm geliri sürekli artmıştır.

 B) Gelen turist sayısı sürekli artmıştır.

 C) 2014 yılında turizm geliri en fazladır.

 D) Turizm geliri bütün yıllarda 30 milyar ($)'ın üstündedir.

 E) 2016 yılında gelen turist sayısı ve turizm geliri bir önceki 
döneme göre daha düşüktür.

 

38. 

III
V

II

I

IV

 Bu alanların hangilerinde bulutlu gün sayısının fazla 
olması güneş enerjisinden yararlanmayı daha fazla kı-
sıtlamaktadır?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

  D) III ve IV E) IV ve V

39.   I. Eğitim hizmetlerinin yetersizliği

  II. Altyapı hizmetlerinin yetersizliği

 III. Ulaşım hizmetlerinin yetersizliği

 IV. Kültürel faaliyetlerin yetersizliği

 Yukarıdakilerden hangileri, kırsal alandan kentlere göç  
eden insanların karşılaşabilecekleri yaşamsal sorunlar 
arasında yer alır?

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

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

40. Volkanik arazilerde akarsuların aşındırmasıyla oluş-
muş yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

C)

B)A)

D)

E)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SOSYAL BİLİMLER - 1 
TESTİ BİTTİ.

SOSYAL BİLİMLER - 2 TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Bu testte sırasıyla, Tarih-2 (1 - 11), Coğrafya-2  (12 - 22), Felsefe (23 - 34) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanlar (35 - 40)  Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Dersini Yasal olarak Almak Zorunda Olmayan veya Farklı Müfredat ile Alanlar için  Felsefe Grubu(41-46) alanlarına ait 46 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler-2  Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. • Fransa’da ortaya çıkmıştır.

 • Marc Bloch ve Lucien Febvre tarafından sosyolo-
ji, ekonomi, sosyal psikoloji ve antropoloji gibi çeşitli 
toplum bilimleri ile iş birliğini sağlayacak bir tarih bili-
mi yaklaşımı geliştirmek üzere 1929 yılında Strasbourg 
Üniversitesi'nde ders verdikleri bir dönemde kuruldu.

 • Türkiye’de bu ekolün temsilcileri ise “Tarihçilerin kut-
bu” olarak tanımlanan Halil İnalcık ve Ömer Lütfü Ba r-
kan’dır.

 Yukarıda bazı özelikleri verilen tarih yazım çeşidi aşağı-
dakilerden hangisidir?

 A) Hikayeci Tarih   B) Annales Ekolü 

 C) Pragmatik Tarih   D) Araştırıcı Tarih

             E) Kronik Tarih

2. • Attila,

 • Bumin Kağan,

 • Uldız.

 Verilen Türk hükümdarlarından hangisi Çinlilerle müca-
dele etmiş olamaz? 

 A) Attila    B) Bumin Kağan

 C) Uldız    D) Attila, Uldız

         E) Bumin Kağan, Uldız

3. Aşağıda verilen Emevi halifelerinden hangisi diğer 
Emevi halifelerine göre hoşgörülü davranarak Mevali 
politikasını sonlandırmaya çalışmıştır?

 A) Muaviye   B) Ömer bin Abdülaziz

 C) I.Hişam   D) I.Velid

                  E) I.Yezid

4. Sibernetik biliminin kurucusu olarak kabul edilen El-
Cezeri aşağıda verilen hangi Türk devleti döneminde 
yaşamıştır?

 A) Anadolu Selçuklu   B) Danişmentliler

 C) Artukoğulları   D) Eyyubiler

                    E) Memlükler 

5. II. Beylikler dönemi ile ilgili;

 

 siyasi haritaya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur?

 A) Bizans Anadolu’dan çıkarılmıştır.

 B) Anadolu’da o dönemin en güçlü devleti İlhanlı Devleti’dir.

 C) Anadolu’nun tamamı Türklerin eline geçmiştir.

 D) Anadolu’nun batı kıyıları tamamen Türkmen Beylikleri-
nin egemenliğindedir.

 E) Ankara bir dönem Osmanlı Devleti’ne başkentlik yap-
mıştır.
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6. Haçlıların Osmanlı Devleti’ne karşı kuruluş döneminde 
düzenledikleri;

 • 1364 Sırpsındığı, 

 • 1389 I.Kosova, 

 • 1396 Niğbolu,

 • 1444 Varna,

 • 1448 II. Kosova

 seferlerinin nedenleri arasında;

   I. Bizans’a yardım etmek.

  II. Kudüs’ü geri almak.

 III. Türkleri Anadolu’dan atmak.

 verilenlerden hangisi doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

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

7. • III. Mehmet

 • II. Mustafa

 • II. Selim 

 Yukarıda verilen Osmanlı hükümdarlarının;

   I. Sefere çıkmayan ilk hükümdar,

  II. I. Süleyman’dan sonra sefere çıkan ilk hükümdar,

 III. Osmanlı tarihinde sefere çıkan son hükümdar.

 verilen bilgilere göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisidir?

 

I II III

A) II.Selim II.Mustafa III.Mehmet

B) II.Selim III.Mehmet II.Mustafa

C) II.Mustafa II.Selim III.Mehmet

D) II.Mustafa III.Mehmet II.Selim

E) III.Mehmet II.Mustafa II.Selim

8. XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminde mey-
dena gelen aşağıdaki değişimlerden hangisi devletin 
hem askerî teknolojide gelişmesine hem de sanayi 
devriminin gerçekleştirilmesine doğrudan engel teşkil 
etmiştir?

 A) Beşik ulemalığı sisteminin uygulanması

 B) Pozitif bilimlerin medreselerde verilmeye başlanması

 C) Akli bilimlerin medrese müfredatından çıkarılması

 D) Batı eğitim sisteminin örnek alınması

 E) Hendeshane’nin kapatılması

9. Osmanlı Devleti’nin Boğazlarla ilgili imzaladığı ilk ant-
laşma ile Boğazların uluslararası bir statüye kavuşma-
sına neden olan antlaşma aşağıda verilen seçeneklerin 
hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir?

 A) 1809 Kale-i Sultaniye Antlaşması – 1841 Londra Boğaz-
lar Sözleşmesi

 B) 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması – 1841 Londra Boğaz-
lar Sözleşmesi

 C) 1833 Kütahya Antlaşması – 1833 Hünkar İskelesi Ant-
laşması

 D) 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi – 1856 Paris Antlaş-
ması

 E) 1809 Kale-i Sultaniye Antlaşması – 1833 Hünkar İskele-
si Antlaşması

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen antlaşmalar 
yeni Türk Devleti’nin doğu sınırlarının belirlenmesinde 
etkili değildir? 

 A) 1921 Ankara   B) 1921 Moskova

 C) 1921 Batum   D) 1920 Gümrü

    E) 1921 Kars 
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11. Mustafa Kemal Paşa’nın askerî hayatına dair aşağıda ve-
rilen seçeneklerin hangisi yanlış bir bilgi içermektedir? 

 A) İstanbul Harp Akademisinden mezun olmuştur.

 B) Şam’da 5.Ordu'da görev almıştır.

 C) I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale cephesinde 19. Tü-
men'de görev almış ve başarılarından dolayı Anafarta-
lar Kahramanı unvanı ile ünlenmiştir.

 D) I. Dünya Savaşı’nda Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı-
ğı için TBMM tarafından kendisine altın kılıç madalyası 
verilmiştir.

 E) Sömürgeciliğe karşı ilk savaşı Trablusgarp Savaşı ve 
sömürgeciliğe karşı son savaşı ise Kurtuluş Savaşı’dır.

12. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu 
renkle gösterilmiştir.

 

II

I
III

IV

 Bu alanların hangisinde deniz turizmi daha fazla geliş-
miştir?

 A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

  D) I ve III E) III ve IV

13. Aşağıdaki haritada, Türkiye'de yıllık ortalama güneşlenme 
süresinin 3000 saatten fazla ve 2000 saatten az olduğu 
yerler taramalarla gösterilmiştir.

 

3000 saat

2000 saat

 Buna göre, bu yerlerdeki güneşlenme sürelerinin farklı 
olmasında, 

   I. Yükselti

  II. Bakı

 III. Bulutluluk oranı

 IV. Denizellik

 etkenlerinden hangileri etkilidir?

 A) Yalnız II B) Yalnız III C) Yalnız IV

  D) I ve III E) II ve IV

14. Akarsuyun akımı fazlaysa iri malzemeleri taşır ve biriktirir, 
akımı az ise ince malzemeleri taşır ve biriktirir.

 Buna göre, aşağıda verilen beş akarsuyun biriktirme 
yaptığı sahalardan alınan kesitler incelendiğinde, han-
gi akarsuda akım değişiminin daha fazla olduğu söyle-
nebilir?

 YazA)

Kış

İlkbahar

Sonbahar

YazB)

Kış

İlkbahar

Sonbahar

YazD)

Kış

İlkbahar

Sonbahar

YazE)

Kış

İlkbahar

Sonbahar

YazC)

Kış

İlkbahar

Sonbahar 

15.   I. Türkiye'nin güney kıyılarının kuzey kıyılarından sıcak 
olması

  II. Türkiye'nin güneye bakan dağ yamaçlarının kuzeye ba-
kan dağ yamaçlarından sıcak olması

 üzerinde etkili olan temel faktörler aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

 
I II

A) Yükselti Enlem

B) Bakı Denizellik

C) Enlem Bakı

D) Karasallık Enlem

E) Bakı Enlem

16. è Yağışın fazla olması

 è Arazinin engebeli olması

 è Toprağın killi olması

 Kütle hareketlerinin yaşanmasına neden olan faktörlerdir.

