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3 Diğer sayfaya geçiniz.

2. DENEMETürkçe TÜRKÇE TESTİ

1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A A A A A

1. Sanatkâr ruhlu, şair yaradılışlı (doğuştan şiir yazma  
 I
becerisine sahip) bir insan olan Âkif’in kendine mah- 
 II
sus (kendine özgü) bir şiir anlayışı vardır. O, eser-
leriyle arasında şahsiyetli (belirgin özellik) bütünlük 
 III
olan ender  (çok seyrek) karakterlerden biridir. Şiirin- 
 IV
de konuyu ön planda tutup gerekli gördüğü her alan-
da şiir yazdı. Toplumdan yana, ahlakçı ve idealist (ge- 
 V
leceği düşünen) bir yol seçti.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi-
nin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamay-
la uyuşmamaktadır?

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

2. I. Çok çalıştın ve istediklerine kavuştun sonunda.
II. Uzun zamandır giymediğim ceketin düğmeleri 

kavuşmuyor artık.
III. Şehrin bitimiyle birlikte iki nehir kavuşuyor.
IV. Sıhhatine kavuşması tüm insanlığın hayrına oldu.
V. Düşlerinde sadece onunla kavuşacağı gün vardı.

“Kavuşmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

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

3. İsmine atfen (Eğilmez Ekolü) ya da şirketlerine gön-
dermelerle yapılan yakıştırmalar, Ertem Eğilmez’in 
sinema anlayışını bütünüyle kuşatmadığı gibi ye-
terince açıklamaktan da biraz uzaktır. Eğilmez, ço-
ğunluğu komedi türünde olmasına rağmen her türde 
şansını denemiş, ikinci çevrimler yapmış, 1973’te 
“Canım Kardeşim” filmiyle sinemadaki her bir dalga-
lanmaya açık rotasını tek bir hedefe yönlendirmiştir. 
Eğilmez’in Türk sinemasındaki yönetmenler skala-
sındaki yerini yanılgı payına ödün vermeden tespit 
etmek, öyle sanıldığı gibi pek kolay bir şey değildir.
Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılaya-
bilecek bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde vardır?

A) Kimsenin görüşüne değer vermeden burnunun 
dikine giden biriydi.

B) Uzlaşmaya varabilmek için kendi isteklerinden 
karşı taraf yararına vazgeçmek istemiyordu.

C) Hayatın ona sunduklarını sadece hedefleri ile 
uyuşursa değerlendirirdi.

D) Sevgisi uğruna, prensip saydığı birçok düşünce-
sini değiştirmiş.

E) Tarif edemediği duygularını anlayan kişinin sade-
ce kardeşi olduğu bir gerçekti.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

2. DENEME

A A A A A

Türkçe

4. Âşık Ömer, 17. yüzyılın üç büyük ozanından biri kabul 
edilir. Başlangıcı olmayan bir gelenek öğretisi olarak 
öğrendiğini öğretmeyi ilminin zekâtı saymıştır.
Bu parçada altı çizili söz öbeğinin kattığı anlam 
aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Sınavda öncelik eski çalışanlara verilecekmiş.
B) Yaşanan onca şeye rağmen kadim dostlukları bo-

zulmadı.
C) İlk gelen sonuçlara göre iki parti barajı geçecek 

gibi duruyor.
D) Aynı hataları sürekli yapıyor olması, herkesi ra-

hatsız etmeye başladı.
E) Yeni tanıştığı insanlara bile sonsuz bir güven 

besliyordu.

5. Cesarete insani niteliklerin ilki gözüyle bakılması ye-
rindedir çünkü bütün öteki nitelikler onun sayesinde 
ortaya çıkar.
Bu cümlede cesaretle ilgili olarak asıl anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanları yanlışlara düşmekten koruduğu
B) Hayatın içinde her zaman var olduğu
C) Dünyadaki önemli niteliklerin sonucunda ortaya 

çıktığı
D) İnsanın vasıflarının onun yardımıyla ortaya çıktığı
E) Diğer duygularla var olduğu

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Yeni kaydolan öğrenciler için ek sınıf açıldı.
B) Nisan ayındaki seçimde iki aday başkanlık için 

yarışacak.
C) Eğitim sisteminde yapılan değişiklikleri takip et-

mek çok zor oldu.
D) Yazar, bugüne kadar öykü türünde eser kaleme 

almadı.
E) Psikolojik baskı olarak nitelendirilen “mobbing”in 

Türkçe karşılığı “bezdiri”dir.

7. Gerçek mutluluğun karakteri; sürekli olması ve hiç-
bir engele çarpmamasıdır. Bu iki karakteri olmayan 
mutluluk gerçek değildir. Mutluluk ile arzu birlikte ola-
mazlar. Hayatında olup biten şeylerin dilediğin şekil-
de olmasını isteme, nasıl oluyorsa öyle olmalarını 
iste. Böylece her zaman mutlu olursun.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur?

A) Ünsüz değişimi
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü aşınması
D) Ulama
E) Ünsüz düşmesi
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5 Diğer sayfaya geçiniz.
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Türkçe

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ünlü düşmelerin-
den hangisi farklı bir şekilde meydana gelmiştir?

A) Ek derste, yanlış yapılan sorular cevaplandırıla-
cak.

B) Beslediği yavru köpeklerin bir kısmını sahiplen-
dirdi.

C) Kümesteki tavuklar bir süredir hastalıktan dolayı 
yumurtlamıyor.

D) Yaşadıklarından sonra evde yalnız kalmaktan 
korkuyor artık.

E) Kaybedilen zamanın telafisi ne yazık ki mümkün 
olmuyor.

9. Ruhun gözyaşları, kendisi olmaktan yorulan  
 I II
kadınların dünyaya bıraktıkları manifestodur.  
 III
Yakınlığın öldüğü, zalimliğin ayyuka çıktığı bir  
 IV
dünyada ağlamak var olmaktır.
 V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi 
“hem yapım hem çekim eki” almıştır?

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

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?

A) Ajanstan veri akışının sağlanamaması tepki top-
ladı.

B) Yıllardır görmediği oğlu bir gün çıkageldi.
C) Sesi o kadar güzeldi ki herkesi büyüledi.
D) Herkesin gözü yeni gelen öğrencinin üzerindeydi.
E) Yazarın üslubu yaşadığı dönemde iz bıraktı.

11. Gecesini gündüzüne katıp, bıkmadan, usanmadan 
çalışan nice azimli öğrenci; çalışmalarının karşılığını 
alamadığında bir umutsuzluk bulutunun içinde kay-
boluyor.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıda-
kilerin hangisinde verilmiştir?

A) Özne – nesne – yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) 
– yüklem

B) Özne – zarf tümleci – yer tamlayıcısı (dolaylı tüm-
leç) – yüklem

C) Zarf tümleci – nesne – özne – yüklem
D) Özne – nesne – zarf tümleci – yüklem
E) Zarf tümleci – özne – yer tamlayıcısı (dolaylı tüm-

leç) yüklem
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6 Diğer sayfaya geçiniz.
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12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı 
farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?

A) Son yazdığım şiiri nasıl buldun?
B) Niçin şimdiye kadar bir şey söylemedin?
C) Bu seneki yurt dışı eğitimi ne zaman başlayacak?
D) Bugün neden gelmediğini sen biliyor musun?
E) Bu planlama için ne kadar bütçe gerekiyor?

13. Kuzey Afrika’da Kahire kahvehanelerinin tarihini 
ve gündelik yaşamdaki yerini inceleyen Depau- 
 I
le, benzer biçimde Mısır’da evlerin dar olması ve  
 II
harem ile selamlığını kimi zaman belirgin bir biçimde  
 III IV
ayrı olmaması nedeniyle, evin erkeklerinin misafir-
lerini mahalle kahvehanesinde ağırladıklarını belirt-
miştir.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşa-
ğıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak ve-
rilmiştir?

I II III IV
A) Sıfat Zamir Edat İsim
B) İsim Sıfat Bağlaç Edat
C) Sıfat Zarf Bağlaç İsim
D) İsim Zamir Zarf Edat
E) Zarf Sıfat Edat İsim

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır?

A) İşlediği suçtan dolayı ömrünün geri kalanı hapis-
hane köşelerinde geçecek.

B) Ne zaman adımımı atsam böyle kasvedli bir ha-
vaya bürünüyor bu şehir.

C) Birdenbire ortaya çıkan ışık hüzmesi, insanlarda 
tedirginlik yarattı.

D) Hanımeli Sokağı’nda başlayan yangın, diğer so-
kaklara da sıçrıyor.

E) Her şey sonuçların açıklanmasıyla sona erdi, oy-
saki çok umutlanmıştık.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleş-
mesi kuralına uyulmamasından kaynaklanan ya-
zım yanlışı vardır?

A) Verdiği cevapların doğru yanlış olduğunu kabul-
lenmemişti.

B) Son eseri köyden kente göç eden insanların ya-
şamını anlatıyordu.

C) Buraya en son 2005’de geldiğini söyledi.
D) Talihsiz adamın geçmişte neler yaşadığını kim-

se bilmiyordu.
E) Her cümlesinin sonuna hiçbir taraftan destek al-

madığını eklerdi.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.
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Türkçe

16. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlerden 
hangisine farklı bir noktalama işareti getirilme-
lidir?

A) Kapıyı açıp kısık ( ) yorgun bir sesle içeri davet 
etti.

B) Sarısı ince ( ) laciverdi kalın çizgili havluyu de-
mirden aldı.

C) Neden yapacak bir şey yok ( ) diye yakındı.
D) Yastığı başucuna itti, düzeltti ( ) yorganı üstüne 

çekip uzandı.
E) Yatağında doğruldu ( ) masa lambasının yanın-

daki saatine baktı.

