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TYT / Türkçe ATÜRKÇE TESTİ

Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

1. Bu testte Türkçe alanına ait 40 soru vardır. 
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Geceleri yakamozlu, sabahları rüzgârlı, daracık so-
kakları denize kavuşturan Cunda’nın resmî kayıtlar-
daki adı Alibey, unutulmuş zamanlarda ise buraya 
“Cunda Moshonisia” deniyormuş, “mis kokulu ada” 
manasında. Gerçekten de bölgenin alametifarikası 
olan imbat bir esti mi iyoda karışan çiçeklerle adanın 
ayrı bir rayihası olduğunu hissedersiniz. 

 Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılaya-
bilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde 
vardır?

A) Şık ve düzenli bir görünüme sahip olan şehir mer-
kezi, birkaç saatlik geziyi fazlasıyla hak ediyor. 

B) Caddenin ucundaki Belediye Meydanı’nda yük-
selen Köroğlu heykeli ise kentin ayırıcı nitelikle-
rinden biridir.

C) Belediye Meydanı-Cumhuriyet Caddesi rotasını 
izleyerek kentin kalbinin attığı yerleri tanıma ola-
nağı buluyorum.

D) Osmanlı Dönemi’nden bu yana aşçılarıyla nam 
salmış olan Bolu’da, bu mekânlardan birini seçe-
rek gezinizi taçlandırmak elinizde.

E) Okuldan hastaneye, fabrikadan üniversiteye ka-
dar şehre sayısız eser kazandıran İzzet Bay-
sal’dan adını alan cadde, gençlerin Bolu’daki en 
önemli buluşma adresi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili söz-
cük ayraç içinde verilen anlamıyla örtüşmemek-
tedir?

A) Yaklaşık beş yıldan beri annemlerle birlikte bu 
evde oturuyoruz. (beraber yaşamak)

B) Yazarın her iki yapıtı da benzer nitelikler taşıyor. 
(sahip olmak)

C) Yoğun gündem arasında bu önemli konu kayna-
dı gitti. (yoğunlaşmak)

D) Dağ başlarını simsiyah bir duman tutunca bütün 
köylü endişelenmeye başladı. (bürümek)

E) Onun sıcak tavırları, hoşgörüsü bütün korkuları-
mı sildi. (gidermek)

3. Tarık Dursun K.’nin öykülerinde konu her zaman bir 
olay değildir. Bu nedenle o, olay ile öykünün birbiri-
ne karıştırılmaması, olay nedeniyle öykünün güme 
gitmemesi gerektiğini vurgular. Çünkü anlatılan olay 
“seçilmiş” ve “ilginç” görünse bile öykü salt onun an-
latılmasından oluşmaz. Önemli olan onun öyküleme-
sini yapabilmektir. Bu başarılamazsa “olayın yaldızı 
çabuk düşer.”

 Bu parçadaki “güme gitmek” sözüyle öyküye iliş-
kin anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Nitelikçe değer kaybetmeye başlamak

B) Sesini yeteri kadar duyuramamak

C) Kalıcılığı yakalayacak düzeye çıkamamak

D) Değeri anlaşılmadan yitip gitmek 

E) Sanatsal ölçütlerle değerlendirilememek

4. “Anlam daralması, bir sözcüğün eskiden anlattığı 
nesnenin artık bir bölümünü, bir türünü anlatması-
dır.”

 Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük bu 
açıklamaya örnek gösterilebilir?

A) Âdeta bir robot gibi çalışır, hiçbir görevini aksat-
maz.

B) Onun ne kadar efendi bir genç olduğunu herkes 
bilir ve söyler.

C) Ankara’ya yolum düştüğünde mutlaka Anıtkabir’i 
ziyaret ederim.

D) Ünlü film yıldızı ömrünün son yıllarını yoksulluk 
ve yalnızlık içinde geçirdi.

E) Hasan Bey yiğit adamdır, söylediğinin arkasında 
durur.
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5. I. Bıraktığı işin ne durumda olduğunun merakı için-
de bulunmak

 II. Çok üzüntü duymak
 III. Tutup zorla götürülmek
 IV. Dehşet duymaktan vücuttaki kıl dipleri kabarmak

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda veri-
len anlamlardan herhangi birini karşılayan bir de-
yime yer verilmemiştir?

A) Ben kendi hesabıma bir saat düşündüm, saba-
ha kadar da kafa yoracağım.

B) Demirci Efe’nin bir baskınla ele geçirildiğini, 
adamlarının da yaka paça götürüldüğünü haber 
aldı.

C) Küçük Ağa dinlerken tüylerinin diken diken oldu-
ğunu hissediyordu, işittiklerine inanmak istemi-
yordu.

D) Artık gözüm arkada kalamaz, diye düşünüyor, 
uzun ve bembeyaz sakalını sıvazlıyordu. 

E) Salih’in içi önce cız etti, sonra da katılaşıverdi.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişisel görüş içer-
memektedir?

A) Trabzon’dan güneye doğru açılan vadiler içinde 
tarihi ve doğasıyla en dikkat çekici olanı Altınde-
re Vadisi Millî Parkı’dır.

B) Karadeniz’in, belki de Türkiye’nin hem en el değ-
memiş hem de serin bir köşesini arıyorsanız Ma-
cahel dikkate değer. 

C) Bir saatlik yolculuğun sonunda halat tırmanışı, 
boyunuzu aşan su ve şelale bu zevkli deneyimin 
önemli etapları.

D) Yılın altı ayı karla kaplı olan Batı Karadeniz’in sı-
radağları Ilgaz Dağı’nda, kışın kayak sporu ya-
pılabildiği gibi, yaz aylarında da doğa yürüyüşle-
ri düzenleniyor.

E) Kar yağışının altı ay sürdüğü, Doğu’nun en so-
ğuk kenti Erzurum’da, havaların ısınmasıyla eri-
yen kar suları muhteşem bir doğa güzelliğini or-
taya çıkarır.

7. Her şiirin üstünde kendisinden önce var olmuş bir 
başka şiirin gölgesi vardır.

 Bu cümleden hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) Şiirde kişisellik kimi durumlarda mümkün değil-
dir.

B) Baştan sona özgün yazılmış bir şiir yoktur.  

C) Bir şair, başka bir şairden etkilendiğini kabul et-
se bile değerini yitirmez.

D) Şiirlerin birbirlerine benzemeleri, farklılıklarını or-
tadan kaldırmaz.

E) Her şiir kendi içerisinde bir farklılık, biriciklik ba-
rındırır.

8. Tarihte bilinen yazılı ilk anayasa 1215’te İngiltere’de 
hazırlanmıştır. Adı Magna Carta’dır. Büyük Ferman 
anlamına gelir ve İngiliz halkı ile Kral John arasında 
imzalanmıştır. Bu anlaşma ile kralın doğuştan tanı-
nan yetkilerine kısıtlama getirilmiştir. Bu durum Orta 
Çağ’daki demokratik gelişmenin de ilk adımı olmuş-
tur. Magna Carta’nın yazıldığı tarihte kırk yedi adet 
kopyası vardı.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Özel ad   B) İşaret sıfatı

C) Soru sıfatı   D) Çoğul ad

   E) Topluluk adı
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9. Masanın başında sokağı dinliyor. Dışarıdan, uzak 

 ve küçük bir koro hâlinde kuş ve çocuk sesleri geli-

yor. Kısa bir süreliğine bir siren sesi onlara karışıp 

kayboluyor. Yine kısa bir süreliğine arabalardan bi-

rindeki müzik sesi, daha sonra bir eskicinin sesi on-

lara karışıp kayboluyor. Bir ara penceresine konan 

sığırcık kuşunun ötüşü ise bunlara galip geliyor.

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi, öte-
kilerden farklı bir türde kullanılmıştır?

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

10. Her kitabın, tıpkı apartman gibi dışarıya açılan bir ka-
pısı vardı. “Acaba girsem mi?” diye düşündü. Bir yan-
dan çekiniyor ama çok da merak ediyordu. Boyası 
solup pembeleşmiş kitabın kapısını açıp içeri girdi. 
Bir odaya açıldı bu kapı, içeride kısa kesilmiş kır saç-
larıyla bir adam, masanın üzerine eğilmiş; bir şeyler 
yazıyordu. Masanın her yerinde, yerde yığın yığın 
kâğıtlar vardı.

 Bu parça ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) “Her” sözcüğü somut bir adı belirtme göreviyle 
kullanılmıştır.

B) Soyut bir ad işaret sıfatı almıştır.  

C) “Kâğıtlar” çoğul adı bir ikileme tarafından nitelen-
miştir.

D) “Saçlar” sözcüğü birden fazla sıfat almıştır.

E) “İçeri” sözcüğü ek alarak adlaşmıştır.

11. Tarımsal yaşama geçen insanlık ürettiği tahılları de-

polarda ve kilerlerde muhafaza ediyordu. Fakat  

tahılların doğru koşullarda muhafaza edilmemesin-

den dolayı çimlenmesi ve bu çimlenmiş tahıllarla üre-

tilen yemeklerin soğuduktan sonra mayalanması, bü-

yük olasılıkla bozanın ilk çıkış noktasını oluşturur. 

Bozayla ilgili diğer bir teori de ekmek mayalanması 

esnasında da ortaya çıktığına yöneliktir. 

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi, ya-
pısı bakımından ötekilerden farklıdır?

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

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Tarihin kaydettiği en erken cam örneklerine Do-
ğu Akdeniz Havzası’nda rastlıyoruz.

B) Akdeniz’i dize getirmiş tüccar koloniler kuran Fe-
nikeliler, cam sanatının harikulade örneklerini de 
oluşturmuşlar.

C) Fenikeliler, bir kamp ateşinde yemek pişirirken 
kaplarını yükleri arasındaki soda karbonatı blok-
ları üzerine koyarak pişirirler. 

D) Türlü renk ve ebatlarda yapılıp günümüze kadar 
ulaşan cam sanatının örneklerine müzelerde de 
sıkça rastlamak mümkün.

E) Doğu Akdeniz’in gezgin tüccarları çeşitli esans-
ları, kokulu yağları ve değerli ilaçlarını bu şişe-
lerde dönemin seçkinlerine ulaştırmışlar.

I 

II 

III IV 

V 

I II 

III

IV 

V 
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13. Doğru ve yanlışı birbirinden ayırabilme yetisi akıl ola-

rak tanımlanmıştır. Aklın doğuştan kazanılmış bir ye-

tenek olduğu anlaşılmıştır. İnsan, karşılaştığı olaylar 

ve durumlar hakkında, aklını kullanarak kapsamlı dü-

şünebilmekte, yorumlar üretebilmektedir. İnsanın bi-

yolojik gelişmesiyle birlikte aklı da gelişmektedir.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
si, “belirtme hâl eki” almıştır?

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

14. Sürekli Definesi’nin bulunduğu nokta tarihî İpek Yo-

lu’nun üzerinde yer alıyor. Diğer bir deyişle, bölge 

Orta Çağ ticaret kervanlarının geçiş yaptığı ve Avru-

pa- Asya ticaret yollarının en önemli kesişme aksın-

da. Başta Şerefname gibi yörenin Orta Çağ tarihine 

ışık tutan çoğu kaynak, buluntunun tarihlendiği dö-

nem aralığında bölgede kervan soymakla ve yağma-

cılıkla geçinen aşiretlerin varlığından söz eder. 

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
si, yapım eki almamıştır?

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

15. (I) Solucan gübresi, bitkisel üretimin yapıldığı her yer-
de kullanılabilmektedir. (II) Gerek sanayi bitkilerinde 
gerek tarımsal üretimde gerekse süs bitkisi yetiştiri-
ciliğinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. (III) Tama-
men organik kökenli olduğu için ne bitkiye ne de top-
rağa yan etkisi vardır. (IV) Bitkilere canlılık kattığı, 
daha canlı renkler almasını sağladığı için özellikle 
süs bitkisi yetiştiriciliğinde ve tarımsal üretimde kul-
lanılabilir. (V) Bu sebeplerden dolayı, bitkisel üreti-
min yapıldığı her alanda rahatlıkla kullanılabilmekte-
dir.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi-
nin öge sıralanışı “dolaylı tümleç - zarf tümleci - yük-
lem” şeklindedir?

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

16. Kokusuyla, muhteşem rengiyle ve uçucu yağlarının 
sinirlere iyi gelmesiyle âdeta duyularımıza şölen ya-
şatan lavanta çiçeği, doğanın eşsiz mucizelerinden 
biri.

 Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi 
yoktur?

A) Edat

B) Sıfat-fiil grubu

C) Belirtisiz isim tamlaması

D) İsim-fiil grubu

E) Zarf-fiil grubu

I II 

III IV 

V 

I 

II 

III 

IV 

V 
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17. İlk durağımız olan Atatürk Barajı’na doğru ilerlerken 

rehberimiz yolun hemen yanındaki tarlalara dikkat 

çekiyor, “Bunlar fıstık ağacı.” diyor ve ekliyor, “Her 

ne kadar fıstık Gaziantep ile özdeşleşse de aslında 

Şanlıurfa’da yetişir. Antep sanayici olduğu için biz-

den alır ve işler fıstığı.” Öğreniyoruz ki, bir fıstık ağa-

cı dikildikten yaklaşık 15 yıl sonra tam anlamıyla mah-

sul veriyor. 

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisin-
de ötekilerden farklı bir ses olayı vardır?

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

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır?

A) Bir zaman Balıkçı Osman, yine böyle kâğıt top-
laya toplaya giderken, karlara bata çıka gelmiş 
Beyazıt Sahaflar Çarşısı’na.

B) İstanbul Beylerinin toplandığı bu kahvelerin bir 
kısmı, bir vakit sonra “kıraathane” adını alır.

C) Sultanahmet’te, tam köşedeki ilk kahveyi bulan 
da yine Yüksek Muallim Mektebinin felsefe öğ-
rencileridir.

D) Beş Şehir dışında, Saatleri Ayarlama Enstitü-
sü’nün ikinci bölümü “Küçük Hakikatler”de de 
kahve konusuna girer Tanpınar.

E) Sanatçıların Cumhuriyet Dönemi’nde Ankara’da 
toplandığı yerse “Ulus Meydanı’nda bir köşe teş-
kil eden İstanbul Pastanesi”dir.

19. Yılkı atları ürkektir, mesafe koyarlar insanoğluyla ara-

larına. Sözgelimi 50 metre bile yaklaşamazsınız. Zi-

ra korkup kaçarlar sürüleriyle birlikte ve arkalarından 

bakakalırsınız. Seyrine doyulmaz manzaradır yılkı 

atlarının “özgürlük” dansı. İnsanın tahrip eden ve tü-

keten yanına rağmen yeniden var olmanın, yeni baş-

langıçların seremonisi gibidir yılkı atlarının rüzgârla 

yarışan hâlleri. Dağlar ve atlar ne çok yakışır birbiri-

ne. Dağların heybetine atların asaleti nasıl da denk 

düşer. 

 Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin 
yazımı yanlıştır?

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

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır?

A) On iki yıl sonra Adana’ya nakledildi.

B) Yaşlanınca şirketi yakın akrabalarına devretti.

C) Ünlü oyuncu bu davranışıyla gönülleri fethetti.

D) Bütün duygu ve düşüncelerimi ona arzettim. 

E) Vasiyeti gereği köy mezarlığına defnedildi.

I

II 

III 

IV 

V 

I 

II

III 

IV V 
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21. Odadaydı ( ) Normal bir hayatı olduğunu düşündü-
ğünde başkaydı. Oysa hayalindeki o şarkılar ( ) İn-
sanlar ve çeşitli görüntüler ( ) sadece kendi duydu-
ğu sesler ( ) Sonra hepsi bir yana, çocukken anne-
sinin en sevdiği kanaviçe işli, beyaz pike örtüsünü 
yeniden görüvermek ( )

 Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağı-
dakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri 
sırasıyla getirilmelidir?

A) (…) (!) (,) (…) (…)

B) (.) (…) (,) (…) (…)

C) (.) (…) (;) (!) (…)

D) (…) (…) (,) (.) (.)

E) (!) (…) (,) (…) (.)

22. Aşağıdakilerin hangisinde, boş bırakılan yere ay-
raç içinde belirtilen noktalama işareti getirilemez?

A) Hemen belirtmemiz gerekiyor ( ) Şiir ya da rüya 
bu öykülerin içine sızmıştır. (:)

B) Aynı zamanda bu ( ) öykü için sağlam kurguya 
ulaşma ustalığıdır. (,)

C) Çoğu kişi ( ) mevsim değişikliğini selamlamak için 
ilk karın yağışını bekler ama ben yağmuru bek-
lerim. (;)

D) Bahçe duvarını aşınca mor sümbüller, papatya-
lar ve yemyeşil çimen ( ) (…)

E) “Bana acı, beni koru Tanrı’m ( )” diye yalvarıyo-
rum ihtiyar söğüt gövdesinin dibinde. (!)

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuk-
luğu vardır?

A) Kapadokya, yağmurla rüzgârın, tarihle coğrafya-
nın el ele vererek yazdığı bir şiir gibidir.

B) Kızılırmak’ın kıyısındaki Avanos’a uğramadan 
Kapadokya gezisi tamamlanmış olmaz. 

C) Kış aylarında bembeyaz bir örtüyle kaplanan Ka-
padokya eşsiz manzaralar sergiliyor. 

D) Kurutulmuş kaymak; bal veya ılık su ile hafif ıs-
latılan kaymağın üzerine koyu şerbet dökülerek 
servis yapılır.

E) Bu yerleşim yerinin dar koridorlarında ilerlerken 
bir an için nefesiniz kesilecek gibi olur.

24. (I) Diyalog; Yunanca “dia” ve “logos” kelimelerinin bir-
leşiminden oluşur. (II) “Dia”, vasıtasıyla ve yoluyla 
anlamına gelirken; logos, “kelime veya anlam, söz, 
bir şeyi göstermek, hep birlikte bir araya gelmek” an-
lamındadır. (III) Dolayısıyla diyalog, farklı iki görüşün 
tartışılmasını ifade eder ki bu hâliyle monologdan ya-
ni fikir birliğinden ayrılmaktadır. (IV) Edebiyat, tiyatro 
ve sinemanın yanı sıra felsefede de diyaloğun etkin 
bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. (V) Diyalog, fel-
sefede anlatılmak istenen konunun açıklanmasında 
yardımcı bir unsur olarak kullanılır. (VI) Eflatun, ele 
aldığı bir konu hakkındaki doğru görüşü bir kişinin ağ-
zından, yanlış görüşü başka bir kişinin ağzından söy-
letir; bu iki kişiyi doğru görüşün doğruluğunun ortaya 
çıkmasına kadar uzun uzadıya tartıştırırdı. 

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle başlar?

A) II B) III C) IV D) V E) VI
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25. (I) Dede Korkut Kitabı’nda evcil hayvanlar cinsinden 
pek çok hayvan yer almaktadır. (II) Türk kültür haya-
tında hayvanlar arasında at en önemli yeri işgal eder. 
(III) Kültür tarihçilerine göre tarihte atı evcilleştiren 
millet, Türklerdir. (IV) Çin ve Bizans kaynaklarından 
anlaşıldığına göre Türkler tarih sahnesine atlarıyla 
girmişlerdir. (V) Atı evcilleştirmenin avantajını kulla-
narak hareketli bir hayat tarzı geliştirmiş; geniş ufuk-
ları keşfetme, buralara hâkim olma yolunu seçmiş-
lerdir.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

26. Bazen rüyamızda uçarız ya, uyandığımızda bir iki sa-
niyeliğine de olsa uçabileceğimize inanırız. Rüyadan 
taşıdığımız o iki saniye, gündelik hayatın kimi inanıl-
maz gerçeklerine tahammül edebilmemizi sağlar. ---
-. Bu ögeler, hem yazarken sınırları kaldırıyor hem 
de okurun katılımını destekliyor. Benim düşüm; bir 
başka düşü çağırıyor, besliyor, büyütüyor. 

 Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akışına uygun 
olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Gerçeküstü ögelerin öyküyü tümlediğini düşünü-
yorum 

B) Fantastik unsurların öykünün doğasına aykırı ol-
duğunu düşünüyorum 

C) Düşsel unsurlar okurda öyküye bakışı olumsuz 
etkiler

D) Kimi okur, öyküdeki olağanüstülüklere tahammül 
edemez

E) Gerçekçi olmayan unsurlar, okuru gerçek yaşam-
dan koparır

27. Ayarını bozduğun kantar bir gün gelip seni tartar, ata-
sözünü çok severim. (I) Haddizatında kantar, terazi-
nin atasıdır. (II) Muhtemelen terazi paranın icadıyla 
birlikte ortaya çıkmıştır. (III) Takaslı alışveriş devrin-
de ağırlığın bir hükmü olmasa gerek. (IV) Tarih bo-
yunca pek çok çeşidi kullanılan terazilerde temel 
prensip dengedir. (V) Bir tarafa tartılacak nesneler, 
diğer tarafa ağırlık ölçü birimleri konur ve denge sağ-
lanmaya çalışılırdı. (VI) Şimdilerde işlem çok daha 
basit, yeter ki fişi prize takmayı yahut pilleri değiştir-
meyi unutmayın. 

 Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf 
hangi cümleyle başlar? 

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

28. Amerikalı yazar John Williams’ın 1965’te yayımladı-
ğı, pek de popüler kabul edilmeyecek, edebî nitelik-
lere sahip romanı Stoner, iki yıl önce bir yayınevi ta-
rafından yeniden basılınca beklenmeyen bir durum 
yaşandı ve roman pek çok ülkede “çoksatar” oluver-
di. Yayıncıların ve eleştirmenlerin beklemediği bu geç 
gelen şöhreti çeşitli nedenlere bağlamak mümkün el-
bette fakat edebiyatta fark edilmenin bir kuralı oldu-
ğunu söylemek zor. Kimileri bunu biraz talihli olma-
ya bağlasa da günümüz okurunun beklentilerini tam 
kestirememenin zorluğu, bir kitabın başarısını gör-
meyi engelliyor. 

 Bu parçada söz konusu romanın çok satması aşa-
ğıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

A) Tarihî konulardan söz etmesine 

B) Yazarının şanslı olmasına 

C) Çağdaş okurun isteklerini karşılamasına 

D) Yalın bir dille yazılmasına 

E) Toplumsal konulara değinmesine
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29. Cami avlusunda yemlediği kuşların sevimli uçuşları-
nı huzurla seyrediyor Ahmet amca, bakışlarıyla eş-
lik ediyor sanki onlara. Yıllar önce ünlü sanatçıların 
eşlik ettiği klarnetçi Mustafa ağabeye şimdi keklikle-
ri eşlik ediyor. Malatya Arapkir’de, gününün büyük 
bir kısmını kekliklerine klarnet çalarak geçiriyor. Ak-
şam vakti mahalle bakkalından torunlarına öteberi 
almış Saliha teyze evine dönüyor. Mahallenin kuşla-
rı da ona eşlik ediyor. İzmir’in sessiz ve vakur tanığı 
Saat Kulesi’nin komşuları olan kuşlar ve yem satıcı-
sı amca, her zamanki gibi neşeli çocukları ağırlıyor.

 Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Yurdum İnsanı

B) Kuşlar ve İnsanlar

C) Şehir Manzaraları

D) İnsanların Merhameti

E) Doğa Dostları

30. Okumuş, eğitim düzeyi yüksek, işi gücü olan, maddi 
refaha ulaşmış bir Batılı insan; her gün aynı saatte 
işine gider gelir. Aynı işi aynı kurallar çerçevesinde 
yapar. Sabah belli saatte kalkar, aynı tarzda çizilmiş 
yollardan arabasıyla ya da yürüyerek işine gider ge-
lir. Alışveriş için aynı yol ve caddeleri kullanır. Eve gel-
diğinde yine benzer işlerle meşgul olur. Bazen de ay-
nı yollar üzerinden eğlence mekânlarına gider gelir. 
Orada eğlendikten sonra evine gelip yatar ve diğer 
zamanlarında da aynı şekilde bir yaşam sürdürür. 

 Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Çağdaş yaşam alanları insanların bütün beklen-
ti ve gereksinimlerini karşılamaktadır. 

B) Yaşamın düzenlenmesi için konulan kurallar in-
sanların daha iyi bir yaşam sürmelerine olanak 
tanımaktadır. 

C) Mutlu bir yaşam sürmenin koşullarından biri de eko-
nomik refaha ulaşmış bir ülkede yaşamaktır. 

D) Yaşam alanlarının belli kurallar çerçevesinde dü-
zenlenip kurallara bağlanması, oradaki insanla-
rın günlük hayatına da yansır. 

E) Yaşam alanlarına sınır çizilen insanların sıkıcı bir 
yaşam sürdüğünü, araştırmalar ortaya koymak-
tadır.

31. Teknoloji hayatın içerisine o kadar girdi ki insan ken-
disiyle bile yalnız kalamıyor. Her şeyi bir kenara bı-
rakabilse de telefonundan ayrılamıyor. Aile ortamın-
da da insanlar birbiriyle sohbet etmek yerine televiz-
yon seyretmeyi tercih ediyorlar. Anne babalar en çok, 
çocuğunun saatlerce internet başında kalmasından 
şikâyetçi, büyükler ise çocuklarının ve torunlarının 
kendilerini ziyaret etmediğinden dert yanıyor. İnsan-
lar eski dostlukları, eski ahbaplarını özlüyor. Büyük-
lerin gaz lambası altında yaptığı o hoş sohbetlerde 
anlattığı kıssaların tadını bugün hangi teknoloji ve-
rebilir ki? 

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan du-
rumlardan biri değildir? 

A) Ailelerin sohbet etme yerine TV izlemesi 

B) Çocukların internette çok vakit harcaması 

C) Torunların, büyükleri ziyarete gitmemesi 

D) İnsanların yalnız kalamaması 

E) Ailelerin çocuklarla yeterince ilgilenmemesi

32. Bak evladım ben 65 yaşındayım. Hayatım boyunca 
kitapçılık yaptım. Elimden pek çok kitap geldi geçti. 
Ama bu kitaplar bugün dünya üzerindeki kitapların 
yüzde biri bile değildir. Ben bunların dahi çoğunu 
okuyamadım çünkü vaktim yetmedi. Üç günde bir ki-
tap bitirmiş olsam okuduğum kitap sayısı ancak ye-
di bini bulur. Evladım bu kabaca bir hesaptır. Gördü-
ğün gibi kitap sayısı epeyce çoktur. Ömür ise az. Bu 
az ömürle okuyabileceğin kitap sayısı da sınırlıdır. 
Onun için bu sınırlı sayıya okuduğuna değecek ki-
tapları dâhil etmelisin. 

 Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçanın ana 
düşüncesiyle örtüşür? 

A) Ömür kısa olduğu için insan okuyabildiği kadar 
kitap okumalı. 

B) İnsan, ömrü kısa olduğu için kitap okurken seçi-
ci olmalı. 

C) İnsan, zamanını verimli kullanırsa bolca kitap okur. 

D) Kitap okumanın yeri ve zamanı yoktur, yeter ki 
okumak isteyelim. 

E) Önemli olan çok kitap okumak değil, okudukları-
mızı hayatımıza yansıtabilmektir.
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33. Edebiyat sınavlarının en beylik sorusudur: Şair bu-
rada ne demek istemiştir? İşin aslına bakarsanız ta-
rih boyunca hiçbir şair, yazdığı şiirlerde ne demek is-
tediğini kendi de bilmemiştir. Şiirde anlam aramak, 
evin duvarlarına renk beğenmek için bir resim sergi-
si gezmekten farksızdır. Çünkü şiirde anlam arayan-
larla duvar örüp ufku daraltanlar aynı sığ suların ba-
lıklarıdır. Şairin derdi bir şeyler anlatmak olsa kâğı-
da düzünden girer, yani düzyazıya başvururdu. Bir 
şiir üzerine elbette konuşulur, düşünce belirtilir ama 
aynı şiir hakkında birbirinden farklı olan düşünceler 
arasında bir puanlama yapılamaz.

 Bu parçanın yazarı ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Şiiri belirli anlam kalıplarına hapsetmenin yanlış-
lığını dile getirmektedir.

B) Görüşünü benzetmeye başvurarak pekiştirmeye 
çalışmaktadır.

C) Şiirle ilgili yapılan yorumlar arasında değerlen-
dirme yapmayı gereksiz bulmaktadır.

D) Şiirin bir düşünceyi iletme amacıyla yazılmadığı-
nı savunmaktadır.

E) Şiirdeki kapalı anlatımın, anlamın açığa çıkma-
sını engellediğini belirtmektedir.

34. Yaş ilerledikçe doğaya doğru çekilir insan. Betondan 
yapılmış lüks oteller yerine orman ve deniz kıyısın-
da bir baraka daha cazip gelir. Yediği kekin bile renk-
lerle süslenmemişini, reçelin safını sever.

 Bu sözlerden hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) İnsan, yaş ilerleyince isteklerinde netleşir.

B) İnsan yaş ilerledikçe doğal ilişkiler içinde bulmak 
ister kendini.

C) İnsan, yaş ilerledikçe sadeleşmek ister.

D) Yaş ilerleyince insan, büyük planlar içine girmez.

E) Yaş ilerleyince insan, sevginin değerini daha iyi 
bilir.

35. Doğan Hızlan’ın eleştiri anlayışında toplumculuk ya 
da bireycilik gibi bir ayrım yoktur. Sanatçı, yaşamı ve 
yaşanılan gerçekleri yorumlarken sanatın gerçeğini 
yansıtabiliyor mu, onun için önemli olan buydu. Bu 
yüzden, Doğan Hızlan’ın yazılarında; edebiyat ve sa-
nat yaşamını, yaşamın ve sanatın gerçek yüzünü, 
geniş bir yelpaze içinde izleyebilirsiniz. Onun eleşti-
rilerinde uzun boylu yergi ya da övgüler yoktur. O, 
ele aldığı sanat yapıtının, sanatçının, bizim bir oku-
yuşta, bir izleyişte görmediğimiz, göremediğimiz bir 
yönünü gösterecektir. Bu, o yapıtın yaşayan, yaşa-
yacak olan yönüdür. Evrensel yanıdır.

 Bu parçaya dayanarak “Doğan Hızlan’ın eleştiri an-
layışı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Yapıtın sanatın gerekleriyle örtüşüp örtüşmedi-
ğini odağına aldığı

B) Gerek olumlu gerekse olumsuz eleştirilerinde aşı-
rıya kaçmadığı

C) Eserin zamana dayanabilecek yönünü bulmayı 
amaçladığı

D) Yapıtı yazıldığı toplumsal koşullar ışığında de-
ğerlendirdiği

E) Eserin bütün insanlara hitap eden niteliğini bul-
maya çalıştığı

36. Modern sporun tam olarak ne zaman ortaya çıktığı-
nı belirlemek güç olsa da İngiltere’de Sanayi Devri-
mi sırasında ve özellikle ulusların kimliklerini oluştur-
ma sürecinde doğduğu kabul ediliyor. Sonrasında, 
XIX. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte kolektif ve birey-
sel sporlar geleneksel oyunların yerini alarak Avru-
pa Kıtası’na yayılıyor. Bu, aynı zamanda sporun ku-
lüpler, federasyonlar, ligler düzleminde örgütlenme-
ye başladığı zamana denk düşüyor. 

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi-
si ağır basmaktadır? 

A) Açıklama  B) Örnekleme C) Öyküleme

  D) Karşılaştırma    E) Tartışma
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37. Daha çok, her biri birer öykü anlatan kadın yüzleri ile 
tanınan Nuri İyem, Türk resminin sıra dışı ressamla-
rından biridir. İmgenin, zihinde tasarlanan ve gerçek-
leşmesi arzulanan bir yanılsama olduğunu bilen tüm 
ressamlar gibi, Nuri İyem de varoluşunu keskin bir 
gözlem ve hayal gücü birlikteliğine adar. Bir imge av-
cısı olarak kendi zamanını bir sismograf titizliğiyle 
kaydeder, görünüş dünyasını fazlalıklarından arındı-
rır, resmin sembolik bir yeterlilik taşıyacağına inanır. 

 Bu parçadan hareketle Nuri İyem’le ilgili aşağıda-
ki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Portreleri, resim anlayışındaki dönüşümlerini ak-
tarmaktadır.

B) Portrelerinde gerçekle düşseli birleştirmeye ça-
lışmaktadır.

C) Ağırlıklı olarak ünlü kişilerin portrelerini yapmak-
tadır.

D) Son dönem resimleri portrelerinden daha çok il-
gi toplamaktadır.

E) Sanatının bel kemiğini, katıksız bir gerçekçilik 
oluşturmaktadır.

38. “Bakmak” ve “görmek” farklı eylemlerdir. “Görmek”-
te düşünmek, algılamak, anlamak, anlamlandırmak, 
kestirmek, görüşmek anlamları da var. Bir filmi gör-
mek o filmi izlemek demektir, bakmak değil; “Fran-
sa’yı gördüm.” demek, “Fransa’yı gezdim.” anlamını 
da içerir. Bir görüşe sahip olmak, bir düşüncenin so-
nucudur. Bakarsınız ama göremeyebilirsiniz. Bir res-
me bakılır ama bir resim okunabilir de. Bakmak gö-
zün eylemi, okumak beynin eylemidir. Bir bebek ba-
kar ama görmez, görmeye başladığı andan itibaren 
algılamaya başlamış demektir. 

 Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edil-
mektedir? 

A) Bakmak ve görmek arasındaki ayrımdan 

B) Bakmanın görmeye göre daha kapsamlı oldu-
ğundan 

C) Görmenin hayatımızda daha önemli olduğundan 

D) Görmenin hangi anlamlara geldiğinden 

E) Bakmanın ve görmenin benzer anlamlar taşıdı-
ğından

39. I. Tarım işletmelerinin koyunculuk faaliyetine iliş-
kin sorunları çok çeşitlilik göstermektedir. Bunla-
rın başında koyun yetiştiriciliğinde yem fiyatların-
daki artış gelmektedir. Yem temini ve fiyatlarda-
ki artış, koyun yetiştiricilerini zor durumda bırak-
maktadır. Koyun yetiştiricilerinin devletin hayvan-
cılık politikası ile ilgili beklentileri istikrar, yapıcı-
lık ve önlerini görebilmek olarak sıralanmaktadır.

 II. İşletmeler, koyunculuktan elde ettiği ürünlerin pa-
zarlamasını pazara götürmek suretiyle yapmak-
tadır. İşletmelerin önemli bir bölümü, ürünlerini 
pazarlama aşamasında çeşitli sorunlar yaşamak-
tadır. Bu pazarlama zorlukları; ürün fiyatlarının 
belirsizliği ve istikrarsızlığı, pazar imkânlarının el-
verişsizliği, ürünün vadeli ve zamanında satıla-
maması, kooperatifleşme sorunu ve pazara gö-
türme zorluğu şeklinde sıralanmaktadır.

 Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Aynı durumu birbiriyle çelişen sonuçlar üzerin-
den ele almaktadırlar.

B) Aynı olguyu farklı yönleriyle ele alıp değerlendir-
mektedirler.

C) İki farklı konunun birbiriyle benzerlik gösteren 
yanlarını sunmaktadırlar.

D) Aynı düşünceyi farklı anlatım teknikleriyle ele al-
maktadırlar.

E) İki farklı konuyu benzer örneklerle pekiştirmek-
tedirler.

40. Edebiyat, özel olarak kurgulanmış, estetik bir dille 
oluşturulmuş, duygu ve düşüncelerin sergilendiği bir 
alandır. Bu alanın dili ise estetikten, incelikten yola 
çıkmalıdır. Bu yönüyle edebiyat, malzemesi dile da-
yanan, insanların duygu, düşünce ve hayallerini di-
le getiren, edebî ve estetik değeri olan, bayağılık ve 
çirkinliği kabul etmeyen sözlü ve yazılı verimlerin ta-
mamıdır. 

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisin-
den yararlanılmıştır? 

A) Tanımlamadan  B) Karşılaştırmadan 

C) Benzetmeden  D) Örneklemeden 

   E) Tartışmadan
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ASOSYAL BİLİMLER

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru 
vardır.

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

12. SINIF Diğer sayfaya geçiniz.

TYT / Sosyal Bilimler

1. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayları inceler-
ken dikkat edilmesi gereken  özellikler arasında 
gösterilemez?

A) Neden-sonuç ilişkisi göz önünde bulundurulma-
lıdır.

B) Yazılı ve yazısız kaynaklara başvurulmalıdır.

C) Günümüz değer yargılarına göre değerlendiril-
melidir.

D) Olaylar nesnel bir şekilde ele alınmalıdır.

E) Genelleme yapılmamalıdır.

2. Anadolu’nun tarihî devirlere girmesini sağlayan, 
“Karum” adı verilen pazarlar kurarak ticari faaliyet-
lerini yürüten Mezopotamya uygarlığı Asurlulardır.

 Bu durum;

 I. Anadolu’da yazının kullanılması,

 II. etkileşimin artması, 

 III. Mezopotamya’nın kültürel yönden gerilemesi

 gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamış-
tır?
A) Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II  E) I, II ve III

3. Asya Hun hükümdarı Mete Han’ın ;

 I. orduda” Onluk Sistemi”  kullanması,

 II.  İpek Yolu’nun önemli bir kısmını denetim altına 
alması,

 III. Türk boylarını tek bayrak altında toplaması

 faaliyetleri ekonomik, askerî, siyasi olarak sınıf-
landırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru 
olur?

Ekonomik Askerî Siyasi

A) II I III

B) I III II

C) III I II

D) II III I

E) I II III

4.  Osmanlı Devleti’nde divanda alınan kararlar şeyhü-
lislamın onayından sonra uygulanmaktaydı. 

 Bu duruma bakılarak;

 I. Padişah otoritesi sınırlandırılmıştır.

 II.  Osmanlı Devleti şeri hükümlere göre yönetilmiş-
tir.

 III. Divan toplantılarına şeyhülislam başkanlık yap-
mıştır. 

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III

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

5. 1876 Kanun-i Esasiye göre;

 • Hükümet, padişaha karşı sorumludur.

 • Meclisi açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir.

 • Meclisin kabul ettiği yasalar padişah tarafından 
reddedilebilir.

 Bu hükümler dikkate alındığında aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Monarşinin üstünlüğü devam etmektedir.

B) Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.

C) Meclis, hükûmeti denetleyebilmektedir.

D) Padişahın yetkileri meclisin üstünde değildir.

E) Kabine sistemine geçilmiştir.
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6. 

 Yukarıda bir bölgenin altı bölümden oluşan izohips 
haritası belirtilmiştir. 

 Buna göre, hangi paftanın temsil ettiği arazinin 
gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark en 
fazla olur?  

A) T - 1  B) M - 1  C) S - 2

  D) M - 2  E) T - 2

7. Haritada dünya yağış dağılışı ile ilgili genel bilgiler 
belirtilmiştir.

 

 Buna göre, aşağıdaki değerlendirmelerden han-
gisi yanlıştır? 

A) Dönenceler çevresinde yağış miktarı azdır.

B) Ekvator kuşağında bulunan bazı alanlar fazla 
miktarda yağış almaktadır.

C) Orta kuşağın batı kıyıları yağışlıdır.

D) Güneydoğu Asya kıyıları, Kuzey Afrika’dan da-
ha çok yağış almaktadır.

E) En az yağış alan bölgeler büyük oranda okya-
nus kıyılarına yakın alanlardır.

8. Aşağıda Türkiye’nin deprem haritası gösterilmiştir.

 

 Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisi 1. dere-
cede deprem riski alanlarında yer alır? 

A) Ankara B) Rize  C)  Karaman

  D) Hatay  E) Sinop

9. Aşağıdaki tabloda bir ülkenin demografik özellikleri 
verilmiştir.

          Nüfusun çoğunluğu 
yoksulluk sınırı altında 

yaşamaktadır.

  Millî gelir dağılımı 
dengesizdir.  

İşsizlik oranı sürekli 
artmaktadır.

Yurt dışına yaşanan 
beyin göçü hareketleri 

artmaktadır.

 Tablodaki bilgiler aşağıdaki iddialardan hangisi-
ne kanıt oluşturur?

A) Aşırı nüfuslanma durumu yaşanmaktadır.

B) Dış ticaret açığı azalmaktadır.

C) Ekonomik kalkınma düzeyi artmaktadır.

D) Doğum oranı azalmaktadır.

E) Bireylerin yaşam kaygısı azalmaktadır.
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10. Ortanca yaş (medyan yaş), bir nüfus gurubunun 
yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam 
ortada kalan bireyin yaşıdır. Bu durumda toplam nü-
fusun yarısı bu yaştan büyük, öbür yarısı küçüktür. 

 Buna göre;

 

 Yukarıda nüfus piramidi verilen ülkenin medyan 
yaş değeri aşağıdakilerden hangisine daha ya-
kındır? 

A)  66 B) 54 C) 46 D) 27 E) 11

11. Mezopotamya ve Mısır gibi su kenarlarında kurulan 
ilk uygarlıklar, ilk araç gereç yapımının gerçekleşti-
rildiği yerler olmuştur. Tarım toplumu olmaları nede-
niyle, sulama, hendek ve kanal yapımı, taşan nehir 
sularının kontrol altına alınması gibi önemli mühen-
dislik faaliyetleri de, ilk defa bu uygarlıklarla ortaya 
çıkmıştır. Thales buralara yaptığı gezilerde suyun 
insan yaşamındaki önemini ve yerini gözlemlemiş, 
bu nedenle ilk madde arayışına “su” cevabını ver-
miştir.

 Yukarıdaki paragrafa göre, ilk filozoflar hakkın-
da aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?

A) Dinsel yapılanma devlet eliyle gerçekleştirilmiş-
tir.

B) İlk ticaret bu toplumlarda gerçekleşmiştir.

C) Filozoflar içinde yaşadığı toplumdan etkilenmiş-
tir.

D) Tarım devrimi ile ekonomideki canlanma düşün-
sel etkinliği de etkilemiştir.

E) Filozofların kişisel özellikleri felsefelerinde etkili 
olmuştur.

12. Platon’un “Meno” adlı eserinde, Meno, Sokrates 
ile diyaloglar halinde tartışan bir karakterin adıdır. 
Meno, Sokrates’e sorar: “Söyler misin, erdem öğ-
retilebilir bir şey midir? Yoksa doğal bir şey midir?” 
Sokrates’in uzun cevabının son cümlesi, “Erdemin 
öğretilip öğretilemeyeceği bir yana, onun ne oldu-
ğunu dahi bilmiyorum.” şeklindedir.

 Sokrates’in bilgiye karşı geliştirmiş olduğu bu 
tavrın altında yatan düşünce aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) Siyasal düşüncenin baskısı

B) Septik (şüpheci) bir filozof olması

C) Din ile felsefeyi birleştirme çabası

D) Felsefeye, kavramların temel niteliklerini sorgu-
lamakla başlaması

E) Doğru bilginin olanaksız olduğunu söylemesi

13. Protagoras’a göre evrende tümel bir hareketlilik var-
dır ve dolayısıyla bir, kendinde ve kendi için hiçtir, 
doğru biçimde adlandırılabilecek ya da nitelendirile-
bilecek bir şey yoktur. Bir şeyin doğru veya yanlış 
olması tamamen kişiye bağlıdır.

 Bu açıklamaya göre Protagoras aşağıdaki gö-
rüşlerden hangisini savunur?

A) Herkesin uymak zorunda olduğu bir ahlaki yasa 
vardır.

B) Salt akla dayalı bilgi yanlıştır.

C) Bilgiye aklı ve duyuları aşan bir yetiyle, sezgi ile 
ulaşırız.

D) Bilgi işe yaradığı ölçüde doğrudur.

E) Üzerinde uzlaşılabilecek bilgi yoktur.
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14. Bilge kişiye sormuşlar: “Nasıl senin gibi bilge bir kişi 
olabilirim?”. Bilge cevaplamış: “Ben yola girdiğimde 
dağ dağ, orman orman, nehir nehirdi; yola girdikten 
sonra dağ dağ değil, orman orman değil, nehir ne-
hir değil oldu; aydınlanınca dağ dağ, orman orman, 
nehir nehir oldu.” “Peki ne değişti?” diye tekrar sor-
muşlar. Bilge tekrar cevaplamış: “Ben değiştim.”

 Yukarıdaki paragrafa göre aydınlanma ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Aydınlanma bilmek değil, olmakla ilgili bir du-
rumdur.

B) Aydınlanma inanılanı anlamaya çalışmaktır.

C) Aydınlanma tanrıya ulaştığımızda gerçekleşe-
cek bir durumdur.

D) Aydınlanmada amaç ilahi iradenin egemen ol-
masıdır.

E) Aydınlanma ruhun bedeni yönetmesidir.

15. “Yalanlamak ve reddetmek için okuma. İnanmak ve 
herşeyi kabullenmek için de okuma. Konuşmak ve 
nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, kıyaslamak 
ve düşünmek için oku.”

Francis Bacon

 Yukarıdaki alıntıdan hareketle Bacon hakkında 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dar ve gerici bir düşünce sistemini kabul etmiş-
tir.

B) Doğru düşüncenin önünde engeller olduğunu 
söyler.

C) Doğru bilgi için geçmiş tecrübe ve etkilerden 
uzaklaşmak gerekir.

D) Doğru bilgiye genellemeler yaparak ulaşabiliriz.

E) Olgusal olana önem vermeliyiz.

16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi der-
sini yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam 
Hatip Okulları öğrencileri / mezunları cevaplaya-
caktır.

16. Allah’a inanmak, O’na güvenmek, O’nun söyledikle-
rini yapmak, yasakladıklarından kaçınmak insanın 
kulluk görevidir. Kur’an’a göre, insan yaptıklarından 
sorumludur. “Kim iyi işler yaparsa kendi yararınadır; 
kim de kötülük yaparsa kendi zararınadır. Rabbin, 
kullarına haksızlık edici değildir.” bu konuya açıklık 
getirmektedir.

(Fussilet Suresi, 46. ayet)

 Buna göre;

 I. İnsan, sorumluluk almalı ve yerine getirmelidir.

 II. İyiyi ve kötüyü tercih etme hakkı insanın özgürlü-
ğü için gereklidir ki sorumlu tutulabilsin.

 III. Allah, kullarına seçme şansı sunmuştur, fakat 
onların kötü eylemde bulunmalarına razı değil-
dir.

 maddelerinden hangileri doğrudur?

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

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

17. Hz. Muhammed belli bir ırkın, bir topluluğun veya bir 
milletin peygamberi değil, tüm insanlığa gönderilmiş 
bir peygamberdi. İslamiyet’in kısa zamanda yayıl-
ması, dinin bu özelliğinden, insanları ayırt etmeme-
sinden kaynaklanıyordu. Kur’an’da bu konuda, “Biz 
seni ancak insanların tümüne müjdeleyici ve uyarıcı 
olarak gönderdik.” buyrulmaktadır.

(Sebe Suresi, 28. ayet)

 Bu parçaya göre İslam diniyle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Evrensel bir dindir.

B) Eylemlerin değerlendirileceğini haber vermekte-
dir.

C) Hz. Peygamber’i izlemeyi öğütlemektedir.

D) Çalışmayı emretmektedir.

E) İnsanlara hoşgörüyle bakmaktadır.
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18. “Diğer peygamberleri de açık mucizelerle ve kitap-
larla göndermiştik. Sana da bu Kitab’ı indirdik ki in-
sanlara ne indirildiğini kendilerine anlatıp açıklaya-
sın. Bu sayede umulur ki iyiden iyiye düşünürler.” 

(Nahl Suresi. 44. ayet)

 Kur’an-ı Kerim’in bu ayetinden aşağıdakilerin 
hangisi çıkarılamaz?

A) İslam dinine göre birçok peygamber gelmiştir.

B) Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e 23 senede in-
dirilmiştir.

C) Hz. Peygamber’in Kur’an-ı Kerim’i açıklama gö-
revi vardır.

D) İslam dini okumaya ve düşünmeye büyük önem 
vermektedir.

E) Hz. Muhammed’e indirilen Kur’an, insanları hi-
dayete erdirmeyi amaçlamaktadır.

19. Hz. Muhammed’in insanlarla nasıl konuşması ge-
rektiği konusunda Kur’an-ı Kerim’de ayetler vardır. 
Örneğin; “De ki: Ey insanlar! Eğer bana gelen din-
den herhangi bir şüphede iseniz, bilin ki ben Allah’ı 
bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin 
canınızı alacak olan Allah’a kulluk ederim. Bana mü-
minlerden olmam emredildi.”, “Yine bana şöyle emre-
dildi: Hakka içtenlikle yönelen bir kimse olarak yüzü-
nü dine çevir. Sakın Allah’a ortak koşanlardan olma. 
Allah’ı bırakıp da sana ne fayda ne zarar verebilecek 
olan şeylere yalvarma. Eğer bu yanlışları yaparsan 
şüphesiz ki sen zalimlerden olursun.” buyrulmaktadır.

(Yunus Suresi, 104. - 106. ayet)

 Kur’an-ı Kerim’in bu ayetlerine göre aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Muhammed inandığı ilkelerinde kararlı bir 
insandı.

B) Hz. Muhammed de dini yaşamakla yükümlü bir 
insandı.

C) Kur’an’da Hz. Muhammed’i uyaran ifadeler bu-
lunmamaktadır.

D) İslam dininde tevhit düşüncesi vardır.

E) İslam dini ibadetlerde samimi olmayı tavsiye 
eder.

20. “Peygamberleri onlara dedi ki: Biz ancak sizin gibi 
birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine pey-
gamberlik bahşeder. Allah dilemedikçe bizim sizlere 
bir delil getirmemiz haddimize değil. Bunun için mü-
minler ancak Allah’a dayanıp güvensinler.”

(İbrahim Suresi, 11. ayet)

 Kur’an-ı Kerim’in bu ayetine göre aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberlerin beşeri yönü diğer insanlar gibi-
dir.

B) Peygamberin diğer insanlardan farkı, vahiy al-
masıdır.

C) Peygamberlik çalışmakla elde edilmez. Allah ta-
rafından verilir.

D) Peygamberlerin getirdikleri emirler Allah’a da-
yanmaktadır.

E) Peygamberler, kendilerine tabi olanlara kardeş-
liği tavsiye etmişlerdir.

21 - 25. Felsefe sorularını; Din Kültürü ve Ahlâk Bil-
gisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan 
veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

21. Thales’e göre arkhe sudur. Anaximenes’e göre 
hava, Empedokles’e göre hava, su, ateş ve toprak-
tır. Herakleitos’a göre ise ateştir.

 Yukarıdaki paragrafa göre ilk Yunan filozofları 
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Doğa filozofları evrenin ilk nedenini doğada ara-
mışlardır.

B) Arkhe onlara göre madde değil soyuttur.

C) Sümer ve Hint kültürlerinden etkilenmişlerdir.

D) Mutluluğu doğada yaşamakta bulmuşlardır.

E) Doğaüstü varlıkları konu edinmişlerdir.
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22. Orta Çağ 375’te kavimler göçü ile başlar. 1453 yı-
lında İstanbul’un fethine kadar sürer. İnsanların 
çoğu Orta Çağı, bin yıllık karanlık bir dönem olarak 
adlandırırken, ulus devletlerin ortaya çıkması, okul 
sisteminin biçimlenmesi bu dönemde başlamıştır. 
Tüm Orta Çağ boyunca matematik, kimya, astrono-
mi ve tıp bilimlerinde en ileri ulus Araplar olmuştur. 
Günümüzde hâlâ Arap rakamlarını kullanıyoruz.

 Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden han-
gisine ulaşabiliriz?

A) Bir döneme ait düşünceleri anlamak için o dö-
nemde egemen olan tüm görüşleri bilmek gere-
kir.

B) Çağlara ait düşünceler çoğunlukla tutarsızdır.

C) Orta Çağ otoriter, esnek olmayan bir dönem ol-
muştur.

D) Orta Çağ’da Hristiyanlığın hayat görüşü tüm 
dünyada yaygın tek görüş olmuştur.

E) Orta Çağ felsefesi antik Yunan felsefesinin de-
vamı niteliğindedir.

23. Hümanizm, insan merkezciliktir. Ortaya çıkışında 
tanrı merkezcilik düşüncesine duyulan tepki vardır. 
Bu felsefi düşüncede insan, tanrı/tanrıların hoşuna 
giden davranışlardan çok, insanın önemini, doğası-
nı ve dünyadaki yerini belirleyen görüşleri benimser.

 Aşağıdakilerden hangisi hümanizm ile ilgili de-
ğildir?

A) Marifet hiç düşmemek değil, her düştüğünde 
kalkabilmektir.

B) Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başka-
larına yapmayınız.

C) İnsancıl olmadıkça adil olamazsınız.

D) İyi bir insan ol, zamanını bunu kanıtlamak için 
harcama.

E) Ya sev, ya terket.

24. 19. yy. felsefesinde idealizme karşı pragmatizm, 
irrasyonalizme karşı pozitivizm ve liberalizme karşı 
marksizim ortaya çıktı. Bunun da en büyük nedeni 
toplumdaki olağanüstü büyük değişimlerdir. Köyden 
kente göçü hızlandıran endüstri devrimi, bu yüzyılın 
ortalarında olgunlaşmıştır.

 Yukarıdaki paragrafta vurgulanan düşünce aşa-
ğıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Ulus devletlerin 19. yy.’da ortaya çıktığı

B) Rönesansla beraber bilimin felsefeden ayrıldığı

C) Fizik, kimya ve biyolojideki önemli buluşların 
19. yy.’da gerçekleştiği

D) Felsefi görüşlere duyulan güvenin azaldığı

E) Toplumsal olayların felsefi görüşleri etkilediği

25. 18 - 19. yy. dönemi filozofları daha çok siyaset, 
ahlak ve bilgi alanında düşünceler geliştirmiştir. 
Siyaset felsefesinde, hayatın dinamiklerini açıklaya-
cak ve toplumsal düzeni daha iyiye taşıyacak fikirler 
üretmeye çalışmışlarıdr.

 Aşağıdaki sorulardan hangisi bu türden bir ara-
yışın göstergesidir?

A) İdeal devlet olanaklı mıdır? 

B) Evrenin ana maddesi nedir?

C) Güzel ve çirkin nedir?

D) Bilimsel yöntem ne olmalıdır?

E) Varlık varsa ne olarak vardır?
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12. SINIF Diğer sayfaya geçiniz.

1. Bu testte Matematik alanına ait 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3. 
  32 12a

: =

 denklemini sağlayan a değeri kaçtır?

 A) 
2
1   B) 1

3
  C) 

3
2

  D) 1
4

  E) 
4
3

4.	 AB	iki		basamaklı	bir	doğal	sayı	olmak	üzere,	 AB  
gösteriminin	değeri,

         
A B
AB
+

	 kesrinin	ondalık	açılımının	tam	kısmına	eşittir.

	 Örneğin	 338 = ’tür.

 Buna göre, A56 4=  eşitliğini sağlayan A rak-
mı kaçtır?

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

1. Aşağıda	bir	çarpma	işlemi	verilmiştir.	
             

28

42

x

+

 Bu çarpma işleminin sonucu kaçtır?

 A) 518  B) 548  C) 568

  D) 588  E) 618

2.	 Bir	yüzücü,	birinci	gün	810	m	yüzüyor.	Diğer	gün-
lerde	ise	bir	önceki	gün	yüzdüğü	mesafenin	

3
5
	katı	

kadar	yüzüyor.

 Bu yüzücünün 5. gün yüzdüğü mesafe, bir önce-
ki güne göre kaç metre fazladır?

A) 1500 B) 1800 C) 2100
 D) 2400 E) 2500



18

TYT / Temel Matematik A

R
au

nt

Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

7. Bir	 mağazanın	 kişisel	 bakım	 reyonunda	 bulunan	
sabunlar,	dört	ya	da	altı	kalıp	sabun	içeren	paketler	
hâlinde	satılmaktadır.	

	 Bu	reyonda	35	paket	hâlinde	toplam	166	kalıp	sa-
bun	bulunmaktadır.

 Buna göre, reyonda dört kalıp sabun içeren kaç 
paket vardır?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 24 E) 25

8. Sayı doğrusu üzerinde 0 sayısına olan uzaklığı, 
3 sayısına olan uzaklığının 2 katı olan sayıların 
toplamı kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10

5.	 Ardışık	dört	doğal	sayının	toplamı,	bu	sayıların	en	
küçüğü	ile	en	büyüğünün	çarpımına	eşittir.

 Bu sayıların en büyüğü ve en küçüğü olmayan 
diğer ikisinin toplamı kaçtır?

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

6. 

  
a c
b c
2 6

4
+ =

+ =

 olduğuna göre, ab b ac bc2 22- + -  ifadesinin 
değeri kaçtır?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 18 E) 24
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12. SINIF Diğer sayfaya geçiniz.

11. 24	kayısı	ve	40	şeftali	ağacının	bulunduğu	bir	bah-
çedeki	ağaçların	25	tanesi	budanmıştır.

 Bu bahçedeki budanmayan kayısı ağaçlarının 
sayısı 8 olduğuna göre, budanan şeftali ağaçla-
rının sayısı kaçtır?

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

12. 

 Yukarıdaki Venn şemasına göre, boyalı bölgeyi 
ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir?

 A) A B C+ =^ h  B) A B C=,^ h
 C) A B C= +^ h  D) A B C= ,^ h  

  E) A B C= =^ h

A

C

B

9.	 a,	b	ve	c	birer	gerçek	sayı	olmak	üzere,
  a b c1 1

	 eşitsizliği	veriliyor.

 Buna göre,

I.	 a b c1+

II.	 a c b c1+ +

III.	 c b b a1- -

 eşitsizliklerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

10.	 A	ve	B	sıfırdan	 farklı	birer	 rakam	olmak	üzere,	 iki	
basamaklı	 AB	 ve	 BA	 doğal	 sayılarının	 toplamı	
77’dir.

 Buna göre, AB BA-  farkı en çok kaçtır?

 A) 45 B) 49 C) 54 D) 64 E) 72
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15. 4	işçi,	 m160 2	duvarı	5	günde	örüyor.

 Aynı hızla çalışan 3 işçi, m024 2 duvarı kaç gün-
de örer?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

16.	 Dörtte	biri	suyla	dolu	olan	bir	kap,	 tamamen	suyla	
doldurulduğunda	ağırlığı	3	katına	çıkmaktadır.

 Buna göre, kabın boşken ağırlığının suyla tama-
men doluyken ağırlığına oranı kaçtır?

A) 1
4

 B) 1
5

 C) 1
6

 D) 1
8

 E) 1
9

13. Gerçek	sayılar	kümesi	üzerinde	 tanımlı	 f	doğrusal	
fonksiyonu	için

           f ve f3 1 210- = =^ ^h h  

	 eşitlikleri	veriliyor.

 Buna göre, f fonksiyonunun grafiğinin x ekseni-
ni kestiği noktanın apsisi kaçtır?

 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 6

14. Aşağıda	f	ve	g	fonksiyonlarının	grafikleri	verilmiş-
tir.

 Buna göre, f g 31
&

-
^ ^h h değeri kaçtır?

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

O 2

3

5

1

–3

y

x

f

g

4
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19.	 Aslı	Öğretmen,	sınıfındaki	öğrencilerin	hepsini	pa-
zartesi	 günü	 dörderli	 gruplara	 ayırarak	 bir	 etkinlik	
yapıyor.	Salı	günü	bir	başka	etkinlik	yapmak	istedi-
ğinde	ise	2	öğrencinin	okula	gelmediğini	fark	ediyor.	
Bu	 durumda	 öğrencilerini	 üçerli	 gruplara	 ayırabili-
yor.

 Buna göre, salı günü Aslı Öğretmen’in sınıfın-
daki öğrencilerin sayısı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) 30 B) 33 C) 36 D) 38 E) 39

20.	 Sinan,	parasının	25	TL’sini	yemek,	90	TL’sini	alış-
veriş	ve	15	TL’sini	ulaşım	için	harcıyor.	Bu	durumda	
geriye	başlangıçtaki	parasının	üçte	biri	kalıyor.

 Buna göre, Sinan’ın geriye kaç TL’si kalmıştır?

A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85

17.	 Bir	araç	A	ile	B	kentleri	arasındaki	yolu	saatte	V	km	
hızla	3	saatte,	saatte	V 30+ 	km	hızla	2	saatte	alı-
yor.

 Bu araç aynı yolu saatte kaç km hızla giderek 2,5 
saatte alır?

 A) 60 B) 64 C) 70 D) 72 E) 75

18.	 Bir	öğrenci	yurdunda	iki	kişilik,	üç	kişilik	ve	dört	kişi-
lik	olmak	üzere	toplam	32	oda	vardır.	

	 Bu	yurttaki	iki	kişilik	oda	sayısı,	dört	kişilik	oda	sayı-
sının	2	katının	5	eksiğine	ve	üç	kişilik	oda	sayısı,	iki	
kişilik	oda	sayısının	7	fazlasına	eşittir.

 Buna göre, öğrenci yurdunun kapasitesi kaç ki-
şidir?

 A) 77 B) 81 C) 85 D) 89 E) 94
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23.	 Bir	okulda,	aşağıda	afişi	verilen	yardım	kampanya-
sına	 destek	 olmak	 için	 üç	 hafta	 boyunca	 pet	 şişe	
kapağı	toplanıyor.

   

	 Bu	okulda	 ikinci	haftada	 toplanan	kapakların	sayı-
sı;	ilk	haftada	toplanan	kapakların	sayısından	1500	
fazla,	üçüncü	haftada	toplanan	kapakların	sayısın-
dan	ise	2500	azdır.

 Bu okulda üç haftada 2 adet tekerlekli sandalye 
alınabilecek kadar kapak toplandığına göre, bi-
rinci hafta kaç kapak toplamıştır?

A) 1500 B) 2000 C) 2500
 D) 3000 E) 3500

24.	 Bir	grup	öğrencinin	ulaşımı	 için	20	ve	40	kişilik	 iki	
araç	kiralanıyor.	Öğrencilerin	tamamı	araçlara	bin-
diğinde	 40	 kişilik	 araçtaki	 öğrencilerin	 sayısı,	 20	
kişilik	 araçtaki	 öğrencilerin	 sayısının	 2	 katından	 4	
fazla	 olurken	 her	 iki	 araçta	 eşit	 sayıda	 boş	 koltuk	
kalıyor.

 Buna göre, grupta kaç öğrenci vardır?

A) 48 B) 50 C) 52 D) 54 E) 56

Engelsiz yarınlara bir kapak da siz ekleyin...

Toplanan her 5000 kapakla bir tekerlekli 
sandalye alıp ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz.

21.	 Ayşe	 ve	 Beril	 birlikte	 alışverişe	 çıkıyor.	 Ayşe	 bir	
gömlek	 beğeniyor	 ancak	 parası	 gömleği	 almaya	
yetmiyor.	 Beril,	 kendi	 parasının	 %20’sini	 gömleği	
alması	 için	Ayşe’ye	vererek	eksik	kalan	miktarı	 ta-
mamlıyor.	Beril’in	geriye,	Ayşe’nin	aldığı	gömleğin	
fiyatı	kadar	parası	kalıyor.

 Buna göre Ayşe, aldığı gömleğin fiyatının yüzde 
kaçını kendi parasıyla karşılamıştır?

A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80

22.	 Arda,	Burak	ve	Ceyda’nın	yaşları	ile	ilgili	aşağıdaki-
ler	bilinmektedir.

•	 Burak,	Arda’dan	4	yaş	büyüktür.
•	 2019	yılında	Ceyda	14	yaşındadır.
•	 Bu	 üç	 kişinin	 2020	 yılında	 yaşları	 toplamı	 43	

olacaktır.

 Buna göre, 2019 yılında Burak kaç yaşındadır?

A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 18
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27.	 Aşağıdaki	siyah,	yeşil,	kırmızı	ve	mavi	renkteki	tor-
balarda	sırasıyla	6,	8,	4	ve	2	bilye	vardır.

        

	 Ali;	sırasıyla	siyah	torbadan	1	bilye	alıp	yeşil	torba-
ya,	yeşil	torbadan	2	bilye	alıp	kırmızı	torbaya,	kırmı-
zı	torbadan	3	bilye	alıp	mavi	torbaya,	mavi	torbadan	
4	bilye	alıp	siyah	torbaya	atıyor.	

	 Bir	turu	bu	şekilde	tamamladıktan	sonra	tekrar	başa	
dönüyor.	Siyah	 torbadan	5	bilye	alıp	yeşil	 torbaya	
atıyor	ve	her	seferinde	torbalardan	aldığı	bilye	sayı-
sını	bir	artırarak	herhangi	bir	torbada	bilye	kalmaya-
na	dek	bu	işe	devam	ediyor.

 Ali bu işi tamamladığında yeşil torbada kaç bilye 
olur?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

28.	 Aşağıdaki	kitaplıkta	matematik,	Türkçe	ve	İngilizce	
derslerine	ait	birbirinden	farklı	kitaplar	bulunmakta-
dır.	

 Bu kitaplar, aynı derse ait olanlar bir rafta olacak 
biçimde kaç farklı şekilde dizilebilir?

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

6 8 4 2
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25.	 Bir	fayans	ustasının	deposunda,	dikdörtgen	biçimin-
de	A	ve	B	marka	fayanslar	vardır.	A	marka	fayans-
ların	kısa	kenarı	15	cm,	uzun	kenarı	ise	30	cm’dir.	
B	marka	fayansların	kısa	kenarı	10	cm,	uzun	kenarı	
ise	20	cm’dir.	Ayrıca	depoda	bulunan	bu	iki	marka	
fayansların	toplam	sayısı	2500’dür.

	 Bu	usta,	bir	banyonun	zeminini	A	marka	fayanslarla	
kaplamak	isterse	bu	fayanslardan	100	tane	artıyor.	
Eğer	zemini	B	marka	fayanslarla	kaplamak	isterse	
bu	fayanslardan	200	tane	daha	gerekiyor.

 Buna göre, ustanın deposundaki A marka fa-
yansların sayısı kaçtır?

A) 600 B) 750 C) 900
 D) 1250 E) 1500

26.	 Bir	 depoda	 mutfak,	 ticari	 ve	 piknik	 olarak	 ifade	
edilen	 üç	 farklı	 çeşit	 tüp	 vardır.	 Bu	 depoya	 bir	 ay	
boyunca	hiç	 tüp	 eklenmezken	depodaki	 tüplerden	
bazıları	satılmıştır.

