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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.



TÜRKÇE TESTi
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1.   I.  Bir roman toplum için mi yazılır, sanat için mi; üsluba mı 
önem vermeli yoksa içeriğe mi? 

  II. Yazın dünyasında  en hararetli tartışmalar genelde bu 
sorular bağlamında gerçekleşir.  

 III. Yoğun tartışmalara neden olsa da bu sorular yanlış 
düzlemde ikilem yanılgısını barındırır çünkü üçüncü bir 
ihtimali göz önünde bulundurmaz. 

 IV. Ne var ki böyle bir roman ortaya koymak her yazarın 
üstesinden gelebileceği bir iş değildir. 

 V. Oysa bir roman üçüncü bir alternatifle pekâlâ bir yan-
dan dil ve biçimde sıra dışı yazılırken diğer yandan top-
lumsal gerçekleri yansıtabilir. 

	 Yukarıda	 numaralanmış	 cümlelerin	 anlamlı	 bir	 bütün	
oluşturabilmesi	için	hangileri	yer	değiştirmelidir?	

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

  D) III ve V  E) IV ve V 

2.  Yazınsal yapıtlar, kazmayı her vuruşta bambaşka değerli 
taşlarla karşılaşılan çok katmanlı maden ocaklarına benzer.   

	 Bu	cümlede	yazınsal	yapıtlarla	 ilgili	olarak	anlatılmak	
istenen	aşağıdakilerden	hangisidir?	

 A)  Hedeflenen mesajın örtülü bir biçimde ortaya konduğu 

 B) Okura, her okuyuşta yeni bir tat ve anlam yakalama 
olanağı sunduğu 

 C) Okuru ardından sürükleyen duygusal yoğunluğa sahip 
olduğu 

 D)  Değişik düşsel ögelerle dolu olduğu 

  E) Gerçek yaşamda ayırdına varılamayan durumları okura 
gösterdiği  

3.  (I) Konuşma engelli olan çocuklar için açılan hizmet ku-
rumları; rehberlik ve araştırma merkezleri, dispanser ve 
üniversite klinikleridir. (II) Çocuğun gelişimiyle ilgili birtakım 
hizmetler alabilmek için çocukların bu kurumlara gitmesi, 
götürülmesi gerekmektedir. (III) Bu tip kuruluşların sayıları 
az olduğu için  milli eğitim okullarına ve okul öğretmenle-
rine konuşma engelli çocukların eğitimleri konusunda çok 
önemli görevler düşmektedir. (IV) Okulun bulunduğu yer-
de, rehberlik ve araştırma merkezi ya da konuşma engel-
li uzmanı varsa okullara düşen görev, gereken iş birliğini 
sağlamak için ilk girişimlerde bulunmaktır. (V) Öğretmenle-
rin de kendi okullarındaki her türlü olanağı seferber ederek 
çocuktaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri gözlemleme-
leri gerekiyor.

	 Konuşma	 engelli	 çocuklardan	 söz	 edilen	 bu	 parçada	
numaralanmış	cümlelerle	 ilgili	 olarak	aşağıdakilerden		
hangisi	yanlıştır?

 A) I. cümlede, faydalanılacak kuruluşların neler olduğun-
dan söz ediliyor.

 B) II. cümlede, bir amaç için ortaya çıkan zorunluluğa de-
ğiniliyor.

 C) III. cümlede, okuldaki öğretmenlerin yaptıkları  çalışma-
lara yer veriliyor.  

 D) IV. cümlede, okulların kurum ya da kişilerle iletişime 
geçmesinin önemi vurgulanıyor.

 E) V. cümlede, okul içinde yapılabilecek gözleme dayalı 
bir çalışmadan söz ediliyor.   

4.  Bir zamanlar el işçiliği, göz nuru ile yapılan düğmeler gü-
nümüzde modern tekniklerle üretiliyor; dekoratif özellikle-
rini korumayı sürdürüyor. Karakalem, gravür ve mine sa-
natlarıyla süslenen düğmeler; sedef, kaplumbağa kabuğu, 
bufalo boynuzu, geyik boynuzu, ağaç, kemik, deri, bambu, 
bitki, fildişi, polyester kullanılarak üretiliyor. Zaman zaman 
yapımında çok değerli taşların ve madenlerin kullanıldığı 
düğmeler bu nedenle koleksiyoncuların da en sevdiği ob-
jeler arasındadır.

	 Bu	 parçadan	 düğmelerle	 ilgili	 olarak	 aşağıdakilerin	
hangisine	ulaşılamaz?

 A) Yapımında farklı malzemelerin kullanıldığına 

 B) Pahalı  çeşitlerinin bulunduğuna

 C) Yeni buluşlar  sayesinde kullanım alanının yaygınlaştı-
ğına

 D) Kimler tarafından biriktirildiğine

 E) Süs ögesi olarak kullanılmaya devam ettiğine
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5.  Güzel bir kitap okurken insan, kimi zaman bir cümlenin altı-
nı çizmekten kendini alamıyor. Neden yaparız bunu? Böyle 
şeyler tek nedene bağlanamaz. Bu davranışın ardında ör-
tülü ya da açık birçok  gerekçe olabilir. Altını çizdiğimiz yeri 
sevmiş olabiliriz, bize önemliymiş gibi görünür. O cümle 
bize yeni düşüncelerin kapısını açabilir ya da bunlardan 
hiçbiri değildir de net olarak anımsayamadığımız bir anıyı 
belleğimizin buğulu aynasına yansıtmıştır.

	 Bu	 parçada	 asıl	 anlatılmak	 istenen,	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Kitaptaki bir cümle, anıları hatırlatmaya yardımcı olabi-
lir.

 B) Okunan her kitap kişiyi farklı düşüncelere yönlendirir.

 C) İnsan, okuduğu kitapta değişik gerekçelerle kimi yerle-
rin altını çizer.

 D) Bir kitabı özenerek, altını çizerek okumak, onu anlama-
yı kolaylaştırır.

 E) Kişinin içinde bulunduğu duygusal durum, okuduğunu 
algılamasını etkiler.

6.  Bazı okurlar, bu kadar geniş bir yelpazeye yayılan deği-
şik konularda nasıl yapıt kaleme aldığıma şaşırdıklarını 
belirtiyorlar.  ---- . Söz gelimi Mahrem’i yazarken 1600’le-
rin Sibirya’sı üzerine geniş bir literatür çalışması yaptım. 
Pinhan’ı zaten ilgi alanım olan ve daima okumalar yaptı-
ğım tasavvuf üzerine yazdım. Şehrin Aynaları’nı yazmadan 
önce İslam düşünürlerinin yapıtlarını, dönemin Akdeniz’ini 
ve İstanbul’u anlatan yapıtları didik didik ettim. Bit Palas’ı 
yazarken Beyaz Rusya, mimari ve bilim felsefesiyle ilgili 
kitaplar elimin altındaydı. Dolayısıyla yapıtlarımda bilimsel 
verilerden olabildiğince yararlandım.

	 Bu	parçada	boş	bırakılan	yere	düşüncenin	akışına	göre	
aşağıdakilerden	hangisi	getirilebilir?

 A) Yapıtlarımı yazarken tutarlı bir roman dünyası kurma 
kaygısı taşırım

 B) Elbette bu benim bir bilim insanı gibi çalışmamdan kay-
naklanıyor 

 C) Bütün yapıtlarımda okuruma farklı bilgiler vermeyi 
amaç edindim

 D) Her yapıtımda farklı farklı konuları ele almaya çalıştım

 E) Yapıtlarımın benim ilgi alanlarıma göre şekillendiğini 
söylemem yanlış olmaz

7. 	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bir	anlatım	bozukluğu	
vardır?

 A) O yıllarda amcam da dâhil köydekilerin çoğu gurbete 
gitmişti.

 B) Öğrencilerin çok heyecanlı olduğu yüzlerinden okunu-
yordu.

 C) Arkadaşımın  konuşmasından bana çok alındığını anla-
mıştım.

 D) Mezuniyet programımız kısa bir süre sonra başlamak 
üzeredir.

 E) Hepimiz onun zor ikna olan bir kişi olduğunu biliyor-
duk.

8.  Yeni kuşağın önemli şairinin bu kitabı, orta uzunlukta bir 
destan gibi. Düşüne düşüne okunan, bazen yoran, hemen 
her dizeyle bambaşka dünyalara götüren, incecik ve bir o 
kadar da yüklü bir kitap. Şairin bütün dizeleri kendi başına 
bir şiir. Onları oluşturan sözcükler de tarihten bir kesit, mi-
tolojiden bir parça sunuyor okura. Tüm dizelerin ortak sayı-
labilecek özelliği, okuyanı zamanda bir yolculuğa çıkarma-
sı. Şair, düşsellik ve gerçek arasında köprüler kurmayı da 
ihmal etmiyor.   

	 Bu	parçada	söz	edilen	şairin	şiirleriyle	ilgili	olarak

   I. Anlaşılması, okurun çabasını gerektirmektedir. 

  II. Yalın bir anlatımla oluşturulmuştur.

 III. Düşsel ögelere  yer verilmiştir.

	 yargılarından		hangileri	söylenemez?		

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

  D) I ve II  E) I,II ve III
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9.  (I) Sabah erkenden kalktı. (II) Masanın üzerinde akşamdan 
kalma kitaplar ve notlar duruyordu. (III) Masayı ve odasını 
toparladı. (IV) Tamamlaması gereken yarım bir romanı var-
dı. (V) Kahvaltıdan sonra tekrar çalışmaya başladı.

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerden	hangisinin	yük-
leminde	çatı	özelliği	aranmaz?

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

10.  Şehrin ortasındaki kır çiçekleri

 Usulca çekildiler geldikleri yerlere

 Kapatsak da olur artık camlarımızı

 Balkonumuza serçeler beklemesek de

	 Bu	dizelerde	aşağıdakilerden		hangisi	yoktur?

 A) Durum zarfı      B) Edat

 C) Çekimli eylem    D) Bağlaç   

    E) Çoğul isim    

 

11.  Atlas Okyanusu’nun dev dalgalarının okşadığı bu ıssız 
ada, yeryüzünün en güzel sahillerine  sahip yerleşim yerle-
rinden biridir.

	 Bu	cümlenin	ögeleri,	aşağıdakilerin	hangisinde	sırasıy-
la	doğru	olarak	verilmiştir?

 A) Nesne – yüklem

 B) Özne – yüklem

 C) Özne – zarf tümleci – yüklem

 D) Özne – zarf tümleci – nesne – yüklem

 E) Nesne – özne – zarf tümleci – yüklem

12. (I) Yaşadığımız çevrede güzel insanlar aramızdan birer  bi-
rer ayrılıyor. (II) Bizde her ayrılığın ardından, üzülmekten 
öteye gidemiyoruz. (III) Kaybolanları sessizce seyrediyo-
ruz. (IV) Silkinip ayağa kalkamıyoruz bir türlü. (V) Keşke 
zamanında bu değerlere sahip çıkabilseydik.

	 Bu	 parçada	 numaralanmış	 cümlelerin	 hangisinde	 bir	
yazım	yanlışı	vardır?

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

13.  Uygarlıkları ayakta tutan dört temel yapı taşı vardır ( ) hava 
( ) su ( ) toprak ve ateş ( )

	 Bu	cümlede	parantezle	 (	 )	belirtilen	yerlere	aşağıdaki	
noktalama	 işaretlerinden	 hangisi	 sırasıyla	 getirilmeli-
dir?	

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

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

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

14.  Gökyüzünde kara bulutlar birikip (I) harekete geçmişti.  Ka-
pının önünde sırılsıklam olmuş (II) üşüdüğü her hâlinden 
belli olan yaşlı  bir adam duruyordu. Sırtında eskimiş (III) 
rengi atmış (IV) kırk yerinden yamalanmış palto (V) yokluk 
yıllarının izlerini yansıtıyordu âdeta.

	 Bu	parçada	numaralanmış	yerlerin	hangisine	noktala-
ma	işareti	getirilemez?