17. Hayatını bazı temeller üzerine kuran Salih ( ) evini  
( ) arkadaşlarını ( ) işini bir anda bırakıp hiç bilmedi-
ği bir kasabaya yerleşti. Aklında sadece birkaç soru 
vardı ( ) Ben kimim, neredeyim, ne için yaşıyorum ( )
Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşa-
ğıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıy-
la getirilmelidir?

A) (;) (,) (,) (;) (?)
B) (,) (,) (,) (:) (.)
C) (;) (,) (,) (.) (?)
D) (,) (;) (,) (!) (.)
E) (;) (,) (,) (:) (?)

18. Geçmişi yeterince algılayıp değerlendiremeyen top-
lumların geleceğe ilişkin açılımları da olamaz. Geç-
mişin kültür birikimini özümsemeden günümüzün 
anlaşılması olanaksızdır. Çağdaş yazarlarımızın ya-
pıtlarını hakkıyla değerlendirebilmek, geçmişte ya-
ratılan yapıtların tanıtılıp özümsenmesine bağlıdır. 
Kuşaklar arasındaki bağın sağlıklı bir biçimde ku-
rulması, kültür ve edebiyatın geleceğe taşınabilmesi 
için kuşaklar arasında kopukluk olmaması gerekir.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Geçmiş ve gelecek iç içedir.
B) Kültürün benimsenmesi, yaşanılan dönemi an-

lamlandırır.
C) Geçmişte kaleme alınan eserler, günümüz eser-

lerini değerlendirmede yardımcı olur.
D) Kültür ve edebiyatın aktarılması, nesiller arasın-

daki ilişkiye bağlıdır.
E) Edebiyatın geleceğe taşınabilmesi için eserlerin 

dilinde sadeleşme yapılmalıdır.
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19. Papazların dediğine, kitapların yazdığına göre içeri 
tıkıyorlar. Birkaç kez de tımarhaneye attılar, yine de 
bir şey yapamıyorlar bana. Özgürüm çünkü. Sık sık 
soruyorlar. “Adın nedir senin?” Bir adım olduğunu sa-
nıyorlar. Oysa yoktur adım. Hepsini tek tek attım, ne 
adım vardır ne yurdum. Ben varım yalnız.
– Adın nedir?
– İnsan.
– Kaç yaşındasın?
– Saymadım. İstesem de sayamazdım zaten. Her 

zaman vardım, her zaman da var olacağım çünkü.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Söyleşmeye bağlı anlatım kullanılmıştır.
B) Örneklemeler yapılmıştır.
C) Birinci kişili anlatımdan yararlanılmıştır.
D) Devrik cümlelerden faydalanılmıştır.
E) İkilemelere yer verilmiştir.

20. I. Bu sonuçların en dikkat çekici olanı muhtemelen 
buhar makinesiydi.

II. Daha sonra 19. yüzyıl sonunda Michael 
Faraday’ın öncülüğünde elektrik mühendisliği 
dediğimiz yeni bir teknik doğdu.

III. Daha önceki bilim akademilerine ilave olarak uz-
manlaşmış yeni bilim cemiyetleri ortaya çıktı.

IV. 19. yüzyılda bilimin her dalında büyük ilerleme-
ler görüldü.

V. Diğer tarafta bilimin pratik sonuçlarının günlük 
hayatta açıkça kendini göstermesi, bilimi daha 
popüler kıldı.

VI. Bunlar bilgi miktarındaki artışın ve gelişmiş tek-
niklerin gerektirdiği gittikçe artan uzmanlaşma-
nın bir belirtisiydi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir 
paragraf oluşturulmak istendiğinde sıralama na-
sıl olmalıdır?

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

21. (I) Dış görünüş kişilikle yakından ilişkilidir.  (II) İn-
san kapalı kutu gibidir. (III) Biz onun dış görünüşüne 
bakarak içinden bilgi almaya çalışırız. (IV) Aşktaki 
başarı kişilikle bağlantılıdır. (V) Bunun için de biraz 
zaman geçmesi lâzımdır ki kapalı kutu anlaşılabilsin.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
si düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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22. Klasik koşullanma, organizmanın başlangıçta etki-
siz olan bir uyarıcıya tepki vermeyi öğrenmesidir. 
Rus fizyolog Pavlov’un çalışmalarıyla ortaya çıkmış-
tır. Pavlov, çalışmaları sonucunda ilginç bir olayla 
karşılaşmıştır. Köpek, yiyecek gelmeden de salya 
salgılayabilmektedir. Normal olan, köpeğin yiyecek 
verildikten sonra salya salgılamasıdır. Oysa köpek-
ler, boş yiyecek tabağını gördüğünde hatta Pavlov’un 
ayak seslerini duyduğunda salya salgılamışlardır. 
Pavlov bunun sonucunda, doğal tepkilerin zamanla 
başlangıçta etkisiz olan uyarıcılarla tepki oluşturabi-
leceğini keşfetmiştir. 
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kesin 
olarak söylenebilir?

A) Çalışmalar başka hayvanlar üzerinde de denen-
miştir.

B) Klasik koşullanma Rusya’da ortaya çıkmıştır.
C) Sadece hayvanlar üzerinde geçerli olan bir ça-

lışmadır.
D) Pavlov, önceden bilinmeyen bir durumu ortaya 

koymuştur.
E) Çalışmalar insan üzerinde de aynı sonuçları or-

taya çıkarmıştır.

23. Psikologlar, yürüyen veya koşan insanların depres-
yon yönünden hem psikolojik hem de fizyolojik fay-
dalar elde ettiklerini görmüşlerdir. Bu tip egzersizler 
depresyon ve anksiyeteyi azaltır, kişiye kendini iyi 
hissettirir. Fiziksel egzersiz yaparken depresyon his-
lerinin korunması zordur. Dahası egzersiz mutluluk 
hormonları olarak bilinen endorfinlerin salgılanma-
sını artırmaktadır.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Yürümek ve koşmak hormon salgılanmasında et-
kilidir.

B) Fiziksel egzersizler insan zekâsını geliştirir.
C) Mutluluk hormonu salgılamanın yolu egzersiz-

den geçer.
D) Fiziksel egzersizler depresyon riskini azaltırken 

mutluluk hormonu salgılanmasını artırır.
E) Egzersizler insanlara hem fizyolojik hem psiko-

lojik fayda sağlar.

24. ---- insanlardan Martin Luther King, tarihe geçmiş 
konuşmasında siyahi vatandaşların beyazlarla eşit 
haklara sahip olması gerektiğini anlatırken defalar-
ca “Bir hayalim var!” diye bağırır karşısındaki kala-
balığa. Her önemli mesajın öncesinde bunu olanca 
gücüyle tekrarlar. Söylediği sözlerin yüreklerde yan-
kılanmasını sağlayan, bu kısacık cümledir. Şayet, 
meydanı dolduranlara “Şu tarihe kadar tamamlana-
cak ve başarı düzeyi şu yöntemle ölçülecek bir he-
defim var. Şimdi size aksiyon planımı anlatacağım.” 
diyerek istatistikî tablolar göstermeye başlasaydı bu-
gün kimse o konuşmayı hatırlamazdı.
Bu parçanın başına anlam bütünlüğü dikkate alı-
narak aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Adalet duygusunu kaybetmeyen
B) Fikirlerini insanlara dikte eden
C) Hitabet gücü yüksek olan
D) Yaşadığı dönemde ses getiren
E) Söylemleriyle insanları etkileyen
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25. Para vermekten haz duyarım; omuzlarımdan bir yük 
atmış, bir çeşit kölelikten kurtulmuş gibi olurum. Ay-
rıca para verirken doğru bir iş yapmanın, başkasını 
memnun etmenin keyfini duyarım. Ama hesap kitap, 
pazarlık isteyen alışverişlere yanaşmam; bu türlü-
sünü benim yerime yapacak kimse olmadı mı işin 
uzamasına meydan vermem. Yaradılışıma çok ay-
kırı gelen o iğrenç konuşmalara düşmektense bıra-
kır kaçarım. Dünyada pazarlık kadar iğrendiğim bir 
şey yoktur.
Bu parçaya göre yazarın pazarlıktan nefret etme 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazarlık esnasında geçen diyalogların fıtratına 
aykırı olması

B) Birini mutlu edecek durumu ortadan kaldırması
C) Omuzlarına büyük bir yük bindirmesi
D) İnsanların hak ettiklerini değersizleştirmesi
E) Çok karmaşık ve hesap kitap isteyen bir iş olması

26. 20. yüzyılda dünya ekonomisinde yaşanan deği-
şimler ve teknolojik, ekonomik iyileştirmelerle birlik-
te hava yolu ulaştırma sektörü çok hızlı bir gelişim 
göstermektedir. Hava yolu ulaşımının diğer ulaşım-
lara göre çok daha hızlı gerçekleşebilmesi nedeniyle 
insanlara büyük bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. 
Hızın sağladığı kolaylığa, teknolojinin diğer bileşen-
lerinin de eklenmesiyle hava ulaşımı her geçen gün 
daha çekici hâle gelmektedir. Havacılık sektörü ken-
dini devamlı yenilemek ve değişen şartlara uyum 
sağlamak durumunda olan bir sektördür. Bu amaç-
la, dünyanın önde gelen seyahat ve ticaret organla-
rı bir araya gelerek havacılık sektörünün vizyon ve 
misyonunu belirlemişlerdir.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Teknolojik gelişmeler ulaşım ağını etkilemektedir.
B) Hava ulaşımının sağladığı kolaylıklar insanlar ta-

rafından ilgi görmektedir.
C) Havacılık sektörü tek bir elden yönetilmektedir.
D) Hava yolu şirketleri hızlı bir değişim içindedir.
E) En hızlı ulaşım, hava yoluyla sağlanmaktadır.