 

V
II

I

IV

III

 Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanların 
hangisinde kütle hareketleri daha fazla görülür?

 A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

  D) III ve IV E) IV ve V
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17.  

 Yalnızca piramitten yararlanarak, aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılır?

 A) Genç nüfus oranı fazladır.

 B) Erkeklerde yaşlı nüfus oranı daha fazladır.

 C) Kadın ve erkek nüfusları birbirine eşittir.

 D) Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir.

 E) İstihdam olanakları yeterlidir.

18. 

O Ş M N M H T A E E K A –400

50
100

150

200

250

300
350

400

–30

–20

0

–10

10
20
30

40

Yağış (mm) Sıcaklık (°C)

 Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklim bölgesiy-
le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

 A) Konveksiyonel yağışlar etkindir.

 B) Yağış rejimi düzenlidir.

 C) Yağışlar genelde yağmur şeklindedir.

 D) Sıcaklık farkı azdır.

 E) Mekanik çözülme şiddetlidir.

19. 

 Aşağıdakilerden hangisi şekildeki kaynağın bir özelliğidir?

 A) Sondajla yüzeye çıkarılır.

 B) Suları sıcaktır.

 C) Basınçlı bir şekilde yüzeye çıkar.

 D) Suları kireçlidir.

 E) Volkanik arazilerde yaygındır.

20. Kültür kavramı çok geniş bir kapsama sahiptir. Kültür mad-
di (somut) ve manevi (soyut) değerlerin bütünüdür.

 Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi  
unsurlardan biri değildir?

 A) Ahlak kuralları   B) Din ve inanç

 C) Dil    D) Örf ve adetler

    E) Simgeler

21. 

40°

0°

MLK

 Yukarıdaki haritada gösterilen K, L, M noktalarının aşa-
ğıdaki özelliklerinden hangisi aynıdır?

 A) Yerel saatleri

 B) İklim tipleri

 C) Başlangıç boylamına uzaklıkları

 D) Çizgisel hızları

 E) Güneşin doğuş ve batış saatleri
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22. 1
500.000

 ölçekli bir haritada iki nokta arası mesafe 30 cm 

ile gösterilmiştir.

 Bu iki nokta arası yükselti farkı 900 m  ise eğim ‰ kaç-
tır?

 A) 30 B) 8 C) 6 D) 12 E) 20

23. Descartes'e göre matematik bize akıl yürütmelerimizde iz-
lenecek düzenin bir ipucunu verir; yalnızca matematikçiler 
kendiliğinden açık önermeler bulabilmişlerdir. İki kere iki-
nin dört ettiği ya da bir üçgenin açılarının toplamının iki dik 
açıya eşit olduğu bildirimlerini tartışmasız kabul ederiz. Fel-
sefede böyle gerçeklikler bulabilirsek sayısız tartışma ve 
çekişmelerin sonu gelecektir. Tanrı’nın var oluşunu, ruhun 
ölümsüzlüğünü, bir dışsal dünyanın olgusallığını kanıtlaya-
bilmeli ve bilimler için güvenli temeller atmayı başarmalıyız.

 Descartes bu sözleriyle aşağıdaki yaklaşımlardan han-
gisini savunmaktadır?

 A) Hümanizm  B) Kartezyen felsefe

 C) Nominalizm  D) Deneycilik

             E) Pozitivizm

24. Nietzsche, mevcut ahlak sistemini zayıf ve güçsüz karak-
terli insanların oluşturduğunu belirterek, bu ahlakı köle 
ahlakı olarak nitelendirdi. Köle ahlakı sürü güdüsüyle oluş-
tuğundan, aynı zamanda sürü ahlakıdır. İnsan bu değerleri 
olduğu gibi bir kenara bırakıp yeni değerler yaratmalıdır. 
Bu ahlak, güç istenciyle oluşan üstün insan ahlakıdır. Üs-
tün insan kendini aşmış ve yeni değerler yaratabilme gü-
cüne ulaşmıştır. Kendi değerini kendisi yaratabilen insan, 
kendi ahlakını kendisi oluşturur.

 Nietzsche’nin bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini  
önemsediği söylenemez?

 A) Güçlü olmayı

 B) İnsanın özgürlüğünü

 C) Geleneksel ahlakın reddedilmesini

 D) İyi olmayı

 E) Yeni değerlerin oluşturulmasını

25.  İnsanın anne ve babasına yaşlılığında bakması onun öde-
vidir.  Kişi, anne babasına bakıyorsa, ödeve uygun eylem-
de bulunuyor demektir. Ama çevresini memnun etmek gibi 
bir fayda amacı ile onlara bakıyorsa, o zaman bu bakma 
eylemini ödev olduğu için değil, onu başka bir amaç için 
yapmış olur ki, o zaman bu anne babaya yaşlılıkta bakma 
eylemi ahlaki bir eylem olmaktan çıkar.

 Kant’ın bu görüşüne göre bir eylemin ahlaki olmasının 
koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Bir şarta bağlanmadan görev için yapılması

 B) Gündelik yaşamı kolaylaştırması

 C) Özgürce gerçekleştirilmesi

 D) Aklın yasalarına uygun olması

 E) Sonuçta bireye haz vermesi

26.    I. Deri fabrikasında çalışmaya başlayan bir işçinin deri 
kokusuna zamanla alışması ve tepki vermemesi 

   II.  Babası tarafından sürekli olarak azarlanan çocuğun bu 
duruma tepki vermemesi ve üzülmemesi

 Bu iki durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıkla-
nabilir?

 
I II

A) Dengelenme Duyarsızlaşma

B) İçgüdü Duyusal uyum

C) Duyarsızlaşma Refleks

D) Algıda seçicilik Duyusal uyum

E) Duyusal uyum Duyarsızlaşma

27.  Bir anne küçük oğluna kendisine bir bardak su getirildiğin-
de “su” demesini öğretmek istiyor. Bunu gerçekleştirme-
nin bir yolu, çocuk öğrenmeye hazır hale geldiğinde yani 
susadığında, annenin bardağı göstererek “su” demesidir. 
Çocuk kelimeyi tekrarlarsa kendisine su verilir. Eğer çocuk 
susamamışsa, suyu elde etmek için çaba harcamayaca-
ğından “su” kelimesini öğrenme şansı çok zayıftır.

 Bu parçada öğrenmeyi etkileyen hangi faktörden söz 
edilmektedir?

 A) Gereksinimler   B) Kaygı düzeyi

 C) Olgunlaşma   D) Zekâ düzeyi

    E) Öğrenme tekniği
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28.  Kişinin toplum içindeki davranışlarını türlü yönleriyle ele 
alır, toplumun kişi ve kişinin toplum üzerindeki etkilerini 
inceler.  Örneğin kişi arkadaş grubunun içinde ailesiyle bir-
likte olduğu gibi davranmaz.

 Burada sözü edilen durum aşağıdaki psikoloji alt dalla-
rından hangisiyle ilgilidir?

 A)  Sosyal psikoloji

 B)  Danışmanlık psikolojisi

 C)  Eğitim psikolojisi

 D)  Endüstri psikolojisi

 E)  Gelişim psikolojisi

29.  Toplumsal kontrol toplumsal ilişkilere bir düzen getirir. Ge-
tirdiği sınırlamalarla toplumsal ilişkileri yönlendirir ve insan-
ların başkalarının zararına olacak davranışlarına engel olur. 
Böylece insanlar arası ilişkiler bir düzen kazanır. Toplumsal 
kontrol mekanizmaları, toplumsal ilişkileri düzenlemenin 
yanında, normlara uyulup uyulmadığını da belirler.

 Buna göre toplumsal kontrol mekanizmalarının temel 
amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  İnsanlara toplumsal statülerine uygun rolleri oynamayı 
öğretme

 B)  Toplumsal değerleri yaşatma

 C)  Toplumsal düzeni sağlama

 D)  İlişkileri birincil hale getirme

 E)  Bireyin sosyalleşmesine yardımcı olma

30.  Hiçbir toplumda prestijin, gücün ve zenginliğin adaletli bir 
biçimde dağıldığını göremeyiz. Bazı toplumlarda kimi in-
sanların zengin, kimilerinin yoksul, kimilerinin toplum için-
deki gücünün ve saygınlığının daha yüksek, kimilerinin ise 
hiç olmadığını görüyoruz. Hemen her toplumda insanları 
derecelendiren veya onları hiyerarşik bir düzende alta ya 
da üste koyan bir sistemin bulunduğuna tanık olmaktayız.

 Bu parçada sözü edilen durum aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle açıklanabilir?

 A)  Toplumsal hareketlilik

 B)  Toplumsal iş bölümü

 C)  Toplumsal tabakalaşma

 D)  Toplumsal iş birliği

 E)  Toplumsal değer

31. Sosyolojide yapılan araştırmaların bazıları yüz binlerce, 
hatta milyonlarca insanı ilgilendirir. Fakat kabul etmek ge-
rekir ki araştırmanın sınırları içine giren bütün insanlara 
ulaşmak  olanaksızdır. Böyle bir durumda araştırma alanı-
na giren insanları temsil eden ve belirli yollarla seçilen bir 
kesimin incelenmesi zorunlu hâle gelir. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin gerekliliği üze-
rinde durulmaktadır? 