 A) I    B) II C) III   D) IV   E) V
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15.  Bilimsel içerikli bu kitap,  pek çok açıdan Türkiye’de 

                                                            I

 meteoroloji biliminin doğumunu ve gelişimini inceliyor.

                II

 Türkiye’ye çağrılan Alman bilim insanı Hans Peter’in,

                     III                                    IV

 akademisyen kimliğiyle Bilim ve Teknoloji Dergisinde 

                                           V

 yayımladığı yazılarının bir kısmı da kitaba alınmış.

	 Bu	parçada	numaralanmış	sözlerin	hangisinde	bir	ya-
zım	yanlışı	vardır?

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

16.  Abdülhak Şinasi Hisar; eleştiri yazılarında özenle okuyan, 
yazarların üslubuna önem veren, aruz ve dizgi yanlışlarını, 
acele ve ihmalle yazılan kitapları sert bir biçimde eleştiren 
biri olarak karşımıza çıkıyor. Eleştiri yazılarıyla yazarlığa 
başlayan Hisar, makalelerinde eleştiri anlayışından da söz 
ediyor. Edebiyat eleştirmenlerini, çalakalem yazmayı bı-
rakarak daha ince bir gözle görmeye, daha iyi bir zevkle 
düşünmeye davet ediyor. Ancak Hisar’ın eleştirmek üzere 
ele aldığı yapıtlar arasında her zaman en seçkin olanları 
değil, edebiyat konusunda kendi yüksek ölçütlerine pek 
yanıt vermeyen kitapları seçtiği de oluyor. Özellikle edebî 
nitelikleri olmayan ve ticarî boyut kazanan yapıtlar üzerine 
yazarken son derece olumsuz ve sert eleştirilerden kaçın-
mıyor ama yiğidin hakkını da veriyor.

	 Bu	parçanın	anlatımında	aşağıdakilerden	hangisi	yok-
tur?	

 A)  Düşünceleri alıntılarla pekiştirme 

 B)  Üçüncü kişili anlatıma yer verme 

 C)  Mecazlı söyleyişe yer verme 

 D)  Öznel yargılara başvurma 

 E)  Niteleyici sözcüklerden yararlanma

17.  Makalenin hacmi ele alınan konuya bağlı olarak değişir. 

Makale, temeli düşünce olan bir yazı türüdür. Makalede 

kanıtlamaya gidilerek bir sonuca varma amaçlanır. Bir sınır-

lama olmamakla birlikte makale genellikle gazetelerde ya-

yımlanır. Makaleler bir tezi savunma yazılarıdır. Bu nedenle 

yapısı, ortaya atılan bir görüş ve bu görüşü destekleyen 

bilgilerle şekillenir. 

   I. Uzunluk veya kısalığı içeriğine göre değişmektedir. 

  II. Belirlenen bir görüş üzerine temellendirilmektedir. 

 III. Konu yönünden sınırlaması bulunmamaktadır. 

 IV.  Gazetelerin dışında başka bir yerde  yayımlanan tür de-
ğildir.  

	 Bu	parçaya	göre	makaleyle	 ilgili	olarak	yukarıdakiler-
den	hangileri	söylenemez?

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

  D) I ve III       E) III ve IV

18.  (I) Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanlar, dünyayı ta-
nımak ve keşfetmek için haritalar çizmişlerdir. (II) Mısır ve 
Mezopotamya’da çizilenler, dünyanın en eski haritaları ola-
rak biliniyor. (III) Coğrafya başta olmak üzere birçok bilim 
dalında önemli bir yere sahip olan haritalar; fiziki, siyasi, 
askeri ve özel haritalar gibi çeşitlere ayrılmaktadır. (IV) Ül-
kelerin, kıtaların sınırlarını gösterenlere siyasi haritalar de-
nirken yeryüzü şekillerini, yükseltileri, çukurları gösteren-
lere de fiziki haritalar denir. (V) Bugün haritacılıkta en çok 
kullanılanlar, bu iki tür haritadır. (VI) Bunların dışında bir de 
beşerî, ekonomik, askeri haritalar ve iklim, toprak, jeoloji 
haritaları vardır.

	 Bu	parça	iki	paragrafa	ayrılmak	istense	ikinci	paragraf	
numaralanmış	cümlelerin	hangisiyle	başlar?

 A) II B) III C) IV D) V E) VI
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 19.	-	20.	soruları	aşağıdaki	parçaya	göre	cevaplayınız.

Mektup almanın da yazmanın da okumanın da keyifli olduğu gün-
leri hiç yaşamamış olan günümüz gençliğine üzülüyorum doğru-
su. Mektup yazılan günler uzakta kaldı  artık. Mektup yazmak, o 
günlerde tek iletişim aracıydı; bir gereksinimdi. Günümüzün cep 
telefonları, internet üzerinden yazışma, görüntülü haberleşme, 
elbette iletişimi kolaylaştırdı ama mektuplaşma gitgide daha da 
azaldı hatta artık hiç mektuplaşılmıyor. Oysa mektup samimi söz-
lerle dostlara yazılır,  yazan özgürce  yazar  yazacaklarını. Bir çeşit 
iç dökme, dertleşme aracıdır mektuplar. Bunun yanında ünlü ya-
zarların mektupları bir başka olur. Onlarda engin bir kültür birikimi 
vardır, ufkunuz açılır, edebî haz alırsınız bu mektuplardan.  

19.  Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	mektupların	
özelliklerinden	biri	değildir?

 A)  Zevk duyularak yazılması

 B)  Yazanın duygularını yansıtması

 C)  Arkadaşlıkları pekiştirmesi 

 D)  İçten sözlerle oluşturulması

 E)  Okuyanı kültürel yönden geliştirmesi

20.  Bu	parçaya	göre	günümüzde	mektuplaşmanın	azalma-
sının	nedeni	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Yazacak zaman bulunamaması 

 B)  Eski güzel arkadaşlıkların kalmaması 

 C)  Duyguları yansıtmada yetersiz olması 

 D)  Yazarların mektuba ilgi göstermemesi

 E)  Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması

 

21.	-	22.	soruları	aşağıdaki	parçaya	göre	cevaplayınız.

(I) Türkiye’de iç ve dış gelişmelere ilişkin haberlere yer veren 
gazeteler, edebiyat dergilerinden çok önce yayın hayatına baş-
lamış olduğundan edebî çalışmalar da dergilerden önce gazete-
lerde yayımlanmıştır. (II) Tanzimat’ın şair, hikâyeci ve romancıla-
rının edebî eserleri;  fıkra, deneme, makale ve eleştiri türlerindeki 
yazıları göz önüne alınırsa bunun doğru bir saptama olduğu 
görülecektir. (III) Tanzimat Dönemi’nde yayımlanan gazeteler bir 
mektep görevi üstlenerek devrin ilk edebiyatçılarını yetiştirmiş-
tir. (IV) İlk zamanlar gazete yalnız aydınların üzerinde durduğu 
bir yayın olmuştur. (V) Türkiye’de Tanzimat yıllarında gazetecili-
ğe rağbet gittikçe artmış ve bu tarihten sonra Tanzimat neslinin 
önemli şahsiyetleri hep gazetenin eğitiminden geçmiştir.  

21.  Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	koşul	
anlamı	vardır?

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

22.  Bu	parçada	Tanzimat	Dönemi’nde	çıkarılan	gazetelerle	
ilgili	olarak	aşağıdakilerin	hangisine	değinilmemiştir?

 A) İçeriklerinde nelerin bulunduğuna  

 B) Edebiyat dergilerinin değerini azalttığına  

 C) Okumuş kesimin daha çok  ilgisini çektiğine  

 D) Öğreticilik işlevinin bulunduğuna   

 E) Bazı yazınsal türleri okurla buluşturduğuna

23.  Bu usta ozan, yazın hayatı boyunca yazdığı her şiirde fark-
lı bir üslup denemiş, değişimi şiirinin anayasası yapmıştır. 
Denilebilir ki o bir anlatı tutkunudur. Onun yapmak istediği, 
en iyi üslubu yakalayıncaya kadar şiir yazmaya devam et-
mektir. 

	 Bu	parçada	söz	edilen	şairle	ilgili	olarak

   I. üslupta çeşitlilik,

  II. mükemmeli amaçlama,

 III. özgün içerik 

	 ifadelerinden	hangileri	belirgindir?

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

       D) I ve II   E) II ve III 



TÜRKÇE TESTi8

TYT - 2 (B KİTAPÇIĞI)

D
ER

S
M

AR
KE

T

24.  (I) Leylâ ile Mecnun asırlar boyunca otuzdan fazla Türk 
şairi tarafından yeniden yazılmıştır. (II) Ancak hiçbirinin-
ki Fuzuli’ninki kadar lirik, akıcı ve hüzünlü olmamıştır. (III) 
Mesnevi türünde eserler, asırlar boyunca coğrafyamızın 
en ücra köşelerinde günümüze kadar okunagelmiştir. (IV) 
Nitekim bu kadar Leylâ ile Mecnun mesnevisinden günü-
müze kadar ulaşan ve hâlâ beğenilerek okunan, değerini 
koruyan sadece Fuzuli’ninkidir. (V) Hint, Arap, İran, Türk 
edebiyatında aynı konuyu işleyen bu kadar yapıt arasında, 
bir Türk şairinin yazdığı ölümsüz eser, yazarına hak edilmiş 
bir şöhret kazandırmıştır.

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerden	hangisi	düşün-
cenin	akışını	bozmaktadır?

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

25.  Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 ismin	 yerine	 geçen	
bir	sözcük	(adıl)	kullanılmamıştır?

 A) Teyzemler yıllardır dedemlerle aynı mahallede, burada 
oturuyorlar.  

 B) Yaşanan bu son olaydan kimsenin haberi olmamıştı.   

 C) Bizim kasabanın yanından küçük bir dere geçerdi.

 D) Kitap fuarına arkadaşlarının çoğu ilk gün gidecekmiş.  

 E) Şu odayı da temizledikten sonra diğer katlara geçebilir-
siniz.    

26.  Bu sabah gökyüzü daha bir yorgun

 Daha bir dumanlı

 Daha bir derin

 Şu anda, omzumdan tanıdık bir el

 Tutup silkelese şöyle bir güzel

 Kurtulsam yükünden düşüncelerin

	 Bu	dizelerde,	aşağıdakilerden	hangisi	vardır?

 A) Ünlü düşmesi  B) Ünlü daralması

 C) Ünsüz benzeşmesi  D) Ünsüz türemesi

       E) Ünsüz yumuşaması

27.  Ketojenik beslenme, günlük karbonhidrat tüketimini mini-
muma indirerek 130 gr’dan daha az karbonhidrat tüketi-
mi ile enerjinin %70’ini yağlardan karşılayarak veya 12-16 
saatten fazla -su hariç- hiçbir şey yemeden, yoğun spor 
yaparak karbonhidrat tüketilmesi sonucu vücudun yağı 
metabolize ederek enerjisini karşıladığı beslenme şeklidir. 
Bu şekilde beslenme davranışı, vücutta yağın depolanma-
sını  azaltır. Sağlıklı bireylerde günlük, haftalık, aylık zaman 
dilimlerinde uygulama türleri vardır. İlk bir veya iki haftalık 
süreçte nadiren de olsa bazı bireylerde baş ağrısı, halsizlik, 
uyuşukluk, uykusuzluk, huysuzluk, mide bulantısı gibi du-
rumların yaşanmasına sebep olur. Fakat bunlar, vücudun 
bu beslenme şekline zamanla alışmasıyla ortadan kalkan 
rahatsızlıklardır. 