27. İnsanlar arasındaki yeni iletişim biçimi olan sosyal 
medyanın olumsuz etkilerinden biri de sosyalleşme-
nin aksine, yabancılaşma ve yalnızlaşmayı ortaya çı-
karmasıdır. Yüz yüze iletişim azalıyor ve sanal ağlar 
üzerinden birbirini sürekli gören insanlar konuşmak 
için birbirlerine zaman ayırmıyorlar. Sosyal medya 
sürekli haberleşme sağlıyormuş gibi görünse de ge-
niş açıdan baktığımızda hayatımızdaki olumsuz et-
kilerini fark edebilmekteyiz.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?
A) Sosyal medya, insanlar üzerinde birçok olumlu 

etkinin yanında bazı önemsiz olumsuzluklar da 
doğurmaktadır.

B) İnsanlar sadece internet üzerinden konuşuyor fa-
kat yüz yüze geldiklerinde konuşmuyorlar.

C) Sosyal medya, anında haberleşmenin en önemli 
araçlarından biridir.

D) Hayatımızdaki olumsuz iletişim şekillerinin çoğu 
bilgisayar bağımlılığından ortaya çıkmaktadır.

E) Son dönemlerde insanlardaki yalnızlaşma ve ya-
bancılaşma sorununun sebeplerinden biri sosyal 
medyadır.
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28. Tarihî olayların gerçekliği ve kurgusallığı arasındaki 
ikilemin hem yazarlar hem de okuyucular için başka 
türlü bir farkındalık deneyimi içermesi de edebiyatın 
gücü olsa gerek. Tarihçi öykücüler, arşivde rastladık-
ları belgelerde, diyalogları ve ismi geçen karakterleri 
edebî bir anlatısallık içinde yeniden canlandırmakta 
oldukça başarılı olmuşlardır. Kaleme aldıkları öykü-
lerin kendine özgü konuşkanlıkları, tarihsel olduğu 
kadar duygusal ve düşünsel sıçramalarla desteklen-
miştir. Ayna zamanda yazarlar, okuyucuya hayal kur-
ma özgürlüğü de vermiştir.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Tarih ve edebiyat bir arada sunulabilen alanlardır.
B) Tarihî olaylar, edebiyatta yalnızca öykülerde de-

ğerlendirilir.
C) Tarihî olaylara edebî bir nitelik yüklenebilir.
D) Yazarlar, tarihsel bulguları okuyucuyla buluşturur.
E) Edebiyatın içinde yer alan tarih, okuyucuyu ka-

lıpların dışına çıkarır.

29. Benim şiirim rahatı yerinde olan insanların temsilci-
si olamaz. Şiirimin yönelmesi gereken toplum kesi-
mi, ekonomi ve zevk bakımlarından gelişmemiş halk 
katmanı olmalıdır. Bir başka deyişle, şiir azınlığın de-
ğil; çoğunluğun sanatı olmalıdır. Şiirin söz konusu 
toplumsal yönelimi eski ve mevcut şiirin amaçlarıy-
la uygulamaya dönüştürülemez. Şair, başka sanat 
dallarının anlatım amaçlarından yaralanmamalıdır. 
Şiirde sözcüğün ses değerine önem verilmemelidir. 
Şiirin temel özelliği anlam olmalıdır. Şiir gelişebilmek 
için akım, ekol vb. oluşumlardan bağımsız olmalıdır. 
Şirin değişmez olmadığı; aksine görece bir yapıya 
sahip olduğu yeni kuşaklara anlatılmalıdır.
Böyle düşünen bir şairin aşağıdakilerden hangi-
sini söylemesi beklenemez?

A)  Şiir toplumun fakir kesimine seslenmelidir.
B) Geniş kitleleri ilgilendiren, çoğunluğu kucaklayan 

şiir; gerçek şiirdir.
C) Şiirde sözcükler hem anlam hem ses yönüyle ön 

plana çıkarılmalıdır.
D) Sanatçının bağlı olduğu akımın şiirlerin gelişimin-

de etkisi olmamalıdır.
E) Yeni yetişen şairlere, şiirin anlamının kişiden ki-

şiye değişebileceği anlatılmalıdır.

30. Robert Fulton; buharlı gemi modeli üzerinde çalışır-
ken arkadaşları onu “gerçekleşmesi imkânsız” di-
yerek teorisinden vazgeçirmeye çalışmışlar, buharlı 
gemi yerine yelkenli gemilerin hızını ve randımanını 
artıracak bir cihaz geliştirmesini istemişlerdi. Fulton 
ise “Gelişmek için dış kaynaklara dayanan bir şey 
beni ilgilendirmez. Güç o şeyin kendi içinden gelme-
li.” diyerek reddetmiş ve bu düşüncesi, buharlı gemiyi 
icat etmesini sağlamıştı.
Bu parçada, Fulton’un verdiği cevapla aşağıdaki-
lerden hangisi aynı doğrultuda değildir?

A) İnandığınız zaman, aklınız o şeyi yapmanın yol-
larını bulur.

B) Başarınızın büyüklüğünü inancınızın büyüklüğü 
belirler.

C) Zihin, bir şeyi yapabileceğini kestirebildiği süre-
ce başarılı olur.

D) Hiçbir zaman vazgeçmeyen bir insanı yenmek 
zordur.

E) İmkânsız olan şeyleri kovalamak, zamanın insa-
noğluna karşı kazandığı zaferlerdir.
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31. Ön yargıların baskın olduğu toplumlarda, kendini ifa-
de edebilmek kurak topraklarda gül yetiştirmekten 
daha zordur. Dünya üzerinde oynanan çok sinsi ve 
egoist politikaya sahip bazı topluluklar, toplumların 
belli olaylara karşı ön yargılı olmaları için her yolu 
denemekten çekinmemektedir. Geneli ön yargılı ki-
şilerden oluşan böyle toplumlar, bir tür esir kampın-
dandırlar. Yüzyıl önce ne ise bugün de böyledir. Yüz 
yıl sonra  böyle olacaktır. Zihnimiz böyle dayatılmış 
ön yargıların esiriyse hiçbir zaman gerçekleri göre-
meyiz.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Dünyada insanların ön yargıya sahip olmasını is-
teyen bencil topluluklar vardır.

B) Bir toplumun çoğunluğu ön yargılı ise o toplumun 
özgürlüğünden bahsedilemez.

C) Gerçekleri görebilmek için ön yargılarımızı bir ke-
nara bırakmalıyız.

D) İnsan; kendini her durumda, her koşulda ifade 
edebilir.

E) Ön yargılarından dolayı özgürlüklerini kaybeden 
toplumlar geçmişte nasılsa bugün de öyledir.

32. (I) Plastikler neredeyse hayatımızı ele geçirmiş du-
rumda. (II) Görüntü kirliliğinin yanı sıra insan sağlığı-
nı tehdit ediyor, denizlere karışarak başka canlılara 
zarar veriyor. (III) Her yıl 500 milyar üretilen plastik 
şişelerin yarıdan fazlası bir defalık kullanımın ardın-
dan çevreye atılıyor. (IV) Pet şişe, poşet gibi sürekli 
kullandığımız bu ürünler hem insan sağlığına hem 
de doğaya zarar vermektedir. (V) Durumun en en-
dişe verici tarafı ise tıpkı bir bumerang gibi doğaya 
bırakılan plastiğin yediğimiz balıkla bile tabağımıza 
dönüyor olması.
Bu parçada, anlam akışındaki bozukluğu gider-
mek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) II ve IV. cümle yer değiştirmelidir.
B) V. cümle I. cümleden sonra getirilmelidir.
C) III ve IV. cümle yer değiştirmelidir.
D) I ve III. cümle yer değiştirmelidir.
E) II. cümle V. cümleden sonra getirilmelidir.

33. Benim hırsım kıskançlıktan kaynaklanmıyor. Baş-
ladığım bir işi en iyi şekilde bitirebilme isteğinden 
kaynaklanıyor. Bu da beni hırslıymış gibi gösteriyor. 
Adına ne dersek diyelim bendeki bu duygu, kendimi 
başarılı sayabildiğim bütün işlerde en önemli etken. 
Başarıya giden yolda her zaman en iyisini hedefle-
dim. Zaman zaman da hırçınlaştım. Yakaladığım ba-
şarı beni huzura eriştirdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının 
başarısının dayandığı temeldir?

A) Hırslarına yenik düşmeden hareket edebilmesi
B) Bir şeyi herkesten çok istemesi
C) Sonuca en iyi şekilde ulaşmayı arzulaması
D) Hırçın davranabilmesi
E) Her adımında huzuru hedeflemesi
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34. Gazeteci:
(I)…
Yazar:
Bu tür bir metnin karşı karşıya kalacağı en büyük 
risktir ajitatif bir dile kayması. Benim açımdan bu-
nun panzehri, toplumsal alanın içinde bireye odak-
lanmaktır.
Gazeteci:
(II)…
Yazar:
Benim için bu kitap bitti. Artık, okurun nabzında bo-
zuk bir saat. Romanın okurda devam etmesini, ka-
bul görmesini ve kendini hissettirmesini umuyorum.
Yukarıda numaralanmış yerlere sırasıyla hangi 
sorular getirilmelidir?

A)  (I) Eserin üslubuyla ilgili ne söylersiniz?
 (II) Tekrar yazmayı düşünüyor musunuz?
B) (I) Metindeki en temel sıkıntı nedir?
 (II) Romanın yeni baskısı olacak mı?
C)  (I) Konuyu neden dramatize etmediniz?
 (II) Romanın devamı olacak mı?
D) (I) İçerikte tercihiniz ne olurdu?
 (II) Eserin dilini başarılı buluyor musunuz?
E)  (I) Bireysel temaları nasıl ele alıyorsunuz?
 (II) Romanla ilgili okuyuculara tavsiyeleriniz ne-

lerdir?

35 ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre 
 yanıtlayınız.