 A)  Genellemelere varmanın 

 B)  Örneklem almanın 

 C)  Varsayımlar oluşturmanın 

 D)  Nesnel davranmanın

 E)  Problemi tanımlamanın

32. Portakal narenciyedir ve C vitamini bakımından zengin bir 
meyvedir. 

 Mandalina da narenciyedir. 

 O hâlde mandalina da C vitamini bakımından zengin bir 
meyvedir. 

 Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 A)  Geçerli bir analojiye 

 B)  Geçersiz bir tümevarıma 

 C)  Geçerli bir tümdengelime 

 D)  Geçersiz bir analojiye 

 E)  Geçerli bir tümevarıma

33. Bütün bitkiler solunum yapar. 

 Ağaçlar bir bitkidir.

 O hâlde ağaçlar solunum yapmaz. 

 Bu kıyasta aşağıdaki kıyas kurallarından hangisine 
uyulmamıştır? 

 A)  İki tikel öncülden sonuç çıkmaz. 

 B)  İki olumsuz öncülden sonuç çıkmaz. 

 C)  Orta terim sonuç önermesinde yer almaz. 

 D)  Öncüller olumluysa sonuç olumsuz olamaz. 

 E)  Öncüllerden biri olumsuzsa sonuç olumsuz olur.
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34. Cevher

Duygusuz (Bitki)

Cismi olmayan Cismi olan

Duygulu (Hayvan)

Akılsız Akıllı (İnsan)

Cansız Canlı

 

 

 

 

 

 Porphyrios ağacı olarak adlandırılan bu sınıflandırma-
da "canlı"nın yakın cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Cismi olan B) Duygusuz (Bitki)

 C) Akıllı (İnsan) D) Cansız

    E) Cevher

 35-40. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip

Okulları öğrencileri/mezunları cevaplayacaktır.

35. “…Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç 
tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı 
günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin…” (Bakara; 
185)

 Bu ayette ibadetlerle ilgili ilkelerden hangisi vurgulan-
maktadır?

 A) İhlâs 

 B) Niyet 

 C) İtidal

 D) Kolaylık ve güç yetirebilirlik

 E) Kur’an’a ve sünnete uygunluk

36. İslam’da iman genel olarak “kalp ile tasdik, dil ile ikrar” ola-
rak tanımlanır. Amel ise iradeye dayalı iş, davranış ve ey-
leme denir. Aslında hem imanın kalben tasdiki hem de dil 
ile ifade edilmesi de bir ameldir. Fakat İslam düşüncesinde 
genellikle amel denilince organlar vasıtasıyla yapılan iş, ey-
lem ve davranışlar anlaşılır. İslam’da amel yerine daha çok 
salih amel kavramı kullanılır. Güzel, yararlı iş ve davranış 
anlamına gelen salih amel, dinî bir terim olarak dayanakla-
rını Kur’an-ı Kerim ve sünnetten alan, insanın imanını güç-
lendirmek için niyetli olarak yapılan tüm güzel davranışlar, 
inançlar, ibadetler ve insanlığın faydasına yapılan işlerdir.

 Bu parçadan hareketle salih amel için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

 A) Yüksek bir dini bilincin göstergesidir. 

 B) Bütün insanlarda eşit oranda bulunur.

 C) İmanın bir göstergesi olarak algılanabilir.

 D) Niyetle bilinçli bir eylem halini ifade eder.

 E) Belli şartlar altında bütün bir hayatı kapsar.

37. İslam dininin temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Hz. 
Muhammed’in sünnetidir. Hz. Peygamber hayattayken 
Müslümanların inanç ve ibadet alanıyla ilgili tüm sorunla-
rına çözüm getirdiği için Müslümanlar arasında dini konu-
larda farklılaşmaya sebep olacak görüş ayrılıkları ortaya 
çıkmamıştır. Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslam dini, 
Arap Yarımadası dışında da çeşitli bölgeler ve toplumlar 
arasında hızla yayılmış, böylece Müslümanlar farklı inanç, 
kültür, örf ve âdetlere mensup insanlarla karşılaşmışlardır. 
Yeni gelişmelerle Müslümanlar arasında ortaya çıkan siyasi 
dinî sorunlar ile bu sorunlara üretilen çeşitli çözümler, farklı 
yorumların ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır?

 A) Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri

 B) Müslümanların gerileme nedenleri

 C) Örf ve âdetlerin mezheplerden kaynaklanması

 D) Müslümanlar arası iletişim bozukluklarının giderilme 
yolları

 E) Mezheplerle birlikte Müslümanların hayatındaki deği-
şiklikler
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38. “Hepiniz çobansınız (sorumlusunuz) ve her birinizin so-
rumlu olduğu alanlar vardır. Yönetici üstlendiği görevden 
sorumludur. Kişi ailesinin koruyucusu ve çoluk çocuğun-
dan sorumludur. Kadın, eşinin, evinin koruyucusu ve aile-
de bulananlardan sorumludur…”

 Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 A) İnsanın sorumluluk alanları bulunur.

 B) İnsanlar yönettiği kişilerden sorumludur.

 C) Ülke yönetiminden devlet başkanı sorumludur.

 D) İnsan bakmakla yükümlü olduğu kişilerden sorumludur.

 E) Çocuk ne kadar büyürse büyüsün baba ondan sorum-
ludur.

39. İslam sanatı tevhit ilkesi çerçevesinde şekillenmiştir. Bu 
ilkeye göre hayatın her yönünü bütünleştiren bir birlik an-
layışı benimsenir. İslam, putperestliği ortadan kaldırmak 
için uzun yıllar mücadele ettiğinden putperestliğe dönüşe 
sebep olabilecek eserleri üretmemiştir. Bu sebeple daha 
çok soyut içeriklere yer verilmiştir.

 Bu parçadan hareketle İslam sanatında aşağıdakiler-
den hangisinin yer aldığı söylenemez?

 A) Tezhip B) Hüsnühat C) Heykel

  D) Minyatür E) Ebru

40. İslam medeniyeti, Arapların öncülüğünde gelişmeye başla-
yan ancak daha sonra Türk, İran, Mısır gibi toplumların da 
Müslüman olmalarıyla birlikte katkı yaptıkları ortak bir me-
deniyettir. Bu medeniyet, karşılaştığı Eski Yunan, Hint-Çin, 
İran ve Mısır gibi medeniyetlerin ürünlerini kendi inançları 
ile karşılaştırmıştır. İslam medeniyeti, bu medeniyetlerin 
ürünlerinin uygun olanlarını almış, olmayanlarını ise ya 
uygun hâle getirerek ya da reddederek her alanda özgün 
eserler veren bir medeniyettir. Günümüz Batı medeniyeti 
ile eski medeniyetler arasında köprü vazifesi görmüştür. İs-
lam medeniyeti, geçmişi olduğu gibi aktaran bir medeniyet 
değildir. İslam inancını temel alarak farklı medeniyetlerin 
ürünlerini kendi potasında eriten ve onlarca İslam bilgini-
nin eserleriyle Batı medeniyetinin oluşmasına zemin hazır-
layan bir medeniyettir.

 Bu parçadan hareketle İslam medeniyeti için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

 A) Taklitten uzak özgün olmuştur. 

 B) Batı medeniyetine ışık tutmuştur. 

 C) Yabancı medeniyetlere kapalı olmuştur.

 D) Birçok millet tarafından oluşturulmuştur. 

 E) Doğu ve Batı medeniyetlerini birbirine yaklaştırmıştır.

 41-46. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı

müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

41. İnsanların felsefe ile ilgilenebilmeleri için öncelikle temel 
gereksinimlerini belli bir dereceye kadar karşılamış olmala-
rı gerekir. Felsefenin ilk ortaya çıktığı dönemde Yunanistan  
bu koşulu yerine getiren bir özellik taşıyordu. Yunan toplu-
mu o dönemde çağlarının ilerisinde bir yaşam biçimi oluş-
turmuştu. Fazla ürünlerini pazarda değiştirirken takas ye-
rine para kullanıyorlardı. Para, zenginliğin paylaşımından 
öte toplumsal yönetim gücünün paylaşılmasına da olanak 
sağladı ve Ege kentlerinde cinsiyete ve sınıfa dayansa da 
ilk demokrasi deneyimleri yaşandı.

 Bu parçaya göre, felsefenin ortaya çıkması ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 A)  Elverişli ortamlarda gelişim gösterdiği

 B)  Metafizik açıklamalardan uzaklaşıldığı

 C)  Farklı kültürlerin bilgi birikiminden yararlanıldığı

 D)  Varlık konusunun incelendiği

 E)  Bilimsel gelişmelere dayalı gelişim gösterdiği

42. Doğru bilgiye ulaşmak için akıl ve duyular yanında bir baş-
ka yeti gereklidir. Bu “kalp gözü”dür. Kalp gözü sadece 
insana özgüdür ve insan gerçeği kalp gözüyle kavrar. O, 
bilginin doğduğu yerdir. Her şey onun içinde bir aynada 
olduğu gibi tüm açıklığıyla görülür.

 Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisinin 
yaklaşımına uygundur?