	 Aşağıdaki	daire	grafiğinde	başlangıçta	depoda	bu-
lunan	 tüplerin	çeşitlerine	göre	sayıca	dağılımı,	sü-
tun	grafiğinde	ise	ay	sonunda	depoda	kalan	tüplerin	
çeşitlerine	göre	yüzdeleri	verilmiştir.

   

	 Başlangıçta	depoda	750	tane	ticari	tüp	varken	son	
durumda	160	tane	ticari	tüp	kalmıştır.

 Buna göre, ay boyunca depodaki piknik tüpleri-
nin kaç tanesi satılmıştır?

A) 650 B) 700 C) 750
 D) 800 E) 850

Mutfak

Mutfak

20
30

50

Ticari Piknik

Yüzde (%)

Tüp 
Çeşidi

Piknik

Ticari
120°

150°

90°
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31. 

 

 

	 Şekildeki	I	noktası	ABC	üçgeninin	iç	açıortayları-
nın	kesim	noktasıdır.

 Buna göre, x kaç derecedir?

 A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

32. Aşağıdaki	şekilde,	bir	iple	duvara	asılı	olan	bir	küre	
modellenmiştir.

           

120°

AB

h h

 Bu	küre,	A	noktasından	serbest	bırakıldığında	aynı	
yükseklikteki	B	noktasına	kadar	hareket	ediyor.	Bu	
esnada	duvara	bağlı	olan	ip	120°	hareket	ediyor.

 AB br48=  olduğuna göre, ipin uzunluğu kaç 
birimdir?

 A) 12  B) 16  C) 24
  D) 16 3   E) 24 2

A

C

x
B

130°
I

üç

I

I

ABC bir gen

m A

m x

B

CA

130°=

=

^
^

h
h%

%

29. Aşağıda,	 yeşil	 ve	 kırmızı	 renkli	 iki	 çember	 ve	 bu	
çemberler	 üzerine	 işaretlenmiş	 toplam	 altı	 nokta	
verilmiştir.	Bu	noktalardan	biri	her	 iki	 çemberin	de	
üzerindedir.

 

 İşaretlenen noktalardan ikisi rastgele seçildiği-
ne göre, seçilen noktalardan birinin her iki çem-
berin üzerindeki nokta olma olasılığı kaçtır?

 A) 
2
1   B) 1

3
  C) 

3
2

  D) 1
5

  E) 
5
2

30. 
 

 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

A D

E

B

x

C
50°

30° //
ABC bir gen
A
A E

m AD

m

m x

D BC
B B

B

BCA

ABD

30

50

üç

°

°

=

=

=

=

^
^
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h
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35. Aşağıda,	 birim	 karelerden	 oluşan	 dikdörtgen	 biçi-
minde	bir	masa	örtüsü	gösterilmiştir.

                

 Masa	örtüsünden;	bir	kenar	uzunluğu,	örtünün	kısa	
kenarının	uzunluğuna	eşit	olan	eşkenar	üçgen	biçi-
mindeki	parça	şekildeki	gibi	kesilip	atılıyor.	Bu	du-
rumda	örtüden	kalan	kısmın	çevresi,	başlangıçtaki	
çevresinin	1	m	fazlası	oluyor.

 Buna göre, masa örtüsünün uzun kenarı kaç 
metredir?

	 A)	1,2	 B)	1,5	 C)	1,8	 D)	2,1	 E)	2,4

36.  Aşağıda,	kare	biçiminde	bir	fotoğraf	çerçevesi	gös-
terilmiştir.

	 Bu	çerçeve,	fotoğraf	konulan	kare	biçiminde	bir	böl-
ge	ve	dikdörtgen	biçiminde	ahşap	dört	eş	kenarlık-
tan	oluşmaktadır.

	 Çerçevenin	fotoğraf	konulan	kısmının	alanının,	ke-
narlıkların	toplam	alanına	oranı	9:7’dir.

 Buna göre; bir ahşap kenarlığın uzun kenarının 
uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun kaç katı-
dır?

 A) 7 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15

33.  Bir	 üçgende,	 kenarortayların	 kesim	noktasının	üç-
genin	köşelerine	olan	uzaklıklarının	 toplamı	18	bi-
rimdir.	

 Bu üçgenin kenarortaylarının uzunluklarının 
toplamı kaç birimdir?

 A) 24 B) 25 C) 27 D) 30 E) 36

34.  Aşağıda,	alanı	80	birimkare	olan	ABC	dik	üçgeni	bi-
çiminde	bir	karton	verilmiştir.	Önce	bu	kartonun	BC	
kenarını	 4	 eş	 parçaya	 ayıracak	 biçimde	 bu	 kenar	
üzerinde	noktalar	işaretleniyor.	Daha	sonra	karton,	
AB	kenarına	en	yakın	olan	noktadan	geçen	ve	bu	
kenara	paralel	olan	doğru	boyunca	kesilerek	DEC	
kartonu	elde	ediliyor	(1.	şekil).

 

	 Benzer	biçimde	DEC	kartonunun	DE	kenarını	3	eş	
parçaya	ayıracak	biçimde	bu	 kenar	 üzerinde	nok-
talar	işaretleniyor.	Daha	sonra	karton	EC	kenarına	
en	yakın	olan	noktadan	geçen	ve	bu	kenara	paralel	
olan	doğru	boyunca	kesilerek	DKL	kartonu	elde	edi-
liyor	(2.	şekil).

 

 

 

  

 Buna göre, DKL kartonunun alanı kaç birimkare-
dir?

 A) 10 B) 16 C) 20 D) 24 E) 32

A

B E
1. şekil

D

C

K

E
2. şekil

D

C

L
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39. 

 

 Yukarıdaki verilere göre, HAB üçgeninin alanı 
kaç birimkaredir?

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

40. Bir	dik	piramidin	hacmi,	taban	alanı	ile	yüksekliğinin	
çarpımının	üçte	birine	eşittir.

	 Tabanı	 4	 birim,	 eş	 kenarlarından	 birinin	 uzunluğu				
3	birim	olan	ikizkenar	üçgen	biçiminde	dört	eş	plaka	
bir	kare	dik	piramidin	yan	yüzlerini	oluşturacak	bi-
çimde	birleştiriliyor.

      

 Buna göre, elde edilen piramidin hacmi kaç bi-
rimküptür?

 A) 6  B) 8  C) 12

  D) 
3
16

  E) 
3
32

H

A B

6
CD

E F

G

8

9

ABCD
dikd rtgenler
prizmas
AB br
BC br
C br

EFGH bir

G

9
6
8

ö
›

=

=

=

4

3 3

37.  Dik	koordinat	düzleminin	birinci	bölgesinde,	orijine	
2 5 	birim	uzaklıkta	olan	bir	P	noktası	işaretleniyor.	
P	noktasının	x	ve	y	koordinatları	a	birim	azaltılarak	
x-ekseni	üzerindeki	Q	noktası	ve	benzer	biçimde	Q	
noktasının	 x	 ve	 y	 koordinatları	 a	 birim	 azaltılarak	
y-ekseni	üzerindeki	R	noktası	elde	ediliyor.

 Buna göre, P noktasının koordinatları toplamı 
kaçtır?

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

38.  Yarıçapı	r	olan	bir	çemberin	çevresi	Ç r2p= ,	yarı-
çapı	r	olan	bir	dairenin	alanı	ise	 rA 2p= 	formülü	ile	
hesaplanır.

	 Şekildeki	 r	 yarıçaplı	daireyi	 tam	olarak	çevreleyen	
bir	ip	alınıyor.	Bu	ip	gergin	hâle	getirilip	sabit	bir	nok-
ta	etrafında	döndürülerek	yarıçapı	rl	olan	bir	daire	
elde	ediliyor.

 

 

 

  

 Buna göre; rl yarıçaplı dairenin alanı, r yarıçaplı 
dairenin alanının kaç katıdır?

A) p B) 2p C) 4p

 D) 2 2p  E) 4 2p

r
rl

TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.



AFEN BİLİMLERİ TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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TYT / Fen Bilimleri

1. 

 Şekildeki özdeş kaplar içinde aynı yükseklikte d1 ve 
d2 özkütleli sıvılar bulunmaktadır. 

	 Sıvıların	kütleleri	eşit	olduğuna	göre,

 I. Kaplar içindeki boşlukların hacimlerinin toplamı, 
sıvıların hacimlerinin toplamına eşittir. 

 II. d1  > d2 dir.

 III. I. kaptaki boşluk, II. kaptaki boşluktan fazladır. 

	 ifadelerinden	hangileri	kesinlikle	doğrudur?	

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

2. Dairesel bir pist üzerindeki K ve L koşucuları, aynı 
noktadan, zıt yönlerde koşuya başlayarak farklı sü-
relerde bir tam tur atıyor.

 

	 Buna	göre;

 I. ortalama hız,

 II. ortalama sürat,

 III. yer değiştirme,

 IV. alınan yol

	 ifadelerinde	verilen	niceliklerinden	hangileri	 iki	
koşucunun	hareketi	için	birbirinden	farklıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

  D) II ve IV E) III ve IV
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3. 

 Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki düzenek-
te, h yüksekliğinde bulunan m kütleli cisim serbest 
bırakılıyor.  Cisim, yaya çarpıp durduğu anda yayda 
depo edilen potansiyel enerji E dir. 

	 Buna	göre,	

 I. m yerine 2m kütleli cisim kullanmak

 II. yay sabiti 2k olan yay kullanmak 

 III. cismi serbest bırakmak yerine V0 hızıyla fırlat-
mak

	 ifadelerinde	 verilenlerden	 hangileri	 tek	 başına 
yapılırsa,	yayda	depo	edilen	enerji	artar?		

A) Yalnız I B) Yalnız II C)  I ve III

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

4. Isı iletkeni üç cisim aynı anda birbirlerine temas et-
tirildiğinde, bu üç cisim arasında meydana gelen ısı 
akışlarının yönleri hakkında aşağıdaki gibi üç tah-
minde bulunuluyor.  Şekiller üzerindeki oklar ısı akış 
yönünü temsil etmektedir. 

 

 Buna	göre,	bu	tahminlerden	hangileri	kesinlikle	
yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C)I ve II

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

5. Şekildeki elektrik devresindeki K, L, M, N, P  lamba-
ları özdeştir.

      

	 S	anahtarı	kapatılırsa	K,	M	ve	P	lambalarının	par-
laklığı	nasıl	değişir?		

K M P

A) Değişmez Azalır Değişmez

B) Artar Artar Artar

C) Değişmez Söner Değişmez

D) Azalır Azalır Azalır

E) Artar Söner Artar
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6. 

 İçerisinde üçer adet mıknatıs, demir ve silgi bulunan 
bir torbadan rastgele seçilen X,Y,Z cisimleri, tavana 
asılı M mıknatısına yaklaştırıldığında cisimlerin den-
ge durumları şekildeki gibi olmaktadır. 

	 Buna	göre,	

 I. X demirdir.

 II. Y mıknatıstır.

 III. Z silgidir.

	 ifadelerinden	hangileri	kesinlikle	doğrudur?		

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

  D) I ve II  E) II ve III

7. Özdeş ortamlarda üretilen K ve L dalgalarının birim 
kareler üzerindeki görünümleri şekillerde verilmiştir.

  

	 Dalgaların	 periyotları	 TK	 ve	 TL	 olduğuna	 göre,	 

T

T

L

K  	oranı	kaçtır?

A) 4  B) 2  C) 1 

  D) 
2

1
  E) 

1

4
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8. 

 Yukarıda	görseli	verilen	laboratuvar	malzemesi-
nin	görevi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Katı maddeleri toz haline getirme

B) Maddeleri karıştırma

C) Çözelti hazırlama ve saklama

D) Heterojen sıvı-sıvı karışımları ayırma

E) Titrasyon işlemlerinde sıvıların hacimlerini ölç-
me

9. X+ iyonu 18 elektron içermektedir. Nötron sayısı, 
proton sayısından 1 fazladır.

 X+ iyonu	için,

 I. Kütle numarası 39’dur.

 II. Toplam tanecik sayısı 57’dir.

 III. Yüksüz tanecik sayısı 20’dir.

 IV. Elektron içeren yörünge sayısı 3’tür.

	 yargılarından	hangileri	doğrudur?

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

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

10. I. Kurşun (II) fosfat

 II. Di azot penta oksit

 III. Demir (III) sülfat

 IV. Alüminyum sülfür

 V. Magnezyum klorür

	 Yukarıda	 adlandırmaları	 verilen	 bileşiklerden	
hangisinin	atom	sayısı	en	fazladır?

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

11. 

 Şekildeki kapalı kapta 16 g kükürt (S) katısı,

S(k) + O2(g)  SO2(g)

 tepkimesine göre tam verimle 32 g SO2 gazı oluş-
turmaktadır.

	 Buna	göre,

 I. Tepkimeye giren O2 gazı 16 gramdır.

 II. Tepkimede kütle korunmuştur.

 III. SO2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı;

  
O
S

3
2

=e o  dür.

	 yargılarından	hangileri	yanlıştır?

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

  D) I ve II  E) II ve III
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12. Laboratuvarda bulunan bir madde için aşağıdaki bil-
giler verilmektedir:

 • Üç tür element içermektedir.

 • Yakıcı ve tahriş edicidir.

 • Asetik asit olarak da bilinir.

 Buna	göre,	özellikleri	verilen	bu	maddenin	yay-
gın	adı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Sirke asidi

B) Güherçile

C) Zaç yağı

D) Tuz ruhu

E) Kireç taşı

13. 

 Yukarıda HCl moleküllerindeki molekül içi ve mole-
küller arası bağlar numaralandırılmıştır.

 Buna	göre	HCl	molekülleri	ve	numaralandırılmış	
bağlar	 ile	 ilgili	 aşağıdaki	 yargılardan	 hangisi	
yanlıştır?

A) 1 numaralı bağlar polar kovalenttir.

B) Hal değişimlerinde 1 numaralı bağlar kopar 
veya oluşur.

C) 2 numaralı etkileşim 1’e göre zayıftır.

D) Bağ enerjilerine göre sıralanışı 1 > 2 dir.

E) HCl molekülleri polardır.

14.	 0,1	mol	SO2 gazıyla	 ilgili	aşağıdaki	yargılardan	
hangisi	yanlıştır?

 (S = 32 g/mol, O = 16 g/mol, N = 6,02 · 1023)

A) Kütlesi 6,4 gramdır.

B) 1,204 · 1023 tane molekül içerir.

C) Normal şartlarda 2,24 L hacim kaplar.

D) 0,2 mol oksijen (O) atomu içerir.

E) 3,2 g kükürt (S) atomu içerir.

15. • Antikor proteinleri vücuda giren antijenleri etkisiz 
hale getirir.

 • Alyuvar hücrelerinde bulunan hemoglobin prote-
ini solunum gazlarının taşınmasını sağlar.

 • Kollajen proteini kemik, kıkırdak ve bağ doku 
gibi doku çeşitlerinde bulunur.

 • Enzim proteinleri metabolik tepkimeleri hızlandı-
rır.

	 Yukarıda	verilen	açıklamaya	göre	proteinlerin,

 I. düzenleyici,

 II. savunma,

 III. yapıya katılma,

 IV. enerji sağlama,

 V. taşıma

	 fonksiyonlarından	hangisine	bir	örnek	verilme-
miştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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16. 

 Farklı derişimlerdeki şeker çözeltilerini U borusun-
daki seçici - geçirgen bir zar şekildeki gibi ayırmak-
tadır.

 Bir	müddet	 sonra	 kollardaki	 sıvı	 seviyesindeki	
değişime	bakılarak;

 I. A kolundaki çözeltinin başlangıç durumunda B 
kolundaki çözeltiye göre hipotonik olduğu,

 II. çözeltilerdeki şekerin zardan difüze olmadığı,

 III. ozmozun, hipertonik ortama doğru gerçekleştiği

	 sonuçlarından	hangilerine	ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III

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

17.	 Aşağıda	verilenlerden	hangisi	canlı	türlerinin	ta-
mamında	gözlenen	ortak	bir	özellik	değildir?

A) Mitoz bölünmeler geçirerek büyüyebilme

B) Karakterlerin kalıtımını sağlama

C) Enerji üretme ve tüketme

D) İnorganik besinleri dış ortamdan hazır alma

E) Bulundukları çevreye uyum sağlayabilme

18. 

 Mitoz	 bölünme	 geçiren	 bir	 hayvan	 hücresinde	
numaralarla	 gösterilen	 olayların	 gerçekleşme	
sırası	aşağıdakilerin	hangisinde	doğru	verilmiş-
tir?

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

C) III - II - IV - I  D) III - I - IV - II

            E) II - I - III - IV

19.	 Ototrof	beslenme	özelliğine	sahip	olan	tüm	canlı	
türlerinde	 aşağıda	 verilenlerden	 hangisi	 ortak-
tır?

A) Işık enerjisini kullanarak organik besin sentezle-
mek

B) Klorofil pigmentine sahip olmak

C) İnorganik maddeleri oksitleyerek kazanılan enerji-
yi besin üretiminde kullanmak

D) Karbondioksiti ve bir hidrojen kaynağını kullana-
rak besin üretmek

E) Sadece ışıklı ortamlarda yaşayabilmek

20.	 Aşağıda	 verilen	 özelliklerden	 hangisi	 omurgalı	
hayvanların	sadece	bir	sınıfına	aittir?

A) Kapalı kan dolaşımına sahip olma

B) Boşaltımın böbrekler aracılığıyla gerçekleştiril-
mesi

C) Olgun alyuvarların çekirdeksiz olması

D) Embriyonal dönemde vücudun sırt kısmında 
uzanan bir sinir kordonuna sahip olma

E) Kıkırdak ve kemikten yapılmış bir iç iskelete sa-
hip olma
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Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

1. Bu testte Türkçe alanına ait 40 soru vardır. 
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.	 Aşağıdakilerin	hangisinde	altı	çizili	sözcük	me-
caz	anlamda	kullanılmamıştır?

A)	 Bazı	insanları	açmak	çok	zor	olabildiğinden,	bu	
durum	biraz	zaman	alıyor.

B)	 Çocuklarına	kaba	sözler	kullanmamalarını	öğüt-
lüyordu.

C)	 Hangi	 odada	 yanık	 bir	 lamba	görürse	mutlaka	
onu	kapatırdı.

D)	 Bu	 gelişmeden	 duyduğu	memnuniyetini	 taşkın 
ifadelerle	dile	getiriyordu.

E)	 Piyasanın	durgunluğu	işlerini	durma	hatta	bitir-
me	noktasına	getirmişti.

2.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bir	söz	benzet-
me	amacı	güdülmeden	başka	bir	 sözün	yerine	
kullanılmıştır?

A)	 Derenin	suları	incirlerin	yapraklarına	kadar	yük-
seldiğinden	değirmen	işleyemiyordu.

B)	 Nihayet	karlar	yağdı,	her	 taraf	dondu,	geceleri	
yakınlardan	kurtların	sesleri	duyuldu.

C)	 Tarlalar	 tekrar	 sürülüyor,	 taneler	 atılıyor,	 yağ-
murlar	yağıyordu.

D)	 Böyle	gecelerde	karanlık,	gölgeli	yerlerden	ge-
çerken	adımlarını	sıklaştırır;	kulaklarını	elleriyle	
örterdi.

E)	 Garip	bir	şaşkınlıkla	etrafına	bakınıyor;	her	yeri	
başka	türlü,	yeni,	kederli	görüyordu.

3.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	 çizili	 söz-
cük	bir	yansımadır?

A)	 Burada	her	 sabah	berrak	bir	 gökyüzüyle	güne	
uyanırsınız.

B)	 Rüzgârın	şiddeti,	yükseklere	çıktıkça	artıyordu.

C)	 Karadeniz’de	evlerin	çoğu	ahşaptan	yapılır.

D)	 Kapıdan	gelen	gıcırtı	bir	an	için	bizi	korkuttu.

E)	 Yaz	aylarının	neşesi	yavaş	yavaş	bitiyordu.

4.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	soyut	anlamlı	
bir	sözcüğe	somut	bir	anlam	yüklenmiştir?

A)	 O	günlere	tekrar	dönmüşçesine	hayaller	kurar-
lar.

B)	 Başarı	ancak	onu	hak	eden	kişiye	gider.

C)	 İyi	insanlarla	bir	araya	gelmeye	çalış.

D)	 Sert,	yayvan	tandır	ekmeğine	alışmıştı.

E)	 Üç	beş	arkadaş	ateşin	etrafında	kümelenmişti.

5.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	eş	sesli	 (ses-
teş)	bir	sözcük	yoktur?

A)	 Yeryüzünün	üçte	ikisi	deniz,	üçte	biri	karadır.

B)	 Adamın	cebi	para	dolu.

C)	 Çay	en	çok	Rize’de	yetişir.

D)	 Yazarın	arı	bir	dili	var.

E)	 Dün	elli	sayfa	kitap	okudum.
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6. Yazar	kendisini	eserinden	ne	kadar	çok	soyutlarsa	
okur	o	kadar	haz	alır.	

	 Bu	cümledeki	“yazarın	kendisini	eserinden	soyut-
laması”	sözüyle	anlatılmak	istenen	nedir?

A)	 İnandırıcı	olmak

B)	 Kendi	çizgisini	sürdürmek

C)	 Sanatsallığı	öne	çıkarmak

D)	 Yansız	bir	tutum	sergilemek

E)	 Anlamsal	boşluklar	bırakmak

7. Bizde	sanat	adamları	düşünsel	dünyaları	açısından	
entelektüel	sıfatlarıyla	ve	buna	bağlı	olarak	yaptık-
ları	/		yazdıkları	ile	anlatılırlar.	Bizim	kadim	gelene-
ğimiz	ise	“irfan	ve	ariflik”	temellidir.	Bu	da	“bilgeliği”	
ifade	eder.	Diğer	yandan	arifler,	aynı	zamanda	kah-
ramandırlar.	Önce	kendileriyle	sonra	dünya	ile	mü-
cadele	etmeyi	 bilen	 ve	 kendi	 içlerinde	 keşfettikleri	
hakikatten	başka	bir	şeye	teslim	olmayan	kişilerdir.

	 Bu	parçadaki	altı	çizili	sözü	anlamca	karşılaya-
bilecek	 bir	 kullanım	 aşağıdakilerin	 hangisinde	
vardır?

A)	 O	kendi	sinema	hikâyesini,	yani	kurduğu	düşün	
peşinden	 koşma	 ve	 onu	 yakalama	 hikâyesini	
anlatmıştır	bu	filminde.

B)	 Sinemada	yansıyan	ışık	gözümüzde	yeni	parıl-
tıların	kıvılcımını	tutuşturduğunda	kendi	hayatı-
mızın	senaryosunu	oynayan	aktörler	oluruz.

C)	 Malkoçoğlu,	 artık	 ciltler	 dolusu	 tarihin	 sayfala-
rında	değil;	bir	biletle	ulaşabilecek	kadar	yakını-
mızdadır.

D)	 Her	yeni	ilanda,	bir	kez	daha	yerimizden	kalkıp	
oturur;	perdeyi	en	iyi	görebilecek	pozisyonu	ya-
kalamaya	çalışırdık.

E)	 Eski	metinler,	bilgiyi	 tabana	yayma	görevi	üst-
lendiği	için	en	köklü	ve	en	sürekli	hikâye	metin-
leri	olarak	görülmelidirler.

8. Coğrafyaların	 sınırlarla	 ayrılmış,	 üzerlerine	 titrenen	

hazineleridir	millî	parklar.	 İnsanlık;	doğal	yaşamı,	ar-

keolojisi,	mitolojisi	ve	tarihiyle,	bu	alanların	kollanması 

(korumak,	gözetmek)	gerektiğinde	hemfikirdir	(aynı	

görüşte	olmak).	 	Bu	sınırların	 içinde	gerçekten	de	

gelecek	için	endişe	edilmez	(kaygılanmamak),	doğa	

alabildiğine	 (sınırsızca)	 özgür	 ve	 el	 değmemiştir.	

Millî	 parklar,	 kuşkusuz	 ki	 geleceğe	 bırakılan	 en	

değerli	mirastır	 (kalıtım	 yoluyla	 gelen	herhangi	 bir	

özellik).

	 Bu	parçada	numaralanmış	sözlerden	hangisinin	
anlamı	 parantez	 (	 )	 içinde	 verilen	 açıklamayla	
uyuşmamaktadır?

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

9. Yazar,	yönetmen,	senarist,	savaş	pilotu	ve	diplomat	
Romain	Gary...	Beş	 topu	birden	havaya	atıp	 tuta-
bilen	bir	 insan.	Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı	 kita-
bında	hiçbirini	çok	iyi	yapamadığını	söylese	de	hep	
altıncı	bir	top	arayışıdır	onunki. 

	 Bu	 parçadaki	 altı	 çizili	 sözle	 Romain	 Gary’nin	
hangi	özelliği	vurgulanmak	istenmiştir?	

A)	 İşinde	çok	başarılı	olma	

B)	 Zorlu	bir	iş	hayatı	sürme	

C)	 Kendini	işine	adama	

D)	 Birden	çok	işi	bir	arada	yapabilme	

E)	 Hep	ek	bir	iş	peşinde	olma

I 

II 

III 

IV 

V 
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10.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde,	altı	çizili	deyi-
min	anlamı	parantez	(	)	içinde	verilen	açıklamay-
la	uyuşmamaktadır?

A)	 Kimi	 zaman	 ısrar	 edenler	 oldu	 ama	 onlara	 da	
kulak	 asmadım	 pek.	 (önem	 vermemek,	 dinle-
memek)

B)	 Hele	 düşman	 askerine	 bir	 saldırışı	 varmış	 ki	
dillere	destan…	(tekrar	tekrar	söylemekten	bık-
mak)

C) Fırsatı	ganimet	bilerek	hep	birlikte	bayrak	direği-
nin	dibine	saldırabilirlerdi.	(çıkan	fırsattan	en	iyi	
biçimde	yararlanmak)

D)	 Karısının	 acısını	 gidermek	 elinden	 gelmediği	
için	kahroluyor.	(yapamamak)

E)	 Başını	kaldırdı,	gözlerinin	içi	gülerek	baktı	yüzü-
me.	 (çok	sevindiği	 yüzünden,	gözlerinden	belli	
olmak)

11.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde,	deyim	açıkla-
masıyla	birlikte	verilmiştir?

A)	 Çocuğundan	bu	kadar	uzak	kalmayı	göze	ala-
maz,	böyle	bir	görevi	asla	kabul	etmezdi.

B)	 Bundan	 sonraki	 öğle	 yemeklerinde	 daha	 göz	
dolduran	şeyler	yapmam	gerekecekti.

C)	 Çocuğun	 pencereden	 sarkması	 birdenbire	 bü-
yük	bir	korkuya	sebep	olmuş,	herkesin	yüreğini	
ağzına	getirmişti.

D)	 Gece	gündüz	demeden,	âdeta	canını	dişine	ta-
karak	 çabalıyor;	 geçimini	 sağlamaya	 çalışıyor-
du.

E)	 Birdenbire,	orada	duran	kırmızı	gözlü	bir	kuşla	
burun	buruna	gelmişti.

12.	 I.	Bu	şiir	ile	ilgili	sabahtan	beri	kafa	patlatıyorum.

	 II.	Kitabımda	yaptığım	hatalar	üstüne	kafa	yoruyor-
dum.

	 III.	Yeni	yapılan	araştırmaların	sonucu	epey	kafamı	
karıştırdı.

	 IV.	Öyle	sorular	sordu	ki	adamcağızın	kafasını	şişirdi.

	 Yukarıdaki	deyimlerden	hangileri	anlamca	birbi-
rine	en	yakındır?

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

																	D)	II	ve	IV																		E)	III	ve	IV

13.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisi,	üslupla	ilgili	bir	
bilgi	içermektedir?

A)	 Yahya	 Kemal	 Beyatlı’nın	 şiirlerinden	 bir	 seçki	
sunan,	 karakterini	 ve	 aşklarını	 anlatan	 “Kendi 

Gök Kubbemiz (Yahya Kemal)”	adlı	oyun,	bir	şa-
heser	niteliği	taşıyor.

B)	 Oyunun	tam	metnini	okuyan	kişiler,	Yahya	Ke-
mal	hakkında	en	azından	biyografik	açıdan	bir-
çok	bilgiye	sahip	olabilirler.

C)	 Yazar,	 bu	 romanda	 ortaya	 koyduğu	 soruna	
daha	sonra	yazacağı	Ankara’da	cevap	bulmaya	
çalışacaktır.

D) Safahat,	 genişletilmiş	 giriş	 ve	 ayrıntılı	 indeks-
lerin	 ilavesiyle	 mükemmel	 bir	 şekilde	 yeniden	
okuyucuya	sunulmaktadır.

E)	 Eserde;	masal,	menkıbe,	kıssa	gibi	çoğu	edebi-
yatçının	fantastik	diyeceği	unsurlar	rahatlıkla	ve	
başarıyla	kullanılmış.
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14.	 I.	El-Cezerî,	bir	kuyu	veya	gölden	su	çıkarmak	için	
hayvan	gücünden	yararlanılan	değişik	sistemler					
geliştirmiştir.

	 II.	Bu	 sistemde	 hayvanın	 çevirdiği	 bir	 mil,	 buna	
bağlı	 dişliler	 ve	suyu	boşaltmaya	yarayan	kep-
çeler	vardır.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi,	 bu	 iki	 cümlede	 ifade	
edilenleri	doğru	bir	biçimde	birleştirmiştir?

A)	 El-Cezerî’nin	geliştirdiği	sistem	hayvanın	yardı-
mıyla	dönen	bir	mil	ve	suyu	boşaltmaya	yarayan	
kepçeler	 aracılığıyla	 su	 çıkarmak	 için	 planlan-
mıştır.

B)	 Hayvan	 gücünden	 yararlanmak	 isteyen	El-Ce-
zerî,	hayvanın	çevirdiği	bir	mil	ve	buna	bağlı	diş-
liler	 ile	 suyu	 boşaltmaya	 yarayan	 kepçelerden	
oluşan	bir	sistemin	mucididir.

C)	 El-Cezerî;	 bir	 kuyu	 veya	 gölden	 su	 çıkarmak	
amacıyla	hayvanın	çevirdiği	bir	mil,	buna	bağlı	
dişliler	 ve	 suyu	 boşaltmaya	 yarayan	 kepçeler	
olarak	 geliştirdiği	 sistemde	 hayvan	 gücünden	
yararlanmıştır.

D)	 El-Cezerî,	 bir	 kuyu	 veya	 gölden	 su	 çıkarmak	
için	hayvan	gücünden	yararlanmayı	deneyerek	
suyu	 boşaltmaya	 yarayan	 kepçelerden	 oluşan	
bir	sistem	geliştirmiştir.

E)	 Hayvan	 gücünden	 yararlanmak	 fikrini	 ortaya	
atan	 El-Cezerî,	 hayvanın	 çevirdiği	 bir	 mil	 ve	
buna	bağlı	dişliler	ve	suyu	boşaltmaya	yarayan	
kepçelerden	oluşan	bir	sistem	geliştirerek	bu	fik-
rini	hayata	geçirmiştir.	

15.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	“yakınma”	anla-
mı	vardır?

A)	 Başı	sonu	olmayan,	terimlerin	bolca	kullanıldığı	
anlatımlar	maalesef	bizi	çok	yormaktadır.

B)	 Bu	alanda	daha	çok	yol	katetmeniz	gerektiğini	
belirtmek	istiyorum.

C)	 Tabiat,	çocukluğumda	benim	için	yapboz	tahta-
sı	gibiydi.

D)	 Eskiden	birçok	şeyi	içimden	geldiğince	deneye-
rek	öğreniyordum.

E)	 İnsan,	doğası	gereği	 kendi	 eksikliklerini,	 zayıf-
lıklarını	görmez.

16.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	“amaç	-	sonuç” 
ilişkisi	vardır?	

A)	 Mutluluğu,	her	zaman	uzaklarda	aramamak	la-
zım.

B)	 Farklı	yaşam	tarzlarını	görmek	için	kitap	okuyo-
rum.		

C)	 Ne	 söylersen	 söyle,	 kararımdan	 döndüremez-
sin.	

D)	 Yarının	neler	getireceğini	kim	tahmin	edebilir	ki?	

E)	 Yolun	başındayken	amaçlarını	iyi	belirlemelisin.

17. I.	Güneş	saatlerini	bildiren	bu	saat,	gece	ve	gün-
düzü	12’ye	bölme	esasına	göre	hazırlanmıştır.

	 II.	Gündüz	 Güneş’in	 konumunu,	 hangi	 burçta	 ol-
duğunu,	Güneş	ve	Ay’ın	gökyüzündeki	konum-
larını,	gündüzden	veya	geceden	ne	kadar	saat	
geçmiş	olduğunu	bildirir.

	 Yukarıda	verilen	 II	numaralı	 cümleyle	 ilgili	ola-
rak	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

A)	 I.	cümlede	ifade	edilen	saatin	nasıl	çalıştığı	an-
latılmıştır.

B)	 I.	cümlede	belirtilen	saatin	işlevselliği	vurgulan-
mıştır.

C)	 I.	cümlede	sözü	edilen	aygıtın	gök	bilimi	açısın-
dan	önemi	belirtilmiştir.

D)	 I.	cümlede	sözü	edilen	aygıtın	zaman	kavramı-
na	getirdiği	bakış	açısı	savunulmuştur.	