	 Bu	parçada	ketojenik	beslenme	ile	ilgili	olarak

   I. Değişik yan etkileri vardır.

  II. Bir uzman kontrolünde uygulanması gerekir.

 III. Fazla yağları yakarak kilo vermeyi sağlar.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

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

  D) I ve III E) II ve III

28.  (I) Bafra Ovası’nın Türkiye’nin pirinç ambarı olarak anılması-
nın nedeni, Kızılırmak’ın getirdiği berekettir. (II) Bunun en iyi 
kanıtı olarak Samsun’da yol boyunca sıralanan dükkânların 
önündeki pirinç çuvallarını gösterebiliriz. (III) Kızılırmak Hav-
zası’nda ilerlerken kıyısındaki çeltik tarlaları dört mevsim 
mükemmel manzaralar sunar. (IV) Dize kadar gelen su için-
de çalışan çiftçilerin ektiği fideler, su yüzeyinde yeşillenmeye 
başlar. (V) Yaz döneminde ilaçlanan tarlalar ekinlerin büyü-
mesiyle birlikte yemyeşil görünür.

	 Bu	 parçada	 numaralanmış	 cümlelerin	 hangilerinde	
özne,	sıfat	tamlamasından	oluşmamıştır?

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

  D) III ve V  E) IV ve V
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29.  Tiyatro bir yaşamdır diyen Muhasipzade Celâl, yaşadı-
ğı dönemin önemli tiyatro sanatçılarındandır. Zaman onu 
da eskittiğinden  Celâl’in bugün oynanan hiçbir oyunu 
yoktur. Buna bizim sanattan anlamıyor olmamızın, değer 
bilmememizin yol açtığı söy lenemez. Celâl’in oyunları, 
yaşam gücünden yoksundu bir kere. Celâl, Ahmet Vefik 
Paşa’nın uyarlamalarından başla mıştı bu işe. Ne var ki 
inandırıcılığı yakalayamamıştı. Ahmet Vefik Paşa’nın üze-
rinden Moliere’e öykünmesi değil de daha çok oyunlarının 
karikatüre benzemesi, belleğimizde unu tulmaz yerli tipler  
bırakmasını engellemiştir. 

	 Bu	parçanın	anlatımında	aşağıdakilerden	han	gisi	yok-
tur?	

 A) Tanımlama    B) Açıklama 

 C) Neden - Sonuç    D) İkileme   

               E) Karşılaştırma

30.  Bu şaşırtıcı değil. Kitap bilginin aktarılması için bir araçtı, 
tıpkı bugünkü elektronik aletler gibi bulunmuş bir aygıt-
tı. Aynı amaca dönük, daha işlevselleri gelince - internet 
orta mında elektronik kitaplar gibi - onun pabucu dama atı-
lacak. Kitap bizdeki anlamı ne olursa olsun öncelikle bir 
araçtır. Bilgi aktarma aracı ya da bir “sanatsal” nesne. Bun-
dan dolayı  yine kitap olacak ama biçimi değişmiş olarak. 
Bugünkü kitap da biz şimdi bir zamanlar çok popüler olan 
ebruya nasıl bakıyorsak onun gibi bir öz kazanarak haya-
tımızın bir yerinde duracak veya bazılarının hayatından bü-
tünüyle çıkacak.

	 Bu	parça	aşağıdaki	sorulardan	hangisine	karşılık	ola-
rak	söylenmiş	olabilir?

 A)  Bilgi aktarımında yakın bir gelecekte basılı kitabın ağır-
lık kazanacağı konusuna nasıl bakıyorsunuz?

 B)  Teknolojik gelişmelerin kitabı olumlu etkilediği düşün-
cesiyle ilgili neler söylersiniz?

 C) Kitabın ortaya çıkmasındaki temel amaç bilgi aktarımı 
mıydı?

 D) Günümüzde kitaba olan ilginin gittikçe azalması sizin 
için şaşılacak bir durum mudur?

  E) Elektronik kitapların basılı kitabı ortadan kaldıracağı ön-
görüsü için  ne dersiniz?

31. (I) Şiirde anlamsızlık ve belirsizlik, “çok anlamlılık” demek 
olduğundan onu okuyanı da yaratım sürecinin etkin bir 
ögesi kılar. (II) Şiir, doğal ve alışılmış olanda değil;  garip 
gelen, şaşırtan ama sezdiren, bulduran ve okuru aktif kı-
landadır. (III) Şiir, duvarcının elinden kayan tuğlaların yere 
düşmesinde değil, onun havada asılı kalmasındadır. (IV) 
Bu yüzden benim düşüncelerim değil, imgelerim var, di-
yordu Octavia Paz. (V) İmgeler ise akıl dışılığa kapı arala-
yan, aykırılığı sonuçlayan, çok katmanlı, belki de çoğuna 
göre hiçbir zaman çözülemeyecek bir yumaktır şiirde.

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerle	ilgili	olarak	aşa-
ğıda	verilenlerden	hangisi	yanlıştır?

 A) I. cümlede, hem yapım hem çekim eki almış sözcük 
vardır.  

 B) II. cümlede, birden fazla türemiş sözcük vardır.  

 C) III. cümlede, ayrılma durum eki almış sözcük kullanıl-
mıştır.   

 D) IV. cümlede, geniş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş fiil 
vardır.  

 E) V. cümlede, yönelme durum eki almış sözcüklere yer 
verilmiştir.

32.  Söz ustası, ünlü sanatçının  asıl  yaratıcılığı ve sıra dışılığı 
öykülerinde ortaya çıkar. Türk yazınında ilk defa  kendisi-
nin kullandığı, yeni anlatım teknikleriyle başka yazarlara 
öncülük etmiştir. Bilinç akışı tekniği, iç monolog ve geriye 
dönüş yöntemleri onun, öykülerinde denediği tekniklerdir. 
Sanatçı, öykülerinde kahramanlarını canlı bir şekilde an-
latmış, halkın konuştuğu dili ustaca kullanmıştır. Son öykü 
kitabında  kendine ve yakın çevresine yer vermiştir. 

	 Bu	parçada	söz	edilen	sanatçının	öykülerinde	aşağıda-
kilerden	hangisi	bulunmaz?

 A) Üretken kişilik 

 B) Konuşma dili 

 C) Gerçekçi karakterler

 D) Özgün olma

 E) Otobiyografik ögeler 
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33.  (I) Papirüsler üzerine kim bilir hangi gereçlerle yazı yazan 
insanların şimdikilere göre daha çok zorlandıklarını ve vakit 
harcadıklarını söyleyebiliriz kolaylıkla. (II) Bu yüzden on-
ların yazıları ayrıntıdan yoksundur ama bir bakıma daha 
güçlü ve oturaklıdır. (III) Kurşun kalemlerle yazılan tüm ya-
zılar,  birçok yanlışla  gereksiz sözcükle dolup taşar. (IV) 
Mürekkepli kalem ya da doğrudan bilgisayarda yazılanlar, 
daha sağlam ve daha az yanlışı olan yazılardır. (V) Bu açı-
dan bakıldığında bir konuda konuşmakla aynı konu hak-
kında yazı yazmak arasında da benzer bir ilişki vardır.

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerin	hangilerinde		
zarf-fiil		kullanılmıştır?

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

  D) III ve V E) IV ve V

34.  •  Ünlü yazar, öykülerinde ahenkli söyleyişi  iç konuşma 
tekniğiyle sağlıyor. 

 • Bu durum onun, öykülerindeki ahenkli söyleyiş için 
başka yöntemler kullanmadığı anlamına gelmez.

	 Bu	iki	cümlede	ifade	edilenlerin	anlamca	doğru	biçim-
de	birleştirilmiş	hâli	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Ünlü yazar, öykülerinde  sadece iç konuşma yöntemi 
kullandığı için farklı öykü unsurlarıyla ilgilenmez. 

 B) Ünlü yazar, ahenkli bir anlatım olmadan öykü  yazıla-
mayacağı görüşünü  eserleriyle ortaya koyar. 

 C) Ünlü yazar, öykülerini iç konuşmayla yazılanlar, başka 
tekniklerle yazılanlar diye ayırır. 

 D) Ünlü yazar, öykülerinde uyumlu bir anlatım için iç mo-
nolog tarzının  yanında diğer öykü tekniklerine de yer 
verir. 

 E) Ünlü yazar, öykülerinde her zaman iç konuşma tekniği-
ni  öne çıkarmayı bilinçli yapmaktadır. 

 

35.  Etkili bir roman; tarihî, polisiye, bilim kurgu, macera... türü 
ne olursa olsun, sizi çarpar. O romanı bitirdikten sonra kıpır 
kıpır olursunuz, artık hayatınız değişmiştir. Hiç bilmediğiniz 
bir yazınsal hazzı keşfetmişsinizdir. Bir değişim yaşarsınız. 
Daha başka romanlar okumak, yaşamla dolup taşmak is-
tersiniz. İşte roman böyle bir şeydir. 

	 Bu	 parçada	 asıl	 anlatılmak	 istenen	 aşağıdakilerden	
hangisidir?	

 A)  Bir roman, oluşturulduğu toplumun rengini yansıtmaz-
sa kısa sürede unutulup gider. 

 B)  Yazınsal yaratı, insanı güzel olana yönlendirecek özel-
likte olmalıdır. 

 C)  Yetkin bir roman, onunla tanışanın üzerinde sarsıcı bir 
etki meydana getirir.

 D)  Okurları etkileyen bütün romanlara mükemmel demek 
erken bir yorum olmaz. 

 E)  Bir yapıtın değerli olmasının ölçütü, sürekli yenilikler or-
taya koymasıdır. 

36.		 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	çizili	deyimin	an-
lamı	 parantez	 (	 )	 içinde	 verilen	 açıklamayla	 uyuşma-
maktadır?	

 A) Böyle bir işte çalışmaya herkesten çok can atıyordu. 
(şiddetle arzu etmek, çok istemek) 

 B) Artık sana yardım edemem, başının çaresine bak.  (yar-
dım almadan kendi işini kendi yapmak) 

 C) Yaşlı adam canının derdine düşmüştü, herkese bağırı-
yordu. (gücü tükenmek, bitkin bir duruma gelmek)

 D) Ablasının anlattığı olaydan   sonra iyice  aklı karışmıştı. 
(ne yapacağını bilememek, bocalamak) 

  E) Selim, tartışanların yanından hemen uzaklaştı, başını 
belaya sokmak istemedi. (kötü sonuçlar verecek bir 
duruma düşmek) 
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37. Son yılların popüler isimlerinden biri olan sanatçı, gazete-
lerdeki üçüncü sayfa haberlerinden yola çıkarak (hareketle) 

      I

 birkaç sıra dışı öykü yazmış. Öyküleri daha çok karakter ve 
ruh tahlilleri (çözümlemeleri) üzerine kurulu. Sanatçı 

         II

 yaşanmış olaylardan esinlenerek (ilham alarak) öykücülü-
                                            III

 ğüne yeni bir kapı aralıyor. Öykülerini yazma sebebini açık-
larken yazarlığında takındığı alçak gönüllülüğü (mütevazılığı) 

          IV

 o kadar ileri taşıyor ki öykülerini yazma nedeninin kendi 
özeliyle ilgili olan kısmını hiç çekinmeden (alınmadan) dile 

         V

 getiriyor.

	 Bu	parçada	numaralanmış	sözlerden	hangi	sinin	anlamı	
parantez	(	)	içinde	verilen	açıkla	mayla	uyuşmamaktadır?	

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

 38.	-	40.	soruları	aşağıdaki	parçaya	göre	cevaplayınız.

O usta sanatçıdan söz edildiğinde akla yapıtlarındaki özgün dili ge-
lir. Okurunu hemen saran, güçlü, çarpıcı bir dildir bu, gürül gürül
                                  I

akan bir Türkçedir. Esas olarak halkın konuştuğu dile, sözlü halk 
edebiyatına dayanan usta sanatçı, bu yerel malzemeyi sanat 
                        II

yapıtının özgün diline dönüştürürken birçok yerel sözcüğü ortak 
dile taşır. Okur, onun Karacaoğlanlığına kapılır; yazdıklarını
        III  

kullandığı sözcüklerin, deyimlerin, atasözlerinin üzerinde durma-
dan okur. Oysa sanatçı, o tatlı anlatısına nice bölgesel sözler, 
söyleyişler katmıştır. Bunlar ortak bir dil düzeyine çıkarıldığından
                       IV

okur, bunları anlamasa da anladığını sanır. Çünkü bir ırmaktır 
akan, içindeki taşların, çakılların, kumların kimileri ilk kez görül-
müş olsa bile bu hiç  yadırganmaz.
                                            V

38.  Bu	parçada	 	numaralanmış	sözcüklerden	hangisi	me-
caz	anlamda	kullanılmamıştır?	

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

39. 	 Bu	parçada	söz	edilen	sanatçıyla	ilgili	olarak	

   I. Somutlamadan yararlanılarak nasıl bir biçemi olduğu 
açıklanmıştır. 

  II. Yapıtlarının anlaşılması okurun seviyesine göre değiş-
mektedir.   

 III. Anonim ürünlerden aldıklarıyla kendine özgü bir dil 
oluşturmuştur.  

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılamaz?	