 A) Locke’nin deneyciliğine B) Kant’ın eleştiriciliğine

 C) Gazali’nin sezgiciliğine D) Comte’nin pozitivizmine

           E) Platon’un akılcılığına

43.  Yaklaşık otuz kişinin bulunduğu bir sınıfa giren öğretmen 
öğrencilerin isimlerini sorup öğrenir. Daha sonra başka bir 
sınıfta da aynı şeyi yapar. Ancak ilk girdiği sınıfta öğrendiği 
isimleri hatırlama oranı, daha sonraki sınıfta öğrendikleri-
nin etkisiyle azalır.

 Öğretmenin ilk girdiği sınıftaki öğrencilerin isimlerini 
unutması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklana-
bilir?

 A) Pekiştirme  B) Geriye ket vurma

 C) Çağrışım   D) İleriye ket vurma

   E) Bilinçaltına bastırma
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44.  Heyecanlar ve genel uyarılmışlık hallerinde oluşan otonom 
etkilerin uygulamada kullanıldığı yerlerden biri yalan yaka-
lama testi ve makineleridir. “Polygraph” denilen bir alet ile 
sanığa 4-6 adet sensör bağlanır. Bu sensörlerden gelen 
çeşitli sinyaller dönmekte olan bir kağıdın üzerine grafik 
olarak kaydedilir. Test süresince ve sonrasında bir uzman 
grafikleri sürekli olarak kontrol altında tutarak hangi soru-
larda sinyallerin değiştiğini tespit eder. Kalp atışının hızının 
artması, tansiyonun yükselmesi ve terleme genellikle yalan 
söylemenin belirtileridir. İyi eğitilmiş bir uzman grafiklere 
bakınca nerede yalan söylendiğini derhal anlayabilir.

 Bu uygulamanın temel dayanağı aşağıdakilerden han-
gisidir?

 A)  Bilinç durumlarını yöneten merkez beyindir.

 B)  Bilinçaltı süreçler bilinç düzeyine çıkarılabilir.

 C)  Farklı davranışlarda kalıtsal özellikler belirgindir.

 D)  Psikolojik durum heyecanlarla fizyolojik tepkilere yansır.

 E)  İnsanlar meditasyon ile fizyolojik tepkilerini kontrol ede-
bilirler.

45. Toplumun unsurları arasındaki eşgüdüm sayesinde herke-
sin gereksinimleri karşılanabilir ve toplum varlığını sürdü-
rebilir. Bunun için ortak bir amaç olmalıdır. Ortak bir amaç 
yoksa birey ve kurumlar arasında eşgüdüm sağlanamaz. 
Herkes kendi amaçları doğrultusunda davranır. Kurumların 
temel görevlerini nasıl yerine getireceğini gösteren değer 
ve normlar belirsizleşir, etkin bir biçimde uygulanmaz; so-
nuçta toplumsal çözülme başlar.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin toplumsal çö-
zülmeye neden olduğu vurgulanmaktadır?

 A) Toplumsal normlara uyulması

 B) Orta tabakanın az olması

 C) Nüfusun fazla olması

 D) Tüketimin üretimden fazla olması

 E) Kurumlar arası uyumun bozulması

46.   I. Keşke hata yaparak dostlarımı kaybetmeseydim. 

  II. Varoluşumun amacı nedir? 

 III. İnsan sabırlı olduğundan hoşgörülüdür. 

 IV. Bir haftaya ödevini bitir. 

 V. Vay başımıza gelenler.

 Bu ifadelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi 
doğrudur? 

 A) I. cümle, önermedir çünkü dilek cümlesidir. 

 B) II. cümle, önermedir çünkü soru cümlesidir. 

 C) III. cümle, önermedir çünkü yargı cümlesidir. 

 D) IV. cümle, önermedir çünkü emir cümlesidir. 

 E) V. cümle, önermedir çünkü ünlem cümlesidir.

SOSYAL BİLİMLER - 2 TESTİ BİTTİ.
MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Bu testte sırasıyla,  Matematik (01 - 40) ile ilgili 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik  Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. n, A ve B birer pozitif tamsayı, n > 1 olmak üzere,

 EKOK(A, B) + EBOB(A, B) = n ⋅ A olduğuna göre,

   I. EBOB(A, B) = A

  II. A sayısı B sayısını tam bölmez.

 III. EKOK(A, B) = B 

 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

  D) I ve III E) I ve II

2. A = {1,2,3, ......, 9, 10, 11, 12}  kümesi 12 elemanlıdır.

 A kümesinin elemanları arasından rastgele 2 tanesi silini-
yor. Kalan sayıların toplamı 64 oluyor.

 Buna göre, silinen sayıların çarpımı en fazla kaç olabi-
lir?

 A) 42 B) 45 C) 48 D) 49 E) 54

3. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlardır.

  ABC

  BCA

  CAB 

 üç basamaklı sayıları sırasıyla 5, 6 ve 7 ile tam bölünmek-
tedir.

 Buna göre, A + B + C en çok kaçtır?

 A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27

4. a, b ve c tam sayılardır.

 
–a2 + 5b + 3

4 
 = 3c + 6

 olduğuna göre

   I. a çifttir.

  II. b tektir.

 III. a çift ise b tektir.

 IV. b çift ise a tektir.

 V. a ve b çifttir.

 yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

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

5.  A = {5, 6, 7, ........, k}

 kümesinin elemanları artan sırada verilmiş ardışık sayılar-
dır. Bu kümeden iki eleman silindiğinde sayıların aritmetik 
ortalaması 1 artıyor.

 Buna göre, silinen sayıların toplamı kaçtır?

 A) 11 B) 17 C) 22 D) 28 E) 34
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6. 

x

y

5

4
3

20–1
–4

–2
4 6

 Grafiği verilen f fonksiyon tanım kümesi aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A) (–4, –1) ∪ (–1, 6)  B) (–4, –1) ∪ (–1, 4)

 C) [–4, –1) ∪ [2, 6)  D) (–4, 2) ∪ (2, 6]

                 E) (–4, 2) ∪ (2, 4)

7. [a, b] aralığında tanımlı bir f fonksiyonunun ortalama deği-
şim oranı sıfırdır.

 Buna göre,

   I. f(x) fonksiyonu [a, b] aralığında sabittir.

  II. f(x) fonksiyonu [a, b] aralığında artandır.

 III. f(a) = f(b)

 önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

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

8. 

 

y

5

4

y = f–1(x – 1)

2
–2

–1
0

–3

x

 Şekilde y = f–1(x – 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

 Buna göre, f–1(3) + f(0) + f–1(–1) ifadesinin değeri kaç-
tır?

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

9. Bir x sayısının çevresindeki çizgi sayısı x'in  kuvvetini gös-
termektedir.

  x  = x1

  x  = x2

  x  = x3

 Buna göre, 
x  – 1

x  – 1
–  x  = 

1
7

 denklemini sağlayan x 

pozitif gerçel sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) 
1
3

 B) 
1
2

 C) 1 D) 
3
2

 E) 2
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10. a, b ve c reel sayı a ≠ 0 olmak üzere ax2 + bx + c = 0 
denklemini çözen öğrenci b yi yanlış görerek denklemi 
çözdüğünde kökleri 4 ve (– 5) bulunuyor. Aynı öğrenci aynı 
denklemi c yi yanlış görerek çözdüğünde ise kökleri 3 ve 5 
buluyor.

 Bu öğrenci her katsayıyı doğru görerek çözseydi denk-
lemin büyük kökü küçük kökünden kaç fazla olurdu?

 A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 14

11. x2 + ax + b = 0 denkleminin kökleri x2 + bx + a = 0 denk-
leminin köklerinden üçer fazladır.

 Buna göre, a ⋅ b kaçtır?

 A) –5 B) –1 C) 1 D) 3 E) 5

12. a ve b birer tam sayı c ve d birer irrasyonel sayıdır.

 x2 + ax + b < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi (c, d) aralığı-
dır.

 Buna göre,

   I. c + d tam sayıdır.

  II. c ⋅ d = b

 III. c + d + a = 0

 önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

13. i = ò– 1 Z = x+iy olmak üzere,

 Z2 + 3 = 2(Z – 1)

 eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayısı aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

 A) 1 + 3i B) 1 – 2i C) 2i – 1

  D) 2 + i E) 3i
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14. 

....

İdilMelis

 Melis bir kuyrukta baştan (x2 + ax + 7). sırada, İdil ise son-
dan (x2 + 2x + b). sıradadır. İdil kuyrukta Melis'ten daha 
öndedir ve aralarında (b + 2) kişi bulunmaktadır. Kuyru-
ğu uzun gören işletmeci kuyruktaki kişileri (x + 1) kişilik 
gruplara ayırarak biletleri verdiğinde bileti olmayan kimse 
kalmamıştır.

 Buna göre a değeri kaçtır?

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

15. Başkatsayısı –1 olan dördüncü dereceden P(x) polinomu-
nun tüm kökleri tam sayıdır. P(x)'in grafiğini bilgisayarda 
çizdirip yazıcıdan çıktı alan Barış, toner sıkıntısından dolayı 
grafiğin aşağıdaki gibi çıktığını görüyor.

 

x
O

–6

–24

y

 P(x) polinomu –x2 + x – 4 ile tam bölündüğüne göre, 
katsayılarının toplamı kaçtır?

 A) – 112 B) –56 C) 28 D) 56 E) 112

16.  y

O

K

A

B

f(x)

x

f(x) = x2 – 36 para-
bolünde 

 |AK| = 2|AB|

 veriliyor.