Mehmet Âkif, Safahat’ın ikinci bölümü olan 
“Süleymâniye Kürsüsünde” adlı eserinde, kürsüdeki 
vaize Batı medeniyetinin ilim ve sanatını bize özgü 
değerlere sadık kalarak mutlaka almak gerektiğini 
söyletir. Sanat ve ilim, insanlığın ortak üretimi olan 
evrensel değerlerdir oysa kültür millîdir ve her mille-
tin yaşayışını, zihniyetini ve geçmişini yansıtır. Batılı 
medeniyetlerin seviyesine yükselme sürecinde her 
millet kendine hüviyet kazandıran bu değerleri ko-
rumalıdır.

35. Bu parçadan hareketle Süleymâniye Kürsüsün-
de adlı eser ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Eserdeki düşünceler bir vaizin ağzından aktarıl-
mıştır.

B) Batı uygarlığının ne şekilde alınması gerektiğin-
den söz edilmiştir.

C) Eser sanatçının ikinci kitabıdır.
D) Bize özgü değerlerin korunması gerektiği vurgu-

lanmıştır.
E) Kültürün ulusal olduğuna ve ulusların geçmişini 

yansıttığına değinilmiştir.

36. Bu parçaya göre Batılı medeniyetlerin seviyesine 
ulaşmadaki temel koşul aşağıdakilerin hangisin-
de verilmiştir?

A) Batı’yı sadece sanat ve ilim yönüyle örnek almak 
gerekir.

B) Ulusal kültürün korunması gereklidir.
C) Batı her yönüyle örnek alınarak gelişmeler takip 

edilmelidir.
D) Kültürümüzde olmayan hiçbir bilim ve sanat un-

suru taklit edilmemelidir.
E) Bilimin ışığında olan her şey her koşulda kültürü-

müze kazandırılmalıdır.
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37 ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre 
 yanıtlayınız.

Günümüzde, bilgi teknolojilerindeki yeniliklerin ve bu 
teknolojilerin kullanımının oluşturacağı etkilerin ta-
mamının anlaşıldığını ve tanımlandığını söylemek ol-
dukça güçtür. Hiç kuşku yok ki bilgi teknolojileri çok 
önemli iktisadi ve sosyal yararlar sağlayabilecektir. 
Yeni teknolojiler; ekonominin etkinliğini artırmaya, 
yeni iş imkânlarının sağlanmasına, teknik ilerleme-
lerin ve fikirlerin kolaylıkla yayılmasına, farklı ülkeler 
ve bölgelerde yaşayan insanlar arasında eş zamanlı 
iletişimin kurulmasına yardımcı olacaktır.

37. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır.
B) Birleşik yapılı sözcük vardır.
C) Öznellik ağır basmaktadır.
D) Farklı türde tamlamalar kullanılmıştır.
E) İkilemeye yer verilmiştir.

38. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi tekno-
lojinin yararlarından biri değildir?

A) İstihdam olanağı yaratmak
B) İletişimi hızlandırmak
C) Düşünce alışverişini sağlamak
D) Bireysel çalışmayı geliştirmek
E) Aktif bir iktisat ortamı oluşturmak

39 ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre 
 yanıtlayınız.

Marquez, hikâyeleri kendisinden önce başka hiç kim-
senin yapmadığı bir şekilde dile getirme yeteneğini 
gösterdi. Kolombiya’nın bir bölgesine özgü Vallena-
to müziğinin hızını ve ritmini, gazetecililiğinden gelen 
anlatım becerisini kattı hikâyeye. 1990’ların sonla-
rında “Cambioin” dergisinde gazetecilik kariyerime 
başladığımda onu çalışırken görme fırsatım olmuştu. 
Kolombiyalı genç bir gazeteci olarak onun gündelik 
ufak olayları büyülü masallara dönüştürme konusun-
daki olağanüstü yeteneğine tanık olmuştum.

39. Bu parçada altı çizili sözle ilgili olarak anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hepimizin şahit olabileceği bir olayı daha önce 
görmediğimiz bir duruma getirme

B) Her gün görebileceğimiz küçük olayları olağa-
nüstü özelliklerle anlatma

C) Basit olayları olabildiğince etkileyici anlatma
D) Yaşanan sıradan olaylara herkesten farklı baka-

bilme
E) Masalımsı özellikler taşıyan olayları sıradanmış 

gibi anlatabilme

40. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Marquez, hikâyeleri daha önce yapılamayan bir 
şekilde dile getirmiştir.

B) Marquez, eserlerinde müziğin ritmini ve gazeteci-
liğinden gelen anlatım becerisini kaynaştırmıştır.

C) Yazara göre Marquez, olağanüstü bir yeteneğe 
sahiptir.

D) Marquez’in hikâyeleri bir dönem sadece 
Kolombiya’nın bir bölgesine hitap etmiştir.

E) Marquez, bir dönem gazetecilik de yapmıştır.

Türkçe Testi Bitti.
Sosyal Bilimler Testine Geçiniz.
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1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi   
(16 - 20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A A A A A

1. Beyleri, milleti ahenksiz olduğu için Çin milleti hilekâr 
ve sahtekâr olduğu için küçük kardeş ve büyük kar-
deşi birbirine düşürdüğü için bey ve milleti karşılıklı 
çekiştirdiği için Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkar-
mış, kağan yaptığı kağanını kaybedivermiştir.
Bilge Kağan’ın söylediklerine göre;

I. Yöneticilerin halkına kötü davranması
II. İç karışıklıkların yaşanması 
III. Çinlilerin Türkler üzerindeki entrikaları
yukarıdakilerden hangisi Türk devletlerinin yıkıl-
masında etkili olan nedenlerden biridir?

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

2. Kütahya – Eskişehir Savaşı’ndan sonra 5 Ağustos 
1921’de kabul edilen Başkomutanlık Yasası ile mec-
lise ait olan yasama ve yürütme yetkileri üç aylığına 
Mustafa Kemal’e devredilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in ya-
sama yetkisini kullandığının bir göstergesidir?

A) İstiklâl Mahkemelerini kurması
B) Orduyu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekmesi
C) Tekalif-i Milliye Emirleri’ni çıkarması
D) Türk ordusuna taarruz emri vermesi
E) İtilâf Devletlerinin barış tekliflerini reddetmesi

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 – 1929 dönemi eko-
nomi politikasına damgasını vuran İzmir İktisat 
Kongresi’nin oy birliği ile alınmış önemli kararlarından 
biri de Aşar’ın kaldırılmasıdır. Bütçe gelirinin %40’ını 
karşılamasına rağmen Aşar Vergisi Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında kaldırılmıştır.
Bu uygulama yeni Türk Devleti’nin hangi özelli-
ğini göstermektedir?

A) Milliyetçi olma
B) Devletçi olma
C) Laik olma 
D) Halkçı olma
E)  Halk Egemenliğini savunma

4. Gaznelilerde halkın çoğunluğunu Afgan, Hint, Fars 
ve çeşitli Türk boyları oluşturuyordu. Devletin yöne-
tim anlayışı bir grup ayaklanırsa diğer toplulukları 
ayaklananların üzerine göndererek düzeni sağla-
mak şeklindeydi.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ula-
şılamaz?

A) Gaznelilerin çeşitli toplulukları birbirine karşı den-
ge unsuru olarak kullandığına

B) Gaznelilerin çok uluslu bir yapıya sahip olduğuna
C) Gaznelilerin asayişi önemsediklerine
D) Gaznelilerin asayişi sağlamak için farklı yollar de-

nediğine
E) Gaznelilerin ordusunun çok güçlü olduğuna
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5. Thomas Walker Arnold’a göre; Bizans İmparatorlu-
ğu yönetiminde Rum tüccarları yabancı limanlardan 
kovulurken, Osmanlı yönetimine girdikten sonra ge-
milerine Türk bayrağı çekip ticari sefere çıktıklarında 
daha önce görmedikleri saygıyı ve ilgiyi Osmanlı te-
baası olarak Avrupa devletlerinden görürlerdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabi-
lir?

A) Bizans İmparatorluğu’nun Osmanlı’dan zengin 
olduğuna

B) Osmanlının askerî bakımdan Bizans’tan güçlü 
olduğuna

C) Bizansın ticarete yön verdiğine
D) Osmanlı Devleti’nin uluslararası ticarette bir say-

gınlığının olduğuna
E) Osmanlının Bizansın ticaret yapmasını engelle-

diğine

6. Doğal afetler, oluşumları sırasında başka doğal afet-
leri tetikleyebilir.

I

II

III

IV

V

Harita üzerinde işaretli noktalardan hangisinde 
meydana gelen depremin heyelan oluşturma ris-
ki daha fazladır?

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

7. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklığa 
bağlı olarak meydana gelen orman yangını uzun uğ-
raşlar sonucu kontrol altına alındı.
Yukarıda verilen gazete haberinde;

I. Biyosfer
II. Litosfer
III. Hidrosfer
IV. Atmosfer
gibi doğal ortamlardan hangilerine değinilme-
miştir?

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

8. Aşağıdaki Dünya haritasında Japonya’dan Birleşik 
Krallığa giden bir yük gemisinin güzergâhı üzerinde 
bulunan bazı ülkeler numaralarla gösterilirken birin-
de hata yapılmıştır.

Japonya

Birleşik
Krallık

I
II

IIIIV

V

I. Hindistan II. Suriye
III. Suudi Arabistan IV. Mısır 
V. Fas

Buna göre hatanın giderilebilmesi için kaç numa-
ra ile gösterilen ülkenin değiştirilmesi gerekir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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2. DENEME

A A A A A

Sosyal Bilimler

9. Aşağıda Türkiye’de görülen bir iklimin yıllık sıcaklık 
ve yağış grafiği verilmiştir.

-100
O Ş M N M H T A E E K A

Yağış (mm) Sıcaklık ( C)°

Yağış Sıcaklık

-5

0

5

10

15

20

10
20
30
40
50
60
70
80

Grafiğe bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangi-
si yapılamaz?