E)	 I.	 cümlede	 değinilen	 saatin	 gece	 ve	 gündüzü	
hangi	ölçüye	göre	tespit	ettiği	belirtilmiştir.
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18.	 Aşağıdakilerin	hangisinde,	hem	olumlu	hem	de	
olumsuz	eleştiri	bir	arada	verilmiştir?

A) Sarı Sıcak derinlikli	başkarakteri,	tüm	detaylarıy-
la	perdeye	taşıdığı	arka	planı	ve	başarılı	kurgu-
suna	karşın;	görsel	dili	kullanmada	aynı	özgün-
lüğe	sahip	değildir.

B) Vatanseverle	 vatan	 hainini	 birlikte	 anlatarak	
İstiklal	 Harbi’nin	 bütün	 cephelerini	 kuşatmaya	
çalışan	 Tarık	 Buğra,	 bunu	 olayların	 toplumsal	
yansımaları	yoluyla	gerçekleştirir.

C)	 Hikâyelerdeki	 düşünmek,	 geçmişle	 hesaplaş-
mak,	durum	tespiti	yapmak	gibi	yönlerin	ağırlığı	
da	kullanılan	anlatım	tekniğinden	ileri	gelmekte-
dir.

D)	 Yazar	sıradan	bir	manzarayı	anlatırken	bile	çok	
somut	verilerden	bir	anda	masallar	âlemine	ge-
çiş	yapar.

E)	 Yazar,	okuyucusunu	şaşırtmayı;	hem	olay	örgü-
süyle	hem	iç	konuşma	ve	bilinç	akışıyla	hem	de	
tasvirlerle	gerçekleştiriyor.

19. Akupunktur	tedavisi	diğer	tedavi	yöntemleri	ile	kar-
şılaştırıldığında	daha	az	riskli	gözükmektedir.

	 Bu	cümleden	kesin	olarak	çıkarılabilecek	yargı	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	 Akupunktur	en	yeni	tedavi	yöntemidir.

B)	 Risksiz	bir	tedavi	yöntemi	henüz	keşfedilmemiş-
tir.

C)	 Kimi	tedavi	yöntemleri	çok	gelişmiştir.

D)	 Risksiz	tedavi	mümkün	görünmemektedir.

E)	 Akupunktur	tedavisinde	daha	hızlı	sonuç	alına-
bilmektedir.

20. Karanlıktaysan	gölgen	bile	seni	yalnız	bırakır.	

	 Aşağıdaki	 atasözlerinden	 hangisi,	 anlamca	 bu	
cümleye	en	yakındır?

A)	 Bin	dost	az,	bir	düşman	çok.

B)	 Düşenin	dostu	olmaz.

C)	 Dost	ağlatır,	düşman	güldürür.

D)	 Dost	başa,	düşman	ayağa	bakar.

E)	 Dost	kara	günde	belli	olur.

21.	 Seattle	benim	evim	ve	aynı	 zamanda	büyüdüğüm	
şehir.	 Kitaplarımı	 burada	 kurgulamak	 benim	 için	
çok	 olağan	 bir	 durum.	Seattle	 etrafı	 sularla	 çevrili	
samimi,	 yağmurlu,	 güzel	 bir	 şehir.	 Sıcak	 kazağı-
nızla,	elinizde	bir	kahveyle	kıvrılıp	kitap	okumak	için	
harika	bir	yer.	Kitaplarımı	her	zaman	burada	kurgu-
lamayabilirim	ama	en	sevdiğim	şehrin	avan	tajlarıyla	
yazıyor	olmak	her	zaman	harika	olmuş	tur.	

	 Bu	 parçanın	 anlatımıyla	 ilgili	 olarak	 aşağıdaki-
lerden	hangisi	söylenemez? 

A)	 Gözlem	gücünden	yararlanılmıştır.	

B)	 Nitelendirmelerde	bulunulmuştur.	

C)	 Farklı	duyulardan	yararlanılmıştır.	

D)	 Benzetmelere	yer	verilmiştir.

E)	 Mecazlara	yer	verilmiştir.	
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22. Edebiyat,	 sosyal	 bilim	 için	 bir	 veri	 kaynağı	 olarak	
kullanılabildiği	 gibi	 bazen	 sosyal	 ve	 tarihî	 tezleri	
açıklamak	 için	de	bir	 araç	olarak	kullanılabilmiştir.	
Márquez,	Güney	Amerika	 tarihini	Yüzyıllık Yalnızlık 

isimli	 romanında	 bir	 ailenin	 hikâyesi	 çerçevesin-
de	anlatmıştır.	Bu	eser	aynı	zamanda	Márquez’in,	
Güney	Amerika	tarihini	Marksist	açıdan	yorumlama	
biçimidir.	Aynı	şekilde	Türk	edebiyatında	da	Kemal	
Tahir,	 Devlet Ana	 romanı	 ile	 Osmanlı	 Devleti’nin	
kuruluşunu	 ve	 Türkiye	 toplumunun	 oluşumunu	
Marksist	açıdan	anlatır.

	 Bu	 parçanın	 anlatımında	 aşağıdakilerin	 hangi-
sinden	yararlanılmıştır?

A)	Tanık	gösterme																										B)	Örnekleme

C)	Karşılaştırma																														D)	Benzetme

																													E)	Tartışma

23. (I)	Edebiyatımız,	tarihi	boyunca	pek	çok	şair	yetiş-
tirmiştir.	 (II)	Halkımız	bunları	 sevmiş,	benimsemiş,	
eserlerini	 okumuştur.	 (III)	 Fakat	 bunlardan	 hiçbiri,	
gördükleri	itibar	ve	sevgi	açısından	Yunus	Emre’nin	
katına	 yükselememişlerdir.	 (IV)	 Yunus	 Emre	 ile	
Anadolu	 arasındaki	 bu	 bütünleşmeyi,	 başka	 bir	
ifadeyle	 Yunus	 denince	 Anadolu’yu,	 Anadolu	 de-
nince	Yunus	Emre’yi	hatırlıyor	oluşumuzun	sebep-
leri	 daha	 kolay	 anlaşılacaktır.	 (V)	Yunus	Emre	bu	
coğrafyada	daha	özel	bir	sevginin	ve	ilginin	konusu	
olmuş,	halk	onu	“Bizim	Yunus”	diyerek	bağrına	bas-
mış,	Türk	şiiri	de	onunla	taçlanarak	yüksek	seviyeli	
bir	şiir	hâline	gelmiştir.

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerden	hangisi	
düşüncenin	akışını	bozmaktadır?

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

24. (I)	 Gelecekte	Mars’ta	 insan	 kolonilerinin	 kurulabil-
mesi	 için	 ihtiyaç	 duyulan	 malzemelerin	 bir	 kısmı-
nın	yerel	 kaynaklardan	karşılanabilmesi	gerekiyor.	
(II)	Çünkü	bu	malzemelerin	 tamamının	Dünya’dan	
taşınması	 hem	çok	pahalı	 hem	de	uygulanabilirlik	
açısından	değerlendirildiğinde	hayli	zor.	(III)	Mars’ta	
araştırmalar	 yapan	 uzay	 araçlarından	 elde	 edilen	
veriler	 sayesinde	Mars’ın	 yüzeyindeki	 toprağın	 bi-
leşimi	hakkında	bilgi	sahibi	olabiliyoruz.	(IV)	Aslında	
Mars	 toprağında	 bitkilerin	 büyümesi	 için	 gerekli	
birçok	madde	bulunuyor.	(V)	Ancak	bu	maddelerin	
miktarları	Dünya’daki	kadar	yüksek	değil.	(VI)	Aynı	
zamanda	 bitkilerin	 gelişmesi	 için	 gerekli	 mineral-
lerden	 biri	 olan	 azotun	 biyokimyasal	 tepkimelerde	
kullanılabilen	bileşikleri	Mars	toprağında	tespit	edi-
lememişti.

	 Bu	 parça	 iki	 paragrafa	 ayrılmak	 istense	 ikinci	
paragraf	hangi	cümleyle	başlar?

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

25.	 I.	Nasıl	 ortaya	 çıktığı	 tam	 olarak	 anlaşılamamış	
olmasına	rağmen	kekemelik	iki	farklı	şekilde	sı-
nıflandırılıyor.	

	 II.	Nörolojik	kekemelik	ise	felç	ve	kafa	travması	gibi	
beyin	hasarları	sonucu	ortaya	çıkıyor.

	 III.	Kekemelik	konuşurken	harflerin,	hecelerin	ya	da	
kelimelerin	 tekrarlanması	şeklinde	ortaya	çıkan	
bir	sorun	olarak	tanımlanabilir.

	 IV.	Bilinen	 bir	 beyin	 hasarı	 veya	 bilinen	 başka	 bir	
neden	 olmaksızın	 çocukluğun	 erken	 dönemle-
rinde	ortaya	çıkan	gelişimsel	kekemelik	en	yay-
gın	görülen	kekemelik	türü.	

	 Yukarıda	 numaralanmış	 cümlelerle	 anlamlı	 bir	
paragraf	oluşturulmak	 istendiğinde	doğru	sıra-
lama	nasıl	olur?

A) III – I – IV – II                              B) III – IV – II – I

C) III – IV – I – II                                D) I – IV – II – III 

                         E) I – II – IV – III 
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26. Ahmet	 Hamdi	 Tanpınar’ın	 okuyucu	 kitlesi	 zaman	
zaman	artış	veya	azalış	göstermektedir.	Fakat	ge-
nel	olarak	Tanpınar	ilgiyle	okunan,	yazdıkları	düşü-
nülen	ve	çağdaşlarının	sözleriyle	kıyaslanan	bir	isim	
olmuştur.	 O	 yüzden	 Tanpınar’ın	 günlükleri	 yayım-
landığında	geniş	bir	okuyucu	kitlesi	tarafından	şaş-
kınlıkla	karşılanmıştı.	Bazıları,	“Aynen	düşündüğüm	
gibi,	Tanpınar’ı	doğru	anlamışım.”	diyerek	okudu	bu	
günlükleri.	 Bazıları,	 “Tanpınar’ı	 hiç	 anlamamışız.”	
diyerek	üstünkörü	de	olsa	günlüklere	göz	atmadan	
edemedi.	Fakat	----.

	 Bu	 parçanın	 sonuna	 düşüncenin	 akışına	 göre	
aşağıdakilerden	hangisi	getirilmelidir?

A)	 belli	ki	Tanpınar	günlüklerini	yayımlama	kaygısı	
gütmeden	yazmış	

B)	 Tanpınar,	günlüklerinde	gezdiği	Avrupa	şehirle-
rine	dair	ayrıntılı	tasvirler	yapmamıştır

C)	 çoğunluk	Tanpınar’ın	bütün	eserlerini	bir	de	bu	
günlükler	ışığında	yeniden	okuma	gereği	duydu

D)	 çoğu	zaman	Tanpınar	son	sözü	söylemeden	bi-
tirir	günlüklerini	

E)	 normalde	Tanpınar	bir	hikâye	veya	 romanında	
karşılaşmayacağımız	bir	üslupla	tutar	günlükle-
rini	

27. (I)	Cemal	Şakar’ın	“Öykünmek”	hikâyesinde	kahra-
man,	 “Doğallığı	 beceremiyoruz.”	 diye	 söylenir.	 (II)	
Anlatıcı	tiyatroya	gidip	oyunu	izlerken	kendi	kendine	
söylenen	biridir.	(III)	Sahne,	izleyiciler	ve	oyuncular	
vardır.	(IV)	Dekor	bir	köy	evidir.	(V)	Hikâye	bir	tiyatro	
salonunda	geçer.	(VI)	Bu	arada	hem	oyun	hem	de	
kendisi	hakkında	düşünür.

	 Yukarıdaki	numaralanmış	cümlelerin	anlamlı	bir	
bütün	oluşturması	için	aşağıdakilerden	hangile-
rinin	birbiriyle	yer	değiştirmesi	gerekir?

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

28.	 Sanatın	/	şiirin	asıl	mevzusunun	hayat,	ölüm	ve	ta-
biat	olmadığı	gerçeğinin	farkına	varırız.	Çünkü	insa-
nın	dışında	ve	ondan	 tecrit	edilmiş	hâlde	bir	mev-
zu	yoktur.	Ne	olursa	olsun	edebî	eserdeki	konuya	
hayatiyet	 veren	 insandır,	 başka	 bir	 ifadeyle	 insan	
olduğu	için	konu	vardır.	

	 Bu	parçada	asıl	anlatılmak	istenen	aşağıdakiler-
den	hangisidir?	

A)	 Sanatın	birçok	işlevi	vardır.	

B)	 Şiirin	asıl	konusu	insandır.	

C)	 Edebiyatta	konu	sınırı	yoktur.	

D)	 Edebî	eserde	anlatım	tarzı	önemlidir.	

E)	 Şiirde	işlenmeyecek	konu	yoktur.

29. Kitap	okumak,	bir	alışkanlıktan	ziyade,	bir	yetenek	
işidir.	Tıpkı	resim	yapmak	gibi	bu	yetenek,	ilkokulda	
ortaya	çıkar,	ortaokulda	gelişir;	lisede	ise	yapılması	
gereken,	bu	yeteneğe	yön	vermektir.	Okuma	yete-
neği	olmayan	birini,	okumaya	yönlendirmek	için	ne	
yaparsanız	yapın,	bir	yararı	olmaz.	

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	parçada	kitap	oku-
ma	ile	ilgili	vurgulanmak	istenen	düşüncelerden	
biri	değildir?	

A)	 Doğuştandır,	sonradan	öğrenilmez.	

B)	 Bir	çaba	sonucu	ortaya	çıkmaz.	

C)	 Sonradan	kazanılacak	bir	özellik	değildir.	

D)	 Uygun	 kitapların	 okunmasıyla	 fark	 edilmeye	
başlanır.	

E)	 Karakteristik	bir	nitelik	taşır.
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30. Kostüm	 sürekli	 göz	 önündedir,	 seyircinin	 ilgisi-
ni	 üzerinde	 toplar.	 Günlük	 hayatta	 da	 böyledir.	
İnsanlar	birbirinin	kıyafetine	çoğunlukla	dikkat	eder.	
Ancak	sahnede	uzun	süre	seyredilebilecek	bir	eser-
de	gözü	rahatsız	etmeyecek,	dikkati	dağıtmayacak,	
seyircinin	ilgisini	sürekli	kılacak,	renk	ve	biçim	ola-
rak	 esere	 uygun	 ve	 estetik	 kostümler	 tercih	 edil-
melidir.	Elbette	sahne	eseri	bir	bütündür.	Yalnızca	
kostüm	veya	sahne	 tasarımının	 iyi	olması	kötü	bir	
eseri	zevkle	seyredilir	kılamaz.	Ancak	kötü	bir	kos-
tüm	veya	dekor,	iyi	bir	eseri	seyredilemez	hâle	geti-
rebilir.	

	 Bu	parçada	kostüm	ile	ilgili	olarak	özellikle	aşa-
ğıdakilerin	hangisinden	söz	edilmiştir?	

A)	 Nasıl	tasarlanması	gerektiği	

B)	 Seyirci	açısından	taşıdığı	önem	

C)	 Eserin	başarısına	etkisi	

D)	 Sanatçının	rolüyle	uyum	içinde	olması	

E)	 Eserin	içeriğiyle	uyumu

31.	 Roman	aslında	ironiyle	örülmüş.	Tanıtım	yazısında	
bu	 üslup	 için	 “muzip	 bir	 dil”	 deniyor.	 Ağaoğlu’nun	
sevdiği	bir	şey	bu	aslında:	karakterlerine	kara	mizah	
yaptırmak.	Okurun	neyin	ciddi,	neyin	şaka	olduğunu	
kimi	 zaman	ayırt	 edememesi;	 karakterlerin	 isimle-
riyle	romanda	yer	almaması,	zihnimizde	bulanık	ka-
lan	bir	boşluk	açıyor.	Yani	demek	istediğim,	roman	
boyunca	 yazarın	 kendi	 sesi	 silinmiyor.	 Okuyucu,	
karşında	 yazar	 varmış	 ve	onu	dinliyormuş	hissine	
kapılıyor.	

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	parçada	sözü	edilen	
romanın	özelliklerinden	biri	değildir?	

A)	 Okurda	bir	belirsizlik	oluşturması	

B)	 Kahramanlarının	isimlerinin	belirtilmemesi	

C)	 Yazarın,	kendini	sıkça	hissettirmesi	

D)	 Mizahi	bir	anlatımla	oluşturulması	

E)	 Söyleşmeye	bağlı	anlatımın	hâkim	olması

32.	 I.	Ozon,	 yeryüzünden	 25	 -	 40	 kilometre	 yukarı-
daki	 stratosfer	 tabakasında	 bulunan	 bir	 gaz.	
Güneş’ten	 gelen,	 canlılar	 için	 zararlı	 ışınların	
yeryüzüne	 ulaşmasını	 engelliyor.	 İnsanların	
oluşturduğu	kirlilik,	ozon	 tabakasına	zarar	veri-
yor	ve	yoğunluğunun	azalmasına	yol	açıyor.

	 II.	1985	 yılından	 bu	 yana	 araştırmacılar	 Antarkti-
ka’nın	üzerindeki	ozon	tabakası	deliğini	uydular	
aracılığıyla	 gözlemliyorlar.	 Avrupa	 Uzay	 Ajan-
sından	 araştırmacılar,	 ozon	 tabakasındaki	 de-
liğin	 2006	 yılında	 rekor	 derecede	 büyüdüğünü	
açıkladılar.

	 Yukarıda	verilen	II	numaralı	parça	ile	ilgili	olarak	
aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

A)	 I.	parçada	ifade	edilen	soruna	çözüm	önerilmek-
tedir.

B)	 I.	parçada	değinilen	sıkıntının	sorumluları	suç-
lanmaktadır.

C)	 I.	 parçada	 anlatılan	 duyarsızlığı	 hazırlayan	 et-
kenler	belirtilmektedir.

D)	 I.	parçada	anlatılan	durumun	yol	açtığı	olumsuz-
luk	vurgulanmaktadır.

E)	 I.	 parçada	 değinilen	 konunun	 sayısal	 verilerle	
açıklanması	gerektiği	söylenmiştir.

33. Sanatçı,	 Türkiye’de	 çizgi	 roman	 denince	 akla	 ilk	
gelen	 isimlerden	 biridir.	 Birkaç	 yıldır	 kendi	 deyi-
şiyle	 grafik	 roman	 senaryoları	 yazmaya	 başladı.	
Hatta	 bunu	 yaparak	 Türkiye’deki	 kitap	 dünyasın-
da	 bilinmeyen	 bir	 kavramı	 tür	 olarak	 yerleştirdiği	
bile	 söylenebilir.	 İlk	 kitabı	 kolektif	 bir	 çalışmaydı.	
Senaryolarını	 çeşitli	 çizerler	 resmetmişti.	 Emanet 

Şehir,	1950	yılında	geçen	 tarihî	bir	öyküydü;	Uzak 

Şehir ise	günümüzde	geçen	bir	suç	anlatısı.

	 Bu	 parçada	 söz	 edilen	 sanatçıyla	 ilgili	 olarak	
aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez? 

A)	 Çizgi	roman	türünün	önemli	sanatçılarından	biridir.	

B)	 Edebiyatımıza	yeni	bir	edebî	tür	kazandırmıştır.	

C)	 Eserlerinde	hem	geçmişe	hem	de	bugüne	 yer	
vermiştir.	

D)	 Tüm	eserleri	kolektif	bir	çalışmanın	ürünüdür.	

E)	 Farklı	karikatüristlerden	yararlanmıştır.
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34 - 35. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-

layınız.

Toplam nüfusu bizim ülkemizin onda biri olan Azer-

baycan’da kitaplar ortalama yüz bin adetlik baskı 

sayısına ulaşırken bizim ülkemizde bu sayı iki bin 

ile üç bin civarında sıkışıp kalmaktadır. Türkiye’de 

her yüz kişiden sadece 4,5 kişi kitap okumaktadır. 

Japonya’da yılda 4 milyar 200 milyon kitap bası-

lırken Türkiye’de bu sayı sadece 23 milyon adet 

olarak gerçekleşmektedir. Birleşmiş Milletler İnsanı 

Gelişim Raporu’nda, kitap okuma oranında Türkiye; 

Malezya, Libya ve Ermenistan gibi ülkelerin bulun-

duğu 173 ülke arasında 86. sırada yer alıyor. 

34.	 Bu	parçanın	anlatımında	aşağıdakilerden	hangi-
sine	başvurulmuştur?	

A)	 Açıklamaya

B)	 Sayısal	verilere	

C)	 Tartışmaya

D)	 Örneklemeye	

E)	 Tanık	göstermeye	

35.	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisinin	üzerin-
de	durulmaktadır?	

A)	 Ülkelerin	kitap	okuma	oranları	

B)	 Kitapların	satış	yüzdeleri	

C)	 Ülkemiz	insanının	kitapla	olan	teması	

D)	 Ülkemizi	bekleyen	tehlike	

E)	 Ülkelerin	kültürel	düzeyi

36. Gençler,	kararlarınızı	kendiniz	alın.	Kararları	yalnız	
aldığınız	zaman,	eziyetler	de	güçlükler	de	sonuçta	
bütünüyle	size	aittir	artık.	Karar	alırken	sorumluluk	
almayı	da	bilin.	İşte	bu,	büyümek	ve	olgunlaşmak-
tır;	 özgür	 insan	 olma	 yolunda	 atılan	 ilk	 adımdır.	
Büyüklerinizle,	 yaşıtlarınızla,	 kendinizden	 küçük-
lerle	konuşun,	tartışın.	Konuşarak	pek	çok	şey	öğ-
renildiği	 gibi,	 pek	 çok	 sorun	 da	 çözümlenebilir.	
Toplumumuzda,	 bu	 tür	 konuşma	pek	 yaygın	değil	
ne	yazık	ki!	Ya	susuyor	ya	bağırıyoruz.	Konuşmayı	
bilmiyoruz.	Sizler	bunu	değiştirin.	

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 parçada	 gençlere	
tavsiye	edilenler	arasında	yer	almaz? 

A)	 Toplumdaki	değişime	öncülük	etmeleri	

B)	 Yanlışlarından	kısa	zamanda	dönmeleri		

C)	 Sonuçlarına	katlanacağı	kararlar	alabilmenin	ol-
gunluk	olduğunu	bilmeleri	

D)	 Her	 yaştan	 insanlarla	 fikir	 alışverişinde	 bulun-
maları

E)	 Özgür	insan	olmaya	gayret	etmeleri

37. Türk	kültürü,	düşünce	ve	inanç	dünyası	12.	yüzyıla	
gelinceye	dek	Hint-İran,	Çin,	Yunan	ve	İslam	etkileri	
altında	kalmıştır.	Ancak	bu	durum,	Kutadgu Bilig’in	
özgün	 olmadığını	 göstermez.	 Çünkü	 Kutadgu 

Bilig’in	 önemi	 hikâyesinde	 ve	 şeklinde	 değil,	 ki-
taptaki	 tartışmaların	 içeriğindedir.	 Sosyal	 hayat,	
ahlak,	 bilgi	 ve	 özellikle	 devlet	 anlayışı	 hakkındaki	
fikirler,	tamamen	eski	Türk	geleneğinin	sonucudur.	
Kutadgu Bilig’de	iyiliği	telkin	eden	sözlerin	dayana-
ğı	bütün	dinlerde	ve	dünya	görüşlerinde	rastlanabi-
len	evrensel	ilkelerdir	ve	kimsenin	malı	değildir.

	 Bu	 parçadan	 hareketle	 Kutadgu Bilig ile	 ilgili	
olarak	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılamaz? 

A)	 Öneminin	kaynağına	

B)	 Ne	içerdiğine	

C)	 Nasıl	yazıldığına	

D)	 Yazıldığı	kültürel	ortama	

E)	 Mesajının	tüm	insanları	ilgilendirdiğine
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38 - 39. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-

layınız.

(I) Türk boylarının, 1071’deki Malazgirt galibiyetin-

den önce başlayan ve zaferin verdiği coşkuyla hız-

lanan Doğu’dan Batı’ya göçleriyle, Anadolu’da Türk 

dili ve özellikle bu coğrafyaya yerleşen en büyük 

boyun lehçesi olan Oğuzca yaygınlık kazanmaya 

başladı. (II) Bugün, elimizde bu göçlerle Anadolu’ya 

gelen Türklerin yazılı edebiyatları olduğuna dair her-

hangi bir belge yoktur. (III) Ancak Gazneliler Dev-

ri’nde Oğuz şiirinin varlığını bilmekteyiz, dolayısıyla, 

Oğuzların bu göçlerle kendi edebî geleneklerini de 

Anadolu’ya taşıdıklarını düşünebiliriz. (IV) Selçuklu-

ların Anadolu’daki hâkimiyetiyle Arapça ve özellikle 

Farsça, bilim ve kültür dilleri olarak önem kazandı. 

(V) Bu dönemde, Anadolu’da yerleşik şehir hayatın-

da ana dil Farsça idi ve Fars kültürü egemen kültür 

hâline gelmişti. (VI) Merkezlerde kurulan medrese-

lerle kentlerde kültür çevreleri oluştu. 

38.	 Bu	parça	ikiye	ayrılmak	istenirse	ikinci	paragraf	
hangi	cümleyle	başlar?

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

39.	 Bu	 parçadan	 hareketle	 aşağıdaki	 yargılardan	
hangisine	kesin	olarak	ulaşılamaz? 

A)	 Türk	boylarının	Batı’ya	göçü	1071	yılından	ön-
cesine	dayanmaktadır.	

B)	 Göçlerle	Anadolu’ya	gelen	eski	Türklerin	yazıya	
geçmiş	eserleri	olduğu	kanıtlanmış	değildir.	

C)	 Arapça	 ve	 Farsçanın	 Türkler	 arasında	 rağbet	
görmesi	Selçukluların	Anadolu’yu	egemenlikleri	
altına	almasına	dayanmaktadır.	

D)	 Selçuklular	Dönemi’nde	Anadolu’nun	kentlerin-
de	Fars	dili	ve	kültürü	hâkim	olmuştur.	

E)	 Arapça	ve	Farsçanın	Anadolu’da	yaygınlık	ka-
zanmasında	medreselerde	okutulan	dersler	et-
kili	olmuştur.

40.	 Gazeteci:	

	 (I)	----

	 Sanatçı:	
	 —	Her	 şiirin	 biçimi	 ve	 içeriğiyle	 döneminin	 izlerini	

taşıdığını	düşünürüm.	Kullanılan	sözcük	seçim-
leri,	 şairin	 imgelem	dünyası	 yaşadığı	 çevreden	
bağımsız	 değildir.	 Çağına	 tanıklık	 yapan	 top-
lumcu	şiir	geleneğinden	besleniyorsanız	bugünü	
yansıtmak	 zorundasınız.	 Burada	 “Ama	 nasıl?”	
sorusuna	verilecek	cevap	çok	önemli.

	 Gazeteci:

	 (II)	----

	 Sanatçı:	
	 —	Aslında	 şairlerin	 asıl	 besin	 kaynağı	 yaşamın	

kendisidir.	Nefes	alıp	verdiği	coğrafya,	sınıf	çe-
lişkileri,	 insan	 ilişkileri,	 yaşadığı	 travmalar,	 kar-
şılıklı	 ya	 da	 karşılıksız	 sevdalarıdır.	 Okuduğu	
kitaplardır;	 insan	 soyunun	 geçmişi,	 bugünü	 ve	
yarınıdır.		En	azından	benim	besin	kaynaklarım	
bunlar.

	 Bu	diyalogda	boş	bırakılan	yerlere	aşağıdakiler-
den	hangisi	sırasıyla	getirilmelidir?

A)	 (I)	 Şiirin	 hayata	 ayna	 tutması	 konusunda	 ne			
düşünüyorsunuz?

	 (II)	Şairlikte	eğitimli	olmak	esas	mıdır?

B)	 (I)	Şiirleriniz	yazıldığı	dönemden	izler	taşır	mı?

	 (II)	Şairlikte	bu	düzeye	nasıl	geldiniz?

C)	 (I)	Şiirin	biçimi	ve	içeriği	ile	ilgili	neler	söyleyebi-
lirsiniz?

	 (II)	Şairler	için	hayat	bir	okul	mudur?

D)	 (I)	Şiirin	yazıldığı	dönemin	yansıması	olduğunu	
düşünüyor	musun?

	 (II)	Sizce	nereden	besleniyor	şairler?

E)	 (I)	İyi	şair	zahmet	çekmiş	şair	midir?	

	 (II)	Yaşadığınız	çevre	sanatınızı	nasıl	etkiledi?
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ASOSYAL BİLİMLER TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru 
vardır.

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

12. SINIF Diğer sayfaya geçiniz.

TYT	/	Sosyal	Bilimler

1. “Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük 
işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

M. Kemal ATATürK

	 Atatürk’ün	bu	sözünden	hareketle	Tarih	bilinci-
ne	sahip	olmanın;

	 I.	kültürel	devamlılığın	sağlanması,

	 II.	ortak	hafızanın	oluşturulması,

	 III.	topluma	ait	olma	bilincinin	kazanılması

	 durumlarından	hangilerine	ortam	hazırladığı	sa-
vunulabilir?

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

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

2. Yazının	 icadına	 kadar	 olan	 süreç	 “tarih	 öncesi	
dönem”	 	 olarak	 adlandırılmış,	 bu	 dönem	 Taş	 ve	
Maden	Devri	 olarak	 sınıflandırılmıştır.	 Yapılan	 ça-
lışmalar	 sonucunda	 ulaşılan	materyallerden	 o	 dö-
nemde	yaşamış	insanların	faaliyetleriyle	ilgili	bilgiler	
edinilmiştir.	

	 Buna	göre	tarih	öncesi	dönemler	ile	ilgili	aşağı-
daki	yargılardan	hangisine	ulaşılamaz?

A)	 Bilgiler,	ulaşılan	materyaller	ile	sınırlıdır.

B)	 Sınıflandırma	 yapılırken	 kullanılan	malzemele-
rin	cinsi	dikkate	alınmıştır.

C)	 İnsan	toplulukları	devirleri	aynı	sırayla	yaşamış-
tır.

D)	 İnsanlar	arası	etkileşim	zayıftır.

E)	 Buluntular	 dönemin	 aydınlatılmasında	 önemli	
rol	oynamaktadır.

3. En	 önemli	 Tanrıçaları	 Kibele	 (Bereket	 Tanrıçası)	
olan	Frigler	tarımsal	faaliyetlere	oldukça	önem	ver-
miş,	 tarımla	 ilgili	 ağır	 kanunlar	 oluşturmuşlardır.	
Örneğin;	saban	kıran	ve	öküz	öldüren	kişileri	ölüme	
mahkûm	etmişlerdir.

	 Bu	bilgilere	bakılarak	Friglerle	ilgili;

	 I.	Üretimin	sürekliliğini	sağlamayı	amaçlamışlardır.

	 II.	Tarımsal	faaliyetler,	hukuk	kurallarını	oluşturma-
da	belirleyici	olmuştur.

	 III.	Çok	tanrılı	dinî	inanışa	sahiptirler.

	 yargılarından		hangilerine	ulaşılabilir?

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

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

4. Bir	insanın	yetişmesinde	ve	kişiliğinin	oluşmasında,	
içinde	 yaşadığı	 çevre	 ve	 koşullar	 önemli	 bir	 yere	
sahiptir.	Mustafa	 Kemal’in	 ailesi,	 yakın	 çevresi	 ve	
1881	yılından,	Harp	Akademisi’ni	bitirdiği	1905	yılı-
na	kadar	süren	dönem,	onun	hayatında	son	derece	
önemli	bir	süreçtir.	Bu	zaman	diliminde	çocukluğu-
nun	geçtiği	yerler,	okuduğu	okullar	ve	görev	yapmış	
olduğu	şehirler	Atatürk’ün	fikir	hayatını	derinden	et-
kilemiş	ve	şekillendirmiştir.

	 Mustafa	 Kemal	 Atatürk’ün	 fikir	 hayatının	 oluş-
masında	 ve	 gelişmesinde	 iz	 bırakan	 şehirler	
arasında	aşağıdakilerden	hangisi	gösterilemez?

A)	 Selanik	 B)	Sofya		 C)	Manastır

	 	 D)	Berlin		 E)	Şam



12

A

Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

TYT	/	Sosyal	Bilimler

R
au

nt

5. Reval	Görüşmeleri’nde	 İngiltere	Rusya’yı	Osmanlı	
Devleti	üzerinde	serbest	bırakmış,	Rusya	da	Pans-
lavizm	politikasına	hız	vermiştir.	Bu	politikadan	etki-
lenerek	Osmanlı	yönetimine	karşı	ayaklanan	Balkan	
Devletlerinin	ayrılıkçı	faaliyetlerini	engellemek	ama-
cıyla	 İttihat	 ve	 Terakki	 Cemiyeti,	 II.	 Abdülhamit’e	
baskı	yaparak	 ikinci	kez	meşrutiyeti	 ilan	ettirmiştir.	
Bu	durum	üzerine	padişah	yanlıları	mutlakiyet	 yö-
netimini	 geri	 geritmek	 amacıyla	 31	 Mart	 İsyanı’nı	
çıkarmışlardır.

	 Bu	 bilgilere	 bakılarak	 aşağıdaki	 yargılarından	
hangisine	ulaşılamaz?