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

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

40.    I. Geçmişe özlem 

  II. Sürükleyici anlatım  

 III. Kalıplaşmış söz 

 IV. Yerel ögelere vurgu 

 V. Yargı-gerekçe   

	 Yukarıda	numaralanmış	ifadelerden	hangileri	bu	parça-
da	anlatılanlarla	ilişkilendirilebilir?	

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

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

TÜRKÇE	TESTİ	BİTTİ.

SOSYAL	BİLİMLER	TESTİNE	GEÇİNİZ.
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1. Tarihte bazı olumsuz olaylar beraberinde olumlu sonuç-
lar da ortaya çıkarabilir. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal 
edilmesi olumsuz iken buna tepki olarak ulusal bilincin 
daha etkili bir şekilde ortaya çıkmasını buna örnek olarak 
verebiliriz.

	 Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 yukarıda	 verilen	
yargıya	uygun	bir	örnektir?	

 A) I. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılması ile 
TBMM’nin otoritesinin artması

 B) Sivas Kongresi’nde cemiyetlerin birleştirilmesi ile dire-
nişin tek elden yönetilmesi

 C) Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının Mebusan Mec-
lisi tarafından onaylanması ile İstanbul’un resmen işgal 
edilmesi

 D) I. İnönü Zaferi’nin kazanılması ile Çerkez Ethem 
İsyanı’nın bastırılması

 E) Saltanatın  kaldırılması ile Cumhuriyet rejimine geçil-
mesini kolaylaştırması

2.	 1839	yılında	Abdülmecid	Dönemi'nde	ilan	edilen	Tanzi-
mat		Fermanı	göz	önünde	bulundurulduğunda;

 • Müsadere sistemi kaldırılacaktır.

 • Herkesten eşit miktarda vergi alınacaktır.

 • Mahkemeler herkese açık olacaktır.

	 Verilen	 öncüllerin	 hangisi	 1839	 Tanzimat	 Fermanı’nın	
eşitlik	 ilkesine	 aykırı	 olduğu	 için	 fermanda	 yer	 almış	
olamaz?	

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

  D) I ve II E) I ve III 

3. "Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'nde Anadolu Türk siya-
si birliğini sağlamak için de mücadele etmiştir. Bu mücade-
leler ise Anadolu’daki Türklerle yapılan mücadelelerdir"

 Şeklinde açıklama yapan Sibel Öğretmen ardından öğren-
cilerine "Osmanlı Devleti, Anadolu Türk siyasi birliği için 
Yükselme Dönemi'nde hangi faaliyetlerde bulunmuştur?" 
sorusunu yöneltir. 

	 Öğrencilerden;

   I. Doğa: Karamanoğulları'nın tamamen ortadan kaldırılması 

  II. Baran: Kırım’ın alınması

 III. Melisa: Memlükler'in I.Selim tarafından yıkılması 

 IV. Ceyla: Akkoyunlularla 1473 Otlukbeli Savaşı’nın yapılması

 V. Elif: Sinop’un Candaroğulları'ndan alınması

	 Gelen	cevaplara	bakıldığında	soruya	doğru	yanıt	veren	
öğrenciler	aşağıdaki	seçeneklerin	hangisinde	bir	arada	
verilmiştir?	

 A) Doğa, Baran, Melisa 

 B) Ceyla, Doğa, Melisa

 C) Baran, Ceyla, Elif 

 D) Doğa, Elif, Ceyla

 E) Ceyla, Elif, Melisa

4. Avrupa kültürü, Doğu’nun birikimi ve Batı’nın kendi iç di-
namiklerinin harmanlanmış halidir. Kendi iç dinamikleri ise 
devraldığı Doğu kültürünün dinamizminden başka bir şey 
değildir. Demem odur ki tarihin hangi dönemine bakarsak 
bakalım en gelişmiş uygarlıklar kendilerinden önceki uy-
garlıkların değerlerini sahiplenmekten ve değişimden kork-
mayan uygarlıklardır. 

	 Şeklinde	 açıklama	 yapan	 tarihçinin	 düşüncesine	 ve	
tarihin	 gelişimine	 uygun	 olan	 yorum	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Haçlı seferleri ile Türk-İslam uygarlığına ait birikimin 
Hristiyan dünyasına geçmesi

 B) Büyük İskender’in Asya Seferi ile Roma İmparatorluğu-
na ait birikimin İslam Dünyasına geçmesi

 C) 751 Talas Savaşı ile İslam’ın Çin’de yayılması

 D) 1071 Malazgirt Savaşı ile Bizans’ın matbaayı öğrenmesi

 E) 1876 Kanuni Esasi ile Saltanat Yönetimi’nin anayasa 
güvencesi altına alınması



SOSYAL BİLİMLER TESTİ 13

TYT - 2 (B KİTAPÇIĞI)

D
ER

S
M

AR
KE

T

5. Sokakta oturan çocukların kendi aralarında tartıştığını gö-
ren mahalle muhtarı Mehmet Bey çocuklardan birinin “En 
güçlü Türk Devleti Osmanlı Devleti’dir ama kardeşlerini öl-
dürdükleri için ben Osmanlı Devleti’ni sevmiyorum.” şek-
linde yorum yaptığını duyunca iyice meraklanır ve çocukla-
rın yanına oturup tartışmaya katılır. 

	 Emekli	bir	tarih	öğretmeni	olan	Mehmet	Bey	çocukları	
dinledikten	 sonra	 aşağıdakilerden	 hangisini	 söylerse	
çocuklara	objektiflik	ilkesinin	önemini	anlatmış	olur?	

 A) Olayları o dönemin koşullarına göre değerlendirmeniz 
lazım

 B) Olayları abartıyorsunuz ve belgelere bakmadan konu-
şuyorsunuz

 C) Osmanlı hükümdarları atalarımızdır yaptıkları her şey 
doğ rudur

 D) Osmanlı Devleti’nin tarihini yerel kaynaklardan okuma-
lısınız

 E) Osmanlı tarihini araştırırken neden-sonuç ilişkisine 
bağlı kalmalısınız

6. Aşağıdaki şekilde bir akarsuyun denge profiline ulaşma 
sürecindeki aşamaları gösterilmiştir.

 

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 denge	 profiline	 ulaşmış	 bir	
akarsuyun	özelliği	olamaz?

 A) Hidroelektrik potansiyeli azdır.

 B) Aşındırma gücü azdır.

 C) Akış hızı azdır.

 D) Ulaşıma elverişlidir.

 E) Rejimi düzenlidir.

7. Yeryüzünün geniş alanlarında meydana gelen alçalma ve 
yükselme hareketine epirojenez denir.

 Epirojenez sonucunda bazı yerler toptan yükselirken bazı 
yerler alçalmaktadır.

	 Aşağıdakllerden	hangisi	epirojeneze	örnek	gösterilir?

 A) Bakırçay grabeninin oluşması

 B) İskandinavya'nın yükselmesi

 C) Toros Dağları'nın oluşması

 D) Nemrut krater gölünün oluşması

 E) Şiddetli depremlerin meydana gelmesi

8. 
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	 Yukarıda	sıcaklık	ve	yağış	grafiği	verilen	iklim	bölgesin-
de	 aşağıdaki	 toprak	 tiplerinden	 hangisinin	 görülmesi	
beklenir?

 A) Terra - rossa B) Lös C) Laterit

  D) Çernezyom E) Vertisol

9. 

I II

 Yukarıda Marmara Bölgesi'ne ait iki farklı harita verilmiştir.

	 Buna	 göre	 bu	 haritalarla	 ilgili	 aşağıda	 verilenlerden	
hangisi	yanlıştır?

 A) I. haritanın ölçeği daha büyüktür.

 B) II. haritada bozulma oranı daha fazladır.

 C) I. haritadaki ayrıntı II. haritaya göre daha fazladır.

 D) Haritaların küçültme oranları birbirinden farklıdır.

 E) I. haritada izohipsler arası yükselti farkı daha fazladır.
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10. Doğada kendiliğinden oluşan, insan emeği ve çalışmasının 
ürünü olmayan unsurların tamamına "doğal unsur" denir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	doğal	unsurlardan	
biri	değildir?

 A) Pamukkale Travertenleri

 B) Peribacaları

 C) Karaca Mağarası

 D) Cennet ve Cehennem Obrukları

 E) Yerebatan Sarnıcı

11. "İnsan kendi özünü kendi yaratan tek varlıktır. Bu nedenle 
insan dışında hiçbir varlığın varoluşu yoktur. İnsanın do-
ğuştan getirdiği, belirlenmiş bir özü yoktur. Özgür iradey-
le karar veren insan, davranışlarını kendisi belirler. İnsan 
özgürlüğe yazgılıdır. Çünkü insan her zaman seçmek için 
karar vermek zorundadır. Öyle ki hiçbir şey seçmediği za-
man bile seçmemeyi seçmek üzere karar vermiştir. İşte bu 
insanın özgürlüğünün ve varoluşun özden önce geldiğinin 
kanıtıdır. Önceden belirlenmiş hiçbir kural, din ve değer in-
sanı yönlendiremez.’’

	 Bu	parça	için	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

 A)  İnsanın özgür olduğunun savunulduğu

 B)  Toplumsal kuralların reddedildiği

 C)  İnsanın ne olacağına kendisinin karar verdiğinin iddia 
edildiği

 D)  Sartre’a ait olduğu

 E)  Yazgının kabullenilmesinin özgürlük olarak görüldüğü

12. Locke, mülk edinme hakkını bize veren şeyin, her şeyden 
önce harcadığımız "emek" ve bize ait olan şeyle istediği-
mizi yapma özgürlüğümüz olduğuna inanmıştır. İnancını 
şu sözlerle ortaya koymuştur: "Eğer bir şey üretmek için 
çalışmışsam ve bunu yaparken hiç kimseye zarar verme-
mişsem, emeğimin ürünü üzerinde hakkım vardır. Eğer biri 
onu benden alırsa, emeğimi düpedüz çalmış olur. Emeği-
min ürünü üzerinde hakkım olduğuna göre, onu istediğim-
de elden çıkarabilirim; eğer istersem başka birine verebilir 
ya da isteyen birine satabilirim. Böylece devletten bağım-
sız olarak girilen gönüllü işlere dayanan bir toplum ortaya 
çıkacaktır."

	 Locke,	 bu	 parçada	 aşağıdakilerden	 hangisini	 savun-
maktadır?

 A)  Ekonomik yaşamdaki özgürlüğü

 B)  Düşüncelerin bağımsızlığını

 C)  Mülkiyetin gereksizliğini

 D)  Hukukun üstünlüğünü

 E)  Düzenin gereksizliğini

13.  İnsanların yanlışa düşmelerinin nedenleri üniversitelerde 
öğretimin skolastik düşünce nedeniyle bozulmuş olması 
ve insan aklının yanılmalarıdır. İnsan aklı çabuk karar ver-
meye ve genellemeye düşkündür. Bir konu üzerinde biraz 
durunca yorulur, gereken sabrı gösteremez ve yanlışa dü-
şebilir. Doğru bilgiyi elde etmek için insanın idollerden (ön 
yargı) sıyrılması ve tümdengelim yerine tümevarım yönte-
minin uygulanması gerekir.