A) Kış dönemi kar yağışı görülür.
B) Konveksiyonel yağışlar görülür.
C) Fiziksel ufalanma etkisi belirgindir.
D) Toprakları yıkanmış niteliktedir.
E) Yağış rejimi düzenli değildir.

10. Bitki kökleri ve yaprakları çevredeki iklim koşullarına 
göre şekillenir ve değişkenlik gösterir.

II

I

IV

V

III

Harita üzerinde numaralarla gösterilen iklim böl-
gelerinin bitki topluluklarından yaprakları geniş 
ve kök sistemleri gelişmiş olanlar hangi seçe-
nekte doğru sıra ile verilmiştir?

Geniş Yaprak Gelişmiş Kök
A) I II
B) II III
C) IV V
D) III I
E) I IV
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2. DENEME

A A A A A

Sosyal Bilimler

11. İslam felsefesinde Aristocu felsefeye denir. Temel 
konularda İslam’ı merkeze alırken yöntem olarak 
Aristoteles mantığını kullanır. Kındı, Farabi, İbn Sina 
ve İbn Rüşd gibi çok tanınan filozofların temsil ettiği 
bu ekol Aristoteles’in Arapçaya çevrilen kitaplarının 
yanı sıra onun Yeni Platoncu yorumcuları tarafından 
yazılan şerhlerinden ve Aristoteles’e mal edilen sah-
te eserlerden de önemli ölçüde yararlanmıştır.
Bu parçada bilgisi verilen felsefi görüş aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Dehriyye   B) İhvan-ı Safa
C) Batınilik   D) İşrakilik
  E) Meşşailik

12. Mutluluk nedir? sorusuna;
• Aristoteles, “Hissedilebilir bir durumdan ziyade 

bir hayati tarzdır.”
• Nietzsche, “Sürekli iyi hissetme durumudur.”
şeklinde cevap vermektedir.
Aristoteles ve Nietzsche’nin bu cevapları felse-
fenin aşağıdaki niteliklerinden hangisi örneklen-
dirmektedir?

A) Farklı konulardaki soruları cevaplamasını
B) Sonuçlara akıl yoluyla ulaşmasını
C) Cevaplarda, farklı bakış açılarının bulunmasını
D) Her türlü konuyu irdelemesini
E) Akıl ilkelerini etkili biçimde kullanmasını

13. 18 – 19. yüzyıl felsefesiyle ilgili aşağıda verilen-
lerden hangisi yanlıştır?

A) 18 – 19. yüzyıl felsefesi ilerlemeci bir anlayışa 
sahiptir.

B) 18 – 19. yüzyıl felsefesinde doğa bilimlerinin ya-
nında insan bilimlerine de önem verilmiştir.

C) 18 – 19. yüzyılda kesin doğrulara ve bilginin ilerle-
mesine dayanan entelektüel bir kültür egemendir.

D) 18 – 19. yüzyılda laik bir dünya görüşü benim-
senmiştir.

E) 18 – 19. yüzyılda akla güven duyulmuş ve akılcı 
düşünce artmıştır.

14. Akıl ile kavranan idea, nesnelerden ayrı değil nesne-
nin içindedir. Varlık dört nedene dayanır.
1. Madde nedeni
2. Biçim (şekil) nedeni
3. Etken (fail) nedeni
4. Amaç (Gaye) nedeni

Varlığı bu dört nedene bağlayan İlk Çağ filozofu 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aristoteles  B) Herakleitos
C) Sokrates   D) Platon
  E) Anaximenes
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2. DENEME

A A A A A

Sosyal Bilimler

15. “Var olmak algılanmış olmaktır.” savıyla George 
Berkeley aşağıdakilerden hangisini savunmuş-
tur?

A) Soyut duyguların önemli olduğunu
B) Varlığın algılamaya bağlı olduğunu
C) Deneyin ilkelerinin önemsenmediğini
D) Algının zamanla kazanıldığını
E) Akılla, algının birlikte oluştuğunu

16. Bir bilginin doğru bilgi olarak kabul edilebilmesi için 
gerçek, güvenilir ve kesin olması gerekir. Zan ve tah-
mine dayalı bilgi doğru bilgi olarak kabul edilemez. 
Nitekim Kur’an-ı Kerim insanları doğru bilgi sahibi ol-
maya teşvik ederken zan ve tahmine dayalı bilgiden 
kaçınmasını öğütler. Doğru bilginin kaynaklarını ise 
ayetlerle açıklar.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Bir bilgiyi doğru yapan kriterler vardır.
B) Doğru bilgiye doğru kaynaklarla ulaşılabilir.
C) Allah, insanlara doğru bilgi elde etmenin yollarını 

bildirmiştir.
D) Bilginin doğruluğundaki yegâne ölçüt akla uygun-

luğudur. 
E) Zan ve tahmine dayalı bilgi doğru olarak nitelen-

dirilemez.

17. İslam dininde iman esaslarının temelinde, altı esas 
olmakla birlikte Kur’an’da ve sahih ha dislerde zik-
redilen her şey bir bakıma inanç esasıdır. Gıybetin, 
iftiranın, yalan söylemenin vb. kötü oldu ğuna inan-
mak Kur’an-ı Kerim’de yer aldığı için inanç esasla-
rıyla ilişkilidir. Ancak bunlardan sakınmak ah laki bir 
görevdir. Ahlaki bir hüküm olmalarına karşın, bunları 
kabul etmeyen dinine zarar verirken bunla ra uyma-
yan kişi, sadece gayriahlâkî davranmakla suçlanır. 
Ancak İslam’da iman esasları denilince akla gelen 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, 
kadere ve ahiret gününe inanmaktır. Bu esaslar, iti-
kat esasları olarak da isimlendirilir. 
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Kur’an ve sünnette belirtilen ilkeler inanç ile iliş-
kilendirilebilir.

B) İslam’ın itikadî esasları denilince akla altı esas 
gelir. 

C) Ahlak ilkelerini yapmayan kişi dinden çıkmış ola-
rak kabul edilir. 

D) İslam ahlakına uygun davranmayan kişi ahlaksız-
lıkla suçlanır.

E) Temel inanç esasları İslam inanç sisteminin özü-
nü oluşturur.
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Sosyal Bilimler

18. Ahiret hayatının aşamaları ile ilgili;

I. Evrenin yok olduğu, dünya hayatının sona erdiği 
ve tüm varlıkların yok olduğu zaman dilimi,

II. İnsanların ölümden sonra İsrafil’in Sûr’a üfleme-
siyle yeniden dirilmesi,

III. İnsanların dünyadaki amellerinin tartıldığı ada-
let terazisi

ifadeleri aşağıdaki kavramlardan hangileriyle 
ilişkilidir?

I II III
A) Kıyamet Ba’s Mizan
B) Ecel Ba’s Haşir
C) Kıyamet Mahşer Mizan
D) Ecel Mahşer Haşir
E) Kıyamet Haşir Mizan

19. “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine 
düşme. Çünkü kulak, göz, kalp ve bunların hepsi on-
dan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmış-
tır?

A) İnsanın bir haber ve bir olay hakkında kesin hü-
küm vermeden önce ciddi araştırma yapması 
Yüce Allah’ın emridir.

B) İnsanların en önemli özellikleri akıl sahibi olmala-
rıdır. İnsan bu yüzden sorumluluk sahibi bir var-
lıktır.

C) İnsan hayatında duyuların önemli bir yeri olup 
duyma ve görme bu duyuların en önemlisidir.

D) İnsan hayatında kesin bilgi sahibi olmak ister an-
cak duyuları onu yanıltır. 

E) İnsanın sorumlu olabilmesi için duyu organlarına 
sahip olması gerekir. 

20. İnsan, bilim sayesinde hem içinde yaşadığı kâinatı 
anlama hem de elde ettiği bu bilgileri tekniğe dö-
nüştürerek hayatını kolaylaştırma çabası içindedir. 
İslam dini ise insanın bu çabasına ışık tutarak haya-
ta yön verir ve insanın “anlama” gayretini destekler. 
Kâinatın içindeki fiziksel ve biyolojik yasaları yara-
tan Yüce Allah’tır. İslam dininin, insanın bu anlama 
gayretine karşı olması ve Kur’an ayetlerinin de bilim-
le çelişmesi düşünülemez. İslam dininde akıl ve va-
hiy arasında bir çelişkinin yaşanılması düşünülemez. 
Çünkü Allah Teâlâ birçok ayetinde insanlara araş-
tırmalarını, akıllarını kullanmalarını emretmektedir.  
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) İslam ile bilim çelişmez.
B) İslam bilimsel çalışmalara başvurulmasını ister.
C) Bilim ve dinin yasaları Allah tarafından konulmuş-

tur.
D) İslam, aklın kullanılmasını isteyerek bilimsel faa-

liyetleri teşvik eder.
E) Bilimsel çalışmalar dinden ve akıldan bağımsız 

veriler ortaya koyar.

Sosyal Bilimler Testi Bitti.
Temel Matematik Testine Geçiniz.
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2. DENEMETemel Matematik TEMEL MATEMATİK TESTİ

1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A A A A A

1. 12    (– 6)     2   3    (– 1) = 0
Yukarıda verilen     ,     ,     ve    sembollerinin içi-

ne sırasıyla hangi işlemler yazılırsa eşitlik doğru 
olur?

A) ', –, +, ·  B) –, ', +, ·  C) ', ·, +, –
  D) +, ·, ', –  E) ', +, –, ·

2. Aşağıda verilen şemada bir daire içindeki sayıdan 
diğerine ok yönünde gösterilen işlem yapılarak ula-
şılmaktadır.
Örneğin,

Buna göre,

Yukarıdaki şemada x ile gösterilen yere hangi 
sayı gelmelidir?

A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2

3. A sayısı;

!