A)	 Rejimin	değişmesinde	padişah	dışındaki	unsur-
lar	etkili	olmuştur.

B)	 Meşrutiyetin	ilanı	 ile	halk	tekrar	yönetime	katıl-
ma	imkânı	bulmuştur.

C)	 31	Mart	İsyanı	meşruti	yönetime	karşı	bir	hare-
kettir.

D)	 Balkan	 topraklarında	 karşıklık	 yaşanmasında	
milliyetçilik	akımı	etkili	olmuştur.	

E)	 Parlementer	 sistem	 halkın	 tamamı	 tarafından	
kabul	görmüştür.	

6. Aşağıdaki	koordinat	düzleminde	belirli	bir	alan	taralı	
şekilde	gösterilmiştir.

 

50° K
60° D50° D40° D30° D20° D

45° K
40° K
35° K
30° K
25° K

	 Buna	 göre,	 koordinat	 değerleri	 aşağıda	 belirti-
len	merkezlerden	hangisi	taralı	bölge	kapsamın-
da	yer	almaz? 

A)	 32°	Doğu	Meridyeni	-	32°	Kuzey	Paraleli

B)	 42°	Doğu	Meridyeni	-	42°	Kuzey	Paraleli			

C)	 48°	Doğu	Meridyeni	-	48°	Kuzey	Paraleli	

D)	 50°	Doğu	Meridyeni	-	40°	Kuzey	Paraleli		

E)	 35°	Doğu	Meridyeni	-	38°	Kuzey	Paraleli

7. 
Tarihte görülen en eski sanat üslupları, güneşin acıma-
sızlıkla kavurduğu ve ancak nehirlerin suladığı toprakla-
rın besin verdiği geniş vahalarda doğulu kralların baskılı 
yönetimi altında doğdu. Bu imparatorlukları çevreleyen 
Doğu Akdeniz’in irili ufaklı birçok adası ile Yunanistan 
ve Anadolu yarımadalarının girintili çıkıntılı kıyılarında 
ise yaşam koşulları daha farklı gelişti. Her şeyden önce yer 
şekilleri bu bölgelerin tek bir yöneticiye bağlı olmasını zor-
laştırmıştı. Bu bölgelerde zaman içinde ticaret ve yağma yo-
luyla, şatolarında ve liman kentlerinde sayısız zenginlikler 
biriktiren korsan krallıklar oluştu. Bu bölgelerin en önemli 
merkezi Girit Adası’ydı. Giritli kralların Mısır’a elçiler gön-
derecek kadar güç kazanması, kaçınılmaz olarak Girit sa-
natının Mısır sanatını etkilemesine yol açtı.

(Sanatın Öyküsü,  E. H. Gombbrıch, SF. 76)

   Yukarıdaki	açıklamaya	göre,	doğa	ve	insan	etki-
leşimi	ile	ilgili	olarak	aşağıda	belirtilen	yargılar-
dan	hangisine	ulaşılamaz? 

A)	 Kurak	bölgelerde	bulunan	su	kaynakları,	bölge	
insanlarının	ortak	yaşam	alanıdır.

B)	 Yeryüzü	 şekilleri	 devletlerin	 yönetim	 alanlarını	
sınırlandırabilir.

C)	 Tarihte	ülkeler	arası	 ticaretin	gelişmesinde	de-
niz	yolları	etkili	olmuştur.

D)	 Coğrafi	şartlar,	ekonomik	yapıları	etkilediği	gibi	
kültürel	özellikleri	de	doğrudan	etkiler.	

E)	 İnsanlar	yaşamlarını	doğal	 koşullardan	bağım-
sız	bir	şekilde	sürdürebilir.	



13

A

Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

TYT	/	Sosyal	Bilimler

R
au

nt

8. Aşağıdaki	 haritada	 Türkiye’de	 yer	 alan	 dört	 farklı	
merkezin	mutlak	konumları	gösterilmiştir.

 

30°

I

II IV

III

42°

41°

38°

	 Coğrafi	 koordinatları	 belirtilmiş	olan	merkezler	
ile	ilgili	olarak	aşağıda	verilen	bilgilerden	hangi-
si	yanlıştır?

A)	 I.	merkez	ile	II.	merkezin	yerel	saat	değerleri	bir-
birine	eşittir.	

B)	 21	Mart	günü	güneş	tüm	merkezlerde	aynı	anda	
doğar.		

C)	 II.	ve	IV.	merkezlerin	gece	gündüz	süre	farkları	
yıl	boyunca	birbirine	eşit	olur.

D)	 III.	 merkezde	 güneş	 ışınlarının	 düşme	 açısı, 
IV.	merkeze	göre	yıl	boyunca	daha	küçük	olur.

E)	 21	Haziran	günü	güneş	III.	merkezde	diğer	tüm	
merkezlere	göre	daha	erken	doğar.

9. Aşağıdaki	 görselde	Güneş	 ışınlarının	 yere	 düşme	
açıları	gösterilmiştir.

 

Öğleden
sonra

Öğleden
önce

Batı
18:00 06:00

07:0017:00

08:0016:00

09:0015:00

10:0014:00
11:0013:00 12:00

Yerel Saat

Gurub vakti Şafak vaktiDoğu

30°
15°

45°

	 Şekilde	 belirtilen	 bilgilere	 göre,	 güneş	 ışınları-
nın	geliş	açısı	ile	aşağıda	belirtilen	özelliklerden	
hangisi	arasında	doğrudan	ilişki	kurulabilir?		

A)	 Yükselti	değerleri

B)	 Dünya’nın	geoit	şekli		

C)	 Dünya’nın	yıllık	hareketi

D)	 Dünya’nın	yörünge	şekli

E)	 Dünya’nın	eksen	hareketi

10. 

60°

60° 45° 30° 15° 15°0° 30° 45° 60°

45°
30°
15°
Ekvator
15°
30°
45°
60°

AII III

I

IV

	 Yukarıdaki	coğrafi	koordinat	düzlemi	üzerinde	belir-
tilen	A	merkezinde	yerel	saat	15.00’tir.		

	 Buna	göre,	aynı	anda	düzlem	üzerinde	belirtilen	
diğer	merkezler	ile	ilgili	olarak	aşağıdaki	yargı-
lardan	hangisi	doğru	değildir?

A)	 I	ve	IV.	merkezle	Başlangıç	Meridyeni	üzerinde	
yer	alır.

B)	 III.	 merkezin	 yerel	 saati	 Londra‘ya	 göre	 daha	
geridir.

C)	 III.	merkezin	yerel	saati	18.00’dir.

D)	 II.	merkezde	öğle	vakti	yaşanmaktadır.

E)	 I.	ve	IV.	merkezler	farklı	yarım	kürelerde	yer	alır.

11. Felsefenin	 doğuşundan	 önce,	 Sümer,	 Mezopo-
tamya,	Mısır,	Çin,	Hint	 ve	 İran	medeniyetlerindeki	
evren	 ve	 varlık	 anlayışları;	 felsefi	 düşüncenin	olu-
şumu	ve	gelişiminin	koşullarını	hazırlayan	ilk	kültür	
üretimleridir.	 İlk	medeniyetlerdeki,	 felsefenin	 temel	
başlıklarını	 oluşturan	 varlık,	 bilgi	 ve	 değer	 alanla-
rına	 ilişkin,	mitsel	 ve	 dinsel	 görüşler,	Antik	Yunan	
Medeniyeti’nde	 felsefeyi	 başlatan	 doğa	 filozofları	
için,	felsefenin	kapılarını	aralayan	bir	bilgi	dağarcığı	
oluşturmuştur.

	 Bu	 parçaya	 göre	 felsefenin	 doğuşunda	 etkili	
olan	unsur	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	 Dogmatik	 anlayışları	 devam	 ettirerek	 evren	
açıklaması	yapmak

B)	 İlk	medeniyetlerin	bilgi	birikiminden	yararlanmak

C)	 Evreni	maddesel	koşullarla	açıklamak

D)	 İnsan	felsefesi	üzerine	görüşler	üretmek

E)	 Yönetim	şeklinde	demokrasiyi	kullanmak
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12. Bugün	batı	medeniyetinin	de	 temelini	oluşturan	 İlk	
Çağ	Yunan	 felsefesi,	özgür	düşünce	ortamının	bir	
ürünü	 olarak	 gelişmiştir.	 Fakat	 özgür	 düşünce	 tek	
başına	 gerçekleşecek,	 yönetimsel	 unsurlarla	 des-
teklenmeden	var	olabilecek	bir	durum	değildir.	Her	
düşüncenin	 değerli	 olduğu,	 seçme-seçilme	 hakla-
rının	gözetildiği	ve	hoşgörüye	dayanan	bir	sisteme	
ihtiyaç	vardır.	Antik	Yunan’da	böyle	bir	yönetim	biçi-
minin	var	olması	insanları	felsefeye	yönlendirmiştir.

	 Bu	parçada,	felsefenin	doğuşunda	etkili	olan;

	 I.	Demokrasinin	varlığı

	 II.	Ekonomik	üretim	fazlası

	 III.	Farklı	kültürlerle	temas	içinde	olma

	 maddelerinden	hangilerine	değinilmektedir?

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

	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

13. Lao	Tse’ye	göre	her	şey	Tao’dan	çıkar	ve	ona	geri	
döner.	Tao,	bu	hâliyle	 tüm	değişimlerin	 içinde	de-
ğişmeden	kalandır.	Her	yönden	karmaşa	içerisinde	
olan	 ve	 köklü	bir	 değişim	döneminden	geçen	 top-
lumda,	sonsuz	olan,	asla	değişim	göstermeyen	ve	
tüm	varlıkların	temelini	oluşturan	bir	düzenden	bah-
seder.	Bu	görüşleriyle	değişimci	filozofların	aksi	bir	
felsefi	sistem	ortaya	koyar.	Parmenides’e	göre	 ise	
evrende	değişen	hiçbir	şey	yoktur.	Gerçeklik,	yani	
varlık,	 mutlak	 anlamda	 birdir,	 kalıcıdır,	 süreklidir,	
yok	edilemez;	o	ezeli	ve	ebedidir;	onda	hareket	ve	
değişme	yoktur.	Parmenides	buna,	kısaca,	Bir,	Bir	
olan	da	der.	Bir	birliktir	o,	kendi	içine	kapalıdır,	doğ-
mamıştır,	 yok	 olmayacaktır,	 değişmez,	 bölünmez,	
yoğunlaşmaz,	seyrekleşmez.	

	 Bu	parçada	sözü	edilen	filozoflar	aşağıdaki	fel-
sefi	sorulardan	hangisine	yanıt	aramıştır?

A)	 Bilimsel	bilginin	yöntemi	ne	olmalıdır?

B)	 Evren	statik	midir	yoksa	dinamik	midir?

C)	 Varlığın	bilgisine	nasıl	ulaşılabilir?

D)	 Ahlakın	evrensel	temelleri	var	mıdır?

E)	 Varlığın	kaynağında	ne	tür	bir	madde	vardır?

14. Bir	şey	nasıl	oluyordu	da	hem	A	hem	de	A	olma-
yan	olabiliyordu?	Bu	soru	Antik	Yunan’da	filozofla-
rın	 varlığı	 sorgulamaları	 bakımından	 çıkış	 noktası	
oldu.	 Bazı	 filozoflar	 varlığı	 oluş-bozuluş,	 değişim	
bağlamında	 tanımladılar.	Onlar	 için	varlık,	hareket	
ve	değişimdi.	 İşte,	bu	değişim	gerçeği	 içinde	 insa-
nın	ve	yaşamın	statik	olmadığını,	Efes’li	Herakleitos	
binlerce	yıl	önce	“Değişmeyen	tek	şey	değişimdir.”	
diyerek	dile	getirmiştir.	Hem	de	dünü,	bugünü,	yarı-
nı,	kısacası	tüm	zamanları	kucaklayacak	şekilde.

 Bu	parça	aşağıdaki	görüşlerden	hangisiyle	aynı	
doğrultudadır?

A)	 Varlık	sürekli	bir	akış	içindedir.

B)	 Değişim	algısı,	bir	yanılsamadan	ibarettir.

C)	 Evrendeki	her	şey	mitolojilerle	açıklanabilir.

D)	 Doğayı	doğaüstü	varlıklarla	tanımlamak	gerekir.

E)	 Evrendeki	her	şey	aslında	birer	hiçliktir.

15. Sokrates’e	göre,	erdemler	hakkındaki	bilgi,	insanla-
rın	 ruhlarında	nesnel	bir	gerçeklik	olarak	vardır	ve	
neyin	erdem	olduğunun	bilgisi	eğitim	yoluyla	öğre-
tilebilir.	 Buradaki	 “öğretme”	 Sokrates	 için	 yalnızca	
kavramsal	 bilgilendirme	 anlamını	 değil,	 daha	 çok	
insana	bilinç	ve	 farkındalık	kazandırma	anlamı	 ta-
şımaktadır.	 Sokrates’te	 mutluluk,	 insan	 doğasının	
nihai	gayesini	oluşturur.	Mutluluğun	kaynağı	ve	ye-
gane	mutluluk	verici	olan	şey	ise	bilgidir.	Mutluluğun	
önündeki	 en	 büyük	 engel	 de	 bilgisizliktir.	 Erdem	
olan	bilgi	aynı	zamanda	insanın	özüne	ilişkin	bilgi-
dir.	Erdemi	 tanımlamanın	bir	 yolu	da	onu,	 kendini	
bilmeye	eşitlemektir.	O,	bilgiyi	ahlâkî	eylemin	daya-
nağı	olarak	araştırır.

 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisine	ula-
şılabilir?

A)	 Değer	yargıları	görecelidir.

B)	 Bilgi	ve	ahlaki	değerlendirmeler	sübjektiftir.

C)	 Etik	problemler	bilgisel	problemlerden	doğar.

D)	 İnsan	ahlaki	eylemlerinde	kendi	faydasını	düşü-
nür.

E)	 Doğru	bilgiye	ancak	deneyimlerle	ulaşılır.
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16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi der-
sini yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam 
Hatip Okulları öğrencileri / mezunları cevaplaya-
caktır.

16. Kadere	 inanmak,	 çaresizliğin	 ilanı	 demek	değildir.	
Bizim	 hakkımızda	 Allah’ın	 ne	 takdir	 buyurduğunu	
önceden	 bilemiyoruz.	 Onu	 biliyormuş	 gibi	 hüküm	
vermek	ve	ona	göre	bahane	aramak	dinî	bir	tutum	
değildir.	 Kur’an-ı	 Kerim’e	 göre,	 geleceği	 sadece	
Allah	 bilir.	 İnsan	 bu	 ince	 noktada	 kendi	 gücünün	
yettiği	konuları	lehine,	yararına	çevirmeye	gayretle,	
dua	ederek,	kendi	kaderinin	en	iyi	şekilde	belirlen-
mesini	Yüce	Allah’tan	 isteyebilir.	Zaten	dua	da	bu	
değil	midir?

	 Kur’an-ı	Kerim’de;
 

“Bana dua edin, duanıza yanıt vereyim (kabul 
edeyim), bana ibadet etmeyi gurur ve kibirlerine 
yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme 
gireceklerdir. ”

(Mümin Suresi. 60.)

 buyrulmaktadır.

	 Bu	parçaya	göre,	kaderin	çizilmesiyle	ilgili	ola-
rak	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A)	 Kaderin	anlamı;	yazılmış	bitmiş	demektir.	Başka	
türlü	davranılamaz.

B)	 Allah,	insanı	yaratırken	onun	iradesini	ve	aklını	
kullanmasını	mümkün	kılmıştır.	Aklı	kullanmak,	
kaderin	dışına	çıkmak	değildir.

C)	 Yazılmış	 kader	 yerine	 yazılmakta	 olan	 kader	
vardır.

D)	 Kişi	duasıyla	Allah’tan	iyiliği	diler,	Allah	da	kişi-
nin	duasını	kabul	eder	ve	yerine	getirir.

E)	 Allah’ın	dilemesiyle	her	şey	oldu,	oluyor	ve	ola-
caktır.

17. Kur’an-ı	 Kerim’de,	 inanmış	 insanların	 iyi	 ve	 güzel	
davranışlarda	 bulunmaları	 gerektiği	 ve	 böyle	 dav-
rananların	Allah	tarafından	ödüllendirileceği	bildiril-
miştir.	Örneğin;

 

‘Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği 
emrederler, kötülükten de men ederler, hayırlı işler-
de koşuştururlar, işte bu kişiler iyi insanlardandır.”

(Al-i imran Suresi, 114.).

“... İman edip de güzel işler işleyenlere minnet edil-
meyen büyük bir ödül vardır.”

(Tin Suresi, 6.)

	 buyrulmaktadır.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisine	ula-
şılamaz?

A)	 Kur’an-ı	Kerim’e	göre	örnek	insan,	iyiliği	kendisi-
ne	ilke	edinmiş	kişidir.

B)	 Bu	dünyada	insanın	özgür	bırakılması,	onun	bir	
sınav	içerisinde	olduğunu	göstermektedir.

C)	 İslam	dininin	sunduğu	yaşayış	biçimi	hem	dün-
yayı	hem	de	ahireti	düşünmeyi	amaçlamaktadır.

D)	 İyilik	teşvik	edilmeli,	kötülük	yasaklanmalıdır.

E)	 Kur’an	-	ı	Kerim’de	iyi	davranışların	ödüllendiri-
leceğinden	bahsedilmektedir.	

18. 
“De ki; O Allah birdir, sameddir (ihtiyaçlı değil, 
kendi kendine yetendir,). O doğurmamış ve doğ-
mamıştır. O nun hiçbir dengi yoktur.”

(İhlas Suresi. 1.-4.)

“Eğer yeryüzünde (dünyada) veya göklerde Allah’tan 
başka tanrılar olsaydı, yer ve göklerin düzeni kesin-
likle bozulup gitmişti.”

(Enbiya Suresi, 22.)

	 Kur’an-ı	Kerim’in	 bu	 ayetlerinde	 aşağıdakilerin	
hangisinden	söz	edilmektedir?

A)	 İslami	ilim	dalı	olan	kelamdan

B)	 Kast	sistemine	karşı	çıkan	caynizmden

C)	 Kur’an’ın	 nasıl	 okunması	 gerektiğinin	 ilmi	 olan	
tecvidden

D)	 Gösterişten	uzak	ibadet	etmeyi	anlatan	ihlastan

E)	 Tek	tanrının	var	olduğunu	savunan	monoteizm-
den
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19. 
“Eğer onlar (düşmanlarınız) barışa yanaşırlarsa 
sen de barışa yanaş. Allah’a dayan ve güven...”

(Enfal Suresi. 61.)

“Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz: eğer kar-
şılaşırsanız o zaman da karşı koyunuz ve sabırlı 
olunuz.” 

(Hadis-i Şerif)

 Yukarıdaki	Kur’an-ı	Kerim	ayeti	ve	hadis-i	şerife	
göre;

	 I.	Müslüman	çalışkan	ve	cömert	olmalıdır.

	 II.	İslamiyet	yapıcı	bir	dindir.

	 III.	Barışçı	olmak,	dinen	her	zaman	tercih	edilen	yol-
dur.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

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

	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

20. “Hukuki sorumluluk çağına gelmemiş, yetim ço-
cukların mallarına dokunmayın. O malları onla-
rın izniyle kendilerine harcayabilirsiniz. Ölçü ve 
tartıyı da adaletli yapınız. Biz hiç kimseyi gücünün 
yetmediğinden sorumlu tutmayız, buna mukabil 
onun kolaylığını gözetiriz. Sizler bir konuda konuş-
tuğunuzda, o konu yakınınızın dahi olsa doğruyu 
söyleyiniz, adaletli olunuz. Allah’a verdiğiniz sözü 
yerine getiriniz. O sizlere bunları tavsiye etmekte-
dir ki Allah’ı iyi düşünüp anasınız diye.”

(En am Suresi. 152.)

 Kur’an-ı	 Kerim’in	 bu	 ayetinde	 aşağıdakilerden	
hangisine	değinilmemiştir?

A)	 Kimsesiz	çocukların	haklarının	korunmasına

B)	 Zekâtın	muhtaçlara,	onurlarını	incitmeden	veril-
mesine

C)	 İslam	dininin,	kolaylık	dini	olduğuna

D)	 Allah’ın	gönderdiği	vahiyden	dersler	çıkarılması	
gerektiğine

E)	 Verilen	sözlerin	mutlaka	yerine	getirilmesine

21	-	25.	Felsefe	sorularını;	Din	Kültürü	ve	Ahlâk	Bil-
gisi	dersini	yasal	olarak	almak	zorunda	olmayan	
veya	farklı	müfredat	ile	alanlar	cevaplayacaktır.

21. İnsanların	hayatta	kalabilmeleri,	barınma	ve	beslen-
me	ihtiyaçlarını	karşılamaları,	güven	içinde	yaşama-
ları,	yaşadıkları	fiziksel	evrenin	tanınmasına	yönelik	
bilgiler	oluşturulmalarını	sağlamıştır.	Bilmek	ve	me-
rak	gidermek	için	doğaya	yönelmek	hem	bilim	hem	
de	felsefenin	 temelini	oluşturup	 teorik	olana	geçişi	
sağlamıştır.	MÖ	6.	yüzyılda	ilk	filozofların,	olup	bite-
ni	doğa	ile	açıklama	girişimleri,	onların	evrenin	ana	
unsuru	 problemine	 odaklanmalarını	 sağlamıştır.	
Mitolojik	 açıklamalarla	 yetinmeyen	düşünürler,	 ev-
renin	ve	bütün	varlıkların	ortaya	çıkış	nedenini	sor-
gulayarak,	bilgi	arayışlarını	doğaya	yöneltmişlerdir.

 Bu	parçaya	göre	MÖ	6.yy	-	MS	2.yy’da	ele	alınan	
ilk	problem	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	 Ahlaki	eylemlerin	amacı
B)	 Doğru	bilginin	imkânı
C)	 Bilginin	ölçütleri
D)	 Varlığın	kaynağı
E)	 Doğru	bilginin	kaynağı

22. Demokritos’a	 göre	 varlıkların	 temelini	 oluşturan	
atomlar,	değişmeyen,	boşluksuz	ve	yer	kaplayan	ni-
teliktedir.	Boşlukta	hareket	eden	atomlar,	basınçları	
sonucu	sınırsız	şekiller	hâlinde	birleşerek	varlıkları	
oluşturur.	Yine	aynı	dönem	doğa	filozoflarından	biri	
olan	Anaksimandros	 ise	ana	 ilkenin	soyut	ve	son-
suz	bir	varlık	olan	apeiron	olduğunu	 iddia	etmiştir.	
Ona	göre	sonlu	bir	varlıktan	başka	varlıkların	mey-
dana	 gelmesi	 mümkün	 olmayacağı	 için	 her	 şeyin	
kaynağı	sonsuzluk,	sınırsızlıktır.

	 Bu	parçada	sözü	edilen	düşünürler	için	aşağıda-
kilerden	hangisi	söylenemez?

A)	 Doğa	felsefesiyle	ilgilenmişlerdir.
B)	 Görünen	 çokluğun	 ardında	 değişmeden	 kalan	

bir	öz	aramışlardır.
C)	 Varlığın	kaynağı	problemine	yanıt	aramışlardır.
D)	 Felsefi	 düşünceyi	 doğa	 incelemeleriyle	 başlat-

mışlardır.

E)	 Evrenin	kaynağını	sadece	maddeye	indirgemiş-
lerdir.
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23. Felsefenin	başlatıcısı	olarak	kabul	edilen	 ilk	 filozof	
Thales,	aynı	zamanda	bir	geometri	bilginiydi.	Felsefi	
düşüncenin	doğuşundan	önce	yaygın	olan	mitoloji-
lerden	bağımsız,	kendi	araştırmaları	ve	gözlemleriy-
le	her	şeyin	kaynağına	yönelik	bir	unsur	arayışına	
girmiştir.	O	dönemde	pek	çok	ülkeyi	gezerek	belirli	
bir	maddenin	 her	 şeyin	 kaynağı	 olabileceği	 sonu-
cuna	varmıştır.	Ve	sonunda	da	evrende	her	şeyin	
ondan	gelip	yine	ona	döneceği	bir	ana	ilkeye	ulaş-
mıştır.

	 Bu	parçaya	göre	Thales’in	felsefi	görüşleri	aşa-
ğıdakilerden	hangisiyle	paralellik	göstermez?

A)	 Varlığın	 kaynağının	 olgusal	 bir	 nedende	 aran-
masıyla

B)	 Evrendeki	 tüm	 varlıkların	 bir	 başlangıcının	 ol-
ması	gerektiğiyle

C)	 Mistik	 açıklamalardan	 koparak	 varlığı	 açıkla-
mayla

D)	 Doğayı,	soyut	bir	ilkeye	dayandırmayla

E)	 Deneyim	ve	gözlemi	bilgi	yöntemi	olarak	kullan-
mayla

24. Hakikati	bulma	çabasında	olan	bizler,	uzak	kaldığı-
mız	her	bilgiye	aklın	sandalına	atlayarak	felsefenin	
kaptanlığında	 yolculuğa	 çıkar,	 aslında	 hiçbir	 şe-
yin	göründüğü	gibi	 olmadığını	anlayıveririz.	Bu	bir	
uyanma	hâlidir.	Platon’un	bilgi	 kuramı	uyanışın	 ilk	
adımı,	yolculuğun	 ilk	durağıdır.	Duyularımızın	bize	
verdiği	algılama	hâli,	sadece	bir	görüntüden	ibaret	
olup,	duyularımız	bize	gerçekliği	değil;	varlığı	mut-
lak	ve	kesin	olan	şeylerin	sadece	gölgelerini	verir.	
Hâliyle,	 duyularımızdan	 edindiğimiz	 empirik	 bilgi	
gerçek	bilgi	değildir.	Çünkü	deneyimlediğimiz	 tike-
lin	bilgisidir	ve	tikel	sürekli	değişim	hâlindedir.	Oysa	
değişmez	olan	gerçek	varlıkların	yani	 ideaların	bil-
gisine	akılla	ulaşılır.

	 Platon’un	bu	parçadaki	bilgi	görüşü	aşağıdaki-
lerden	hangisiyle	örtüşmez?

A)	 Doğru	bilgi	fiziksel	dünyadan	elde	edilemez.

B)	 Deneyimlerle	geçici	bilgilere	ulaşılır.

C)	 Bu	dünya	gerçek	varlığın	bir	kopyasıdır.

D)	 Nesneler	değişmez	niteliktedir.

E)	 Asıl	varlıklar	düşünsel	niteliktedir.

25. Yunan	felsefesi	ilk	önce,	küçük	Asya’da,	eski	bir	İon	
kolonisi	olan	Milet’te	doğdu.	Milet	okulunun	üç	tem-
silcisi	olan	Thales,	Anaximandros	ve	Anaximenes,	
mitosları	 bir	 yana	 bırakıp	 deneyim	 ve	 gözlemden	
yola	çıkarak	açıklamalarda	bulunan	ilk	filozoflardır.	
Bu	filozoflar,	evrenin	kaynağının	ne	olduğu	sorusu-
nu	ele	alıp,	varlığın	nasıl	meydana	geldiğini	açıkla-
maya	çalışmışlardır.	Evrenin	nasıl	meydana	gelmiş	
olduğu	problemini	açıklamak	 için	hipotezler	kurup,	
astronomi	ve	coğrafya	ile	ilgili	sorular	ortaya	atmış-
lardır.	 Dünya’nın	 şekli	 ve	 yapısı	 ile,	Güneş’in,	 yıl-
dızların	oluşumu	ve	yapıları,	dünya	ile	yıldızlar	ara-
sındaki	benzerliklerin,	farklıların	ne	olduğu	soruları	
üzerine	düşünceler	ileri	sürmüşlerdir.

 Bu	parçaya	göre	Milet	doğa	filozofları	için	aşağı-
dakilerden	hangisi	söylenebilir?

A)	 İnsan	ve	değerlerini	ele	almışlardır.

B)	 Farklı	yönetim	biçimleri	denemişlerdir.

C)	 Doğayı	maddeci	bir	bakışla	ele	almışlardır.

D)	 Mitosların	devamı	niteliğinde	bilgi	üretmişlerdir.

E)	 Metafiziğe	dayalı	bir	düşünceyi	savunmuşlardır.
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Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

1. Bu testte Matematik alanına ait 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3.	 Aşağıda	 verilen	 ifadede	 renkli	 kutuların	 içerisine	
toplama	 +^ h,	 çıkarma	 -^ h,	 çarpma	 #^ h	 ve	 bölme	
'^ h	sembolleri	birer	kez	yazılacak	ve	işlemler	(işlem	
önceliği	 dikkate	 alınmaksızın)	 soldan	 sağa	 doğru	
yapılacaktır.

         12  0  3  4  1

 Buna göre, bu ifadenin sonucu en fazla kaçtır?

A)	56	 B)	60	 C)	64	 D)	68	 E)	72

4.	 m	ve	n	birer	tam	sayı	olmak	üzere;	beş	basamaklı	
ABCDE	doğal	sayısı	için	ABCDE n

m	gösteriminin	de-
ğeri,	ABCDE	sayısının	n’den	büyük	ve	m’den	küçük	
olan	rakamlarının	toplamına	eşittir.

	 Örneğin	 485143 4 5 4 133
6
= + + = ’tür.

 Buna göre,

  38540 681531
5

2
7

+

 ifadesinin değeri kaçtır?

A)	18	 B)	19	 C)	20	 D)	21	 E)	22

1. AB	iki	basamaklı,	CD4	ve	5EF	üç	basamaklı	doğal	
sayılar	olmak	üzere;	97	ile	AB	sayısının	çarpma	iş-
lemi	aşağıda	verilmiştir.

   97
AB

CD4
5EF

#

+

 

 Buna göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır?

A)	5874	 B)	5984	 C)	6014
	 D)	6124	 E)	6244

2. Aşağıdaki	toplama	tablosunda	a,	b	ve	c	harfleri	birer	
doğal	sayının	yerine	kullanılmıştır.

              + a b c

a

b 2c

c 3a 8

  

 Buna göre, a b c+-  ifadesinin değeri kaçtır?

A)	2	 B)	3	 C)	4	 D)	5	 E)	6
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8. Başlangıçta	bir	A	doğal	sayısı	alınıyor.	A	sayısı	2’ye	
bölünüyor	ve	B	doğal	sayısı	elde	ediliyor.	Ardından	
B	sayısı	3’e	bölünüyor	ve	C	doğal	sayısı	elde	edi-
liyor.	Benzer	şekilde	aşağıdaki	gibi	C	sayısı	4’e	ve	
elde	edilen	D	sayısı	5’e	bölünerek	21	sayısı	bulunu-
yor.

  

 Buna göre, A sayısı aşağıdakilerden hangisine 
eşittir?

A)	 !6 		 B)	 !7 	 C)	 !8

		 D)	
!6
2
	 E)	 !7

2

9. Üç	basamaklı	A1A	doğal	sayısı	6’ya	kalansız	bölü-
nebiliyor.

 Buna göre,

     A A
6
1

 sayısının rakamları toplamı kaçtır?

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

10. Beş	basamaklı	56AB3	doğal	 sayısının	11	ve	9	 ile	
bölümünden	kalanlar	sırasıyla	9	ve	7’dir.

 Buna göre, ·A B çarpımı kaçtır?

A)	18	 B)	20	 C)	21	 D)	24	 E)	36

A       B       C       D       21

2' 3' 4' 5'

5. Rakamları	 toplamı	 5	 olan	 üç	 basamaklı	 en	 küçük 
doğal	sayı	A	ve	rakamları	çarpımı	12	olan	üç	basa-
maklı	en	büyük	doğal	sayı	B	ile	ifade	ediliyor.

 Buna göre, B A-  farkı kaçtır?

	 A)	517 B)	519	 C)	521	 D)	523	 E)	525

6.	 Matematik	Öğretmeni	Aylin	Hanım,	sınıfında	aşağı-
daki	tanımı	yapmış	ve	tanıma	uygun	bir	örnek	ver-
miştir.

 Rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı ABC doğal 
sayısı, son iki basamağının oluşturduğu iki basa-
maklı BC sayısına ve BC sayısı da C sayısına tam 
bölünüyorsa ABC doğal sayısına içten bölmeli sayı 
denir.

 Örneğin 612 sayısı içten bölmeli bir sayıdır. Çünkü 
612 sayısı 12’ye tam bölünür, ayrıca 12 sayısı 2’ye 
tam bölünür.

 Bu tanıma göre, en küçük içten bölmeli sayının 
rakamları toplamı kaçtır?

A)	8	 B)	9	 C)	10	 D)	11	 E)	12

7. a	ve	n	birer	doğal	sayı	olmak	üzere,

  ! ! !n n n a24 8- + - + =^ ^h h
	 eşitliği	veriliyor.

 Buna göre, a kaçtır?

A)	26	 B)	27	 C)	28	 D)	29	 E)	30
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13. Markette	 200	 g	 paketler	 hâlinde	 satılan	 kahveler-
den	ve	100	g	paketler	hâlinde	satılan	süt	 tozların-
dan	 alacak	 olan	 Akın,	 kahve	 paketi	 üzerinde	 “Bir	
fincan	içecek	için	8	g	kahve	ve	5	g	süt	tozu	üzerine	
sıcak	su	ilave	edip	iyice	karıştırınız.”	tarifini	okuyor.	
Bu	 tarifi	uygulayacak	olan	Akın,	 tüm	kahve	ve	süt	
tozlarını	aynı	anda	bitirecek	biçimde	bu	paketlerden	
alıyor.	