	 Bu	 parçada	 görüşleri	 verilen	 filozof	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Galileo                B) Francis Bacon C) Newton

  D) Spinoza E) Descartes

14.  Skolastik anlayışa göre, tek bir doğru ve gerçek vardır. İn-
sanın her türlü kuşkuculuğu, öznel algıları ve bunlara bağlı 
kavramlaştırma çabaları yanlış hatta zararlıdır. İnanç siste-
minin akıl ve bilgi yoluyla sorgulanması ise, günahkârlara 
özgü bir küstahlıktan başka bir şey değildir. Çünkü insan-
lar inanmak için düşünmelidirler. Avrupa’da Orta Çağ dö-
neminde bilimsel faaliyetin genel olarak durma noktasına 
geldiği görülmektedir. Çünkü, bu dönemde yalnızca dinsel 
düşünce ön plana çıkmış, bilim ve felsefe dinsel otoritenin 
izin verdiği kadar gelişebilmiştir.

	 Bu	parçada	Orta	Çağ	Hristiyan	felsefesinin	hangi	özel-
liği	vurgulanmaktadır?

 A)  Tanrı’nın varlığının kanıtlanmaya çalışılması

 B)  Aklın inanç için bir araç olarak kullanılması

 C)  Dogmatik olup eleştiriye kapalı olması

 D)  Antik Çağ’daki felsefi görüşlerden etkilenmesi

 E)  İnsan iradesinin özgür olduğunun kabul edilmesi

15. Platon'a göre de, bu dünyadaki her şey Herakleitos'un de-
diği gibi değişim ve oluşum içindedir. O halde Platon'un 
aradığı bilgi nesnesi bu fenomenler dünyasına ait olamaz. 
Fenomenler dünyasındaki nesnelerin değişmeyen örnek-
lerinin olması gerekir. Değişmeyen, doğru ve zorunlu bil-
gi nesnesi, fenomenlerin nedeni olan idealardır. İdealar, 
gerçek örnekler olarak asil varlıklardır. İdealar, fenomenler 
dünyasından farklı olarak, akılla kavranan dünyaya aittir. 
İdeaların gerçekten var olması, bilgiyi ve bilimi de olanaklı 
kılmaktadır.

	 Platon'un	bu	görüşlerine	dayanılarak	aşağıdaki	yargı-
lardan		hangisine	ulaşılamaz?

 A)  İdealar, değişmez ve zorunlu varlık olarak vardırlar.

 B)  İçinde bulunduğumuz varlıklar dünyasının asıl örneği 
idealardır.

 C)  İdealardan farklı olarak, fenomenler dünyasının varIık-
ları değişir.

 D)  İdealar, akılla kavranabilen bir varlık dünyasıdır.

 E)  İdeaların var olması için, fenomenler dünyasının kav-
ranması gerekir.
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16. Bir ilim ve eğitim kurum olan medrese kavramının ders kö-
künden türetilmiş olması, medresenin ilimle olan ilişkisine 
işaret eder. Medreseler, İslam kültür ve medeniyetinin en 
önemli ve en uzun süre yaşayan eğitim, öğretim ve ilim 
kurumlarıdır. Medreseler, Türklerin İslam dünyasına hâkim 
oldukları dönemin başlangıcında kurulmuştur. Bir eğitim ve 
öğretim kurumu olarak Nizamülmülk’ün 1065’te Bağdat’ta 
kurduğu Nizamiye Medresesi, İslam dünyasının diğer 
medreselerine örneklik teşkil eder.

	 Bu	parçadan	hareketle	medreselerle	ilgili	aşağıdakiler-
den	hangisi	söylenemez?

 A) Türkler tarafından İslam dünyasına kazandırılmıştır.

 B) İslam dünyasındaki önemini uzun süre devam ettirmiş-
tir.

 C) İslam dünyasının ilk eğitim kurumu olmuştur.

 D) Nizamiye Medresesi, bu alanda örneklik oluşturmuştur. 

 E) Müslümanların oluşturduğu en uzun soluklu eğitim ku-
rumudur. 

17. Hz. Peygamber (s.a.v.) bilgi sahibi bir toplum inşa etmek 
için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kapsamını geniş tut-
muştur. Çocuk, genç, yaşlı, her yaştan insanın eğitim alma-
sını sağlamak için İslam’ı kabul eden bölgelere eğitimciler 
tayin etmiştir. Ebeveynlere çocuklarını yüzme, hesap, tıp, 
soy bilgisi ve Kur’an okuma gibi maddî-manevî alanlarda 
yetiştirmelerini tavsiye etmiştir. Böylece yazılı kültür de 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v.) 
yabancı dil öğrenmeyi de teşvik etmiştir. Sahabe arasında 
Farsça, Rumca, Kıptîce, Habeşçe, İbrânîce ve Süryânîce 
bilenler vardır. 

	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisine	vurgu	yapılmış-
tır?

 A) İslam’ın eğitime ve bilime verdiği öneme

 B) İslam’ın yaygınlaşmasında sahabenin rolüne

 C) İslam ilimlerinin ilk dönemden başlamasına

 D) Çocuk gelişiminin sağlıklı yürütülmesi gerektiğine

 E) Yabancı dil öğrenmenin gelişmeye sebep olmasına

18. İnsanın yaşaması için gerekli olan tüm unsurlar yüce Al-
lah tarafından ona verilmiştir. O daha üstün özelliklerle 
donatılmıştır. Bu özellikler sayesinde insan diğer varlık-
lardan daha ayrıcalıklı bir konumdadır. Bu durum Kur’an-ı 
Kerim’de “Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler 
verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel 
güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan 
üstün kıldık.”(İsrâ; 70) ifadeleriyle dile getirilir.

	 Bu	 parçadan	 hareketle	 insanlar	 için	 aşağıdakilerden	
hangisi	söylenemez?

 A) Allah tarafından farklı özelliklerle yaratılmıştır.

 B) Üstün olması akıl ve iradesinden kaynaklanır.

 C) Evrendeki nimetler hizmetine verilmiştir.

 D) İradesi ile sorumluluktan kurtulabilir.

 E) Diğer varlıklara göre ayrıcalıklıdır.

19. “... Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları olduğu gibi ka-
dınların da erkekler üzerinde hakları vardır...”(Bakara; 228)

	 Bu	ayette	aile	 ile	 ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	vurgu-
lanmıştır?

 A) Kimlerden oluşması gerektiği

 B) Evlilikle oluşturulması gerektiği

 C) Toplumsal huzura katkı sağladığı

 D) Aile içi sorumlulukların bulunduğu

 E) Toplumun en küçük yapı taşı olduğu

20.  Esmâ-i hüsnâ konusunda rivayet edilen bir hadiste;“Allah 
Teâlâ’nın doksan dokuz isminin olduğu ve bunları saya-
nın cennete gireceği bildirilmektedir.” Zamanla Allah’ın bu 
isimleri Müslümanlar arasında Allah’a dua ve niyaz ama-
cıyla okunmuştur. Aynı zamanda bu isimler hat sanatının 
konusu haline gelmiş, esmâ-i hüsnâ Müslümanlar tarafın-
dan levha halinde evlere asılmıştır. Bazı yörelerde sabah 
namazının ardından esmâ-i hüsnânın zikredilmesi âdet ha-
line gelmiştir.

	 Bu	parçadan	hareketle	aşağıdakilerden	hangisi	söyle-
nemez?

 A) İbadetlerden sonra esmâ-i hüsnâyı okumayı gelenek 
haline getirmişlerdir.

 B) Esmâ-i hüsnâya verilen önem her geçen zamanda bi-
raz azalmıştır. 

 C) Allah’ın isimlerini anmak için evlerine levha halinde as-
mışlardır.

 D) Müslümanlar Allah’ın güzel isimlerine büyük önem ver-
mişlerdir.

 E) Müslümanlar, hadisin müjdesini kazanmaya çalışmış-
lardır.
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21. Marks'a göre evrenin yapısı maddi niteliklidir. Madde, insan 
zihninden bağımsız bir gerçeklik olarak vardır. Evrende her 
şey olmuş bitmiş bir şey değil, karşıtlıkların çatışması ve 
aşılmasıyla durmaksızın devinen ve gelişen biçimde iler-
leyen bir süreçtir. Bu süreçte, madde; atomdan moleküle, 
molekülden canlı hücreye, bitkiye, insana doğru bir geliş-
me gösterir. İnsanın kendisi mükemmelliğe erişmiş, maddi 
nitelikli bir varlıktır. Zihin ve düşünme ise insan beyninin 
ürünüdür.

	 Marks	bu	görüşüyle	aşağıdakilerden	hangisini	savun-
maktadır?

 A)  Varlıkta bir değişimin olduğunu düşünmek bir yanılgı-
dan ibarettir.

 B)  Varlık birbiriyle ilişkili katmanlardan oluşur.

 C)  Düşüncedeki değişim maddede değişime yol açar.

 D)  Evren hareket halinde maddeden oluşur, bu hareket 
diyalektik bir süreç izler.

 E)  Varlığın varlığı tartışmalıdır.

22. "Bir b olayının, a olayının ardından geldiğini birçok kere 
görmek bizde alışkanlık yaratır. Böylece subjektif olan bir 
şeyi objektifleştiririz. Oysa tasarımların bilincimizde art 
arda gelişlerine bakarak, olayların kendi aralarında zorunlu 
bir ilişki bulunduğunu çıkaramayız, kanıtlayamayız; ancak 
buna inanabiliriz. Yaşadığımız olayların ardından belli birta-
kım olayların geleceğini bilmemiz ve beklememiz hayatımı-
zın güvenliği bakımından gereklidir."

	 Hume'un	bu	görüşünden	yola	çıkarak	aşağıdaki	yargı-
lardan	hangisine	ulaşılabilir?

 A)  Nedensellik ilkesi zihinsel bir alışkanlıktır.

 B) Akıl evrendeki nedenselliği anlamamızı sağlayan tek 
güçtür.

 C) Evrende nedenselliğin olmaması doğru bilgiye ulaşıl-
masını engeller.

 D) Deney bilimleri nedensellik üzerine kurulmalıdır.

 E) Akıl doğru bilginin ölçütüdür. 

23. Machiavelli, güce dayalı bir devlet modeli oluşturmuştur. 
Ona göre güce ulaşmak isteyen hükümdar, önüne çıkan 
her şeyi hatta kendisine yardımcı olanları bile ezip geçme-
lidir. Çünkü kendisine yardım eden kişiler de güce ulaşmak 
için neler yapılması gerektiğini bilirler. Bu nedenle devlet 
kurulduktan sonra hükümdarı veya devleti tehdit edebilir-
ler.

	 Machiavelli	bu	sözleriyle	aşağıdakilerden	hangisini	sa-
vunmaktadır?

 A)  Birey devletten öncelikli olmalıdır.

 B)  Hükümdar tüm insanlara karşı ölçülü davranmalıdır.

 C)  Halkın beklentilerini karşılayan devlet meşrudur.

 D)  Amaca ulaşmak için her yol meşrudur.

 E)  Devlette güçlerin ayrılığı ilkesi geçerli olmalıdır.

24. Gazali'ye göre, doğa ile Tanrı arasında bağ kurmak İslam 
dini anlayışına aykırıdır. Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için fi-
lozofların ileri sürdükleri tüm fikirler fiziksel kaynaklı olduğu 
için saçmadır. Çünkü metafizik, fizikle açıklanamaz. Felsefe 
için kabul edilen her tezin bir antitezi vardır ve kesin bir 
sonuca ulaşamaz. Fakat dinin temelinde inanç olduğu için 
yargıları kesinlik taşır.

	 Gazali'nin	bu	yaklaşımında	temel	aldığı	görüş	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

 A)  Akıl inançtan önceliklidir.

 B)  Metafizik konuların incelenmesinden vazgeçilmelidir.

 C)  Din ile felsefenin söylediklerinde dinin verileri temel 
alınmalıdır.

 D)  İslam, akıl ve mantık yoluyla temellendirilmelidir.