 Buna göre, A(K¿OA) alanı kaçtır?

 A) 12ñ6 B) 24ñ6 C) 36ñ6 D) 42ñ6       E) 54ñ6

 

17.  y

S M

U

H

R

A TY E x

 Şekilde, f(x) = – 
9

10
 (x2 – 9x – 10) parabolünde ESMH ve 

URAH birer karedir.

 Parabol üzerindeki Y noktasından başlayıp Y - E - S - M 
- U - R - A - T yolunu takip eden bir karınca kaç birim yol 
alır?

 A) 28 B) 29 C) 30  D) 31 E) 32
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18. Ferhat, kullandığı bilimsel bir hesap makinesinde n ≤ 49 
olmak üzere, her n pozitif tek tam sayısı için log

2
n değerini 

hesaplamak istiyor. Eğer sonuç tam sayı ise o sayıyı, onda-
lıklı sayı ise o sayının tam kısmını bir kağıda yazdıktan son-
ra sayıları toplayacaktır. Fakat yanlışlıkla her bir n sayısının 
log

3
n değerini hesaplamıştır.

 Buna göre, Ferhat'ın bulduğu sonuç, bulması gereken 
sonuçtan kaç eksiktir?

 A) 32 B) 35 C) 37 D) 41 E) 45

19. Logaritma gezegeninde A ve B noktaları arasındaki uzaklık 
ln|A – B| değerine eşittir.

 Bu gezegende yaşayan Logar'ın evi, iş yeri, hastane ve 
okulu doğrusal bir cadde üzerindedir.

 Hastanenin Logar'ın iş yerine olan uzaklığı evine olan uzak-
lığının iki katına eşittir. Aynı zamanda okulun Logar'ın iş ye-
rine olan uzaklığı evine olan uzaklığının iki katına eşittir.

 Okulun Logar'ın iş yerine olan uzaklığı ln64 km oldu-
ğuna göre, hastanenin Logar'ın evine olan uzaklığının 
alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

 A) 5ln2 B) 6ln2 C) 8ln2 D) 9ln2 E) 10ln2

20. DERS MARKET
KARTI

 Ders Market daimi müşterilerine yukarıda gösterilen Ders 
Market indirim kartından vermektedir. Bu karta sahip olan-
ların kartlarına A ̈  lik alışveriş yaptıklarında M(A) puan yük-
lenmektedir.

 

Puan
M(A) = log

3
A

 • Aylin Hanım, 729 ¨ alışveriş yaparak puan kazanmıştır. 
Puanlarını bir sonraki alışverişte kullanabilmektedir.

 • Bu markette tüm ürünler % 30 kârla satılmaktadır.

 • Aylin Hanım, ikinci alışverişinde 195 ¨ lik ürün alıp öde-
mesini puanlarla birlikte yapmıştır.

 Buna göre, Aylin Hanım'ın ikinci alışverişinden Ders 
Market'in elde ettiği kâr kaç ¨ dir?

 A) 30 B) 35 C) 39  D) 45 E) 50

21. (a
n
) = (n) dizisi ile (b

n
) = (n2) dizisi veriliyor.

 c
n
 dizisi a

n
 dizisinden b

n
 dizisinin elemanları silinerek elde 

ediliyor.

 Buna göre, c
2020

 kaçtır?

 A) 2064 B) 2065 C) 2066

  D) 2067 E) 2068
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22. Bir sayı dizisinin ilk terimi 40'tır. Sonraki her terim bir önceki 
terimin karesinin rakamları toplamına bir eklenerek bulunu-
yor.

 Buna göre, bu sayı dizisinin 100. terimi kaçtır?

 A) 1 B) 3 C) 5 D) 8 E) 11

23. (a
n
) gerçel sayılar dizisi her n pozitif tam sayısı için

  a
n + 1

 = a
n
 + (–2)n

 eşitliğini sağlıyor.

 a
6
 = –12 olduğuna göre a

2
 kaçtır?

 A) 6 B) 8 C) 10 D) –12 E) –20

24. a, b ve c bir aritmetik dizinin ardışık üç terimi a2, b2 ve c2 
ise bir geometrik dizinin ardışık üç terimidir.

  a + 2b + 3c = 30 ise

 a ⋅ b ⋅ c işleminin sonucu kaçtır?

 A) 120 B) 125 C) 150

  D) 180 E) 250

 

25. 

 

Ders Market Yaprak Test 1000 Adet 2,5 kg

Ders Market Cep Kitabı 24 Adet 2,5 kg

Ders Market Deneme 100 Adet 2,5 kg

Ders Market Fa-sikül Dergi 52 Adet 2,5 kg

Ders Market Soru Bankası 5 Adet 2,5 kg

Ders Market Konu A. Kitap 4 Adet 2,5 kg

 Bir kırtasiye her biri 2,5 kg olan altı farklı koli siparişi alıyor. 
Kırtasiye bu altı koliyi adreslerine teslim etmek üzere her 
biri en fazla 10 kg taşıyabilen biri kırmızı diğeri siyah olan 
iki farklı kargo aracına yerleştirmek istiyor.

 Buna göre bu kırtasiye aldığı siparişleri kargo araçları-
na kaç farklı şekilde yerleştirebilir?

 A) 30 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60
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26. 
2 3 4 5 6 8

 Yukarıda üzerlerinde 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 yazılı olan altı adet 
kutu verilmiştir.

 Alper, 28 tane özdeş bilyesini bu kutulara aşağıda verilen 
kurallara göre yerleştirecektir.

 • Kutuların her birine üzerinde yazılı olan sayıdan farklı 
sayıda bilye atacaktır.

 • Kutunun üzerindeki sayı asal ise içerisine asal olmayan 
sayıda bilye atacaktır.

 • Her kutudaki bilye sayısı birden fazla olacaktır.

 • Herhangi iki kutudaki bilye sayısı eşit olamaz.

 Buna göre, Alper bilyelerini bu kutulara kaç farklı şekil-
de yerleştirebilir?

 A) 6 B) 18 C) 24 D) 36 E) 72

 

27. 

 

3 
puan

3 
puan

3 
puan

3 
puan

3 
puan

3 
puan

5 
puan

5 
puan

5 
puan

5 
puan

7 
puan

7 
puan

1. dart 2. dart

 Berk birbirinden farklı iki dart tahtasına sırasıyla iki atış ya-
pıyor. Bu hedefe yapılan her bir atıştan 3, 5 veya 7 puan 
alınmaktadır.

 Berk'in önce 1. dart tahtasına sonra 2. dart tahtasına 
yaptığı atışlar sonrasında toplam 10 puan almış olma 
olasılığı kaçtır?

 A) 5
18

 B) 
11
36

 C) 5
9

  D) 7
18

 E) 1
4

 

28. (a – 2) x2 + 3x – 6 = 0 denkleminin köklerinden biri

  x
1
 = 

24a – 39 – 3
2(a – 2)

 göre, lim 
a → 2

x
1
 limitinin değeri kaçtır?

 A) 
1
2

 B)1 C) 2 D) 6 E) 24

 

29. 

         

–1

–1
O 1

1

2
f(x)

y

x

–1
O 1

1

y = g(x)

y

x

 Yukarıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri ve-
rilmiştir.

   I. f(x) + g(x)

  II. f(x) ⋅ g(x)

 III. gof(x)

 fonksiyonlarından hangileri x = 1 apsisli noktada sü-
reklidir?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III
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30. f: R – {-2, 3} → R

  f(x) = 
x2 – 9
x – 3

 + 
x2 + x – 2

x + 2

 fonksiyonu tanımlanıyor.

 Buna göre,

   I. lim f(x) 
x → 3

 vardır.

  II. lim f(x) 
x → –2

 vardır.

 III. f(x) fonksiyonu süreklidir.

 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

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

 

31. 

A B

Cııı
Bııı Bıı

Bı

Cıı Cı

C

 ABC üçgenine eş olan üç tane üçgen şekildeki gibi birbiri-
nin hipotenüsü üzerine yerleştiriliyor.

  |AB| = 2 ⋅ |BC| ise

 cos(CıııAB) ifadesinin sonucu kaçtır?

 A) ñ3
2

 B) 
1
2

 C) 
7

25
 D)– 

1
2

       E) – 
7

25
 

32. Matematik dersinde tahtaya "1 – cos2x = sin2x eşitliğini 

sağlayan x∈(0, 
π
2 ) değeri için tan2x değerini bulunuz." so-

rusunu yazan Esra Öğretmen çözüm için Dicle'yi tahtaya 

kaldırıyor.

 Dicle'nin çözümü aşağıdaki gibidir.

   I. sin2x = 2sinx ⋅ cosx

  II. sinx = 2 ⋅ cosx

 III. tanx = 2

 IV. tan2x = 
2 ⋅ 2

1 – 22

  V. tan2x = – 
4
3

 Bu çözüme göre, Dicle ilk olarak kaçıncı adımda hata 
yapmıştır?

 A) II B) III C) IV 

  D) V E) Hata yapmamıştır.

33. 

L

M U

R

H

D
A

T

C

P

DMUR ve HRAT eş birer 
kare

 [ML] = [LD]

 m(RéTP) = a

 olduğuna göre sina 
aşağıdakilerden han-
gisidir?