 Buna göre, Akın marketten en az kaç paket kah-
ve almıştır?

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

14. Buse,	santimetre	cinsinden	kalınlıkları	bir	tam	sayı	
olan	özdeş	kitapları	 uzunlukları	 128	cm	ve	72	cm	
olan	iki	rafa	aralarında	boşluk	kalmayacak	biçimde	
diziyor.

        





128 cm

72 cm

 

	 Buse	dizme	işlemini	bitirdiğinde	her	iki	rafta	da	hiç	
boşluk	kalmıyor.

 Buna göre, Buse’nin raflara dizdiği kitapların sa-
yıları toplamı en az kaçtır?

A)	10	 B)	15	 C)	18	 D)	21	 E)	25

11. Aşağıdaki	tabloda;	satırların	solunda	verilen	A,	B,	C	
sayıları,	sütunların	üstünde	verilen	sayıya	tam	bölü-
nüyorsa	bu	sayılara	karşılık	gelen	hücre	boyanmış-
tır.

              1 2 3 4 5

A

B

C

  

 Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinin so-
nucu kesinlikle bir tam sayıdır?

	 A)	A B
2
+ 	 B)	

B C
3
2+

	 C)	
CB

3
2 +

	 	 D)	
A C
5
+

	 	 E)	A B
6
2+

12. 

    t
:Girdi A :Ç› › Akt l+

2n

	 Yukarıda	şeması	verilen	bilgisayar	algoritması	girdi	
olarak	verilen	bir	A	doğal	sayısı	için	n	bir	doğal	sayı	
ve	t	bir	tek	sayı	olmak	üzere,	 ·A t2n= 	olacak	şekil-
de	 ve t2n 	 sayılarını	 buluyor.	 Daha	 sonra	 ile t2n  
sayılarının	toplamı	olan	Al	doğal	sayısını	çıktı	ola-
rak	veriyor.

	 Örnek:
    

3
+A 12= A 7=l

22

	 Bu	program,	girdi	olarak	verilen	B	doğal	sayısının	
çıktısını	B 9=l 	olarak	veriyor.

 Buna göre, B sayısının alabileceği değerlerin 
toplamı kaçtır?

A)	36	 B)	38	 C)	40	 D)	42	 E)	44
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17. Aşağıda	mavi,	kırmızı,	siyah	ve	yeşil	renkli	10	daire	
verilmiştir.

 

 Bu	 dairelerden	 her	 birine	 önce	 1’den	 10’a	 kadar	
olan	doğal	sayılardan	biri	yazılıyor.	Daha	sonra	kır-
mızı	dairedeki	sayı;	mavi,	siyah	ve	yeşil	dairelerdeki	
sayılarla	ayrı	ayrı	toplanarak	sırasıyla	A,	B	ve	C	sa-
yıları	elde	ediliyor.

          

+
A

+
B

+
C

 A B C 69+ + =  olduğuna göre, kırmızı daireye 
yazılan sayı kaçtır?

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

18. Birbirinden	farklı	 iki	asal	sayının	çarpımı	biçiminde	
yazılabilen	doğal	sayılara	yarı asal sayı	denir.

 Buna göre,

I.	 35,	bir	yarı	asal	sayıdır.
II.	 İki	basamaklı	en	büyük	yarı	asal	sayı	98’dir.
III.	 Üç	basamaklı	en	küçük	yarı	asal	sayı	106’dır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

15. Tunç	ve	Ceyda	bir	sayı	doğrusu	üzerinde	sırasıyla	
ve3 5- 	sayılarına	karşılık	gelen	noktalarda	duru-

yorlar.

 

0

Tunç Ceyda

5–3

	 Sayı	doğrusu	üzerinde	Tunç	10	birim,	Ceyda	ise	15	
birim	ilerleyip	konumunu	değiştiriyor.

 Tunç ve Ceyda’nın hangi yönde ilerledikleri bi-
linmediğine göre, son durumda aralarındaki 
uzaklığın birim türünden alabileceği en büyük 
ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır?

A)	25	 B)	30	 C)	36	 D)	43	 E)	48

16. n	bir	doğal	sayı	olmak	üzere,	n	tane	ardışık	tam	sa-
yının	toplamı	210’dur.

 Buna göre, n doğal sayısı aşağıdakilerden han-
gisi olamaz?

A)	3	 B)	4	 C)	5	 D)	7	 E)	9
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22. 
 

	 Yukarıda	 verilen	 üçgen	 biçimdeki	 şeklin	 içine	 eş	
kareler	çizilerek	üstten	2.	sıradaki	bir	kare	maviye,	
3.	sıradaki	üç	kare	kırmızıya,	4.	sıradaki	beş	kare	
siyaha	boyanmıştır.

	 Benzer	biçimde	her	sırada	bir	üst	sırada	boyanan	
kare	sayısından	iki	fazla	sayıdaki	karelerin	tamamı;	
sırasıyla	maviye,	kırmızıya	ve	siyaha	boyanarak	bu	
işleme	devam	ediliyor.	Bir	köşesi	şeklin	yan	kenarı	
üzerinde	bulunan	kareler	ise	boyanmıyor.

 Boyama işlemi bittiğinde şekilde toplam 96 mavi 
kare olduğuna göre, üçgen şeklin içine çizilen 
tüm karelerin sayısı en fazla kaçtır?

	 A)	225	 	 B)	289	 	 C)	361

	 	 D)	400	 	 E)	441

23. Bir	n	doğal	 sayısının	negatif	 tam	sayı	bölenlerinin	
sayısı,	 asal	 olmayan	 pozitif	 tam	 sayı	 bölenlerinin	
sayısından	3	fazladır.

 Buna göre, n en az kaçtır?

A)	18	 B)	24	 C)	30	 D)	36	 E)	45

1. sıra
2. sıra

Yan kenarYan
 ke

na
r

3. sıra
4. sıra

5. sıra

h
h

h
hh

19. Aşağıda,	her	bir	yüzünde	pozitif	bir	tam	sayı	yazılı	
olan	bir	küp	verilmiştir.

                      

23

2

18

 Bu	küpün	karşılıklı	yüzlerindeki	sayılardan	sadece	
bir	 tanesi	 asal	 olmak	 üzere,	 karşılıklı	 yüzlerindeki	
sayıların	toplamı	birbirine	eşittir.

 Buna göre, küpün görünmeyen yüzlerindeki sa-
yıların toplamı en az kaçtır?

A)	40	 B)	44	 C)	50	 D)	62	 E)	65

20. Bir	lisede	4	tane	12.	sınıf	şubesi	vardır.	Şubelerdeki	
öğrenci	sayıları	birbirinden	farklı	olmak	üzere,	lise-
deki	12.	sınıf	öğrencileri	toplam	127	kişidir.	

 Buna göre, en çok öğrenci bulunan şubede en 
az kaç öğrenci vardır?

A)	33	 B)	34	 C)	35	 D)	36	 E)	37

21.
  , , , ,ve

3
0

2
3

2 3
8

p -

 Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıra-
landığında ortanca sayı hangisi olur?

	 A)	
3
8
	 	 B)	0	 	 C)	p

	 	 D)	
2
3
- 	 	 E)	 ,2 3
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26.	 Aşağıda	12	eş	parçadan	oluşan	şekilde,	mavi	renge	
boyalı	parçaların	sayısının	tüm	parçaların	sayısına	
oranı	

b
a
	kesrini	ifade	ediyor.

                     

 Buna göre,

   
b
a

6
1
+  

 kesrini ifade etmek için boyalı olmayan parçala-
rın kaçta kaçı maviye boyanmalıdır?

	 A)	
9
2 	 	 B)	

9
4 	 	 C)	

9
5

	 	 D)	
3
1 	 	 E)	

3
2

27. 

              

	 Aslı,	bir	pastayı	12	eş	parçaya	bölüp	5	parçayı	kar-
deşine	veriyor	ve	kalanını	kendisi	alıyor.

 Aslı, kendisine aldığı pastanın kaçta kaçını kar-
deşine verirse pastayı kardeşi ile eşit bölüşmüş 
olur?

	 A)	
3
1 	 	 B)	

5
1 	 	 C)	

5
2

	 	 D)	
7
1 	 	 E)	

7
2

24.	 a	ve	b	doğal	sayılarının	pozitif	tam	sayı	bölenlerinin	
kümeleri	sırasıyla	A	ve	B	ile	gösteriliyor.

 A ve B kümelerinin 3 tane ortak elemanı olduğu-
na göre,

	 I.	 ,a b8 12= = 	olabilir.
II.	 ,a b12 18= = 	olabilir.
III.	 ,a b18 45= = 	olabilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

25. a,	b	ve	c	birbirinden	farklı	birer	tam	sayı	olmak	üze-
re,	sayı	doğrusu	üzerinde	b	sayısı	a	ve	c	sayılarına	
eşit	uzaklıktadır.

 Buna göre,

I.	 a b+
II.	 a c+
III.	 b c+

 toplamlarından hangileri her zaman bir çift sayı-
ya eşittir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	III
	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III
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Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

31. 
 //

°

°

BA DE

m ABC

m BCD

m CDE x

126

92

=

=

=

^
^
^

h
h
h

66
%

%

%

 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

A)	32	 B)	34	 C)	36	 D)	38	 E)	40

32. 

 

 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

	 A)	30	 B)	32	 C)	35	 D)	40	 E)	45

A B

126°

92° C

D x
E

//
//

DE AC
DC AB
AC a ortay

m EDC

m ADC

m DAC x

84

ç›

°

a

a

=

= +

=

^

^

^

h

h

h

6
%

%

%

E

D
C

B

x

A

84° a+

a

28. a	ve	b	birer	tam	sayı	ve	b 0! 	olmak	üzere	
b
a
	biçi-

minde	yazılabilen	sayılara	rasyonel	sayı	denir.	

 Buna göre,

            x
4 3

43
1 1

 olacak biçimde paydası 12 olan kaç tane x ras-
yonel sayısı vardır?

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

29. Aşağıdaki	sayı	doğrusu	üzerinde

•	 1	ile	2	sayıları	arası	5	eş	parçaya,
•	 2	ile	3	sayıları	arası	4	eş	parçaya,
•	 3	ile	4	sayıları	arası	8	eş	parçaya

	 ayrılmıştır.

 

1 2
A B C

3 4

 Buna göre, sayı doğrusu üzerinde işeretlenen A, 
B ve C sayılarının çarpımı kaçtır?

	 A)	12	 	 B)	13	 	 C)	14

	 	 D)	
2
13

	 	 E)	
4
13

30. Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıya bütünler açılar 
denir ve bu iki açıdan biri diğerinin bütünleri olarak 
ifade edilir.

 Buna göre, bir ABC üçgeniyle ilgili

I.	 A	ve	B	açılarının	ölçüleri	toplamı,	C	açısının	bü-
tünlerinin	ölçüsüne	eşittir.

II.	 A	açısının	bütünlerinin	ölçüsü	ve	B	açısının	öl-
çüsü	toplamı	C	açısının	ölçüsüne	eşittir.

III.	 A,	B	ve	C	açılarının	bütünlerlerinin	ölçüleri	top-
lamı	360°	dir.

 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III
	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	I	ve	III
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35. 

 

 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

	 A)	50	 B)	52	 C)	54	 D)	58	 E)	60

36. 

 

 

 Şekildeki	 üçgenlerle	 ilgili	 ABC A CD,
&& 	 eşliği	 verili-

yor.

 Buna göre, x kaç derecedir?

	 A)	45	 B)	50	 C)	55	 D)	60	 E)	65

ABC bir gen
AB AC

m BCA
BD DC

m BAD x

38

üç

°

=

=

=

=

^

^

h

h

%

%D

x

C
38°

A

B

°

m

m

m x

DAE

DCF

ABC

0

20

11

°=

=

=

^
^
^

h
h
h

%

%

%

C F

DE

110°

20°

A

B
x

33. 

 

 Yukarıdaki verilere göre, 2b’nin a ve c türünden 
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	a c+ 	 	 B)	c a2+

	 C)	 c a2 -^ h	 	 D)	 ° a c90 - +^ h
	 																E)	 °

a c
180

2
-

+^ h

  

  

34. 

            

A

F
E

D

C

K B

 Yukarıdaki şekilde;

•	 AC6 	ışını	BAD	açısının	açıortayı,
•	 AF6 	ışını	KAE	açısının	açıortayı,
•	 m FAC 118°=^ h%

 olduğuna göre EAD açısının ölçüsü kaç derece-
dir?

	 A)	45	 B)	48	 C)	56	 D)	58	 E)	60

D
A

B
F

E

C

O

K

a

b

c

OF a ortay

m DAE a

m ABF b

m BCK c

ç›

=

=

=

^
^
^

h
h
h

6
%

%

%
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12. SINIF

39. 

 

	 Tepe	açısı	40°	olan	ABC	ikizkenar	üçgeni	biçiminde	
bir	 karton,	 D	 noktası	 üçgenin	 AC	 kenarı	 üzerinde	
olmak	üzere	BD	doğru	parçası	boyunca	katlanıyor.	
Bu	durumda	C	köşesi	Cl	noktasına	geliyor.

 m BEA 100°=^ h%  olduğuna göre, m BDC x=l^ h%  kaç 
derecedir?

	 A)	95	 B)	100	 C)	105	 D)	110	 E)	115

40. 

 

 

 

 

 

	 Çevresi	18	br	olan	şekildeki	ABC	ikizkenar	üçgeni	
biçimindeki	kâğıt;	DE	orta	tabanından	katlandığında	
elde	edilen	BCED	dörtgeninin	çevresi	13	br	oluyor.

 Buna göre, BC  uzunluğu kaç birimdir?

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

A

B C CB

A

D

E Cl
x

40°

100°

A

B C AlB

D E

C

37. 

 
ABC bir gen
AD BC
AB br
AC br
BC br
AD x

13
20
21

üç
=

=

=

=

=

 Yukarıdaki verilere göre, x kaç birimdir?

A)	8	 B)	9	 C)	10	 D)	11	 E)	12

38. 

 ABC bir gen
AD BC

üç
=

	 Şekildeki	ABC	üçgeninde	
AD
BD

ve
AD
AC

3 2= =  
oranları	veriliyor.

 Buna göre, BAC açısının ölçüsü kaç derecedir?

	 A)	75	 	 B)	90	 	 C)	105
	 	 D)	120	 	 E)	135

A

x

D 21

13 20

B C

A

DB
C

TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.



AFEN BİLİMLERİ TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. 

 Şekildeki	 tuğlanın	kenar	uzunlukları;	a	=	190	mm,	
b	=	50	mm,	c	=	90	mm’dir.	Tuğlalar	delikli	yüzeyleri	
yatay	düzlemde	kalacak	şekilde	üst	üste	yerleştirili-
yor.

	 Buna	göre,	tuğlalardan	oluşan	sütunun	yüksek-
liğinin	tuğla	sayısına	bağlı	grafiği	aşağıdakiler-
den	hangisi	gibi	olur?

A)  B) 

C)  D) 

                        E) 

2. 

	 Bilgi	:	Ankara’da	bulunan	14661	metre	uzunluğun-
daki	 Kızılay-Batıkent	metro	 hattında	 çalışan	 araç-
ların	 kabinli	 kütlesi	 32459	 kg’dır.	 Bu	 araçlar	 için	
maksimum	 sürat	 80	 km/saat	 olarak	 belirlenmiştir.	
Metroların	hareketi	için	750	V	luk	doğru	akım	gerili-
mi	kullanılmaktadır.

	 Yukarıda	 bir	 metro	 hattı	 ve	 o	 hatta	 hareket	 eden	
araçlar	ile	ilgili	teknik	bilgiler	verilmiştir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	doğrudur?

A)	 Verilen	özelliklerin	hepsi	vektörel	büyüklüklerle	
ilgilidir.	

B)	 Verilen	 özelliklerin	 hepsi	 skaler	 büyüklüklerle	
ilgilidir.	

C)	 Verilen	özelliklerin	hepsi	temel	büyüklüklerle	il-
gilidir.	

D)	 Verilen	özelliklerden	bazıları	skaler	bazıları	vek-
töreldir.

E)	 Verilen	özelliklerin	hepsi	türetilmiş	büyüklüklerle	
ilgilidir.
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3. Bir	beyaz	eşya	üreticisi,	yeni	ürettikleri	buzdolabının	
iç	hacminin	600	L	olduğunu	açıklamıştır.		

 Buna	göre,

	 I.	Buzdolabının	içinde	sadece	hava	olduğu	durum-
da	havanın	hacmi	60	m3	tür.

	 II.	Buzdolabının	 içine	kenar	uzunluğu	50	cm	olan	
tahta	 küp	 konulursa	buzdolabının	 içinde	475	L	
boşluk	kalır.

	 III.	Buzdolabının	 içi	sadece	su	 ile	doldurulursa	su-
yun	kütlesi	600	kg	olur.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 (Dolap	içindeki	raf	ve	aksesuarların	hacimleri	önem-
senmemektedir.	dsu	=	1	g/cm

3)

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

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

4. Aşağıdaki	tabloda	bazı	maddelerin	özkütle	değerleri	
verilmiştir.

 

Madde 
(15°C	ve	1	atm’de)

Özkütle 
(g/cm3)

Altın 19,30

Kurşun 11,30

Bakır 8,90

Demir 7,80

	 Laboratuvarda	deney	yapan	bir	öğrenci	grubu,	içeri-
ğinin	tablodaki	maddelerin	karışımından	oluştuğunu	
bildikleri	 bir	 cismin	 hangi	maddelerden	 yapıldığını	
bulmak	için	bazı	ölçümler	yapıyor.

 

	 Grup,	şekil	I’deki	taşma	seviyesine	kadar	su	ile	dolu	
taşırma	 kabına	 cismi	 yavaşça	 bıraktıklarında	 kap-
tan	şekil	 II’deki	gibi	 	 80 cm3	su	 taştığı	 ve	 taşırma	
kabının	kütlesinin	900	gram	arttığı	tespit	ediyor.

	 Buna	göre	cisim;

	 I.	Altın	-	Demir

	 II.	Kurşun	-	Demir

	 III.	Bakır	-	Kurşun

	 ifadelerinde	verilen	hangi	iki	madde	kullanılarak	
yapılmış	olabilir?	(dsu	=	1	g/cm

3)

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

	 	 D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III
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5. Aşağıda,	 iki	 sıvıdan	 eşit	 hacimler	 alınarak	 oluştu-
rulan	türdeş	bir	karışımın	ve	bu	karışımı	oluşturan	
sıvıların	kütle	-	hacim	grafiği	verilmiştir.

 

	 Buna	göre,

	 I.	Özkütlesi	en	büyük	olan	sıvı	d3	tür.

	 II.	Karışımın	özkütlesi	d1	dir.	

	 III.	d3	yerine	özkütlesi	daha	büyük	bir	sıvı	kullanılır-
sa,	d2		artar.	

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

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

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

6. Bir	 fabrikada,	aşağıda	gerçeği	 ile	orantılı	boyutları	
verilen,	aynı	metalden	yapılmış,	içleri	dolu	ve	homo-
jen	küpler	üretilmektedir.

  

Buna	göre;

	 I.	II	numaralı	küpün	kütlesi	I	numaralı	küpün	kütle-
sinden	büyüktür.

	 II.	II	 numaralı	 küpün	 ağırlığına	 karşı	 dayanıklılığı 
I	numaralı	küpün	ağırlığına	karşı	dayanıklılığın-
dan	büyüktür.

	 III.	II	numaralı	küpün	yüzey	alanı	I	numaralı	küpün	
yüzey	alanından	büyüktür.

ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

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

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

7. Şekil	I,	II	ve	III’teki	eşit	kütleli	su	damlaları	aynı	or-
tamda,	özdeş	yatay	zeminde	dengededir.
         

 Damlalardan	biri	saf	su,	biri	sabunlu	su	ve	bir	diğeri	
de	tuzlu	su	damlasıdır.

	 Buna	 göre,	 damlaların	 içeriği	 aşağıdakilerden	
hangisinde	doğru	olarak	verilmiştir?

K L M

A) Saf	su Tuzlu	su Sabunlu	su

B) Sabunlu	su Saf	su Tuzlu	su

C) Tuzlu	su Sabunlu	su Saf	su

D) Tuzlu	su Saf	su Sabunlu	su

E) Saf	su Sabunlu	su Tuzlu	su

8. •	 Yemek	tuzu

 •	 Şap

 •	 Kıbrıs	taşı

 •	 Göztaşı

 •	 Yün

	 Yukarıda	verilen	maddelerden	kaç	tanesi	simya	
döneminden	günümüze	kadar	olan	süreçte	kul-
lanılan	maddeler	arasındadır?

A)	 5	 B)	4	 C)	3	 D)	2	 E)	1
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9.	 Aşağıdaki	tabloda	kimyayla	ilişkili	endüstri	kol-
larıyla	ilgili	bazı	bilgiler	verilmektedir	:

  Endüstri 
Dalı

Bilgi

I İlaç 
endüstrisi

a Petrol	ve	ürünlerinden	üretilen	
maddelerle	 ilgilenen	 endüstri	
dalıdır.

II Petrokimya b Tarımda	 ürün	 verimini	 ve	
kalitesini	 artırmak	 ile	 ilgilenen	
endüstri	dalıdır.

III Gübre 
endüstrisi

c Canlılarda	hastalıkların	teşhisi,	
tedavisi	ve	önlenmesini	sağla-
yan	 maddeleri	 inceleyen	 en-
düstri	dalıdır.

	 buna	göre,	 verilen	endüstri	 dalı	 ve	bilgi	 eşleş-
melerinden	hangisi	doğrudur?

A) I c

II a

III b

 B) I a

II c

III b

 C) I b

II a

III c

  D) 
I c

II b

III a

 E) 
I b

II c

III a

10. Aşağıda	 saf	 maddelerin	 özellikleriyle	 ilgili	 kavram	
kümesi	verilmektedir.

   

	 Buna	göre	I,	II	ve	III	numaralı	özellikler	aşağıda-
kilerden	hangisi	olabilir?

 

I II III

A) Kendine	ait	
ayırt	edici	

özellik	içerir.

Sembolle	
gösterilir.

Homojen	
yapılıdır.

B) Fiziksel 
yolla

oluşurlar.

Hal	değiştirirken	
sıcaklıkları	
sabittir.

Formülle	
gösterilir.

C) Sembollerle	
gösterilir.

Saf 
maddedir.

Farklı	cins	
atomlardan	
oluşur.

D) Atomik 
ya	da	

moleküler	
olabilir.

Kimyasal 
yolla	ayrılırlar.

Bileşenlerinin	
özelliklerini	
göstermez.

E) Tek	cins 
atom	içerir.

Bileşenlerinin	
arasında	belirli	
bir	oran	vardır.

Atomik	
yapıdadır.

11. 

	 Yukarıda	 verilen	 tehlike	 piktogramını	 taşıyan	
madde	ile	ilgili;

	 I.	Ateş	ve	kıvılcımdan	uzak	tutulmalıdır.

	 II.	Çalışırken	koruyucu	kıyafet	giyilmelidir.

	 III.	Çarpma	ve	darbelere	karşı	dikkatli	olunmalıdır.

	 yargılarından	hangileri	doğrudur?

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

	 	 D)	I	ve	II		 E)	I,	II	ve	III
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12.	 Bohr	atom	modeline	göre	aşağıdaki	yargılardan	
hangisi	yanlıştır?

A)	 Elektronlar	 çekirdek	 çevresindeki	 dairesel	 yö-
rüngelerde	hareket	ederler.

B)	 Atomda	tüm	elektronların	potansiyel	enerjisi	bir-
birine	eşittir.

C)	 Elektronların	en	düşük	enerjili	olduğu	hale	temel	
hal	denir.

D)	 Atom	kararlı	haldeyden	ışın	yaymaz.

E)	 Atomdaki	enerji	seviyeleri	K,	L,	M,	N	gibi	harfler-
le	ifade	edilir.

13. C
6
12 		ve	 C

6
13 		atomlarıyla	ilgili,

	 I.	Aynı	elementin	atomlarıdır.

	 II.	Kimyasal	özellikleri	aynıdır.

	 III.	Fiziksel	özellikleri	farklıdır.

	 IV.	Çekirdek	yapıları	aynıdır.

	 yargılarından	hangileri	doğrudur?

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

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

14. XO
4
3–   iyonunda	toplam	elektron	sayısı	50	dir.

	 X	elementinin	nötron	sayısı	atom	numarasından	
1	 fazla	 olduğuna	 göre,	 X	 elementinin	 nükleon	

sayısı	kaçtır?	 O
8

16a k  
A)	 12	 B)	16	 C)	24	 D)	28	 E)	31

15.	 Aşağıda	 verilen	 biyokimyasal	 tepkimelerden	
hangisi	 tüm	canlılar	 tarafından	gerçekleştirilen	
anabolik	bir	olaydır?

A)	 n	(glikoz)	  Glikojen	+	(n	–	1)	H2O

B)	 n	(aminoasit)	  Protein	+	(n	–	1)	H2O

C)	 Glikoz	  2	Etil	alkol	+	2CO2	+	Enerji

D)	 Glikoz	  2	Laktik	asit	+	Enerji

E)	 6CO2	+	6H2O  C6H12O6	+	6O2

16. Beslenme	 uzmanları,	 fazla	miktarda	meyve	 tüket-
menin	vücutta	kilo	artışına	neden	olabileceğini	sa-
vunmaktadır.

 Bu	duruma;

	 I.	meyve	tüketimiyle	birlikte	vücuda	fazlaca	selüloz	
alınması,

	 II.	meyvelerde	bulunan	fruktoz	ve	glikoz	gibi	şeker-
lerin	fazlasının,	yağ	sentezinde	kullanılan	mono-
merlere	dönüştürülmesi,

	 III.	meyvelerin	 yenmesi	 ile	 vücuda	 fazlaca	 vitamin	
alınması

	 olaylarından	hangileri	doğrudan	sebep	olmakta-
dır?

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

	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III
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17. Mineral	maddeler,	tüm	canlılar	tarafından	dışarıdan	
hazır	alınması	gereken	inorganik	bileşiklerdir.

 Mineral	maddelerin	vücudumuzda,

	 I.	kanın	osmotik	basıncının	düzenlenmesi,

	 II.	bazı	hormonların	yapısına	katılma,

	 III.	sinirlerde	uyarı	iletiminde	rol	alma,

	 IV.	kas	kasılmasında	kullanılma,

	 V.	enerji	hammaddesi	olarak	kullanılma

	 işlevlerinden	hangisi	yoktur?

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

18. Aşağıdaki	 tabloda	 disakkaritlere	 ait	 bazı	 özellikler	
gösterilmiştir.

 

 Tabloda	numaralarla	gösterilen	özellikler	aşağı-
dakilerden	hangisinde	doğru	verilmiştir?

1 2 3 4

A) + + + –

B) + – + –

C) – – + +

D) + + – –

E) – + + +

19. 

 Gösterilen	biyokimyasal	süreçle	ilgili	aşağıdaki	
bilgilerden	hangisi	yanlıştır?

A)	 Bir	dehidrasyon	tepkimesidir.

B)	 Enerji	kullanılan	bir	süreçtir.

C)	 Sadece	canlı	hücreler	tarafından	gerçekleştirilir.

D)	 Sadece	hücre	içinde	gerçekleşir.

E)	 Sadece	bazı	canlı	türleri	tarafından	gerçekleşti-
rilir.

20.	 Canlıların	tümünde,

	 I.	yaşamsal	 işlerin	 sürdürülebilmesi	 için	 besinler-
deki	depolanmış	olan	enerjinin	kullanılması,

	 II.	çevresel	uyaranlara	cevap	verebilme,

	 III.	dış	ortam	değişikliklerine	karşılık,	iç	ortamı	belirli	
sınırlar	içerisinde	değişmez	tutabilme,

	 IV.	eşeyli	üreme	yoluyla	soyunu	sürdürme

	 olaylarından	hangileri	ortak	olarak	gerçekleşir?

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

	 	 D)	II,	III	ve	IV	 E)	I,	II,	III	ve	IV
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1 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

TYT • Türkçe A

1. Bu testte Türkçe alanına ait toplam 40 soru vardır.

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

TÜRKÇE TESTİ

1. Araştırmacıların Mars’ta metan gazına rastladıkla-
rını duyurmalarının üzerinden dört yılı aşkın zaman 
geçtikten sonra, bir bilim insanı bu tartışmalı keşfin, 
gazın kaynağını bulduğunu ---- destekliyor. Michael 
Mumma, metan çıkışının gözlendiği bacaların âde-
ta “Buradayım! Bana baksanıza!” dediğini söylüyor. 
Söz konusu buluş, 2009’da fırlatılması ---- Mars 
Bilim Laboratuvarının indirileceği yerin de değişe-
ceğine işaret ediyor.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) öne çıkararak - gündemde olan

B) ortaya koyarak - tartışılan

C) ileri sürerek - öngörülen

D) ilan ederek - öne sürülen

E) açıklayarak - görüşülen

2. Dünya’da Buzul Çağı’na ait koşulların (şartların)  
         I

 ortadan kalkmasına neden olan (yol açan) ısınma 
         II

 eğilimi günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce başla-
mıştır. Dünya jeolojik tarihinin son 10-12 bin yılını 
kapsayan (içine alan) bu dönem “Holosen” olarak  
      III

 adlandırılır. Buzul Çağı’na ait iklim koşullarının or-
tadan kalkması ve sıcaklıkların yükselmesi, son 12 
bin yıldır başta (ilk olarak) doğal çevrede özellikle 
          IV

 bitki örtüsünde, toprak oluşumunda ve yeryüzünde 
işleyen süreçlerde önemli değişmelere yol açmış-
tır. İnsanın yaşam tarzı açısından ele alındığında 
                     V

 (tartışıldığında) “neolitik devrim” adı verilen tarım fa-
aliyetlerinin başlaması ve ilk yerleşik yaşama geçiş 
Holosen’de gerçekleşmiştir.

 Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin 
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla 
uyuşmamaktadır?

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

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı 
bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır? 

A) Şiir için her şeyden ödün vererek çalışılmalıdır.

B) Her iki şair de dizelerinde bir halk rüzgârını so-
nuna dek estirir.

C) Göğe başımı kaldırdığımda bazen sessizce ka-
yıp geçen bulutları görüyorum.

D) Hemen hemen her hikâyesinde psikolojik ve 
sosyolojik tespitlerini ustaca aktarır.

E) Sanatla ruhumuzu beslerken aklımızı da uyanık 
tutmalı, gerçekliğin sınırlarını iyi çizmeliyiz.

4. Romanlar mahzun insanı; omuzları çökmüş, gözleri 
sönmüş, hareketsiz ve sessiz biri açıkçası bir mis-
kin şeklinde tasvir ederler. Bende daima bunun aksi 
olmuştur. Ne zaman derin bir üzüntüye kapılsam 
gözlerim parlar, tavır ve hareketlerim neşelenir, ----. 
Dünyayı hiçe sayıyormuşum gibi kahkahalarla güle-
rim, türlü gevezelik ve delilikler yaparım. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyim-
lerden hangisi getirilemez? 

A) içim içime sığmaz olur 

B) ağzım kulaklarıma varır 

C) ayaklarım yere değmez olur 

D) içim içimi yiyecek olur 

E) ağzım ağzıma kavuşmaz olur
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5. I. Uğurböcekleri yaprak biti gibi, bitkilere zarar ve-
ren bazı böcek türleriyle beslenir.

 II. Bu sayede bitkilere zarar veren böceklere karşı 
doğal savaşçı görevi görürler.

 Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru 
bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Uğurböceklerinin yaprak biti gibi, bitkilere zarar 
veren bazı böcek türleriyle beslenmesi, bitkilere 
zarar veren böceklere karşı doğal savaşçı göre-
vi görmelerinin en önemli nedenidir.

B) Uğurböcekleri bitkilere zarar veren bazı böcek 
türleriyle beslendiği için bitkilere zarar veren bö-
ceklere karşı doğal savaşçı görevi görür. 

C) Uğurböceklerinin, yaprak biti gibi, bitkilere zarar 
veren bazı böcek türleriyle beslenmesi, bitkilere 
zarar veren böceklere karşı doğal savaşçı göre-
vi görmelerini sağlamıştır.

D) Uğurböceklerinin yaprak biti gibi bazı böcek tür-
leriyle beslenmesi, onları bitkilere zarar veren 
böceklere karşı doğal savaşçı yapmıştır.

E) Uğurböceklerinin yaprak biti gibi, bitkilere zarar 
veren bazı böcek türleriyle beslenmesi bitkilere 
zarar veren böceklere karşı doğal savaşçı göre-
vi görmelerine yol açmıştır.

6. Atasözlerimizde önemi vurgulanıp öğütlenen konu-
lardan biri de birlik ve beraberliktir. İki kişi arasında-
ki birlikten millet düzeyindeki birliğe kadar hepsinin 
gerekliliği vurgulanmıştır. Bunun karşısında ayrılı-
ğın ve yalnızlığın olumsuz sonuçları hatırlatılmıştır.

 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, bu parçada 
anlatılanlara örnek olarak verilemez?

A) Sürüden ayrılanı kurt kapar.

B) Adam adama (gene, her zaman) gerek olur.

C) Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan

D) Yalnız taş, duvar olmaz.