 E)  Felsefe ve din arasında sadece bir yöntem farklılığı vardır.

25. Atomlar gerçek dünyanın en son yapı taşları, her şeyin 
kendisinden meydana geldiği ve kendisine ayrıştığı bölü-
nemez fiziksel gerçekliklerdir. Farklı büyüklüklerde, farklı 
biçimdedirler. Onların ortak özellikleri bölünemez, parçala-
namaz olmaları, boşlukta yer kaplamaları ve sürekli hare-
ket hâlinde olmalarıdır.

	 Bu	parçadaki	görüş	aşağıdaki	düşünürlerden	hangisi-
nin	yaklaşımına	uygundur?

 A) Herakleitos’un oluşçuluğuna

 B) Platon’un idealizmine

 C) Aristoteles’in madde form öğretisine

 D) Gorgias’ın hiççiliğine

 E) Demokritos’un materyalizmine

SOSYAL	BİLİMLER	TESTİ	BİTTİ.

MATEMATİK	TESTİNE	GEÇİNİZ.



MATEMATİK TESTi
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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 • Her karenin içerisindeki sayıların toplamı 11 olacaktır.

 • Kalan 6 bölgeye "1,4,5,7,8,9" sayılarından sadece biri 
gelecektir.

	 Buna	göre		H  kaçtır?

 A) 1 B) 4 C) 5 D) 7 E) 8

2. Süleyman Bey banka kartının 4 haneli şifresini unutmuştur.

 Şifre işlemi için operatörü aramış ve kendisine özel bazı 
sorular sorulmuştur.

 Süleyman Bey'in sorulara verdiği cevaplar aşağıdaki gibi-
dir.

 è Binler basamağındaki rakam 0! dir.

 è Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3'tür.

 è Bu sayının 6. kuvveti tek sayıdır.

 è Onlar basamağındaki sayı en küçük doğal sayıdır.

 è Bu sayı 11 ile tam bölünebilmektedir.

	 Süleyman	 Bey'in	 banka	 kartı	 şifresi	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) 1503 B) 1508 C) 1903

  D) 1913 E) 1908

3.

 

S
K

M

A

Y
P

T

 O merkezli ve çevresi 24 cm olan daire önce 6 eşit bölgeye 
ayrılıp 6 farklı renge (K = Kırmızı, M = Mavi, Y = Yeşil,  
P = Pembe, T = Turuncu, S = Sarı) boyanıyor.

	 A	noktasından	hareket	eden	hareketli	çemberin	çevresi	
üzerinde	belirtilen	yönde	450	cm	yol	aldığında	en	son	
bulunduğu	nokta	hangi	rengin	çevresi	üzerinde	olur?

 A) Y B) P C) T D) S E) K

4. 
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 Dünya'da 1,4 milyar km3 su olduğu bilinmektedir.

 Dünyanin 3
4

'ü su ile kaplıdır. Bu suların çoğu okyanuslar-

dan oluşur. Dünyada bulunan suların 5
6

'sında yaşam oldu-

ğu belirlenmiştir.

	 Buna	göre,	yaşam	bulunmayan	sular	dünyanın	ne	ka-
darıdır?

 A) 
1
8

 B) 
1
4

 C) 
3
8

 D) 
1
2

 E) 
5
8
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5.

 
1 42 53 6

 1 den 6 ya kadar numaralandırılmış kutulardan 1 numaralı 
kutu hariç diğer kutulardaki top sayısı, 1 numaralı kutudaki 
top sayısından o kutunun numarası kadar fazladır. 
 

	 Kutularda	toplam	146	top	varsa	1	numaralı	kutudaki	top	
sayısı	kaçtır?

 A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

6. Bir kutuda 9 tane mavi, 6 tane kırmızı top vardır. Ahmet 
bu kutudan bir miktar top aldığında kutuda kalan mavi ve 
kırmızı topların sayısı eşit oluyor.

 Ahmet'in aldığı topların sayısı kutuda kalan topların sayısın-
dan azdır. 

	 Buna	göre,	alınan	toplarla	ilgili	hangisi	kesinlikle	yan-
lıştır?

 A) 3 mavi top almış olabilir.

 B) 4 mavi, 1 kırmızı top almış olabilir.

 C) 6 mavi, 3 kırmızı top almış olabilir.

 D) 5 mavi, 2 kırmızı top almış olabilir.

 E) En çok 5 mavi top almıştır.

7. Elektrik telleri metallerden yapılmıştır. Metaller ısı arttıkça 
genleşir, kışın da soğuk havalarda teller aynı miktarda bü-
züşür ve gerginleşir.

 

Ağustos Ayı

En sıcak ay

Ocak Ayı

En soğuk ay

 Herhangi bir maddeden yapılmış bir tel en fazla % 15 deği-
şim göstermektedir.

	 İki	direk	arası	200	m	olan	bu	telin	01	Ocak	2019	ile		
31	Aralık	2020	arasındaki	değişimi	gösteren	eşitsizlik	
aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) |x – 30| ≤ 300 B) |x – 30| ≤ 200

 C) |x – 200| ≤ 30 D) |x – 190| ≤ 50

                       E) |x – 50| ≤ 180

8. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım'da 11 milyon fi-
dan dikilmesini amaçlayan "Geleceğe Nefes" projesinde 
Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak fidan dikilecektir. 
Projeye ilgi beklenenden fazla olduğu için her ilde planla-
nandan 110 000 tane fazla fidan dikilmesine karar veriliyor. 
Fakat yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilde proje gerçekleşmi-
yor. 11 milyon fidan projesindeki fidanlar diğer illere gön-
deriliyor. Fakat fazladan dikilecek olan fidanlar dikilemiyor.

	 Buna	göre,	dikilen	toplam	fidan	sayısı	A	ise	A'nın	pozitif	
bölen	sayısı	kaçtır?

 A) 45 B) 90 C) 135 D) 150 E) 180
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9.    

 • ó–25 = –5  • x2 + y2 =|x + y|

  • 6 (–2)6 = –2  • 5òa5 = |a|

  • 5 –243 = –3  • 8òa8 = |a|

  • 1
9

1
3

1
16

1
4

+ +=  •  25 ⋅ 64 = 5 ⋅ 8

 

 Köklü sayıların özelliklerini anlatan Tolga Öğretmen öğren-
cilerine tahtada yazan örneklerin doğru ya da yanlış oldu-
ğunu soruyor.

	 Buna	göre	bu	tahtadaki	örneklerden	kaç	tanesi	doğru-
dur?

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

10. 

K L

MN b adım

b adımc adım

a adım

 a, b, c, ve n pozitif tam sayıdır. K noktasındaki evinden M 
noktasındaki iş yerine gitmek isteyen Nesrin Hanım'ın iki 
seçeneği vardır.

 • K - L - M yolunu kullanırsa K - L yolunu a adımda, L - M 
yolunu b adımda gitmektedir. 

 • K - L - M yolu 615 cm dir.

 • K - N - M yolunu kullanırsa K - N yolunu c adımda N - M 
yolunu b adımda gitmektedir.

 • K - N - M yolu 518 cm dir.

 • Nesrin Hanım her adımda (2n + 1) cm yol gitmektedir.

	 Buna	göre,

   I. a tek ise c çifttir.

  II. b tek ise a + c çifttir.

 III. c tek ise a çifttir.

	 ifadelerinden	hangileri	kesinlikle	doğrudur?

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

  D) I ve II E) I ve III

11. İlköğretimde ritmik sayma konusunu anlatan Aysu Öğret-
men, Pelin'den 11'den başlayarak üçer üçer saymasını isti-
yor. Pelin doğru bir şekilde saymaya başlıyor fakat bir süre 
sonra şaşırarak dörder dörder sayıp 164 sayısına gelince 
saymayı bitiriyor.

	 Bu	 durumda,	 10	 tane	 daha	 az	 sayı	 saydığına	 göre	
Pelin'in	doğru	sayarken	söylediği	en	son	sayı	kaçtır?

 A) 44 B) 48 C) 52 D) 56 E) 60

12. Yüz daireden oluşan bir apartmanda her katta beş daire 
vardır.

 

1 32 4 5

10 89 7 6

11 1312 14 15

20 1819 17 16

 Bu apartmandaki posta kutuları yukarıdaki gibi numaralan-
dırılmıştır.

 Bu apartmana gelen bir kişi her bir posta kutusuna üzerin-
deki numara kadar broşür bırakıyor.

	 Buna	göre,	üçüncü	sütundaki	posta	kutularına	bırakı-
lan	broşürlerin	toplam	sayısı	kaçtır?

 A) 640 B) 720 C) 840

  D) 990 E) 1010
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13. Aynı doğrultuda bulunan Ege, Ece ve Efe için aşağıdakiler 
bilinmektedir.

 • Ege ile Efe arasındaki uzaklık 12 m'dir.

 • Efe ile Ece arasındaki uzaklık, Ege ile Ece arasındaki 
uzaklığın iki katına eşittir.

	 Buna	göre,	Ege	ile	Ece	arasındaki	uzaklığın	alabileceği	
değerlerin	toplamı	kaçtır?

 A) 4 B) 12 C) 16 D) 24 E) 28

14. 

 

3 alana 1 bedava

 Bir mağaza 3 alana 1 bedava kampanyası düzenliyor. Bu 
kampanya sonucunda % 80 kâr elde ediyor.

 Daha sonra kampanyasını değiştirerek 3 al 2 öde kampan-
yasına geçiyor.

	 Buna	göre,	ikinci	kampanyadaki	kâr	oranı	yüzde	kaçtır?

 (Kampanya haricinde satış yapılmamaktadır.)

 A) 50 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75

15. 

Manolya 

Konakları

Turkuaz 

Konakları

 Bir inşaat firması yapacağı iki site ile ilgili lansmanda top-
lam sürenin % 40 'ını Manolya Konakları'na, kalan sürenin 
hepsini Turkuaz Konakları'na ayırmayı planlamıştır. Belirli 
bir süre sonra firma yetkilisi şu açıklamayı yapıyor. "Ma-
nolya Konakları'nı planlanan sürenin % 70 'ini kullanarak 
bitirdik ve kalan tüm süreyi Turkuaz Konakları'na ayırmış 
bulunmaktayız."

	 Buna	 göre	 Turkuaz	 Konakları'na	 planlanan	 süreden	
yüzde	kaç	daha	fazla	süre	ayrılmıştır?

 A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

16. 

A marka B marka C marka

 Bir mağazada A, B ve C marka olmak üzere üç çeşit ayak-
kabı satılmaktadır.

 • A marka ayakkabı numarası ile B marka ayakkabı nu-
marası arasında doğrusal ilişki vardır.

 • B marka ayakkabı numarası ise C marka ayakkabı nu-
marasının karesi ile orantılıdır.

  A markada 43  numara olan ayakkabı B markada 12, C 
markada ise 3'tür. A markada 40 numara olan ayakkabı B 
markada 11,5 numaradır.

	 Buna	göre,	C	markada	2,5	numara	olan	ayakkabı		
A	markada	kaç	numaradır?

 A) 19 B) 21 C) 23 D) 25 E) 27
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17. 

 

 İstanbul'da Kızıltoprak istasyonuna her 17 dakikada bir 
tren gelmektedir.

	 İlk	 tren	 sabah	 saat	 09.00	da	geldiğine	göre	 aynı	 gün	
saat	 13.00	 den	 sonra	 en	 erken	gelen	 tren	 saat	 kaçta	
gelir?

 A) 13.02 B) 13.03 C) 13.07

  D) 13.15 E) 13.16 

18. 

200 mA B

 Yukarıdaki eşit aralıklarla konulmuş bariyerlerden oluşan 
200 metrelik AB pistini Erkan sabit hızla 40 saniyede Ser-
kan ise sabit hızla 60 saniyede koşabilmektedir.

 Bu pist ile eşit uzunlukta olan iki pist uç uca ekleniyor. Bir 
ucundan Erkan diğer ucundan Serkan aynı anda koşmaya 
başlıyor.