 A) – 
ñ2
5

 B) – 
ñ2
8

 C) 
ñ3
6

 D) 
ñ6
3

 E) 
ñ2
10
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34. K

En

Y
ük

se
kl

ik
N

L

S

P

M R  

 Yukarıda eni(cilt kalınlığı) 6 birim ve yüksekliği 24 birim 
olan beş adet eş kitap kitaplığa dizilmiştir. K noktasından 
ağını örmeye başlayan bir örümcek K, L, M, N, P, R ve S 
yollarına ağlarını örüp S noktasında duruyor.

 Buna göre, örümceğin toplam ördüğü ağlar kaç birim-
dir?

 A) 60 B) 78 C) 84 D) 90 E) 108

35. Dik koordinat düzleminde iki çember A(–1, 4) ve B(7,0) 
noktalarında kesişmektedir.

 Buna göre, çemberlerin merkezlerinden geçen doğru-
nun eksenler ile oluşturduğu üçgenin ağırlık merkezi-
nin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

 A)( 1
3

, – 
2
3 ) B)( 2

3
, – 

1
3 )            C)( 2

3
, – 

4
3 )

                  D) (1, –2)   E) (2, –4)

36. y

6

60 x

 Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki kare, eğimi 2 
olan bir doğru ile eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor.

 Bu doğru x - eksenini (k, 0) noktasında kestiğine göre, 
k kaçtır?

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

37. Dik koordinat düzleminde, y = – 
x
ñ3

 doğrusuna ve 

y-eksenine teğet olan çemberin merkezinin orjine uzak-

lığı 4 birim olduğuna göre, çemberin merkezinin koor-

dinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 A) (–2, 2ñ3) B) (2ñ3, –2)               C) (–2, –2ñ3)

  D) (2ñ3, 2) E) (–ñ3, 2ñ3)
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38. y

A

B C

0

–1

1

–2

2

–3

3

–4

4
x

 Dik koordinat düzleminde verilen ABC dik üçgeninin 
x-eksenine göre yansıması alınıyor ve AıBıCı üçgeni elde 
ediliyor. Elde edilen bu üçgen de Aı noktası etrafında saat 
yönü tersine 90° döndürülüyor.

 Bu dönme sonucunda Cı noktasına karşılık gelen Cıı 
noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

 A) (0, 4) B) (0, 5) C) (–1, 4)

  D) (–1, 5) E) (0, 6)

39. 
SPOR

MAÇLAR HABERLER

GALATASARAY FENERBAHÇE

PUAN DURUMU

Galatasaray

Süper Lig Liginde 6. sırada 

Süperlig - BUGÜN, 20.00 

 

 Ahmet, Google'a Galatasaray yazınca cep telefonunda çı-
kan görüntü yukarıdaki gibidir. Geometri öğretmeni Saffet 
Hoca da Galatasaray armasını incelediğinde aşağıdaki bil-
gilere ulaşıyor.

 

O
1

O
2

K

L M

 KL ve KM yayları O
1
 ve O

2
 merkezli yarıçapları 1 birim olan 

çemberlerin yaylarıdır. Çemberler K noktasında teğettirler.

 |LM| = 3 birim, O
1
O

2
ML bir yamuk,

 Buna  göre, KL yayının uzunluğu kaç birimdir?

 A) 
π
6

 B) 
2π
3

 C) 
3π
4

 D) π E) 
π
3

40. 
3m

100 m

 Yukarıda, yarıçapı 3 m, yüksekliği 100 m olan yarım silindir 
şeklinde beton bloklardan tünel yapılacaktır.

 Yukarıda ilki yapılan tünele ek iki beton blok daha eklene-
rek tünel inşaatı tamamlanacaktır.

   

 

 

Eklenecek iki parça

Tünelin son hali

100 m 100 m

 Yukarıda 3 parça birleştirilerek yapılan tünelin dıştaki 
beton kısmının yüzey alanı kaç birim karedir?

 A) 300π B) 500π C) 700π

  D) 900π E) 1000π

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 14), Kimya (15 - 27), Biyoloji  (28 - 40)  ile ilgili 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri  Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. 

 

  

V
Y
 = 1 m/s

V
a
=2 m/s

100 m

Boğaz 
köprüsü

Kız kulesi

2000 m

 Boğaz köprüsünün ayağının dibinde suya dik doğrultuda  
1 m/s hızla atlayan yüzücü akıntı hızının 2 m/s olduğu bo-
ğazda 2000 m sürüklenerek kız kulesine ulaşıyor.

 Kız Kulesi kıyıya 100 m mesafede olduğuna göre boğa-
zın genişliği kaç metredir?

 A) 500 B) 700 C) 900           D) 1100       E) 1300 

2. 

 

  40 m/s

0,5 kg

 Futbolcu sürtünmesi önemsiz sahada 0,5 kg lık topa vura-
rak 40 m/s lik hız kazandırıyor. Top kale direği ile 0,6 s etki-
leştikten sonra aynı doğrultuda 20 m/s hızla geri dönüyor.

 Buna göre kale direğinin topa uyguladığı tepki kuvveti 
kaç Newtondur?

 A) 5 B) 50 C) 500

  D) 5000 E) 50000  

3. Dünya Güneş etrafında eliptik yörüngede dolanım hareketi 
yapar. Dünya, Güneş'e 3 Ocak'ta en yakın 4 Temmuz'da en 
uzak mesafededir.

 

 

GüneşDünya Dünya

3 Ocak 4 Temmuz152,1 milyon km147,1 milyon km

 Dünya 4 Temmuz'daki konumundan 3 Ocak'taki konu-
muna giderken,

   I. Çizgisel hızı artar.

  II. Kütle çekim kuvveti artar.

 III. Kuzey yarım küredeki sıcaklık artar.

 yargılarından hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

4. 

 2 kg

4 kg

r=ñ3m O

 Sürtünmesi önemsiz bir borudan geçirilen ipin uçlarına 4 
kg ve 2 kg kütleleri bağlanıyor. 2 kg lık kütle O noktası etra-
fında ñ3 m yarıçaplı dairesel yörüngede dolanım hareketi 
yapıyor.

 4 kg lık cismin konumunu koruyabilmesi için 2 kg lık 
kütlenin kaç rad/s açısal hızla döndürülmesi gerekir?

 A) ñ5 B) 2ñ2 C) ò10 D) 5 E) 5ñ5 
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5. Bir yayın ucuna m kütlesi asılıp denge konumundan x ka-
dar çekilip harmonik hareket yaptırılınca periyodu T oluyor.

 Yayın ucuna 4m kütlesi asılınca periyodunun yine T ol-
ması için;

   I. Yayı dört eşit parçaya bölüp seri bağlama

  II. Yayı iki eş parçaya bölüp paralel bağlama

 III. Yayı denge konumundan  2x kadar çekmek.

 işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

6. Kargaların zeki hayvanlar olduğunu deneyimlemek iste-
yen bilim insanları, ormanda cam fanus içinde bir makara 
düzeneği kuruyor. İpe bağlı bulunan ceviz ancak cevizin 
geçebileceği büyüklükteki delik ile aynı hizaya gelince alı-
nabiliyor.

 

 

 

K
L

2r

3r

M

ceviz

delik

Cam koruma

18 πr

r

 K, L, M makaralarının yarıçapları sırasıyla r, 2r, 3r ve ceviz 
delikten 18πr yüksekliktedir. 

 Karga cevizi aldığına göre K makarasını kaç kez dön-
dürmüştür?

 A) 1 B) 2  C) 3 D) 4 E) 6 

7. 

Zemin

+z

+y

–y

–x

+x

G

–z

 Sürtünmesiz mile geçirilmiş silindir ile elde edilen çıkrık sis-
teminde G ağırlıklı kova çıkrık kolu ile sabit tutuluyor. 

 Kol serbest bırakılıp kova kuyu dibine düşünceye ka-
dar makaranın;

   I. Açısal hızı artar.

  II. Açısal ivmesi artar.

 III. Açısal ivme +x yönündedir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 
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8. 

 

l = 1,5 m

r= 0,5 m

4,9 kg

0,1 kg

 Atıcı 0,1 kg lık oku 500 m/s hızla fırlatınca 1,5 m uzunluğun-
daki ip ile tavana asılmış 0,5 m yarıçaplı hedefi tam isabet 
vuruyor.

 Hedef 4,9 kg kütleli ve okun saplanmasıyla dairesel ha-
reket yaptığına göre hedefin ok saplandığı andaki açı-
sal momentumu kaç kg.m/s olur?

 A) 100 B) 150 C) 250 D) 500 E) 700 

9. 

A Bx

 Aküsü biten araçların çalışması için, debriyaja basılır, vites 
2'ye atılır. Araç 5 m/s hıza ulaşınca ayak debriyajdan kal-
dırılır ve araç çalışır. Halk arasında bu yönteme vurdurma 
yöntemi denir.

 Aküsü biten 1000 kg lık aracın çalışabilmesi için sabit 
100 N luk kuvvet uygulayan bir kişi tarafından kaç met-
re itilmesi gerekir?

 A) 25 B) 50 C) 100 D) 125 E) 200 

10. 
 

 

ÂF
1

ÂF
3

ÂF
2

b
a O

 Yatay düzlemde O noktasında kesişmekte olan üç kuvvet 
şekildeki gibi dengededir.

 a < b <45° olduğuna göre;

   I. F
3
 > F

1
 > F

2

  II. | ÂF
1 

+ ÂF
2
| = |2 ÂF

3
|

 III. ÂF
2 

+ ÂF
3
 = ÂF

1

 yargılarından hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

11.