A 1
1

1
48 2
1

1
1= -

-
-

-

olarak veriliyor.
Buna göre, A sayısının sondan kaç basamağı 
8’dir?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 8 E) 10

4. x ve y pozitif tam sayıları arasında,

şemadaki gibi bir bağıntı vardır.
Buna göre,

213

b

a

212

verilen şemadaki ab ifadesinin değeri aşağıdaki-
lerden hangisine eşittir?

A) 2 B) 27 C) 214 D) 228 E)  256

3 +2

x4

–7

–7

–3

5

2013

10

x x3

–2

÷2

–10

+6

x

y

x . y

x
y
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2. DENEME

A A A A A

Temel Matematik

5. Collatz Sanısı: 1’den büyük doğal sayılar tek ise 3 
ile çarpılıp 1 eklenir, çift ise 2 ile bölünür. Her pozitif 
doğal sayıya bu adımlara uygun işlem yapıldığında 
1 doğal sayısına ulaşılacaktır.
Yukarıda açıklanan “Collatz Sanısı”na göre, 4, 5, 6 
sayılarına sırasıyla x, y ve z defa işlemler uygulana-
rak 1 doğal sayısına ulaşılıyor.
Buna göre, x · y · z çarpımı kaçtır?

A) 280 B) 162 C) 140 D) 80 E) 28

6. İlker, 62 sayısından 7’şer 7’şer x defa sayarak ABC 
üç basamaklı doğal sayısına ulaşmaktadır. Daha 
sonra ulaştığı bu sayıdan geriye doğru 4’er 4’er y 
defa sayarak AB iki basamaklı doğal sayısını buluyor.
Buna göre, x + y toplamı en az kaçtır?

A) 31 B) 32 C) 33 D) 34 E) 35

7. 
a
a

3 11
2 1
+
-  ve 

a
a
2 1
3 11

-
+  ifadeleri birer tam sayıdır.

Buna göre, a’nın alabileceği değerlerin toplamı 
kaçtır?

A) –14 B) –10 C) 0 D) 10 E) 14

8. x gerçek sayıdır.
3x – 2 ≤ 4x + 5 ≤ 3x + 9
eşitsizliği veriliyor.
Buna göre, x2 ifadesinin alabileceği kaç farklı 
tam sayı değeri vardır?

A) 48 B) 49 C) 50 D) 51 E) 52



M
U

BA
 Y

AY
IN

LA
R

I
M

U
BA

 Y
AY

IN
LA

R
I

23 Diğer sayfaya geçiniz.

2. DENEME

A A A A A

Temel Matematik

9. 

şeklinde tanımlanan işlemlere göre,

1
3

4
–2

1
2–

–

ifadesinin sonucu kaçtır?

A) 3 B) 2 C) 
3
2  D) 

2
1  E) 

3
1

10. 

Yukarıdaki grafik bir ildeki taksilerin belirlenen kilo-
metreler aralığındaki kilometre başına alacakları üc-
reti göstermektedir.
Taksi müşterisi gideceği yere varınca, taksimetrenin 
belirlediği ücretin üzerine % 20 oranında özel ulaşım 
vergisi ödemektedir.
Buna göre, taksi ile 33 km yolculuk yapan Ah-
met Bey taksi ücreti olarak vergi dahil kaç TL 
ödeyecektir?

A) 48   B) 60   C) 72
  D) 84   E) 96

11. Nazife akıllı telefonuna gelen aşağıdaki uyarıyı oku-
yor.

Telefonuna gelen uyarıyı dikkate alan Nazife, bundan 
sonraki her hafta yapılan  güncellemeyi not alıyor.
Buna göre, aşağıda verilen güncelleme sayıla-
rının hangileri kesinlikle haftanın aynı günü ol-
muştur?

A) 67. ve 70. güncelleme
B) 8. ve 91. güncelleme
C) 23. ve 41. güncelleme
D) 1. ve 71. güncelleme
E) 3. ve 16. güncelleme

x = |x – y|y

x

x

= |x + y|

= |x . y|

y

y

Ücret (TL)

Yol (km)

3
2,5

2
1,5

1
0

6 11 16 21

Sayın Kullanıcı,
Akıllı işletim sistemini 
otomatik güncellemeye 
aldığınızda telefonunuz 
hep aynı aralıkta gün-
cellenir. Bu durumda en 
kapsamlı güvenlikli bir 
biçimde telefon kullanır-
sınız.
Detaylar için tıklayınız.
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Temel Matematik

12. 

eşitlikleri veriliyor
Bu eşitliklere göre,

16
10! 10!

25

25

16

ve

sembollerinin belirttiği sayıların çarpımı kaçtır?

A) 910! B) 0 C) 1 D) –1 E)  10!

13. 

İki raflı bir mutfak dolabının üst rafındaki bardaklarla 
alt rafındaki tabakların toplam sayısı 53 tür.
Misafirleri için dolaptan bir miktar tabak ve bardak 
alan Ayşe Hanım, bardakların 9 u ile tabakların 2 sini 
kırınca kalan bardakların sayısı, kalan tabakların sa-
yısına eşit oluyor.
Buna göre, başlangıçtaki tabak sayısı kaçtır?

A) 21 B) 23 C) 25 D) 28 E) 30

a

a

m

n

= (  a –  b)m

= (  a +  b)n

b

b
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14. 

1

6

7

8

9

10

2

3

4

5

+

x

9

K

8

7

✩

&

'

–

Yanda, yukarıdan aşağıya doğ-
ru 1’den 10’a kadar numaralan-
dırılmış renkli ahşap oyun 
parçaları şekildeki gibi üst üste 
dizilmiştir.
Faruk, bu oyun parçalarını ken-
di aralarında aşağıdaki gibi de-
ğiştirmiştir.
•  Önce 2 nolu oyun parçasını  

6 nolu oyun parçasının üstüne 
ya da altına koyacaktır.

•  Sonra 5 nolu oyun parçasını  
9 nolu oyun parçasının altına 
ya da üstüne koyacaktır.

Buna göre, oluşacak oyun parçalarının dizilimleri 
aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?

A) B)

D) E)

C)
+
x

9

K

8
7

✩

&

'
–

+
x

9

K

8

7

✩

&

'
–

+
x

9

K

8
7

✩

&
'

–

+
x

9

K
8

7

✩

&
'

–

+
x

9

K

8

7

✩

&
'

–

15. Bir markette satılan birbirinden farklı renklerde bam-
bu çoraplardan 9 çift alan Onur, tüm çorapların eti-
ketlerini koparıp çiftlerini ayırarak boş bir çekmeceye 
koyuyor.
Onur bu çekmeceden en az kaç tane tekli çorap 
alırsa, aldığı çoraplardan kesinlikle en az bir çif-
ti aynı renk olur?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

16. Bir esnaf lokantasının camında aşağıdaki gibi menü 
fiyatları yazılıdır.

ESNAF LOKANTASI

1. Menü
18 TL

3. Menü
17 TL

2. Menü
22 TL

Bu lokantaya gelen bir esnaf grubunun her menüden 
en az birer adet aldığı ve toplam 232 TL ödedikleri 
bilinmektedir.
Buna göre, bu grupta en az kaç kişi olabilir?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

17. Ceren Nine ile Orhan Dede’nin x tane çocuğu vardır. 
Tüm çocuklarını evlendirip geniş bir aile olmanın ha-
yalini kuran yaşlı çift bu hayallerini gerçekleştirmiştir. 
Ceren Nine ile Orhan Dede’nin her bir çocuğunun da 
x tane çocuğu olmuştur.
Bir bayram sabahı tüm aile toplandığında 82 kişi 
olduklarına göre, x kaçtır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11
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18. Ev taşımak için kolilere ihtiyacı olan Murat, bir yapı 
markete gitmiş, boyutları, taşıma kapasiteleri ve fi-
yatları ile ilgili bilgileri aşağıdaki gibi kâğıda not al-
mıştır.

Bu nota göre Murat’ın aldığı
• XL boy koli sayısı 10’dur.
• M boy koli sayısı, XXL boy koli sayısının 6 katıdır.
• Kolilerin toplam kapasitesi 1725 kg’dır.
• Her boy koliden alarak toplam 205 TL ödemiştir.
Buna göre,

I. Murat 70 tane koli satın almıştır.
II. L boy koli türlerine 75 TL ödeme yapmıştır.
III. M boy koli türlerinden 25 tane almıştır.
ifadelerden hangileri doğrudur?

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

19. Mehmet, Onur’a yaşını soruyor ve aşağıdaki cevap-
ları alıyor.
• Abim 1978 doğumludur.
• Ben abimden 17 yaş küçüğüm.
• Benim yaşım abimin doğum tarihinin rakamları 

toplamıdır.
Buna göre, Mehmet Onur’a bu soruyu hangi yıl 
sormuş olabilir?

A) 2016   B) 2017   C) 2018
  D) 2019   E) 2020

20. 

Yukarıda 16 eş parçadan oluşmuş hobi bahçelerine 
iklim gereği sadece çim ekilmiştir.
I. çim biçme makinesi her bir hobi bahçesini 9 dk da, 
II. çim biçme makinesi de her bir hobi bahçesini 18 
dk da biçebilmektedir.
Buna göre aynı anda bahçeleri biçmeye başlayan 
çim biçme makineleri tüm hobi bahçelerini birlik-
te en az kaç dakikada biçebilir?

A) 96   B) 90   C) 84
  D) 78   E) 102

21. 

Bir tüccar satın aldığı 720 kg patatesleri 18 kg’lik çu-
vallara koyup satarsa %40 kâr, 12 kg’lik çuvallara 
koyup satarsa %30 kâr ediyor. Yukarıda çuvalların 
tanesinin fiyatları yazılıdır.

Buna göre, 
y
x  oranı kaçtır?

A) 
39
28    B) 

28
39    C) 2

13
1

  D) 
14
13    E) 

14
39

XXL (40kg) 4 TL
XL (30 kg) 3,5 TL

L (25 kg) 3 TL
M (20 kg) 2,5 TL

I II

x
TL

y
TL

18 kg 12 kg
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22. 