E) Elifin hecesi var, gündüzün gecesi var

7. “Eski” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
ad olarak kullanılmıştır?

A) Doktor sakince çerçeveyi eski yerine yerleştirdi.

B) Tekrar eski durumunuza dönüp dönmeyeceğini-
zi bilmiyorum.

C) Onu çok eskide kalmış bir hatırayı sever gibi se-
viyor artık.

D) Bir köşede eskiler, ne işe yaradığı belli olmayan 
bir sürü çul çaput yığılıydı.

E) Yıllardan beri kullandığı ahşap masayı artık es-
kidi, diye değiştirecekti.

8. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler 
tür bakımından aynıdır?

A) “Kocaman adam oldun artık, bizi sen götür.” 
dedi.

 Artık çayı, çiçeklerinin toprağına döküyordu.

B) Hatırlamaktan delice korktuğu ani bir acı içini 
kaplardı.

 Aklından bir şeyler geçiyordu; acı, kötü bir şeyler.

C) Tel dolapta unutulmuş çürük yumurta gibi koku-
yordu.

 Evin etrafını saran uzun tel, fırtınada kopmuştu.

D) Taş yerinde ağırdır, diye bir söz vardır.

 Taş yüreği bu olaydan sonra yumuşamıştı.

E) Yakın akrabalarına başınız sağ olsun, diyip iler-
ledi.

 Çok sevdikleri, yakın bir arkadaşları askerdeydi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemin an-
lamını zaman bakımından tamamlayan bir söz-
cük kullanılmıştır?

A) Saksıdaki sessizlik hışırdayan yapraklarla yeni-
den bozuldu.

B) Havada çizdikleri düzensiz daireler, keskin dö-
nüşler iyice hızlanmıştı.

C) Üzerinden geçen kanat sesinden ürken karınca 
hareketsiz kaldı.

D) Akşam yemeğinden kalan kirli tabak ve bardak-
lar hâlâ orada duruyordu.

E) Sessizce çalışan siyah kaplamalı bilgisayarın 
üstüne kondu.
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10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem haber hem 
de dilek kipleri bir arada kullanılmıştır?

A) İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim;
 O benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sevgilim.
B) Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ud gibi mi?
 Cumbalı odalarda inletir “Kâtibim”i...
C) Ve dinle kalbimi bak nasıl çarpıyor nasıl
 O bütün özlemlerin koyulaştığı yerde
D) Ah, sade koşmak, koşmak istiyorum içimden:
 Aradığım diyara bu yol çıkacak gibi.
E) Her akşamki yoluma koyulmuş gidiyorum.
 Her akşamdan vücudum bu akşam daha yorgun.

11. Baharın gelmesiyle birlikte evlerde de yoğun bir 
temizlik çalışması başladı. Ancak ev işleri yapılırken 
                I

 kullanılan temizlik malzemelerinin içeriklerindeki 
      II          III

 kimyasal maddeler her ne kadar ayrı ayrı test edilseler  
                 IV

 de birbirleriyle karıştıklarında nasıl bir etki yarattıkları  
              V

 ve ne kadar tehlikeli olabilecekleri bilinmiyor.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
si yapıca ötekilerden farklıdır?

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

12. Yolunu değiştirip karşı sokağa girdi. Yağmur şidde- 
           I

 tini artırmıştı. Hızlanan adımlarını şehrin çarşısına 
         II

 yönlendirdi. Az sonra havaya aldırmadan alışve- 
           III

 rişe çıkmış omuz omuza bir kalabalığın içindeydi. 
Kafalarına naylon torbalar geçirmiş seyyar satıcılar, 
              IV

 saçak altlarına çekilmiş kokoreççiler, pırasa sapları 
çantalarından fırlamış yaşlı kadınlarla dolu ezilmiş 
kalabalığın içinde ilerledi. Balık çarşısının sonunda, 
eski hanın girişini örten uzatmalara sığındığında 
                V

 hava daha da kararmıştı.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
si, fiilimsi değildir?

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

13. İyi bakterileri kötü bakterilerden ayırt etmek ve yal-
nızca kötü olanları hedef alan bir temizlik stratejisi 
belirlemek elbette mümkün değil. Ancak bu durum, 
alınması gereken başlıca önlemleri görmezden 
      I     II

 gelebiliriz anlamına gelmiyor. Örneğin uzmanlar  
                III

 bazı salgın hastalıkların yayılmasının en olası 
                    IV          V

 nedenleri arasında el kirliliğini sayıyor.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
si sadece yapım eki almıştır?

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

14. Birçok insan doğayı kurtarmanın tek bir kişiyle ba-
şarılamayacağını düşünür.

 Aşağıdakilerin hangisinde, ögelerin sıralanışı 
bu cümledekiyle aynıdır? 

A) Doğayı korumak için atılan her adım onu yok 
olmaktan biraz daha uzaklaştıracaktır. 

B) Şema, elektronik parçaların nerelerde kullanıla-
cağı bilgilerini içeriyor. 

C) Dünyadaki en önemli element olan toprak her 
canlıya ev sahipliği yapar. 

D) Toprak, kaybedildiğinde yerine geri konulama-
yan doğal bir hazinedir. 

E) Doppler etkisi, bir dalganın gözlemlenen frekan-
sında gözlemci ve dalga kaynağının birbirine 
göre hareket etmesiyle oluşan değişikliktir.

15. (I) Şehrin meydanına doğru giden geniş yola baktı. 
(II) Zırh şakırtılarıyla uzaklaşan adımların sesi geldi 
kulağına. (III) Atını çevirip belirlediği yöne mahmuz-
ladı. (IV) Adamları onu yakalamakta zorlanıyordu. 
(V) Arkası limana açılan ve parlak çakmak taşlarıyla 
döşenmiş meydana vardığında kalın halatlarıyla ka-
raya başlanmış iki gemi dikkatini çekti.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
çatısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle-
rin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yama Dede Kültür ve Sanat Evi, Tablakaya Ma-
hallesi Muammer Bey Caddesi’nde yer alıyor.

B) Rüştiye Mektebi 17. Yüzyılda Sultan Abdüla-
ziz’in emriyle inşa edilmiştir.

C) Türbe, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Cemil 
Baba Mezarlığı’nın batı köşesinde yer alıyor.

D) Cami, Osmanlı Devleti Seraskeri Ali Saip Paşa 
tarafından 1886’da yaptırıldı.

E) Orta Karadeniz’in güney sahili boyunca dışarı-
dan veya Anadolu coğrafyası dışından bir gö-
çün oluşmadığı anlaşılmaktadır.

17. Güney Atlas Okyanusu’nda Patagonya’nın dört yüz 
            I           II

 seksen kilometre doğusunda bulunan Falkland 

takım adaları 776 küçük adadan meydana geliyor.  
          III

 İç işlerinde serbest olsa da dış işlerinde ve savun-
mada Birleşik Krallık’a bağlı olan bu ülkenin nüfu- 
               IV

 su 2012’de yapılan tahmine göre 2932’dir. Halkın 
hayvancılık ve balıkçılık ile uğraştığı bu ülkenin ilk 
kez 1600 yılı civarlarında Hollanda asıllı Sebald de 
Weert tarafından keşfedildiği söyleniyor.

               V

 Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin ya-
zımı yanlıştır?

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

18. Nâzım Hikmet kimdir? Onu Nâzım Hikmet olarak 
ortaya çıkaran sebepler neler? Nasıl bir hayat ya-
şadı? Prof. Haluk Oral , bu soruların yanıtını Nâzım  
                 –

                  I
 Hikmet’in Yolculuğu kitabında arıyor , Nâzım’ın 

                –
                 II
 hayatının köklerine yürüyor. Şairin ailesinin an-

latımıyla başlayan kitapta hayat yolculuğu, ceza-
evi yılları, aşkları ve daha fazlası yer alıyor. Ama 
yazar baştan uyarıyor : “Bu kitap bir Nâzım Hikmet  
                 –

                 III

 ansiklopedisi ya da Nâzım Hikmet hakkında bilmek 
istediğiniz her şeyi barındıran bir kitap değildir. 
Bununla beraber bilmediğiniz kimi ayrıntılarla , ilk  
             –

             IV

 kez bu kitapta yer alan koleksiyonuma ait belge ,  
               –

               V
 fotoğraf ve resimlerle tanışacağınızı umuyorum.”

 Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretle-
rinden hangisi yerinde kullanılmamıştır?

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

19. Karadeniz’deki en güzel ve nitelikli etkinliklerden 
biri 14 Eylül’de başlıyor ( ) Kaçkar Ultra Maratonu 
( ) Bu sene beşincisi düzenlenen organizasyon 
( ) önceki yıllardan farklı olarak Çat Vadisi’nde ko-
numlanıyor. Böylece sporcular henüz koşulmamış 
rotalarda birbirinden güzel manzaralar görebilecek. 
Organizasyon kapsamında 5 km uzunluğundaki Çat 
Koşusu ( ) 15 km uzunluğundaki Kale Koşusu ve 
maratona ismini veren 46 km uzunluğundaki ( ) 1700 
metre yükseklikteki Kaçkar Ultra etapları geçilecek.

 Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşa-
ğıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıy-
la getirilmelidir?

A) (:) (.) (,) (,) (,)  B) (:) (…) (,) (,) (,)
C) (;) (.) (;) (,) (,)  D) (:) (.) (;) (,) (;)
                          E) (;) (…) (,) (,) (,)
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20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır?

A) İkili sıra hâlinde, yavaş adımlarla yol alan atlılar 
tepeden tırnağa silahlıydılar.

B) Tepenin eteklerinden başlayan yalçın kayalıkla-
rın üzerinde yükselen surlar yaklaştıkça büyü-
yor, geçit vermez bir hâl alıyorlardı.

C) Konvoyun önünden bir atlı ayrıldı, iki adım çeki-
lerek ilerleyenleri izledi.

D) O, başı öne düşmüş adamın saçlarından tutup 
gözlerini gözlerinin hizasına getirdi.

E) Gece boyunca yol tepen yorgun askerler, diğer-
lerine değerli eşyalarını teslim ettiler.

21. (I) Temizlik denince belli bir bölgeyi kirden arındır-
mak akla gelir. (II) Mademki insanın savaşı genellik-
le mikrop, bakteri, pislik gibi sözcüklerle ifade edilen 
kirle; önce düşmanımızı tanıyalım: (III) Yalnızca 
mikroskopla incelenebilen tek hücreli organizmalara 
mikrop adı verilir. (IV) Vücudumuzda derimizden iç 
organlarımıza, ağzımızdan parmak uçlarımıza ka-
dar birçok mikrop var ve bu mikropların hepsi zararlı 
değildir. (V) Mantarlar, bakteriler ve virüsler başlıca 
mikrop türleridir. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

22. (I) Bir edebiyat dergisinin hayatiyeti, zamanın ruhu-
nu yakalamasına bağlıdır. (II) Buna genç kuşakları 
kucaklayabilmesini de ekleyebiliriz. (III) Ama bunun 
için ciddi bir gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim. 
(IV) İmkânsızlıklarla boğuşarak ayakta kalmaya 
çalışan edebiyat dergilerini birkaç fedakâr insanın 
sürüklediğini, en köklü dergilerin bile her an kepenk-
lerini kapatabileceğini söylersem mübalağa ettiğimi 
zannetmeyiniz. (V) İyi bir derginin kapanması, kültür 
hayatımızda bir damarın tıkandığı anlamına gelir. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden sonra, düşüncenin akışına göre, “ Kesin 
bir dille, bunu başardık, diyemiyorum.” cümlesi ge-
tirilmelidir? 

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

23. (I) Turgut Zaim’in Tosun adlı yapıtında köy meyda-
nında güreşecek iki erkek çocuk konu edilmiştir. (II) 
Birbirinden gürbüz bu iki çocuk bütün köy halkının 
gözü önünde güreşecek, ne kadar güçlü ve sağlık-
lı olduklarını kanıtlayacaklardır. (III) Bu yapıtında 
köy çocuklarının onurlu, sağlıklı ve uyumlu yanla-
rını göstermiştir. (IV) Anadolu insanının yaşamı ve 
folklorik değerler konulu resimler Turgut Zaim’in 
yaptığı çalışmaların büyük bir kısmını oluşturur. (V) 
Resimleri-nin konuları arasında bozkır, yöresel giy-
sileriyle kadın, çocuk, keçi, eşek, dağlar veya tarla-
lar çokça yer alır. (VI) Anadolu insanı onun resim-
lerinde hiçbir zaman yorgun, bezgin veya çilekeş 
değildir. 

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf hangi cümleyle başlar? 

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

24. I. Bu değişimin bireyin kişilik oluşumunda önemli 
bir yeri vardır. 

 II. Ergenlik döneminde bireylerde biyolojik ve psi-
kolojik değişimler yaşanmaktadır. 

 III. Sağlam, iyi bir kişiliğin, eleştirel düşünme ve top-
lumu olumlu yönde yönlendirmede etkisi tartışıl-
maz. 

 IV. Bu yaşlardaki öğrencilere okuma alışkanlığı ka-
zandırmak iyi bir kişilik oluşmasına da katkı sağ-
layacaktır. 

 V. Ortaöğretimde okuyan öğrenciler, kişiliklerinin 
şekillendiği ergenlik dönemindedir. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir 
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında han-
gisi baştan üçüncü olur? 

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



R
au

nt

TYT • Türkçe A

6 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

25. Görsellik de okumanın bir parçasıdır. Uzun bir süre 
bir aile fotoğrafına bakıldığında bu değişim yetişkin-
ler tarafından da fark edilebilir. Bir aile fotoğrafına 
beş dakika baktığınızdaki sonuç ile yirmi beş daki-
ka baktığınız sonuç farklıdır. Uzun süre bir görse-
le bakabilmek çok önemli, insanı zenginleştiriyor. 
Bizde maalesef bunu geliştirecek yöntemler pek 
yok. Seçici olmayan bir algı var görsellik konusun-
da. İnsanlar gözlerine takılan her şeye bakıyorlar. 
Sosyal medyayla ya da görsel algıyla bu kadar vakit 
geçirmemiz de seçici algıya sahip olmayışımızdan 
kaynaklanıyor. ---- 

 Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Yetişkinlerin bu konuda çocuklara örnek teşkil 
etmesi gerekir. 

B) Oysaki kendi iradesini kullanıp seçici olması ge-
rekiyor insanın. 

C) Eğitim sistemimizdeki bazı aksaklıklar çocukla-
rın gelişimini olumsuz etkilemektedir. 

D) Çocukların, aile albümlerine bakmasına ve aile 
bağlarını güçlendirmelerine yardımcı olmalıyız. 

E) Çocuklara, sosyal medyayı faydalı kullanma ko-
nusunda seminerler düzenlenmelidir.

26. Şiirde kişisellik elbette ki önemli: mizaç, huy, eda… 
Fakat işlenen, etrafında söz söylenen konular baş-
kalarını da içine alacak, onların da şiir bakışına do-
kunacak bir biçim edinirse özgünlük kazanabiliyor. 
Neticede şiir bir “dokunma” biçimi değil mi, tanıma-
dığınız birinin hatıralarına, gündelik hayatına? 

 Bu parçada şiirin özgün olması aşağıdakilerden 
hangisine bağlanmıştır? 

A) Yeni ve gerçekçi olmasına 

B) Etkileyici olmasına  

C) Farklı bir içerikte olmasına

D) Modern nitelikte olmasına 

E) Güncel olmasına

27. Bizde “Bırak hayalleri, biraz ders çalış.” derler. Ama 
hayal olmadan gerçek olmaz. Önce hayal kuruluyor, 
sonra o hayal ete kemiğe bürünüyor. Jules Verne 
Ay’a Yolculuk’u yazmasaydı, aya gitmek gerçek 
olmazdı. Jules Verne için o bir hayaldi ama şimdi 
o hayal gerçek oldu. Farklı düşünmeye, hayal kur-
maya ilgisizlik biraz toplumsal yapıdan da kaynak-
lanıyor. Bir çocuğun hayal gücünü geliştirdiğinizde 
ondan çok farklı şeyler çıkar. Bankacı veya manav 
bile olsa farklı, işinde yaratıcı bir insan olur. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce ile 
aşağıdakilerden hangisi aynı doğrultuda değil-
dir? 

A) Hayalci insanlar hedeflerine ulaşmaktan uzaktır. 

B) Hayal gücü olaylara değişik açılardan bakmamı-
zı sağlar. 

C) Gerçek ağacı, hayal bahçesinde büyür. 

D) Hayatımızdaki birçok gerçeğin kaynağı geçmiş-
teki hayallerimizdir. 

E) Hayal kurmak çocuğun yaşamına değer katar.

28. Açıkçası hayır. Kızımın kitaplarla ilgilenmeye baş-
ladığı yıllarda onun okuması için aldığım kitap ve 
dergiler dışında ilgim yoktu. Hayatın nefes kesen 
zorlu yokuşunu tırmanırken çocuk kitaplarıyla ilgi-
lenmek “lüks” gelmiş olmalı. Ayrıca Ilgın büyürken 
öyle aman aman çocuk kitabı da yoktu. İlkokulda 
okurken eline Sait Faikleri tutuşturup okumasını is-
temiştim, aklım o sıra neredeyse artık. 

 Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı 
olabilir? 

A) Çocuk kitabı yazmadan önce de çocuk edebiya-
tıyla ilgili miydiniz? 

B) Kızınıza çocuk edebiyatını aşılamak için çok uğ-
raştınız mı? 

C) Çocuk kitaplarında aşırı lükse kaçıldığına inanı-
yor musunuz? 

D) Kızınızın Sait Faik ile tanışmasında edebiyatçı 
kimliğiniz etkili oldu mu? 

E) Edebiyata başlarken bu kadar başarılı olacağı-
nızı düşünüyor muydunuz?
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29. Türkiye’deki acil servislerin en önemli sorunu aşırı 
yoğun olması. Geçen yıl 110 milyondan fazla kişi 
acil servislere başvurdu. Türkiye Acil Tıp Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, acil başvurusunun 
nüfusu geçtiğini belirterek bunun da hizmet kalite-
sini olumsuz etkilediğini söyledi. “Dünyada acil ser-
vis başvuru oranı nüfusundan daha fazla başka bir 
ülke yok.” diyen Çete “Örneğin ben, acile yakınını 
getirmiş, ondan 10 dakika sonra da kendisine giriş 
yapmış hasta görüyorum. Nedenini sorduğumda 
‘Gelmişken bir baktırayım.’ diyor. Acil servisin ama-
cının bu olmadığını halkımız öğrenmeli.” dedi. 

 Bu parçaya göre acil servislerin hizmet kalitesi 
nasıl artırılabilir? 
A) Acil servis çalışanlarının çalışma koşullarını iyi-

leştirerek 

B) Acil servislere başvuran hasta sayısını azaltarak 

C) Acil servislere hangi durumda başvurulacağı ko-
nusunda insanları bilinçlendirerek 

D) Acil servisleri teknik donanım açısından zengin-
leştirerek 

E) Acil servislere ulaşım imkânlarını artırarak

30. Hikâye ile öykü eş anlamlı sözcükler gibi dursa da 
edebiyattan baktığımızda bazı açılardan ayrıldıklarını 
görürüz. İnsanlık belki de konuşma yetisini kazandığı 
günden beri hikâye anlatır. Söz, sesten kopup yazıya 
dönüştüğünde de sürer hikâyenin hikâyesi. Yalnız, 
yazılı olması onu öykü yapmak için yeterli değildir. 
Epikten koptuğu, incelikli bir biçime kavuştuğu yerde 
başlar öykünün öyküsü. Yazar, gördüklerine belli bir 
tasarım yükler. Hatta sözcüğün gücünü zorlar, gözün 
hatta sesin yerini yeniden almaya soyunur. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Hikâye ile öykünün aynı anlama gelmediği 

B) Hikâyenin öyküden daha uzun bir geçmişe sa-
hip olduğu 

C) Hikâyenin herkese seslenen bir tür olduğu

D) Öykünün, sanatsallığıyla hikâyeden ayrıldığı

E) Yazılı olmasının hikâyeyi öyküden farklı kılma-
dığı

31.  I. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki yakın ilişkiler ta-
rih öncesi döneme kadar uzanır. DNA tekniklerinin 
uygulanmasıyla köpeklerin 100.000 yıl önce evcil-
leştirilmiş olabileceği bildirilmiştir. Hayvanlar, Eski 
Yunan’dan beri insanların duygusal ve işlevsel 
durumlarının iyileştirilmesi için kullanılmaktadır.

 II. 20. yüzyılın ilk yarısında, savaş nedeniyle ruhsal 
çöküntü yaşayan Amerikalı askerlerin duygu du-
rumlarını iyileştirmek ve onlara arkadaşlık etmele-
ri için köpekler verilmiştir. Aynı dönemde Alman-
ya’da, kör olmuş askerlere destek olmaları için 
program dâhilinde binlerce köpek yetiştirilmiştir.

 İki numaralı parçayla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) I. parçada değinilen konuyu farklı bir yaklaşımla 
ele alıp değerlendirmektedir.

B) I. parçadaki konuyla çelişen bir gelişmeden söz 
etmektedir.

C) I. parçadaki olguyu örnekler vererek pekiştir-
mektedir.

D) I. parçadaki düşünceyi tanık göstererek kanıtla-
ma yoluna gitmektedir.

E) I. parçadaki olgunun olası sonuçları üzerinde 
durmaktadır.

32. İnsanı ve toplumları inşa eden hikâye, tarih boyun-
ca zamanın ruhuna uygun olarak yeni mecralar bul-
muştur kendine. İnsan ve hikâye birbirini etkileyen 
iki eşit unsur gibidir âdeta. Hikâyeyi insan yazar-
ken hikâye de insanı yazmıştır tarih boyunca. Levi 
Strauss’un deyimiyle, “mitler, insanın haberi olma-
dan onun içinde düşünmeye” hep devam etmiştir. 
Geleneksel dönemde, halk hikâyeleri, masallar, 
efsaneler, şarkılar, şiirler, kıssalar, battalnameler, 
cenknameler ile devam eden hikâye, son iki yüz-
yılda modernist düşüncenin doğasına uygun olarak 
öykü ve roman formlarında anlatılmıştır. 

 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-
maz? 

A) Hikâyenin zaman içinde değişime uğradığı 
B) İnsan ve hikâyenin birbirine tesir ettiği
C) Hikâyenin konusunun insan olduğu 
D) Hikâyenin günümüzde şekil değiştirdiği 
E) Hikâyenin yazıyla birlikte ortaya çıktığı
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33. Selçuk Baran öykülerinin ana özelliklerinden biri 
de kullandığı dil ve üslubun yalın ve akıcı olması, 
öykülerini duru bir Türkçeyle yazmasıdır. Baran ilk 
öykülerinde yer yer “öz Türkçe” sözcüklerde ısrar 
etse de ilerleyen yıllarda halkın konuştuğu dile itibar 
etmiş ve öykülerini yapaylıktan uzak bir dille oluştur-
muştur. Baran’ın dil özellikleri arasında sıkıcı olma-
yan tasvir, akışı bozmayan açıklayıcı sözler, okuru 
bunaltmayacak kararda şiirsellik, şiirselliği oluşturan 
kısa ve devrik cümlelerle sağlanan yoğunluk, öyküyü 
sürükleyici kılan diyalog cümleleri önemli yer tutar. 
Yani Baran öykülerinde “sanatsal bir dile” ulaşmış, 
bu açıdan kendi üslubunu oluşturmuş bir yazardır. 

 Bu parçada Selçuk Baran ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Dil ve anlatım özellikleri öykülerinin temelini 
oluşturmaktadır. 

B) Sözcük seçiminde zamanla değişiklikler olmuştur. 

C) Özgün bir biçeme ulaşmıştır. 

D) Öykülerinin içeriğini gerçek yaşamdan seçmiştir. 

E) Öykülerinde derinlikli ve akıcı bir dil kullanmıştır.

34. Efes, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli 
tarihî ve kültürel miraslarından biridir. Efes ve çev-
resindeki yerleşimler, insanın doğayla kurduğu iliş-
kinin kuşkusuz en etkileyici örnekleri arasındadır. 
Akarsuların taşıdığı toprak nedeniyle limanın dola-
rak kapanmasına; deprem, salgın hastalık, yangın 
gibi felaketlerden etkilenmesine rağmen buradaki 
sürekli yerleşimin sırrı, bölgenin coğrafi konumun-
da ve doğal kaynaklarının bolluğunda gizlidir. Hiçbir 
tarihî yerleşim bölgesi, bu denli değişik uygarlıklara 
binlerce yıl boyunca kucak açmamış; üzerinde onca 
uygarlığı yeşertmemiştir. Efes, bu özelliğiyle insan-
lığın geçmişi hakkında daha fazla bilgilenmek iste-
yenler için bulunmaz bir hazinedir. 

 Bu parçadan hareketle Efes ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Uygarlık tarihi açısından çok önemli olduğu 

B) Yerleşik yaşama ait en eski belirtileri taşıdığı 

C) Bazı doğal afetler yaşamasına rağmen özellikle-
rini koruduğu 

D) Birçok medeniyete sahne olduğu 

E) İnsanlık tarihi yönüyle zenginlikler içerdiği

35. “Ahlak” kelimesi, Arapça “hulk” veya “huluk” keli-
mesinin çoğulu olup Türkçede tekil olarak kullanılır. 
Hulk; din, tabiat, huy ve karakter gibi manalara gelir. 
Ahlak, insanda yerleşmiş bulunan bir karakter yapı-
sına işaret etmekte ve fertlerin iradeleriyle ilgilenen 
bir alan olmaktadır. Zamana, toplumlara ve kültür-
lere göre değişiklik gösteren davranış yöntemlerine 
karşılık ahlak, zorunlu ve değişmeyen davranış ku-
rallarına işaret etmektedir.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi-
si ağır basmaktadır?

A) Açıklama  B) Örnekleme
C) Karşılaştırma  D) Tanık gösterme
                             E) Tartışma

36 - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla-
yınız.

Sözde Kızlar, Bir Tereddüdün Romanı, Fatih - Har-
biye, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu... Peş peşe sıra-
ladığımız bu kitaplar, ortalama bir okura, Peyami 
Safa’dan bahis açacağımızı anlatmaya yetmiş olmalı. 
Yazıldığı yıllardan itibaren çok satmış ve çok okun-
muş onlarca esere imza atmıştır Safa. Bu romanlar-
dan bazıları sinema filmlerine, televizyon dizilerine de 
konu olmuştur. Hikâyelerin tamamında, doğrudan ya 
da dolaylı olarak devrin İstanbul’u, son hızla giden bir 
trenin makas değiştirmesi gibi ani ve keskin medeni-
yet değiştiren toplumun geçirdiği buhranlar anlatılır. 
Fonda, dünyanın dört bir tarafından duyulan çatırtılar 
eşliğinde yerle bir olan Cihan İmparatorluğu’ndan ge-
riye kalmış bir sefalet manzarası vardır. Umudu yok-
tur yazarın! Hayat, şehir, ülke... Her eserinde ayrı bir 
ümitsizlik ve yalnızlık çarpar gözünüze. 

36. Bu parçada Peyami Safa ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Yapıtlarının adlarına 

B) Romanlarının filme uyarlandığına 

C) Yapıtlarında yaşanan sefalete çözüm önerdiğine 

D) Psikolojik olarak, yıkılan imparatorluğun altında 
kaldığına 

E) Hikâyelerinde İstanbul’u anlattığına
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37. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi-
si yoktur?

A) Tahminde bulunma  B) İkileme
C) Benzetme  D) Deyim
          E) Koşul cümlesi

38. Ona ait olduğunu bilmeden dinlediğiniz şarkılar 
olduğunu biliyor musunuz? Evet, sanıyorum ki ço-
ğunuz gün içerisinde bir yerlerden duyup da mırıl-
danmaya başladığınız bazı parçaların sözlerinin 
Özdemir Asaf’a ait olduğunun ya da bir yerlerde gö-
rüp de sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız 
çoğu sözün, büyük şairin olduğunun farkında değil-
siniz. Sonuçta Özdemir Asaf, Türk edebiyatının en 
ünlü ve en sevilen şairleri arasında. Ona ait olduğu-
nu bilmeseniz bile ruhu okşayan kalemiyle yazdığı 
dizelerinden birçoğunu duyduğunuza da eminim. 

 Bu parçadan hareketle Özdemir Asaf ile ilgili 
olarak; 

 I. Şiirleri bestelenmiştir. 
 II. Bir şair olarak değeri bilinmemiştir. 

 III. Okuyucuyu etkileyen bir üslubu vardır. 

 IV. Şiirleri dilden dile dolaşmaktadır. 

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 

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

  D) I ve II  E) II ve III

39. İngiltere’nin Cheshire idari bölgesinde, yapılan IQ 
testleri sonucu dünyanın en zeki insanının Hint asıllı 
12 yaşındaki Rajgauri Pawar isimli kız çocuğu oldu-
ğu bildirildi. Yapılan testlerde 162 puan alan Pawar, 
ünlü bilim insanları Stephen Hawking ve Albert 
Einstein’ı geride bıraktı. Pawar’ın Manchester 
Üniversitesinde bilim insanı olan babası Dr. Suraj-
kumar Pawar sonuçlara ilişkin, “Kızım böyle bir so-
nuç elde eden en genç insan oldu.” dedi. 

 Bu parçada anlatılan durumu aşağıdakilerden 
hangisi en iyi şekilde destekler? 

A) Akıl akıldan üstündür. 

B) Boynuz kulağı geçermiş. 

C) İnsan kıymetini insan bilir. 

D) Akla gelmeyen başa gelir. 

E) Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda 
şaşmış.

40. Gazeteci:
      (I) ----

      Uzman: 

 — Bence herkesin içinde var aslında. Ben bir şarkı 
söylediğimde, karşı tarafta birtakım duygular ha-
rekete geçiyorsa sebebi, onda da o sanat duygu-
sunun olmasıdır. Her insanda bir sanat yapma ve 
sanatçı olma potansiyeli vardır, önemli olan bunu 
bir şekilde ortaya çıkarabilmek. İzleyiciler de sa-
natın içine dâhildir. En az, sanatı üreten kadar 
önemlidir izleyici de. İkisi bir bütündür. Biri olma-
dan diğeri olamaz.

 Gazeteci:

 (II) ----

 Uzman: 

 — Sanatı algılamak daha önemli çünkü algıladıkça 
anlamaya başlarsınız. Bir dinleyici, bir okuyucu, 
tabloya bakan bir kişi onlara verilmek istenen 
duyguyu algılamaya başladıkları andan itiba-
ren iyi bir sanat takipçisi olabiliyor. Ama bu illaki 
sanatçının kendisini anlamalarını gerektirmez. 
Benim anlattığım gibi anlarsa ne mutlu ama en 
güzeli, izleyenin de kendi istediği gibi, sanatçı-
dan bağımsız, özgürce alabilmesidir dinlediğini, 
gördüğünü, okuduğunu. Orada sanatın esnekliği 
ortaya çıkıyor. Binlerce anlama dağılabiliyor yap-
tıklarınız.

 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. Herkes sanat yapmalı mı sizce?

 II. Sanatçı olmak için duyarlı olmak gerekmez mi?

B) I. Sanat evrensel bir öğreti midir?

 II. Sanatta ulusal değerler de önemli değil mi?

C) I. Herkes sanat yapabilir mi sizce? 

 II. Herkesin sanat yapabilmesi için sanatı anla-
mak gerekmez mi?

D) I. Sanat hayatınıza ne zaman başladınız?

 II. Sanatı algılamak mı önemli, anlamak mı?

E) I. Sanat toplumdaki boşlukları doldurabilir mi?

 II. Mesaj vermeyen sanat için ne söylersiniz?
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1. Neolitik (Yeni Taş) Çağ’da tekerleğin icat edil-
mesi ve kullanılmasının aşağıdaki durumlardan 
hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

A) Taşımacılığın kolaylaşmasına

B) Ticaretin geniş alanlara yayılmasına

C) Konar-göçerlerin göç hareketlerinin kolaylaşma-
sına

D) Savaşçı toplumların etki alanlarını artırmalarına

E) Takasa dayalı ticaretin yerini tamamen para ile 
ticarete bırakmasına 

2. “Tarihte “Türk” adını devlet adı olarak kullanan, 
Ötüken’de kurulmuş olan I.Kök Türk Devleti’nin do-
ğusunu kağan, batısını ise yabgu unvanı ile  aynı 
hanedana mensup kişiler yönetmiştir.

 Bu bilgilere bakılarak I. Kök Türk Devleti ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İkili devlet teşkilatı uyguladıklarına

B) Ulusçu yapıya sahip olduklarına

C) Merkeziyetçi yapıyı benimsediklerine

D) Federatif yönetim anlayışına sahip olduklarına

E) Orta Asya’da kurulduklarına

3. İlk Türk devletlerinde yönetme yetkisinin Gök Tanrı 
tarafından hükümdar ve hükümdar soyundan gelen 
erkek üyelere verildiğine inanılmasına “Kut anlayışı” 
denilmiştir. Hükümdarın ölmesi durumunda hane-
dana mensup erkek üyeler tahta geçebilme yetkisi-
ne sahip olmuşlardır.

 Bu bilgiye göre Kut anlayışının;

 I. taht kavgalarının yaşanması,

 II. veraset sisteminin belirsiz olması,

 III. devletlerin kısa ömürlü olması

 durumlarından hangilerine ortam hazırladığı 
söylenebilir?