10 m

49 kg

51 kg

 51 kg lık inşaat işçisi inşaatın tepesinden merdivenle inmek 
yerine iş güvenliğini hiçe sayarak diğer ucunda 49 kg'lık 
kütle bulunan ipe tutunarak sürtünmesiz makara yardımıy-
la 10 m yükseklikteki inşaattan aşağıya iniyor.

 İnşaat işçisinin yere ulaştığı andaki hızı kaç m/s dir? 
 (g = 10 m/s2 alınız.)

 A) 
1

4
 B) 

1

2
 C) 1 D) 2 E) 5 
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12. 

J
2

J
1

 

 Hava direncinin ihmal edildiği ortamda apartmanın 1. ve 4. 
katındaki çocuklar yaptıkları kağıttan uçakları yarıştırıyorlar. 

 Uçaklar yatay atış hareketi yapıyor ve yarışın kazananı 

olmadığına göre uçakların hızlarının büyüklükleri oranı 
J

1

J
2

 kaçtır? (Katlar eşit aralıklıdır.)

 A) 
1

2
 B) 1 C) 

3

2
 D) 2 E) 

5

2
 

13. B

A

O

 Çok uzun homojen bir levha şekildeki gibidir. 

 Buna göre,

   I. O noktası levhanın kütle merkezidir.

  II. Levhanın ağırlık merkezi AO arasındadır.

 III. Ağırlık merkezi ile kütle merkezi arasındaki farkın sebe-
bi, yer çekimi ivmesinin sabit olmayışıdır.

 yargılarından hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

14. 

O

LK

 KOL arasında harmonik hareket yapan hareketlinin sarkacı 
O noktasından her geçişinde ses çıkarmaktadır. K dan ser-
best bırakılan tokmak 2. sesi 6 s sonra çıkarıyor.

 Buna göre sarkacın periyodu kaç s dir?

 A) 
1

4
 B) 

1

2
 C) 1 D) 2 E) 8 

15. Elektron dağılımında 3. katmanında toplam 13 elektro-
nu bulunan nötr bir element ile ilgili,

   I. Elektron dağılımı küresel simetriktir.

  II. +2 yüklü iyonu 
18

Ar ile izoelektroniktir.

 III. s orbitallerinde toplam 8 elektron bulunur.

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

16. (NH
4
)
2
SO

4 
bileşiğinde yer alan azot (N) ve kükürt (S) 

elementlerinin yükseltgenme basamakları sırasıyla 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 A) +3, +4 B) +3, +6 C) –3, –2

  D) –3, +6 E) +5, –2
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17. X, Y ve Z atomları ile ilgili,

 • HX, HY ve HZ bileşikleri arasında asitlik kuvveti en fazla 
olan HY'dir.

 • X bileşiklerinde sadece –1 değerlik almaktadır.

 bilgileri veriliyor. 

 Buna göre X, Y ve Z elementleriyle ilgili,

   I.  Atom çapları Y > Z > X şeklindedir.

  II.  Periyodik tabloda 17. grupta yer alırlar.

 III. Elektronegatifliği en yüksek olan Z'dir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

18. 
12

Mg ve 
13

AI atomları için,

   I. Bulundukları blok türleri

  II. Tam dolu orbital sayıları

 III. En yüksek enerjili orbitallerinin türleri

 ifadelerinden hangileri her iki element için aynıdır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) II ve III 

19. 

 

He gazı

İdeal piston

3V

H
2
 gazı

2V

2V O
2
 gazı

Elastik balon

 Açık hava basıncının 1 atm olduğu ortamda aynı sıcaklıkta 
bulunan ideal gazlardan O

2
 gazının basıncı 1,5 atm'dir. 

 Elastik balon ile ideal pistonlu kap arasındaki musluk 
sabit sıcaklıkta açılırsa, 

 
  I. Pistonlu kabın hacmi 5V olur.

  II. O
2
 gazının yoğunluğu azalır.

 III. He gazının kısmi basıncı azalır.

 yargılarından hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

20. 

 

X gazı

127 °C

 Kapalı kapta verilen ideal davranıştaki X gazı ısıtılarak mo-
leküllerinin ortalama hızı 1,5 katına çıkarılıyor. 

 
Buna göre X gazı ile ilgili,

 
  I. Basıncı 1,5 katına çıkar.

  II. Son sıcaklığı 627°C dir.

 III. Gaz yoğunluğu azalır.

 yargılarından hangileri doğru olur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) II ve III

21. 

 

Çözünürlük (g/ 100 g su

X katısı

10 30

20

40

80

40
sıcaklık (°C)

 X katısının çözünürlük - sıcaklık grafiği yukarıdaki gibidir. X 
katısı ile

 • 10 °C'de 400 gram su ile doygun çözelti hazırlanıyor.

 • 40°C'de m gram doygun çözelti hazırlanıyor.

 • Hazırlanan iki çözelti karıştırılıyor ve son sıcaklığı 30°C 
olan doygun çözelti elde ediliyor.

 işlemleri sırasıyla yapılıyor. Son durumda oluşan çözel-
tide dibe çöken katı olmadığına göre 40°C'de hazırla-
nan çözeltinin kütlesi (m) kaç gramdır? 

 (Buharlaşma ihmal edilecektir)

 A) 90 B) 180 C) 270 D) 360 E) 540 
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22. 

 

2 M

4 M
1 litre

2,8 M
3 litre

7 litre

B kabı C kabı

A kabı

LK

 Aynı sıcaklıkta hazırlanan şeker çözeltilerinden A kabındaki 
çözelti sabit sıcaklıkta özdeş musluklardan

 • K musluğu açılarak B kabına aktarılıyor.

 • B kabındaki çözeltinin derişimi 3 molar olduğunda L 
musluğu da açılıyor.

 İşlemleri sonucu A kabındaki çözeltinin tamamen bit-

mesiyle B ve C kabındaki çözeltilerin derişimleri oranı 
M

B

M
C

 kaç olur? (Buharlaşma ihmal edilecektir)

 A) 0,25 B) 0,5 C) 0,75 D) 1 E) 1,2 

23. X
2(g)

 + 2Y
2(g)

 → 2XY
2(g)

 + 144 kj

 tepkimesine göre

  XY
2(g)

 → 
1

2
 X

2(g)
 + Y

2(g)

 tepkimesinin DH değeri hangi seçenekte doğru veril-
miştir?

 A) 288 B) 72 C) 36

  D) –72 E) –288

24. 

 

 

TK0

I.

PE

DH

0 TK

II.

PE

DH

0
TK

III.

PE

DH

 Standart koşullarda bazı tepkimelere ait potansiyel enerji - 
tepkime koordinatı (PE-TK) grafikleri verilmiştir. 

 Grafiklerde verilen DH değerlerinden hangileri bir mad-
denin molar oluşum ısısına eşit olabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

  D) II ve III E) I ve II 

25. 2 litrelik bir kapta

  C
3
H

4(g) 
+ 4O

2(g)
 → 3CO

2(g)
 + 2H

2
O

(g)

 Reaksiyonuna göre 0,25 molar C
3
H

4
 gazının yeterli O

2
 

gazı ile tepkimesi 150 saniye sürüyor.

 Buna göre CO
2
 gazının ortalama oluşma hızı kaç 

g

dk
 

dır? (C:12, O:16)

 A) 22 B) 26,4 C) 13,2 D) 66 E) 33
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26. Kimya öğretmeni tek basamakta gerçekleşen 

  X
2(g)

 + 2Y
2(g)

 → X
2
Y

4(g)
 + ısı

 tepkimesini dersten önce belirli miktarlarda X
2
 ve Y

2
 ile 

başlatmış ve 10 dakikada tamamlandığını belirlemiştir. La-
boratuvarda konuyu öğrencilerine anlatan öğretmen ders 
zilinin çalmasına 5 dakika kaldığını fark etmiştir.

 Ders sonuna kadar deneyi öğrencilerine göstermek is-
teyen öğretmen,

   I. X
2
 derişimini 2 katına çıkarmak

  II. Kap hacmini 2 katına çıkarmak

 III. Tepkime kabını ısıtmak

 işlemlerinden hangilerini yaparsa amacına ulaşmış ola-
bilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve III E) II ve III 

27. Bir denge tepkimesi ile ilgili,

 • Homojen bir tepkimedir.

 • Kc değerinin birimi yoktur.

 bilgilerine göre bu tepkime aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

 A) H
2(g)

 + Br
2(s) 

  2HBr
(g)

 B) N
2(g)

 + 3H
2(g) 

  2NH
3(g)

 C) N
2(g)

 + 2O
2(g) 

  N2
O

4(g)

 D) PCI
5(g)

  PCI
3(g) 

+ CI
2(g)

 E) H
2(g)

 + CI
2(g) 

   2HCI
(g)

28. Oksijenli solunum olayında oluşan;

   I. ATP

  II. CO
2

 III. H
2
O

 moleküllerinden hangileri fotosentez tepkimelerinde 
kullanılmaz?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

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

29. 

 

1

2

3

4

5

Oogonium

Doğumdan önce

Doğumdan sonra

Birincil oosit

İkincil oosit

İkincil oosit

Zigot

Metafaz II

Sperm

Mayoz I

Kutup 
hücresi

Kutup 
hücresi

Oogenez

 Yukarıda verilen Oogenez olayı ile ilgili aşağıdaki bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

 A) 1 No'lu yapıda mitoz gözlenir.