     

SerkanErkan

	 Buna	göre,	Erkan	ile	Serkan	kaç	saniye	sonra	karşıla-
şır?

 A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 E) 50

19. Bir iş yerinde çalışan Hakan'ın bir gün içerisindeki verimi ile 
ilgili bilgiler veriliyor.

 

 

Öğleden	önce Öğleden	sonra

İlk 2 saat Sonraki 2 saat İlk 2 saat Sonraki 2 saat

% 100 % 50 % 75 % 50

 Eğer akşam mesaiye kalınacaksa 2 saatlik mesai boyunca 
Hakan'ın verimi % 25 olmaktadır.

 Hakan bir haftada 5 gün çalışmakta ve 2 gün akşam mesa-
isi yapmaktadır.

	 Buna	göre,	Hakan	dört	haftada	yaptığı	 işi	her	gün	ak-
şam	mesaisi	yaparak	kaç	günde	bitirebilir?

 A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

20. 

A takımı "7"

A takımı "9"
numaralı 
oyuncu

Kale çizgisi

Ofsayt çizgisi

Takım formaları

B takımı "7"

 Bir futbol maçında hakem bir ofsayt pozisyonunda kararsız 
kalmış ve VAR(Video Hakem Uygulaması)'a gitmiştir.

 • B takımının oyuncusunun olduğu noktada tüm saha bo-
yunca yatay çizgi çizilmiş ve ofsayt çizgisi olarak kabul 
edilmiştir.

 • A takımı "9" numaralı oyuncunun kale çizgisine olan dik 
uzaklığı ofsayt çizgisine olan dik uzaklığının 3 katıdır.

 • A takımı "7" numaralı oyuncunun kale çizgisine olan dik 
uzaklığı ofsayt çizgisine olan dik uzaklığının "9" katıdır.

	 Aynı	 düşey	 doğrultuda	 olan	 A	 takımı	 oyuncularının	
birbirlerine	uzaklığı	9	metre	ise	B	takımı	oyuncusunun	
kale	çizgisine	uzaklığı	kaç	metredir?

 A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 27
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21.
 

Dış	Yıkama İç	-	Dış	Yıkama

20 TL 35 TL

 

 Bir oto yıkamacının yıkadığı her araç için alacağı ücret tari-
fesi verilmiştir.  

 Pazar günü oto yıkamacıya 42 araç gelmiş ve gün sonun-
da 1050 TL para kazanılmıştır.

	 Buna	göre	kaç	araca	iç	dış	yıkama	yapılmıştır?

 A) 12 B) 14 C) 22 D) 28 E) 18

22. 

A CB D

 

 Aşağıdaki tabloda aynı yol üzerinde ve yukarıda verilen sı-
rada bulunan A, B, C ve D trafik lambaları arasındaki uzak-
lıklardan bazıları km cinsinden gösterilmiştir.

 
A

B

C

D170210

150

	 Buna	göre	tablonun	boş	kısımları	aşağıdakilerin	hangi-
si	gibi	olmalıdır?

 A) 
50

40

70

B) 
40

80

60

  C) 
60

50

110

  D) 
40

110

60

 E) 40

80

40

23. Pazar alışverişine giden Müzeyyen Hanım peynir alacaktır.

 • Eğer peynirin kg fiyatı % 25 daha az olsaydı cüzdanın-
daki para ile 4 kg peynir alabiliyor ve 10 ¨ si artıyordu.

 • Eğer peynirin kg fiyatı % 20 daha fazla olsaydı 3 kg 
peynir aldığında 8 ¨ borçlanıyordu.

	 Buna	göre,	1	kg	peynirin	fiyatı	kaç	¨	dir?

 A) 32 B) 30 C) 28 D) 25 E) 24

24. 

Sarı Mavi Kırmızı

 Yukarıda, birim karelerden oluşan ve her iki yüzü de aynı 
renkte olan üç adet karton ve kenar uzunlukları 2 birim ve 
3 birim olan dikdörtgen biçiminde duvara sabitlenmiş boş 
bir pano verilmiştir.

 Beliz, farklı renklerdeki bu kartonların tamamını panoyu 
tam olarak dolduracak biçimde yapıştırarak desenler elde 
ediyor.

 Buna	 göre,	 Beliz'in	 	 deseni	 elde	 etmiş	

olma	olasılığı	kaçtır?

 A) 1
2

 B) 1
3

  C) 1
4

 D) 1
6

 E) 1
12
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25. Aşağıdaki tabloda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 
kulüplerinin kendi aralarında oynadıkları maçlardaki atılan 
toplam basket sayıları verilmiştir.

 

Takımlar Atılan	Basket	Sayısı

Beşiktaş - Fenerbahçe 155

Fenerbahçe - Galatasaray 140

Galatasaray - Beşiktaş 163
 

	 Bu	 takımların	oynadıkları	maçlarla	 ilgili	bilinen	veriler	
şunlardır;

 • Fenerbahçe tüm maçları kazanmıştır.

 • Beşiktaş oynadığı tüm maçları 7 farkla kaybetmiştir.

	 Buna	göre	Galatasaray	bu	maçlarda	 en	 çok	 kaç	 sayı	
atmıştır?

 A) 147 B) 148 C) 150 D) 154 E) 155

26. Türkçe dersinde öğretmen Asrın'dan okuduğu paragrafta-
ki kelime sayısı ve kelimelerde kullanılan toplam sesli harf 
sayısını hesaplamasını istiyor. Asrın hesaplama işlemini bi-
tirdikten sonra aşağıdaki raporu hazırlıyor.

 • Paragrafta 80 kelime vardır.

 • Kelimelerde en az iki en fazla dört sesli harf kullanılmış-
tır.

 • İki sesli harf olan kelime sayısı ile üç sesli harf olan ke-
lime sayısı eşittir.

 • Toplam sesli harf sayısı 248 tir.

	 Asrın'ın	hazırladığı	rapora	göre,	paragrafta	kaç	kelime-
de	dört	tane	sesli	harf	kullanılmıştır?

 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E)32

27. Bir pastanede satılan A, B ve C türü tatlıların bir günlük 
satış miktarı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiştir.

 

A

100°

150°

B

C

 Ertesi gün satış miktarlarındaki değişim,

 A	tatlısı % 40 artış

B	tatlısı % 30 azalma

C	tatlısı % 50 azalma

 olarak hesaplanıyor. 

	 Buna	göre,	son	durumda	satış	miktarı	dairesel	grafikte	
gösterilirse	C	tatlısı	kaç	derece	ile	gösterilir?

 A) 55 B) 60 C) 66 D) 72 E) 90

28. f ve g fonksiyonları için

  f(x) = x3 – 2

  f(x + 3) = g(2x + 5) eşitlikleri veriliyor.

	 Buna	göre,	(fog)(1)	değeri	kaçtır?

 A) –6 B) – 4 C) –3 D) –2 E) –1
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29. İkinci dereceden P(x) polinomu x2 + x – 2 ile tam bölün-
mektedir.

 P(x)'in x'li teriminin katsayısı –3'tür.

	 Buna	göre,	P(x)'in	sabit	terimi	kaçtır?

 A) –6 B) –3 C) 1 D) 3 E) 6

30. K, L, M, N kümeleri için

  K ∪ M ⊆ L

  K ∩ M ⊆ N ve K ∩ M ≠ Ø 

 olduğu bilinmektedir.

	 Buna	göre,

   I. N ∩ M kümesinin en az bir elemanı vardır.

  II. N ⊆ L

 III. (K\N) ∩ (M\L) = Ø

	 ifadelerinden	hangileri	kesinlikle	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

  D) II ve III E) I ve III

31. 
B

105°
40ñ2 cm

30°
CA

 Yukarıda bir koşu pisti ve ABC üçgeni şeklinde koşu güzer-
gahı oklar ile gösterilmiştir.

	 Koşucu	B	ile	C	arasında	40ñ2	m	lik	bir	yol	koştu	ise,	A	
ile	B	arasında	kaç	m	lik	bir	yol	koşmuştur?

 A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100

32. D D

C C

A A

5 5

3 KB B

Bı

Şekil 1 Şekil 2

 Şekil - I deki dikdörtgen şeklindeki ABCD kartonu AK bo-
yunca katlandığında B noktası, [DC] üzerinde Bı noktasına 
geliyor.

	 Buna	göre,	|KC|	kaç	br	dir?

 A) 
1
3

 B) 
2
3

 C) 1 D) 
4
3

 E) 
5
3
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33. 

A

A

A

A

D

D

Yiğit

Yiğit

Yüksel

D

D

C

C

C

C

B

B

B

B
2ñ2 K

L

E

E E Eı

Şekil 1

Şekil 3

Şekil 2

Şekil 4

 Şekil - I'de masanın ABCD yüzeyi kare ve alanı 200 br2 dir. 
Masanın yüzeyini tamamen örtecek yeşil renkli bir masa 
örtüsü serilmiştir.

 Şekil - 2'de Yiğit ders çalışmak için masa örtüsünü köşege-
ni boyunca katlıyor.

 Şekil - 3'te Yüksel de önündeki DEC üçgenini katlayıp ma-
saya oturuyor.

 Masa örtüsü Şekil - 4'te karenin ağırlık merkezi E noktasın-
dan AB ye paralel olacak şekilde 2ñ2 br sağa kaydırılıyor 
ve masa örtüsünün sadece EıKL bölgesi masa üstünde ka-
lıyor.

	 Buna	göre,	son	durumda	masanın	üstünde	kalan	örtü-
nün	alanı	kaç	br2	dir?

 A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

34. Bir aynaya α açısı ile gelen ışın, yine α açısı ile yansır.

 

y
A(2,6)

B(6,0)0 x

C

 Dik koordinat düzleminde B(6, 0) noktasına, şekildeki gibi 
x-eksenine dik olacak şekilde bir ayna konuluyor.

 A(2, 6) noktasından çıkan bir ışın, aynanın B noktasından 
yansıyıp y-eksenini kesiyor.

	 Buna	göre,	[BC	nin	y	eksenini	kestiği	noktanın	ordinatı	
kaçtır?

 A) –5 B) –6 C) –7 D) –8 E) –9

35. Resim dersinde öğretmen İlyas'a vitray cam boyama ödevi 
veriyor. İlyas da kare şeklinde bir camı sarı, kırmızı ve mavi 
renkler ile boyamaya karar veriyor.

 Önce camın ortasına bir kenarı 10 cm olan sarıya boyadığı 
şekli oluşturuyor.

 

10 cm

10 cm

 Daha sonra kenarı 10 cm olan eşkenar üçgenleri çizip kır-
mızıya boyuyor.

 

 Son olarak da eşkenar üçgenlerin tepe noktasını birleştirip 
dört tane ikizkenar üçgen oluşturup maviye boyuyor.

 

       

	 Son	durumdaki	mavi	boyalı	bölgelerin	alanları	toplamı	
kaç	cm2	dir?

 A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 E) 125

36. 

A
B

C T

O O

2

 A noktasından ok yönünde harekete başlayan çember, 
kendi etrafında 4 tam tur yaparak B noktasına geliyor. 
Daha sonra şekildeki gibi aşağıya doğru düşerek T nokta-
sında yere çarpıp duruyor.

	 |BC|	=	10	cm	olduğuna	göre,	çemberin	aldığı	toplam	
yol	kaç	cm	dir?

 A) 10 + 16π B) 10 + 17π C) 8 + 16π

  D) 6 + 17π E) 8 + 17π
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37. D D

A A

C C

B B

E
T

Kx

2x

O2 O2

O1

Şekil 1 Şekil 2

O1

 

 Şekil - I de tamamı su ile dolu konide, K noktasındaki mus-
luk açılınca, konideki suyun bir kısmı boş olan silindire dö-
külüyor.

	 Buna	göre,	Şekil	 -	2	deki	silindirin	 tabanındaki	suyun	
yüksekliği,	silindirin	yüksekliğinin	kaç	katıdır?

 A) 
19

162
 B) 

1
3

 C ) 
17

162

  D) 
14

162
 E) 

11
162

38. 