Yukarıda yeni hizmete girmiş olan yüksek hızlı tren verilmiştir. Gelişmiş özelliklere sahip olan tren ile ilgili bazı bil-
giler aşağıdaki gibi trenin tanıtım broşüründe yer almaktadır.

Gişe görevlisi, bu trenin bir seferinde ardışık herhangi iki vagonunda 64 yolcu bulunduğunu ve her vagondaki 
standart tekli koltukların dolu olduğu bilgisini veriyor.
Buna göre, bu seferde bu trende en az kaç tane yolcu olabilir?

A) 306 B) 320 C) 334 D) 348 E) 362

23. 

Bir yürüyüş yolunda aynı anda koşmaya başlayan Ferit ve Feslime’den, Feslime yürüyüş yolu bittiğinde aynı hızla 
geri dönüyor ve dönüşte bir A noktasında Ferit ile karşılaşıyor.
A noktasının parkurun başlangıç noktasına olan uzaklığı, bitiş noktasına olan uzaklığının 5 katı olduğu-
na göre, Ferit’in hızının Feslime’nin hızına oranı kaçtır?

A) 
2
1  B) 

5
3  C) 

3
4  D) 

3
2  E) 

7
5

Teknik
Özellikler

Kapasite bilgileri

• Her trende 10 tane vagon 

  vardır.

• Her bir vagonda

VİP tek kişilik; 6 koltuk

VİP çift kişilik; 12 koltuk

Standart tek kişilik; 7 koltuk

Standart çift kişilik; 5 koltuk

vardır.

A
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24. 

Yukarıda “Pi Bakkaliyesi”nin toptancıdan satın aldığı 
100 kutu sakızın faturası gösterilmektedir. Bu bakka-
liye sahibi tüm sakızlardan %10 kâr edecek şekilde 
bu sakızları satmayı planlamaktadır.
Her bir kutuda 10 tane sakız olduğuna göre,  
1 tane sakızın satışından elde edilen kâr yüzde 
kaçtır?

A) 0,001   B) 0,01   C) 0,1
  D) 1   E) 10

25. Bir üniversitede amfide ders gören öğrencilerin;
• %65’inde tablet vardır.
• %85’inde ses kayıt cihazı vardır.
Buna göre, bu amfide ders gören öğrencilerin 
en az yüzde kaçında hem ses kayıt cihazı hem 
de tablet vardır?

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

26. cx2 + dx + cd = 0 denkleminin farklı iki gerçel kökü 
x1 ve x2 dir.

Buna göre, 
x
ve

x
1 1

1 2
 değerlerini kök kabul eden 

ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) cx2 + dx + cd = 0
B) cdx2 + dx + c = 0
C) cdx2 – dx – c = 0
D) cdx2 +cx + d = 0
E) dx2 + cx – cd = 0

27. Aşağıda f doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

–2

–4

y

x

y = f(x)

Buna göre,

I. f(x) = –2x – 4 tür.
II. f(x) ≥ 0 ise x ∈ (–∞, –2] dir.
III. 0 < f(x) < –4 ise x ∈ (–2, 0) dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

FATURA

Adet

TarihFatura No: 0524

Ürün Birim Fiyat Toplam

Toplam

Pi Bakkaliyesi

Kutu Sakız

İmza

100 1 100

100



M
U

BA
 Y

AY
IN

LA
R

I
M

U
BA

 Y
AY

IN
LA

R
I

29 Diğer sayfaya geçiniz.

2. DENEME

A A A A A

Temel Matematik

28. f, tam sayılardan tam sayılara tanımlı, bire bir ve ör-
ten bir fonksiyondur.
 f(x) = (n – 4)x + n2

olduğuna göre, f fonksiyonunun n tam sayısını 
eşlediği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 10   B) 34   C) 36
  D) 42   E) 58

29. 

Yukarıdaki taslak harita eski bir kavmin göç edebile-
ceği yolları ve üç merkezi göstermektedir.
Bu kavim haritada verilen güzergâhları izleyerek B 
veya C merkezlerine göç etmiştir.
Buna göre, bu kavmin A merkezinden B merke-
zine uğrayarak C merkezine göç etmesi olasılı-
ğı kaçtır?

A) 
6
1  B) 

2
1  C) 

3
1  D) 

3
2  E) 

5
2

30. Bir oyun alanındaki balonlar tavana aşağıdaki gibi 
asılmıştır.

Bu renkli balonlar en alttan başlamak şartıyla patla-
tılmak isteniyor.
Buna göre, bu balonlar kaç farklı şekilde patla-
tılabilir?

A) 
!. !
!

3 3
9    B) 7!   C) 8!

  D) 9!   E) 
!. !
!

2 3
9

C
B A

Kavimler Göçü’nde kullanılan güzergâhlar 
ok ile gösterilmiştir.
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31. 

Şekil 1 de verilen ABC üçgeninin B köşesi [DE] boyunca ve C köşesi [FK] boyunca katlanınca Şekil 2 elde edili-
yor. Bu katlama esnasında B ve C noktaları M noktasında çakışıyor.

Şekil 1’de m ACB 50°=^ h
%

, Şekil 2 de m ADM 40°=^ h
%

, m CEM 80°=^ h
%

 ve m AKM 58°=^ h
%

 olduğuna göre, 

m EMF x=^ h
%

 kaç derecedir?

A) 58 B) 60 C) 62 D) 68 E) 70

32. 

Şekil 1’de verilen ikizkenar üçgenden, eşit kenarları çakışacak biçimde 6 tanesi kullanılarak Şekil 2 elde ediliyor.
Şekil 2 de verilen A ve B noktaları birleştiriliyor.
Buna göre, bu iki nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 6 3  B) 12 C) 6 6  D)  12 2  E) 12 3

A

B

D K

50°
E F

Şekil 1 Şekil 2

C

A

58°40°

80°
B

D K

M

E F C

x

70°70°

6 6 6

x

A

B
Şekil 1

Şekil 2

6
6 6

6

6
6
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33. Dik koordinat düzleminde x eksenini ,A
3
50 0b l nok-

tasında kesen bir doğru çiziliyor.
Bu doğrunun dik koordinat düzleminin başlangıç 
noktasına en yakın noktası B(6, m) dir.
Buna göre, B noktasının dik koordinat düzlemi-
nin başlangıç noktasına uzaklığı kaç birimdir?

A) 5   B) 
2
15    C) 10

  D) 6 2    E) 5 3

34. 

Şekil 1’de verilen 4 özdeş dikdörtgen kullanılarak Şe-
kil 2 elde edilmiştir.
Özdeş dikdörtgenlerden herhangi birinin çevre-
si 18 birim ve A(ABCD) – A(EFKL) = 56 birimka-
re olduğuna göre, sarı ve yeşil boyalı bölgelerin 
alanları toplamı kaç birimkaredir?

A) 30 B) 32 C) 37 D) 39 E) 42

35. 

Şekil 1’de verilen ABCD paralelkenarının A köşesi 
[DE] boyunca katlanarak Şekil 2 elde ediliyor.
Şekil 1’de 4|EB| = 3|AB| olduğuna göre, Şekil 2 
deki boyalı bölgenin alanının boyalı olmayan böl-
genin alanına oranı kaçtır?

A) 
8
1  B) 

7
1  C) 

6
1  D) 

5
1  E) 

7
2

36. 

Şekil 1’de ABCD karesinin C köşesi D, C ve F doğ-
rusal olacak şekilde |AC| kadar uzatılıyor. Sonra da 
A, B ve E doğrusal ve AC // EF olacak şekilde AEFD 
dörtgeni çizilerek Şekil 2 elde ediliyor.

Buna göre, A AEFC
A ABCD^

^ h

h
 oranı kaçtır?

A) 
2
1    B) 2

4
   C) 

2
1

  D) 1   E) 2

Şekil 1

A B

D

E F

K
L

C

Şekil 2

A

D C

E B

Şekil 1 Şekil 2

A
Aı

D C

E B

A

a

a B

Şekil 1 Şekil 2

D C

A B E

FD C
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37. 

Şekil 1’de CB doğrusu çembere B noktasında teğet 
ve |BC| = 4 birimdir.

Şekil 1’deki °m BAC 90=_ i%  olan ABC üçgeni AB bo-
yunca katlandığında Şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2 de 
C noktası Cı noktasına geliyor ve A, C ve Cı nokta-
ları doğrusal oluyor.
Buna göre, boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç 
birimkaredir?

A) 2(r – 1)  B) 4(r – 1)  C) 2(2r – 1)
  D) 4(r – 2)  E) r – 1

38. 

Şekil-1 deki O merkezli daire şeklindeki karton AB 
çapı boyunca kesiliyor ve |AB| = |OBı| olacak şekilde 
yapıştırılarak Şekil-2 elde ediliyor.
Bı noktasında bulunan bir hareketli Bı noktasından 
oklar yönünde hareket ettirilerek D noktasına geti-
riliyor.

B D 6 3=l  birim olduğuna göre, bu hareketli kaç 
birim hareket ettirilmiştir?

A) 10r + 6  B) 9r + 6  C) 10r + 12

  D) 10r + 6 3  E) 9r +  6 3

39. 

Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki kare, eği-
mi 4 olan bir doğru ile eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor.
Bu doğru BC kenarını D(a,b) noktasında kestiği-
ne göre, a + b toplamı kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

40. 

Yukarıdaki şekilde kare dik prizma biçiminde bir hel-
va tenekesi verilmiştir.
Helva tenekesinin taban ayrıt uzunluğu 60 cm ve 
yüksekliği 48 cm’dir.
Helva tenekesinin içi üst üste ve yan yana olmak ko-
şuluyla hiç boşluk kalmadan eşit büyüklükte küp şek-
lindeki helvalarla doldurulacaktır.
Küp şeklindeki bir kalıp helvanın bir ayrıtı 12 cm 
olduğuna göre, boş helva tenekesi verilen ölçü-
lere göre kaç kalıp helva ile dolar?