 B) 2 No'lu hücre ergenliğe kadar bölünme göstermez.

 C) 3 ve 5 No'lu hücrelerin kromozom sayıları aynıdır.

 D) 4 No'lu hücre sperm ile temas etmezse mayoz II ta-
mamlanmaz.

 E) Sağlıklı bir bireyin oluşabilmesi için 4 No'lu hücre ile 
sperm uterusta karşılaşmalıdır.
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30. 1947 yılında kara sineklere uygulanan DDT ile pestisitlere 
dirençli böceklerin olduğu gözlenmiştir. Pestisitlere karşı 
direnç gelişimi sonucunda zararlılarla mücadelede ba-
şarısızlık görülmesi nedeniyle aşırı dozda ve sık ilaçlama 
yapılmakta bu da ürün maliyetini artırmaktadır. Böceklerde 
salgılanan bazı enzimler büyüme, gelişme ve beslenmeyi 
sağlarken pestisitin zararlı etkisini de azaltır ve böylece bu 
enzimler sayesinde pestisite karşı direnç gelişir. Direnç ge-
lişim hızı, zararlı canlının üreme hızına ve göç durumuna, 
pestisit uygulama dozu gibi durumlara bağlıdır. Tarımsal 
üretimde yanlış uygulamalar sonucu doğal seçilimle olu-
şan pestisit direncini farklı verileri kullanarak da ispatlamak 
mümkündür.

 Buna göre doğal seçilimle ilgili,

  I. Adaptasyonu sağlar.

 II. Biyolojik çeşitliliği azaltır.

 III. İnsanlar tarafından gerçekleştirilir.

 açıklamalarından hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

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

31. Çift çenekli bitkilerin yaprak ve kök epidermislerinden, 

   I. Tüy

  II. Hidatod

 III. Stoma

 IV. Kütikula

 yapılarından hangileri ortak olarak oluşur?

 A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve IV

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

32. Polenler mayozla oluşan ve birbirinden farklı özelliklere sa-
hip hücrelerdir. Polenler su, rüzgâr, hayvanlar ve insanlar 
gibi farklı vektörler (taşıyıcı) tarafından dişicik tepeciğine 
ulaşır. Polenlerin dişicik tepeciğine ulaşmasına tozlaşma 
denir. Bazı çiçekler kendi kendine tozlaşma gerçekleştir-
melerine rağmen bazıları karşılıklı (çapraz) tozlaşmalar ya-
par. Dişicik borusu kısa bitkilerin çapraz tozlaşma ihtimali 
azalır. 

 

 Tam bir çiçeğin gösterildiği yukarıdaki şekilde, dişicik 
borusunun uzun olması,

   I. Kalıtsal çeşitliliği arttırma

  II. Çapraz tozlaşmayı sağlama

 III. Oluşacak tohum sayısını arttırma

 avantajlarından hangilerini sağlar?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

33. İç organların işlevini yerine getirmesinde,

   I. Duyu nöronu      

  II. Ara nöron       

 III. Motor nöron

 sinir hücresi çeşitlerinden hangileri görev yapabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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



37FEN BİLİMLERİ TESTİ

AYT - 2 (A KİTAPÇIĞI)

D
ER

S
M

AR
KE

T

34. Aşağıda verilen,

   I.  Adrenalin .

  II.  Kalsitonin

 III.  Glukagon

 IV. Kortizol

 hormonlarından hangilerinin salgılanmasında hipofiz 
bezi hormonlarının etkisi yoktur?

 A) Yalnız IV B) I ve II C) III ve IV

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

35. Bir öğrenci gerçekleştirdiği bir deneyde şu sonuçlara ulaş-
mıştır.

 1. Havada açık bırakılan kanın renginin değiştiğini,

 2. Toplardamardan aldığı kanı bir kaba koymuş ve kanın 
hava ile temas eden kısmının daha açık kırmızı olduğu-
nu,

 3. Hava temasının az olduğu bölgede kanın daha koyu 
olduğunu gözlemlemiştir.

 Bu çalışmalara göre, 

   I.  Kandaki maddeler, havadaki gazlarla tepkime vermek-
tedir.

  II.  Havada bulunan bazı maddeler kanla birleştiğinde ka-
nın renk tonunda değişime neden olur.

 III. Kanda bulunan maddeler havadaki gazlarla, solunum 
sistemi dışında da etkileşebilir

 yargılarından hangilerine ulaşılır?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

36. Çölyak, tahıllarda bulunan gluten adlı proteinin ince ba-
ğırsak iç duvarında, bağışıklık sistemini uyarması sonucu, 
villusların düzleşmesi ve görevini yapamaz hale gelmesi ile 
gelişen bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip bireylerde besin 
emiliminde problemler ortaya çıkar. 

 Buna göre, 

   I.  Çölyak hastalığı ince bağırsaktaki sindirim enzimlerinin 
yetersiz çalışmasına neden olur.

  II.  Çölyak hastası bireylerde beslenme yetersizliğine bağlı 
metabolik rahatsızlıklar gözlenebilir.

 III. Çölyak hastalarının vücut hücrelerinde, gluten prote-
ininden alınan aminoasit miktarı bakımından eksiklik 
gözlenir.

 yargılarından hangilerine varılabilir?

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

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

37. Bir şehirde yaşayan insan popülasyonunun nüfus artış hı-
zının zamana bağlı değişimi aşağıda verilmiştir.

 

Nüfus artış hızı

Zaman0 t
1

t
2

t
3

t
4

t
5

 Buna göre

   I. t
2
 anından sonra nüfus sürekli azalmıştır.

  II. 0 - t
4
 aralığında nüfus sürekli artmıştır.

 III. Bu popülasyon taşıma kapasitesine t
2
'de ulaşmıştır.

 IV. t
4
 - t

5
 aralığında nüfus azalmıştır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve IV

  D) I ve III E) II, III ve IV 
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38. Aşağıdaki tabloda bir protein molekülünün sentezi için ge-
rekli amino asit çeşitleri ve bu amino asitlere şifre veren 
mRNA kodonları gösterilmiştir.

Aminoasit çeşidi mRNA kodonları

Valin GUU - GUC - GUA - GUG

Histidin CAU - CAC

Aspartik asit GAU - GAC

Metiyonin AUG

 Yukarıdaki bilgilere göre amino asit dizilimi 

 Metiyonin-Valin-Histidin-Aspartik asit - Valin - Histidin

 olan proteinin sentezinde aşağıda verilen mRNA dizi-
limlerinden hangisi görev almış olabilir?

 (AUG başlangıç kodonudur. mRNA okuma yönü soldan 
sağa doğrudur.)

 A) CCC-AUG-GUU-CAU-GUC-GAU-GAU-UAA

 B) AUG-GUG-CAC-GAU-GUU-GAU-UGA

 C) GUG-CAU-AUG-GUG-CAU-GAC-GUC-CAC-UAA

 D) GUG-GUU-CAU-AUG-CUG-CAU-GAU-GUG-UGA

 E) AUG-CAU-GUU-GAC-CCC-UGA

39. Sağlıklı bir insanda;

   I. Laktoz     

  II. Nişasta       

 III. Fruktoz

 IV. Selüloz

 V. Protein

 moleküllerinden hangilerinin sindirimi, hem ince bağır-
sak boşluğunda hem de hücre içinde gerçekleşmez?

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

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

40. DNA'nın kendini eşlemesi sürecinde,

   I. Replikasyon orijinin DNA helikaz enzimi ile açılması

  II. DNA polimeraz enzimi ile yeni zincirlere nükleotit eklen-
mesi

 III. Replikasyon çatallarının oluşması

 IV. DNA ligaz enziminin DNA parçacıklarının fosfodiester 
bağı ile birleştirilmesi

 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

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

  D) I - III - II - IV E) I - II - IV - III 

SINAV BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



.



1. Öğrenciler, Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadır.
2.  Cevap kağıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya cevap kağıdı kullanıl-
 mayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
3.  Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri 
 yasaktır.
4.  Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak silgiyle cevap kağıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni cevabınızı 
 kodlayınız.
5.  Cevap kağıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
6.  Cevaplarınızı cevap kağıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.
7.  Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
8.  Soru kitapçı üzerinde yapılıp cevap kağıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9.  Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
10.  Cevaplamaya istediğin sorudan başlayabilirsiniz.
11.  Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.Zamanınız kalırsa bu 
 sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
12.  Sınav puanınızın hesaplanmasında dört yanlış bir doğru cevabınızı götürecektir. Alt testler bu şekilde hesapla-
 narak net puanlarının Toplamı toplam net puanınızı verecektir.
13.  Sınav bitiminde soru kitapçı ve cevap kağıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
14.  Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, 
 yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu 
 araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
15.  Cevap kağıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
16. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakının kullanmanız 
 durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
17.  Soruları ve sorulara verdiğimiz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
18.  İlk 15 dakika dışarı çıkılmayacaktır.
19.  Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
20.  Sınav sonrasında iptal edilen sorular cevap anahtarlarında “X” şeklinde görünecektir.
21.  Sınav sonrasında herhangi bir soruda birden fazla doğru cevap olması halinde öğrencilerin vermiş olduğu tüm 
 cevaplar doğru olarak kabul edilir ve sınav karnesinde bu soruların cevapları “H” şeklinde gösterilir.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI
MUTLAKA OKUYUNUZ.
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