 

C C

F

D D 

A AB B

EE

8

6

Şekil 1 Şekil 2

 Şekil - I deki ABCD karesinde, CEB üçgeni kesilip, B kö-
şesi D noktasına gelecek şekilde ve [BC] kenarı da [DC] 
üzerine gelecek şekilde Şekil - II deki gibi yapıştırılıyor.

	 Buna	göre,	|EF|	kaç	cm'dir?

 A) 10 B) 6ñ2 C) 8ñ2 D) 6 E) 8

39. 
B

F

E

A

C

G

D

 Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerinde A, B, C, D, E, F 
ve G noktaları işaretlenmiştir.

 Bu kağıda bu noktalardan biri orijin olacak şekilde dik ko-
ordinat sistemi yerleştiriyor.

	 B	ve	C	noktalarının	orijine	uzaklığı	eşit	olduğuna	göre	
G,	B,	C	ve	orijin	dışındaki	üç	noktanın	koordinatları	çar-
pımı	kaçtır?

 A) 18 B) – 18 C) 54 D) –54 E) 81

40. y y

xıyı

0 0
30°

x x

Şekil 1 Şekil 2

 Şekil - I deki xy koordinat sistemi, orijin etrafında saatin ter-
si yönünde 30° döndürülürse, Şekil - 2 deki xıyı koordinat 
sistemi oluşuyor.

	 Buna	 göre,	 xy	 koordinat	 düzleminde	 koordinatları	
A(4ñ3,	8)	olan	nokta,	 xıyı	 sistemindeki	hangi	noktaya	
karşılık	gelir?

 A) (8, ñ3) B) (10, ñ3) C) (10, 2ñ3)

  D) (10, 3ñ3) E) (10, 4ñ3)

MATEMATİK	TESTİ	BİTTİ.

FEN	BİLİMLERİ	TESTİNE	GEÇİNİZ.



FEN BİLİMLERİ TESTi
1. Bu testte sırasıyla,  Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14),  Biyoloji (15 - 20)  ile ilgili 20 soru vardır.

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

 

Y

X

 Sürtünmesiz yüzey üzerinde tutulan X ve Y cisimleri maka-
ra yardımıyla şekildeki gibi tutuluyor. Sistem serbest bırakı-
lınca ok yönünde hızlanan hareket yapıyor.

   I. Sistemin mekanik enerjisi değişmez.

  II. X cisminin potansiyel enerjisindeki azalma kinetik ener-
jisindeki artıştan fazladır.

 III. X'in son hızı Y'nin hızına eşittir.

	 yatay	düzlem	yeterince	uzun	olduğuna	göre	yargıların-
dan	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. 

 

 Deniz seviyesindeki ortamda bir kişi musluktan akan sıvı 
yardımıyla boş kabı dolduruyor.

	 Kabın	daha	kısa	sürede	dolması	için;

   I. Musluktan akan sıvının debisini arttırma

  II. Musluktan akan sıvının yoğunluğunu azaltma

 III. Deneyi deniz seviyesinden daha yüksek bir yerde tek-
rarlama

	 işlemlerinden	hangileri	yapılabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

3. m
A

B
α

 

 Sürtünmesiz eğimli yolda A noktasından serbest bırakılan 
m kütleli cisim B noktasına t sürede ϑ hızıyla ulaşıyor.

	 Aynı	noktadan	2m	kütleli	cisim	serbest	bırakılırsa,

   I. Cismin ivmesi artar.

  II. Cismin B noktasındaki hızı ϑ'den daha küçük olur.

 III. Cismin B noktasına ulaşma süresi t kadar olur.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

4. 

PerdeMetal levha

 Yeterince büyük bir perdenin önüne metal bir levha ve ışık 
kaynağı şekildeki gibi konulmuştur.

	 Buna	göre,

   I. Metal levha ısıtılınca perdedeki ışık akısı artar.

  II. Metal levha ok yönünde çekilince perdedeki ışık akışı 
artar.

 III. Perde ok yönünde çekilince perde üzerindeki ışık akısı 
değişmez.

	 yargılarından	hangileri	doğrudur?

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

  D) II ve III E) I, II ve III
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5. 
Hız

Zaman

t2
t1

V

K

L

2V

 K ve L hareketlilerine ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.

   I. K ve L  t1 anında yön değiştirmiştir.

  II. t2 anında yer değiştirmeleri aynıdır.

 III. K'nın ivmesi L'den büyüktür.

	 hangileri	kesinlikle	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

6. Aynı ortama konulan bir bardak çay ve bir bardak kola ye-
terince bekletiliyor.

	 Isı	alışverişi	yalnızca	cisimler	arasında	gerçekleştiğine	
göre	son	durumda	hangileri	her	iki	cisim	için	kesinlikle 
aynıdır?

   I. Sıcaklık

  II. Isı

 III. İç enerji

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

  D) II ve III  E) I ve II

7.

 

X
Y

K

L

+ –

Z

V

A

 Özdeş ampullerle kurulu elektrik devresinde, K, L anahtar-
larının bulunduğu iletkenler üzerine voltmetre ve amper-
metre konulmuştur.

	 Buna	göre,

   I. Yalnız K anahtarı kapatılırsa lamba parlaklıkları değiş-
mez.

  II.  Yalnız L anahtarı kapatılırsa devrede iki ampul ışık verir.

 III.  K ve L anahtarları birlikte kapatılırsa Z söner X ve Y lam-
balarının parlaklığı artar.

	 yargılarından	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8.	 Süte	uygulanan	pastörizasyon	ve	UHT	işlemleri	ile	ilgili

   I. Sütün raf ömrünü artırır.

  II. Sütteki patojen bakteriler tamamen öldürülür.

 III. Sütün besin değerini azaltır.

	 yargılarından	hangileri	her	 iki	 işlem	 için	ortak	olduğu	
söylenebilir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

9. 
Madde Lewis	yapısı

I. NaCI Na CI

II. BH3
BH H
H

III. NF3
NF F
F

	 Yukarıda	verilen	maddelerden	hangilerinin	Lewis	elekt-
ron	nokta	yapıları	hatalı	verilmiştir?	(1H, 5B, 7N, 9F, 11Na, 

17CI) 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III
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10. 

 

 

%40

NaCI

çözeltisi

%10

NaCI

çözeltisi

 Yukarıdaki fanus içerisinde hacimleri eşit olan aynı sıcaklıkta 
kütlece % 40'lık ve % 10'luk NaCI çözeltileri bulunmaktadır. 

	 Sabit	sıcaklıkta	bir	süre	bekletilen	çözeltilerle	ilgili	

   I. Kütlece % 40'lık çözeltinin derişimi azalır.

  II. Kütlece % 10'luk çözeltinin hacmi azalır.

 III. Kütlece % 40'lık çözelti doygun ise bir miktar NaCI katı-
sı dibe çöker.

	 yargılarından	hangileri	doğrudur?

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

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

11. 

 

        A kabı                       B kabı                      C kabı

 Şekildeki kaplarda X, Y ve Z metal parçaları bulunmaktadır.

 • A kabına derişik HNO3 

 • B kabına derişik H2SO4 

 • C kabına derişik NaOH 

 çözeltileri ayrı ayrı eklenince B kabından iki farklı gaz çıkışı 
olduğu gözleniyor. 

	 Buna	göre,	

   I. A kabından H2 ve NO2 gazları açığa çıkar.

  II. C kabında H2 gazı oluşur.

 III. B kabında elementlerden biri tepkimeye girmemiştir.

	 yargılarından	hangilerinin	doğruluğu	kesin	değildir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

12.	 Katılarla	ilgili	aşağıda	verilen	bilgilerden	hangisi	yanlış-
tır?

 A) CO2 moleküler kristaldir.

 B) SiO2 kovalent kristaldir.

 C) Metalik kristaller tel ve levha haline getirilebilir.

 D) Camın belirli bir erime noktası vardır.

 E) İyonik kristaller katı halde elektriği iletmezler.

13. X atomu, Y atomu ile izotop Z atomu ile izotondur. 

 Buna	göre,	

   I. Y ile Z izobar olabilir.

  II. X ile Z+1 iyonu izoelektronik olabilir.

 III. X, Y ve Z'nin nükleon sayıları eşittir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

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

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

 

14. • CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g)

 • NH3(g) + HCI(g) → NH4CI(k)

	 Aşağıda	 yaygın	 isimleri	 verilen	 bileşiklerden	 hangisi	
yukarıdaki	denklemlerde	yoktur?

 A) Nişadır B) Kireç taşı C) Kezzap

  D) Tuz ruhu E) Sönmemiş kireç
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15.	 Sitoplazmasında	%	20	oranında	monomer	içeren	can-
lı	bir	bitki	hücresi	ile	ilgili,	aşağıda	verilen	ifadelerden	
hangisine	ulaşılabilir?

 A) % 20 su içeren ortamda deplazmoliz olur.

 B) % 30 monomer içeren ortamda turgor durumuna ge-
çer.

 C) % 90 su içeren ortamda hemoliz olur.

 D) % 50 monomer içeren ortamda hücre zarı çepere yak-
laşır.

 E) % 70 su içeren ortamda bir miktar su verir.

16. Aşağıda bir ailedeki baba ve çocuğun kanlarının Anti A, 
Anti B ve Anti Rh serumlarına verdiği çökelme tepkimeleri 
verilmiştir. (Taralı gösterilen bölümlerde çökelme vardır.)

 

Baba Çocuk

Anti A Anti AAnti B Anti BAnti Rh Anti Rh

	 Bu	tabloya	göre	Anne,	baba	ve	çocuğun	kan	grupları	ile	
ilgili	genotipleri	aşağıdakilerden	hangisi	gibi	olabilir?

 

Anne Baba Çocuk

A) ABRr B0Rr B0Rr

B) B0Rr A0rr B0Rr

C) B0RR A0rr B0rr

D) A0Rr A0rr B0Rr

E) B0rr ABrr A0Rr

17. Karanlık bir ortamda çevresindeki oksijen ve organik besin 
varlığına göre bakterilerin çoğalma durumları aşağıdaki tab-
loda verilmiştir.

Bakteri Organik	
Besin

Oksijen Bakteri	
çoğalması

A + + +

B – + +

C + – +

	 Buna	göre,	belirtilen	bakterilerle	ilgili

   I. A bakterileri ETS bulundurur.

  II. B bakterileri fotosentetiktir.

 III. C bakterileri 1. ortamda da çoğalır.

	 ifadelerinden	hangileri	kesin	doğrudur?

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

  D) I ve II E) II ve III 

18.	 İnorganik	maddelerden	organik	monomer	 sentezi	 ya-
pabilen	bir	hücrede

   I. Sükroz

  II. Protein

 III. Nişasta

 IV. Fosfolipit

	 moleküllerinden	hangileri	kesinlikle	sentezlenir?

 A) Yalnız II B) I ve III C) II ve IV

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

19.   I. Aktif olarak yer değiştirme

  II. Polimer organik maddelerin hidrolizi

 III. Vücut sıcaklığını belli değerler arasında tutma

 IV. Dışarıdan aldığı inorganik maddeleri kullanma

	 Yukarıda	verilen	özelliklerden	hangileri	tüm	canlılar	ta-
rafından	gerçekleştirilir?

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

  D) II ve IV E) III ve IV

20.

 
1

Atık madde miktarı

Canlılar
32 4 5

 Yukarıda bir besin piramidinde bulunan canlıların dokula-
rında biriken atık madde miktarları grafikte gösterilmiştir.

	 Buna	göre	

 • 2. Trofik düzeyde olan canlı grubu

 • Son tüketici canlı grubu

 • Ototrof canlı grubu

	 özelliklerini	taşıyan	canlılar	belirlendikten	sonra,	hangi	
numaralı	canlı	grupları	verilenlerin	dışında	kalır?

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

FEN	BİLİMLERİ	TESTİ	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.

Cevizlik Mahallesi Beyaz Zambak Sokak No:6 Bakırköy / İstanbul
0 536 970 26 18
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