A) 80   B) 90   C) 100
  D) 120   E) 150

A

CB

A

C

Cı

B4

Şekil 1 Şekil 2

A
O

Şekil - 1 Şekil - 2

B A
O

B Bı

D

0

y

x

C(0,8)

A(8,0)

B

A B

CD

E

Temel Matematik Testi Bitti.
Fen Bilimleri Testine Geçiniz.
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1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15 - 20)  alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

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

A A A A A

1. Ses dalgaları ile ilgili;

I. Çarptıkları yüzeye basınç uygular.
II. Sesin şiddeti, ses kaynağından uzaklığa bağlı ol-

mayıp sabit büyüklüktedir.
III. Kırılma, yansıma ve girişim olaylarını meydana 

getirirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

2. Mustafa elinde tuttuğu dikdörtgenler prizması şek-
linde olan demir cismi düşey olarak baskı yapan bir 
pres makinesi altına Şekil – I, II ve III deki gibi yer-
leştirmektedir.

yatay yatay

Şekil - I Şekil - II

yatay
Şekil - III

a
b

ca

a
b

b

cc

Prizmanın kenar uzunlukları arasında b > c > a 
ilişkisi olduğuna göre, Şekil – I, II ve III de cismin 
dayanıklılığı D1, D2 ve D3 arasındaki ilişki nedir?

A) D1 > D2 > D3  B) D1 > D3 > D2

C) D2 > D1 > D3  D) D3 > D2 > D1

  E) D3 > D1 > D2

3. Özge su içmek için mutfak dolabının rafından cam bir 
bardak aldığında, bardağın başka bir cam bardak ile 
şekildeki gibi iç içe geçerek sıkıştığını görmektedir.

Özge, cam bardakların kırılmadan birbirinden ay-
rılması için aşağıdaki işlemlerden hangisini ya-
pabilir?

A) Bardakları sıcak su ile dolu bir kaba daldırmalı
B) Alttaki bardağı sıcak su dolu bir kaba daldırılmalı
C) Bardakları soğuk su dolu bir kaba daldırılmalı
D) Alttaki bardağı soğuk su dolu bir kaba daldırılmalı
E) Üstteki kabın içerisine sıcak su koymalı

4. Maddeler üzerinde elektromanyetik etkileşim isten-
mediği durumlarda yük dağılım özelliğinden fayda-
lanılır. Bu yöntem ile yapılan yapılara Faraday kafesi 
denir.
Buna göre,

I. Otomobiller 
II. Yanıcı madde depoları
III. Uçaklar
yukarıdakilerden hangileri Faraday kafesine ör-
nek olarak gösterilebilir?

A) Yalnız II  B) I ve II   C) I ve III
  D) II ve III  E) I, II ve III
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5. Karanlık bir odada ışık şiddeti ª olan noktasal bir ışık 
kaynağı ve beyaz perde kullanılarak şekildeki sistem 
kurulmuştur.

K

L

M

r

r

r

I P

Perde

Buna göre, noktasal ışık kaynağı şekildeki K 
noktasından M noktasına doğru şekildeki gibi 
hareket ettirilirse P noktası etrafında oluşan ay-
dınlanma şiddeti için ne söylenebilir?
A) Değişmez
B) Artar
C) Azalır
D) Önce azalır, sonra artar
E) Önce artar, sonra azalır

6. Çembersel bir koşu parkurunda şekildeki gibi X nok-
tasından aynı anda zıt yönlerde koşmaya başlayan 
Burak ve Ozan parkur üzerinde işaretlenen Y nokta-
sında ilk kez karşılaşmaktadır.

X

Y

Buna göre, Burak ve Ozan’ın yapmış olduğu ha-
reketle ilgili;

I. Yer değiştirme
II. Ortalama sürat
III. Ortalama hız
niceliklerinden hangileri aynıdır?
A) Yalnız I  B) I ve II   C) I ve III
  D) II ve III  E) I, II ve III
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7. Yatay düzlem üzerinde durmakta olan bir koliyi, kam-
yon kasasına yerleştirmek isteyen Emre, İsmail ve 
Alp sırasıyla şekilde belirtilen I, II ve III yollarını izle-
yerek koliyi kamyon kasasına yerleştirmişlerdir.

I

II
III

Yatay

Emre, İsmail ve Alp’in koliyi kamyon kasasına ta-
şıma işlemi sırasında;

I. Yapılan iş
II. Geçen zaman
III. Ortaya çıkardıkları güç
niceliklerinden hangileri kesinlikle aynı büyük-
lüktedir?

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

8. 
X 

12 
24 

Y 
13 
25 

Z 
12 
25 

Yukarıda verilen X, Y ve Z atomları ile ilgili,

I. X ile Z izotop atomlardır.
II. Y ile Z aynı elemente aittir.
III. X ile Y izoton atomlardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

9. 

Şekildeki sistemde H2O sıvı molekülleri ile H2O gaz 
molekülleri dengededir.
Buna göre kabın sıcaklığı bir miktar artırılırsa,

I. H2O gaz tanecik sayısı artar.
II. Denge buhar basıncı artar.
III. Sıvı seviyesi alçalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

10. Simyacılar birçok alanda çalışmalar yaparak 
önemli bilgiler elde etmişlerdir. Buna göre aşa-
ğıdakilerden hangisi simyacılar tarafından ger-
çekleştirilmemiştir?

A) Bitki yapraklarından boya eldesi
B) Cam üretimi ve çeşitli cam kapların yapımı
C) Yemek tuzu ile yiyeceklerin bozulmasını engel-

leme
D) İmbikten yararlanarak damıtma yapma
E) Plastikten bardak ve tabak yapımı

H2O(s)

H2O(g)
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11. Element Adı Element Sembolü
Sodyum Zn

Potasyum Au
Bakır B
Çinko Na
Altın K

Yukarıda verilen element adları ve element sem-
bolleri doğru bir şekilde eşleştirildiğinde hangi 
elementin sembolü yanlış verilmiştir?

A) Altın   B) Bakır   C) Çinko
  D) Potasyum E) Sodyum

12. HCN molekülü ile ilgili,

I. Molekül içi hem polar hem apolar kovalent bağ 
içerir.

II. Yoğun hâllerde molekülleri arasında dipol-dipol 
etkileşimleri bulunur.

III. H ve C atomları arasında iki elektron ortaklaşa 
kullanılmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (1H, 6C, 7N)

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

13. Aşağıdaki kaplarda hazırlanan çözeltilerin çözücü ve 
çözünen kütleleri verilmiştir.

40 g tuz
50 g su

20 g tuz
100 g su

15 g tuz
50 g su

I II III

Buna göre çözeltilerin derişimlerinin karşılaştı-
rılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

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

14. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde açığa çıkan 
gaz diğerlerinden farklıdır?

A) Cu + H2SO4 "
B) Ca + HCl "
C) Na + H2SO4 "
D) Mg + HBr "
E) Al + KOH "
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15. Bir bitkinin toprağına, azot atomları işaretlenmiş tuz-
lar verilmiş ve işaretli azot atomuna bitkide sentezle-
nen protein molekülünde rastlanmıştır.
Buna göre, bu bitkiyle beslenen bir hayvanda 
işaretli azot atomuna;

I. Temel amino asit
II. Glikoz
III. Kitin
IV. Enzim
moleküllerinden hangilerinde rastlanabilir?

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

16. Sıcaklığı dışındaki tüm özellikleri aynı olan üç çözel-
tiye ayrı ayrı bırakılan özdeş üç bitki hücresinin hücre 
zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafenin zamana 
bağlı değişimi grafikte verilmiştir.

Zar çeper arası mesafe

Zaman

II. çözeltideki hücre I. çözeltideki hücre

III. çözeltideki hücre

Buna göre, verilen çözeltilerin sıcaklığının çok-
tan aza doğru sıralanışı seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

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

17. Bir ailedeki sağlıklı bireylerin AB0 ve Rh sistemi ba-
kımından kan grubu fenotipleri aşağıdaki soyağacın-
da verilmiştir.

A Rh+ B Rh+

A Rh– B Rh+

B Rh–

AB Rh+

?

Buna göre, soyağacında “?” ile ifade edilen bi-
reyin kan grubu fenotipinin B Rh+ olma olasılı-
ğı nedir?

A) 
2
1  B) 

4
3  C) 

8
1  D) 

8
3  E) 

16
3

18. Memeliler sınıfı, gagalı, keseli ve plasentalı memeli-
ler olmak üzere üç grupta incelenmektedir.
Buna göre, bu üç memeli grubuyla ilgili;

I. Embriyonik gelişimin ana canlı vücudunda ta-
mamlanması

II. Süt bezlerinin bulunması
III. İç döllenmenin görülmesi
IV. Vücutlarında kıl bulundurma
özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) I ve II   B) III ve IV  C) I, II ve III
  D) I, III ve IV  E) II, III ve IV
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19. Aşağıda bir su ekosistemindeki besin ağı şematize 
edilmiştir.

Fitoplankton

Deniz
kestanesi Etçil balık

Zooplankton

Otçul balık

Mavi balina

Balıkçıl kuş

Fok

Su samuru

Buna göre,

I. Balıkçıl kuş ve etçil balıklar aynı trofik düzeyde 
yer alabilir.

II. Fokların vücudundaki biyolojik birikim, mavi bali-
naların vücudundaki biyolojik birikimden fazladır.

III. Su samuruna aktarılan toplam enerji, deniz kes-
tanesine aktarılan toplam enerjiden fazladır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

20. Üreme ana hücresinde iki çift homolog kromo-
zom bulunduran bir canlının mayoz bölünmesi 
sırasında anafaz II evresi seçeneklerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

A) B)

C) D)

E)

TEST BİTTİ.
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