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

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

4. I. Dünya Savaşı sonrasında toplanan Paris Barış 
Konferansı öncesinde ABD’nin yayınladığı Wilson 
İlkeleri’ni kabul eden İngiltere ve Fransa’nın kon-
ferans sırasında bu ilkeleri dikkate almadan, kendi 
çıkarları doğrultusunda hareket etmeye çalışma-
sı, ABD’nin konferanstan çekilmesine ve  Monroe 
Doktrinine geri dönmesine sebep olmuştur.

 Bu bilgilere bakılarak ABD’nin Paris Barış 
Konferansı’ndan ayrılmasının;

 I. İngiltere ve Fransa’nın  güç kaybetmesi,

 II. ABD’nin yalnızlık politikası uygulaması,

 III. İngiltere ve Fransa’nın antlaşmaları çıkarları 
doğrultusunda hazırlaması

 durumlarından hangilerine neden olduğu söyle-
nebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

5. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda;

 • İtilaf Devletleri güvenliklerini tedit eden bir du-
rum karşısında, herhangi bir stratejik noktayı 
işgal  edebilecek,

 • Vilayet-i Sitte’de herhangi bir karışıklık çıkarsa 
İtilaf Devletleri buraları işgal hakkına sahip ola-
bilecek,

 • Osmanlı orduları terhis edilecek, ordunun taşıt, 
araç- gereç, silah ve cephanesi İtilaf Devletlerine 
teslim edilecek.

 maddelerinin yer alması İtilaf Devletlerinin aşa-
ğıdakilerden hangisini amaçladığının göstergesi 
olamaz?

A) Osmanlı Devleti’ni parçalamayı

B) Aralarındaki anlaşmazlıkları sonlandırmayı

C) Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmayı

D) İşgal faaliyetlerine dayanak oluşturmayı

E) Gizli antlaşmaları uygulamayı
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6. Aşağıdaki tabloda bazı doğal unsurlar bulundukları 
doğal ortamlarla eşleştirilmiştir.

 

Doğal Ortamlar

Doğal 
Unsurlar Biyosfer Litosfer Atmosfer Hidrosfer

Ağaçlar

Kayaçlar

Bulutlar

Dağlar

Göller

Balıklar

Rüzgârlar

 Doğal unsurlardan hangisi bulunduğu doğal or-
tamla yanlış eşleştirilmiştir?
A) Ağaçlar
B) Kayaçlar
C) Bulutlar ve Balıklar
D) Göller ve Dağlar

E) Rüzgârlar ve Göller

7. Aşağıdaki grafikte beş farklı merkezin aynı tarihte 
yaşanan gündüz ve gece süreleri verilmiştir.

       

 Buna göre, kentlerin konumları ile ilgili yapılan 
aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) I. kent Ekvator’a en uzak konumdadır. 

B) II. kent Güney Kutup Noktası’na en yakın ko-
numdadır.

C) III. kentin çizgisel hız değeri en fazladır. 

D) IV. ve V. kentlerde aynı mevsim koşulları yaşan-
maktadır.

E) II. ve III. kentlerde farklı mevsim koşulları yaşan-
maktadır.

8. Aşağıdaki izohips haritası üzerinde beş oryantiring 
sporcusunun konumları belirtilmiştir.

     

 Buna göre hangi sporcu diğer tüm arkadaşlarını 
aynı anda görebilecek konuma sahiptir?

A) Şule  B) Ali  C) Cemre

  D) Furkan E) Arda

9. Aşağıdaki tabloda ekonomik faaliyetler ile bu faa-
liyet kollarını temsil edeceği düşünülen üç örnek 
meslek verilmiştir.

 

Ekonomik 
faaliyet

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3

Birincil Terzi Yönetici Hemşire

İkincil Şirket yöneticisi Ormancı Kimyager

Üçüncül Polis Öğretmen Avukat

Dördüncül Doktor Modacı İtfaiyeci

Beşincil Çiftçi Akademisyen Garson

 Tabloda belirtilen ekonomik faaliyet – meslek 
eşleştirmelerinden hangisinde hata yapılmamış-
tır?

A) Birincil B) İkincil  C) Üçüncül

  D) Dördüncül E) Beşincil
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10. Haritada Cebelitarık Boğazı’nın konumu gösteril-
miştir.

 

 Aşağıda verilen güzergâhların hangisinde yapıla-
cak bir deniz yolculuğunda, en kısa yolun tercih 
edilmesi durumunda, Cebelitarık Boğazı kullanıl-
maz?

A) İstanbul’dan Londra’ya 

B) İzmir’den Hamburg’a  

C) Atina’dan Washington’a

D) Tokyo’dan New York’a 

E) Roma’dan Oslo’ya

11. Aristoteles, “Nikomakhos’a Etik” adlı ünlü yapıtında 
şöyle demiştir: “Her sanat ve araştırmanın, aynı şekil-
de her eylem ve tercihin bir iyiyi arzuladığı düşünülür. 
Bu nedenle iyi her şeyin arzuladığıdır.” Ona göre insan 
iyi ile mutlu olur. Mutluluk ruhun amacıdır ve insanlar 
bunun için çalışır. Mutluluğa ulaşmak ise erdemli bir 
yaşamla mümkündür ve bu yaşam da akılla kurulur.

 Buna göre Aristoteles’in değer felsefesi için;

 I. Ahlakın temel hedefi olan erdeme, manevi haz-
ları doyurarak ulaşılır.

 II. Ahlaki eylem, temelinde bilgili olmayı gerektirir.

 III. Mutluluk, ruhun tüm sanılardan arındırılmasıyla 
elde edilir.

 yargılarından hangileri parçadan çıkarılamaz?

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

12. Betül Çotuksöken ve Saffet Babür, “Ortaçağ’da 
Felsefe” isimli eserlerinde şöyle derler: “MS 2. yy. - 
MS 15. yy. felsefesinin tipik özelliklerinden biri teolojik 
oluşudur. Bu durum, metafiziği ve doğaüstü bilgileri 
aşılmaz kabul eden bir uygarlık, Tanrısal esinlenme-
nin tartışılmaz hakikatini benimseyen bir düşünce ya-
pısı oluşturmuştur. Ama Tanrısal bilginin tartışılmaz 
hakikati konusundaki uzlaşma, kimi yorum farklılıkla-
rına engel olmamıştır. Orta Çağ düşüncesindeki ‘tan-
rıbilimsel oluş’ hiçbir zaman tek sesliliği sonuç olarak 
ortaya çıkarmamıştır. Öte yandan Orta Çağ felsefesi, 
tutum olarak, metafizik bilgiyi ve otoritelere bağlılığı 
hep korumuş, ilişki içinde bulunduğu değişik gelenek-
leri ve sayısız kaynakları da aynılaştırmıştır.” Bu bağ-
lamda Orta Çağ felsefesinin sınırlı konular üzerinden 
üretildiği bir gerçektir. Bu dönemde felsefe özerkliğini 
yitirip tümüyle dinsel açıklamalara dayanmıştır.

 Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Felsefenin, bilimsel gelişmelerden etkilendiği

B) Her dönem felsefesinin bir öncekinin benzeri ol-
duğu

C) MS 2. yy. - 15. yy. felsefesinin geleneksel ve 
dogmatik olduğu

D) Felsefi düşüncenin İlk Çağ’da dinsel olduğu

E) MS 2. yy. - 15. yy.’da akılcı filozofların öne çıktığı
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13.  Gelin insan zihnini üzerinde hiçbir harf, hiçbir fikir 
bulunmayan beyaz bir kâğıt gibi düşünelim; nasıl 
olur da bu zihin fikirlerle dolar? İnsanoğlunun faal 
ve sınırsız hayal gücünün neredeyse sınırsız bir 
çeşitlilikle boyadığı bu boş depo nasıl bu hâle ge-
lir? Nasıl aklın ve bilginin tüm malzemelerine sahip 
olur? Benim buna cevabım tek bir kelimedir: dene-
yim. Tüm bilgimiz bunun üzerine kurulmuştur ve ne-
ticede bilgileri bunun içinden türetir. Gözlemlerimiz 
ya harici duyumsanabilir nesneleri ya da zihnimizin 
algıladığı ve düşündüğü iç faaliyetleri kullanır; anla-
ma yetimize düşünme malzemelerini sağlayan işte 
budur. Bu ikisi, sahip olduğumuz veya doğal olarak 
sahip olabileceğimiz tüm fikirlerin kaynağıdır. 

 J. Locke’un bu parçadaki görüşlerinden aşağı-
dakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır.

B) Doğru bilgi duyu verilerinden elde edilir.

C) Gerçeğin bilgisine inanç ve sezgiyle ulaşılır.

D) Fikirler, duyumların izleridir.

E) İnsan zihninde deneyimden gelmeyen bir bilgi 
yoktur.

14. Yazgı, özgürlük olunca, insan kendi hayatından 
tümüyle sorumludur, hiçbir mazerete sığınamaz. 
Özsüz, doğasız ve yazgısız kalan kişi ne olduğuna, 
kim olduğuna, nereye gideceğine, kim olacağına 
kendisi karar vermek, böylece kendi varoluş değeri-
ni yaratmak zorundadır. Bu demektir ki, insan kendi 
başına bırakılmıştır; ne içinde dayanabileceği bir 
destek, ne de kendi dışında tutunabileceği bir dal; 
artık hiçbir özür ve dayanak kalmayacaktır.

 J. P. Sartre’ın bu parçadaki görüşlerine göre 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Evrensel ahlaki ilkelere göre insan davranışları-
nın belirlendiğine

B) Varoluşun özden önce geldiğine

C) İnsan eylemlerinde bir belirlenmişliğin olmadığı-
na

D) İnsanın seçimlerinden sorumlu olduğuna

E) İnsanın kendi hayatını belirleyebileceğine

15. 15. - 17. yüzyıl felsefesi Batı merkezli bir felsefedir. 
İslam coğrafyasından yapılan çeviriler, coğrafi ke-
şifler, ekonomik faaliyetler ve siyasal hareketlilikler 
bu dönem felsefesindeki önemli değişimleri yaratan 
etkenlerdir. Antik Yunan ve İslam ilimleri kitapları-
nın Avrupa dillerine çevrilmesiyle başlayan bilim ve 
felsefenin etkisi; Batı’da aklın ön plana çıkmasını 
sağlamıştır. Yine coğrafi keşiflerin etkisiyle ticarette 
gelişmeler görülmüş ve üretim tarzının değişme-
siyle toplumda sosyal farklılıklaşmalar oluşmuştur. 
15. - 17. yüzyıl felsefesi, bir önceki dönemin düşün-
sel yapısından kopuşun başladığı ancak hâlâ izle-
rinin görüldüğü geçiş dönemidir. Değişimin ilk izleri 
sanat alanında görülmüştür. Sanatın birçok alanın-
da bugün hâlâ yoğun ilgi gören eserler, o dönem ve 
sonrasında oluşturulmuştur.

 Bu parçaya göre, 15. yy. - 17. yy. felsefesi için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Toplumsal ve ekonomik değişimler felsefi dü-
şüncenin gelişimine katkı sağlamıştır.

B) Din adamlarının söylemlerine bağlı kalınmıştır.

C) İnanç ve akıl üzerine görüşler üretilmiştir.

D) Öte dünyaya ilişkin fikirler geliştirilmiştir.

E) MS 2. yy. – MS 15. yy. felsefesinin görüşleri te-
mellendirilmiştir.
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16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi der-
sini yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam 
Hatip Okulları öğrencileri / mezunları cevaplaya-
caktır.

16. 
“Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gös-
terelim diye, kulunu (Hz. Muhammed’i) Mescid-i 
Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i 
Aksâ’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münez-
zehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.”

(İsra Suresi, 1. Ayet)

 Kur’an-ı Kerim’in bu ayeti, İslam tarihinde ya-
şanan aşağıdaki olaylardan hangisine işaret et-
mektedir?

A) Mekke’den Medine’ye hicrete

B) Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı savaşlara

C) Hz. Muhammed’in mucizelerinden Mirac gece-
sine

D) Namazlarda Kur’an’dan bir ayetin okunmasına

E) Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin başlamasına

17. Allah, insanı akıl ve iradeye sahip bir varlık olarak 
yaratmıştır. İnsan, kendisine verilen bu iradeyle iyi 
ya da kötüyü seçme ve bu doğrultuda davranmakta 
özgürdür. İnsanın bu seçme özgürlüğü, ona çeşitli 
sorumluluklar yüklemektedir. Sorumlu davranan bir 
varlık olarak da insanoğlu “eşref-i mahlukat” kavra-
mını hak etmektedir.

 Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) İnsan sadece kendi vicdanına karşı sorumludur.

B) İnsana iradenin verilmesi, eylemlerinde bilinçli 
davranması içindir.

C) İyinin faydalı, kötünün zararlı olduğu akılla bili-
nebilmektedir.

D) Akıl ve iradesi yerinde olan herkes sorumlu dav-
ranmakla yükümlüdür.

E) Sorumluluk sahibi olan insan, yaratılanların en 
kıymetlisidir.

18. Kur’an-ı Kerim’de,

 “Sizden Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, 
Allah’ı çokça zikreden kişiler için Resulullah’da gü-
zel bir örnek ‘üsve-i hasene’ vardır.”

(Ahzab Suresi, 21. Ayet)

 ayetiyle, Hz. Muhammed’in Müslümanlar için örnek 
kişi olduğu anlatılmaktadır.

 Bu parçaya göre;

 I. Müslüman, eylemlerinde sünnet ve hadisi ölçüt 
olarak almalıdır.

 II. İslam dini Allah’ı anmaya özel bir önem vermek-
tedir.

 III. İslam dininde, ibadet etmenin şekilleri Kur’an-ı 
Kerim’de bildirilmiştir.

 maddelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

  D) I ve II  E) II ve III

19. Mevlana, “Yüz bin defa tövbeni bozsan yine gel.” 
diyerek İslam dininde tövbe kapısının er zaman açık 
olduğunu doğrulamıştır.

 Kur’an’da;

 “… Ey kendi nefisleri aleyhinde haddi aşan kulla-
rım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü 
Allah (şirk hariç) bütün günahları bağışlar. 
Şüphesiz O, çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”

(Zümer Suresi, 53. Ayet)

 buyrulmaktadır.

 Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanın yaptıklarından dolayı affedilmesi, Al-
lah’ın bağışlayıcı olmasındandır.

B) Tövbe eden kişi eğer tövbesini bozarsa, ardın-
dan yapacağı tövbe kabul olmaz.

C) Müslüman kişi, Allah’ın affedici olduğunu bilir.

D) Allah, yetki ve yaratmada kendisine ortak koşul-
masını bağışlamaz.

E) İnsanı tövbe etmeye yönlendiren, yaptığı hata-
lardır.
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20. 
“Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sa-
kındırsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış on-
lar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların 
tüm yaptıklarından haberdardır. Mümin kadın-
lara da söyle, gözlerini haramdan sakındırsınlar. 
Namuslarını korusunlar… Gizli süsleri bilinsin 
diye ayaklarını yere vurarak yürümesinler.”

(Nur Suresi, 30. - 31. Ayet)

“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.”

(İsra Suresi, 37. Ayet)

“İnsanlarla konuşurken yüzünü çevirme.”

(Lokman Suresi, 18. Ayet)

 Kur’an-ı Kerim’in bu ayetlerine dayanarak aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İslam dininde değer verilen davranışlardan biri, 
alçakgönüllü olmaktır.

B) İslam dini özel hayata önem vermektedir.

C) İslam dininde helal olmayandan sakınma hem 
kadın hem erkek için bir zorunluluktur.

D) İletişimde karşılıklı iyi niyet önemlidir.

E) Kadınlar erkeklerden daha titiz davranmalıdır-
lar.

21 - 25. Felsefe sorularını; Din Kültürü ve Ahlâk Bil-
gisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan 
veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

21. Konfüçyüs’a göre bu dünyada yaşamla uyumlu ol-
mamızı sağlayan şey iyimser olmaktır. Erdem nefsi 
kontrol altında tutmak, hırslardan, öfkeden ve be-
densel isteklerden uzak durmaktır. Erdemli olmak, 
bir dengeyi ve ahengi yakalamış olmak demektir. 
Kızgınlık, keder, neşe, kendinden geçme benzeri 
duygulara kapılmayan kişi yaşamla bir ahenk tuttu-
rabilmiş demektir.

 Parçaya göre, Konfüçyüs’ün ahlak anlayışı aşa-
ğıdakilerden hangisine dayanmaktadır? 

A) Hazzı temele almaya
B) Davranışlarda ölçülü olmaya
C) Eylemin sonucundaki faydaya 
D) Duygularında özgür olmaya

E) Tüm değerleri reddetmeye
 

22. MS 2. yy. – MS 15. yy. felsefesi, inanç ve aklın ele 
alındığı dönemdir. İnancın pekiştirilmesi için felsefe-
ye yönelme olmuştur. Antik Çağ felsefesi etkilerinin 
yoğun bir biçimde görüldüğü dönem felsefesinde, 
Platon’un ruhun ölümsüzlüğü, Epikuros’un dünyevi 
hazlardan uzak durma anlayışı, Aristoteles’in mantığı 
Tanrı’nın varlığını kanıtlama amacıyla kullanılmıştır. 
Plotinos, yeni Platonculuk ile Tanrı ve ruh kavramları 
konusunda bu dönemi etkilemiştir. Bu dönemde fel-
sefe, günlük hayat problemleriyle değil, ahiret hayatı-
na yönelik açıklamalarla sürdürülmüştür.

 Bu parçaya göre MS 2. yy. – MS 15. yy. felsefesi 
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Doğa bilimlerinde önemli gelişmeler yaşanmış-
tır.

B) İnsanın özgür iradesi ve temel hakları savunul-
muştur.

C) Felsefi düşünce, deneysel temellere dayandırıl-
mıştır.

D) Önceki dönem felsefesinden etkilenilmiştir.

E) Dini otoritelerden bağımsızlaşılmıştır.
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.

TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

23.  Francis Bacon, 15. yy. – 17. yy. felsefesinin ilk ras-
yonalist düşünürlerinden biri olma özelliğini taşır. 
Modern düşüncenin ilk yapı taşlarını döşeyenler-
den biridir. Doğayı anlamanın ve onu denetleyerek 
ele geçirmenin yolunun bilim olduğunu ileri sürer. 
Bilginin insanın elindeki en büyük güç olduğunu 
ve Avrupa’nın ileriye doğru gitmesindeki en büyük 
etkenin bu olduğunu ileri sürer. Geleneksel bilgiye 
koşulsuz uymayı eleştirmiş ve modern düşüncenin 
önemsenmesi gerektiğini savunmuştur. Ona göre 
bilgi, yeni icatlarla, teknolojik ilerlemelerle doğayı 
kontrol altına almayı sağlayan ve insanlık tarihini 
ileriye taşıyacak en büyük araçtır.

 Bu parçaya göre Bacon’ın felsefesi için aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Doğru bilginin, sezgi ve içsel bir kavrayışla elde 
edileceğini savunur.

B) Akılcı ve deneysel bilgiyi felsefesinin merkezine 
almıştır.

C) Metafizik bilgilerin akıl ile kavranabileceğini söy-
ler.

D) Doğru bilginin dogmatik temellere dayandığını 
iddia eder.

E) Bilginin üretiminin tek merkezden yapılması ge-
rektiğini savunur.

24. 18. yy.’da Sanayi Devrimi gibi tarihi kökten etkile-
yen toplumsal dönüşümler yaşanmıştır. Bu yüzyılın 
felsefesine damgasını vuran ise Aydınlanma düşün-
cesidir. Bu dönemde insan kendi aklıyla, gelenek-
lere bağlı kalmadan, varoluşunu ve toplumu aydın-
latmaya çalışmıştır. Bu yüzyılın ünlü filozofu Kant 
“Aydınlanma Nedir?” adlı yapıtında şöyle bir tanım 
yapar: “Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş 
olduğu bir ergin olmayış durumundan kurtulup aklını 
kendisinin kullanmaya başlamasıdır.”

 Bu parçaya göre 18-19. yy. felsefesi için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Rasyonel düşünüş biçiminin hakim olduğu bir 
yüzyıldır.

B) Dogmatik düşünüş biçimi terk edilmiştir.
C) Bireyi ve toplumu sorgulayan bir felsefedir.

D) İnsan, merkezli bir felsefedir. 
E) İnsan aklının sınırlı bilgiye sahip olduğu düşü-

nülür.

25. 20. yüzyıl felsefesi, bilime ve akla yönelik sorgula-
yıcı yaklaşımların, dile yönelik çözümlemelerin, in-
sanın özne oluşu üzerinde yürütülen tartışmaların 
merkezinde gelişmiştir. Bu dönem felsefesi, bilgi 
sorununun yeniden ele alınması, yabancılaşma ve 
iktidarın kaynağı gibi çok geniş bir yelpazede iler-
lemiştir. Tartışılan felsefi problemlerin çeşitliliği uz-
manlaşmayı da beraberinde getirmiştir. Geçmişte 
felsefe, tüm alanları kuşatırken; 20. yüzyılda felsefe 
tek tek bilimlerin bağımsızlığını kazanmasıyla siya-
set felsefesi, bilim felsefesi, ahlak felsefesi vb. alan-
lara ayrılmıştır. Bu yüzyılda insanın, doğru bilgiye 
ulaşma yeterliliğine inanıldığı için ilgi, insanın varlığı 
üzerine çevrilmiştir. Çağdaş felsefe, insanın gerçek 
varlığına kendinden önce gelen felsefelerden daha 
yakındır.

 Buna göre 20. yy. felsefesi için;

 I. İnsanın varoluşu üzerine sorgulamalar yapılmış-
tır.

 II. Felsefenin alanlarını genişlettiği bir dönemdir.

 III. Bilim ve felsefe arasındaki iş birliğinin en az ol-
duğu yüzyıldır.

 yargılarından hangileri söylenebilir?

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

  D) I ve II  E) II ve III
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3. Tunç; bir karışının uzunluğunu ölçmek için başpar-
mağını cetvelin 0 noktasına, serçe parmağını ise 
cetvel üzerinde başparmağının hizasına koyuyor.

              

          

0 8 12

 Bu durumda Tunç’un serçe parmağı cetvel üzerinde 
8 ile 12 santimetreleri belirten noktaların arasında 
oluyor.

 Buna göre, Tunç’un bir karışının santimetre cin-
sinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabi-
lir?

 A) 29   B) 55   C) 5 6

  D) 73   E) 102

4. Her biri farklı bir sayıyı ifade eden üçgen, kare ve 
beşgen sembolleriyle ilgili aşağıdaki eşitlikler verili-
yor.

            

 Buna göre, beşgen sembolü hangi sayıyı ifade 
etmektedir?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

+ + = 8

+ – = 13

+ – = – 4

1. Aşağıda verilen kutuların içerisine toplama ,+^ h  çı-
karma ,-^ h  çarpma #^ h ve bölme '^ h sembollerin-
den herhangi ikisi yerleştirilerek eşitlik sağlanacak-
tır.

   5 5 5 5
. .utu utuk k1 2

=

 Buna göre, 1. ve 2. kutuya yerleştirilecek sem-
boller  aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 1. kutu 2. kutu

A) + -

B) - +

C) # '

D) # -

E) ' #

2. Bir manav eşit kollu bir terazinin sol kefesine müş-
terilerinin almak istedikleri ürünleri, sağ kefesine ise 
aşağıda verilen A, B, C ve D ağırlıklarını koyarak 
ürünleri tartmaktadır.

 

A B C D

g5 10· 3 g28 g3 10·2 2 g2 5·5 2

 Buna göre, manavın hangi iki ağırlığı kullanarak 
tarttığı ürün en ağırdır?

A) A ve C B) A ve D C) B ve C
 D) B ve D E) C ve D
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7. Rakamları tek sayı olan A35B dört basamaklı doğal 
sayısı ile rakamları çift sayı olan 2C6D dört basa-
maklı doğal sayısı 3 ve 5 ile tam bölünebiliyor.

 Buna göre, A C+  toplamı kaçtır?

A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 13

8. Birbirinden farklı a, b ve c sayılarının sayı doğrusu 
üzerindeki konumları ile ilgili aşağıdakiler bilinmek-
tedir.

• a ve b sayıları 0’a eşit uzaklıktadır.
• a ve c sayıları 3’e eşit uzaklıktadır.
• b ve c sayıları 2’ye eşit uzaklıktadır.

 Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi 
doğrudur? 

 A) a c b1 1   B) b a c1 1  

 C) b c a1 1   D) c a b1 1  

            E) bc a1 1

5. Aşağıda, her birinin içinde bir sayı yazılı olan yan 
yana sıralanmış 10 kare verilmiştir.

 

 2. ve 5. karelerin içinde yazılı olan sayılar sırasıyla 4 
ve 5’tir. Ayrıca yan yana olan her dört karenin içinde 
yazılı olan sayıların toplamı 25’tir.

 Buna göre, 3., 4. ve 10. karelerin içinde yazılı 
olan sayıların toplamı kaçtır?

A) 13 B) 15 C) 18 D) 20 E) 25

6. x, y ve z birer pozitif tam sayı olmak üzere, 
  xy

z x
=

-

 eşitliği veriliyor.

 Buna göre,

I. x tek sayıysa y çift sayıdır.
II. x çift sayıysa z çift sayıdır.
III. y tek sayıysa z çift sayıdır.

 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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9. a bir pozitif tam sayı olmak üzere,

   
a

a
2

3 20
42

+

 eşitsizliği veriliyor.

 Buna göre, a’nın alabileceği değerlerin toplamı 
kaçtır?

A) 3 B) 6 C) 10 D) 12 E) 15

10. İki basamaklı AB doğal sayısı için

  
,
,

EBOB AB
EBOB AB

8 4
9 3
=

=

^
^

h
h

 eşitlikleri veriliyor.

 Buna göre, AB sayısının alabileceği değerlerin 
toplamı kaçtır?

 A) 156 B) 168 C) 174 D) 180 E) 192

11. 

  a b
a bc ac b

3 3
3 6 6 32 2

+

- - -
 

 ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A) a b c- -   B) a cb2+ -

 C) a b c2+ -  D) a b c2- +

  E) a b c2- -

12. Aşağıda A, B, C harfleriyle belirtilen çemberlerin ve 
1, 2, 3 rakamlarıyla belirtilen karelerin içine birer ce-
birsel ifade yazılmıştır.

            

B 2

C 3

A 1x 2-

x2 3- +

x
2

3 1-

y4 3-

y1 2-

y4 3-

 Bu çemberler ve kareler arasında, içlerinde yazılı 
olan cebirsel ifadeler eşitlenip gerekli düzenlemeler 
yapılarak x y2 3+ =  denklemi elde edilecek biçimde 
bire bir eşleme yapılacaktır.

 Buna göre, çemberler ve kareler arasındaki eş-
leme aşağıdakilerden hangisidir?

 A) 
A
B
C

1
2
3

)

)

)

 B) 
A
B
C

1
3
2

)

)

)

  C) 
A
B
C

2
1
3

)

)

)

  D) 
A
B
C

2
3
1

)

)

)

  E) 
A
B
C

3
2
1

)

)

)

13. a 02  olmak üzere f x xa b= +^ h  doğrusal fonksiyo-
nu için

  f f x x9 4& = -^ ^h h
 eşitliği veriliyor.

 Buna göre, f 3^ h değeri kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
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16. Aşağıdaki Venn şemasında
• Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin 

kümesi D,
• ODTÜ’de okuyan öğrencilerin kümesi O,
• Matematik bölümünde okuyanların kümesi M

 ile gösterilmiştir.

                    

 Buna göre, şemada boyalı bölgeye karşılık ge-
len küme aşağıdakilerden hangisidir?

A) ODTÜ dışındaki devlet üniversitelerinin mate-
matik bölümünde okuyan öğrenciler

B) ODTÜ’nün matematik bölümünde okuyan öğ-
renciler

C) Herhangi bir üniversitede öğrenim görmeyenler
D) Devlet üniversitelerinin matematik bölümünde 

okumayan öğrenciler
E) ODTÜ’de matematik dışında başka bir bölüm 

okuyan öğrenciler

17. Bir cep telefonunun satış fiyatı, alış fiyatı üzerinden 
%20 kâr elde edilecek biçimde belirleniyor. Bir süre 
sonra bu telefona satış fiyatı üzerinden %15 indirim 
yapılıyor.

 Buna göre, telefonun indirimli fiyatı üzerinden 
satışındaki kâr - zarar durumu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) %5 zarar B) %8 zarar
C) %2 kâr D) %5 kâr
 E) %8 kâr

M

D

O

14. Tanım kümesi üç basamaklı ABC doğal sayıların-
dan oluşan bir f fonksiyonu

  f ABC A B C23 1= + + +^ ^ ^ ^h h h h 
 biçiminde tanımlanıyor.

 Buna göre, 

  f ABC 21=^ h
 eşitliğini sağlayan ABC sayısının rakamları top-

lamı kaçtır?

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

15. P x^ h ikinci dereceden bir polinom olmak üzere,

       P x 0=^ h  

 denkleminin kökler toplamı 5, kökler çarpımı ise 
6’dır.

 P P5 1 8= +^ ^h h  olduğuna göre, P x^ h polinomu-
nunun x 5-  ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20
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18. Ali ve Murat, bir inşaat için kovalarla farklı hızlar-
da su taşımakta ve taşıdıkları suyu ayrı havuzlara 
dökmektedir. Her seferde Ali 5 L, Murat ise 8 L su 
taşımaktadır. 

 Bu kişiler toplam 42 sefer su taşıyor ve Ali’nin taşı-
dığı su miktarının Murat’ın taşıdığından %25 fazla 
fazla olduğu görülüyor.

 Buna göre, Murat kaç sefer su taşımıştır?

 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

19. İki, üç ve dört yaşındaki çocukların bulunduğu bir 
kreş ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Üç yaşındaki kız çocuklarının sayısı; dört ya-
şındaki erkek çocuklarının sayısından 15 fazla, 
iki yaşındaki kız çocuklarının sayısından 2 faz-
ladır.

• Üç yaşındaki erkek çocuklarının sayısı; iki ya-
şındaki erkek çocuklarının sayısının 2 katına 
eşit, dört yaşındaki kız çocuklarının sayısından 
4 eksiktir.

• Kız çocuklarının sayısı, erkek çocuklarının sa-
yısının 2 katına eşittir.

 Buna göre, kreşte iki yaşında olan kaç erkek ço-
cuk vardır?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 8 E) 10

20. Bir markette 200 mL, 330 mL ve 1L’lik paketlerde 
süt satılmaktadır. Ayten ve Berfin’in bu marketten 
aldığı sütlerin miktarları ile ilgili aşağıdakiler bilin-
mektedir.

• Ayten, farklı hacimlerdeki paketlerin her birin-
den en az bir tane olmak üzere toplam 36 paket 
süt almıştır.

• Berfin’in aldığı sütlerin toplam hacmi, Ayten’in 
aldığı sütlerin toplam hacminden fazladır.

 Buna göre, Berfin en az kaç paket süt almıştır?

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

21. %5’i tuz olan 100 mL ayran ile %8’i tuz olan 300 mL 
ayran karıştırılıp üzerine 100 mL su ekleniyor.

 Buna göre, yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç-
tır?

 A) 5,2 B) 5,4 C) 5,8 D) 6,2 E) 6,4
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24. Aralarında 10 km mesafe bulunan iki araç aynı yöne 
doğru hareket etmektedir. Arkadaki aracın hızı saat-
te 80 km, öndeki aracın hızı ise saatte 60 km’dir.

 Arkadaki araç, öndekine yetiştikten sonra 120 km 
daha yol alıyor.

 Buna göre, arkadaki araç kaç saat yol almıştır?

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

25. Bir grup öğrenciye bir şirket tarafından her ayın bi-
rinci ve onuncu günleri arasında burs veriliyor (birin-
ci ve onuncu günler dâhil). Bir öğrenciye ayın kaçın-
cı günü burs verileceği şöyle belirleniyor:

 Öğrencinin kimlik numarasının son beş hanesinde-
ki rakamlar toplanıyor. Elde edilen toplamın birler 
basamağındaki rakam 0 ise ayın onuncu gününde, 
0’dan farklı ise ayın bu rakamın belirttiği gününde 
öğrenciye burs veriliyor. Örneğin kimlik numarası-
nın son beş hanesindeki rakamların toplamı 20 olan 
bir öğrenciye ayın onuncu gününde, 32 olan başka 
bir öğrenciye ise ayın ikinci gününde burs veriliyor.

 Kimlik numarasının son beş hanesi 57A84 biçimin-
de olan bir öğrencinin ayın birinci ve altıncı günleri 
arasında bu şirketten burs aldığı biliniyor. 

 Buna göre, öğrencinin kimlik numarasının son 
beş hanesindeki A harfi ile belirtilen rakam aşa-
ğıdakilerden hangisi olamaz?

A) 0 B) 1 C) 5 D) 7 E) 9

22. Pınar 24 yaşındayken en büyük çocuğu, 27 yaşın-
dayken ortanca çocuğu, 29 yaşındayken de en kü-
çük çocuğu dünyaya gelmiştir.

 Buna göre, üç çocuğunun yaşları toplamı 22 ol-
duğunda Pınar kaç yaşındadır?

A) 33 B) 34 C) 35 D) 36 E) 37

23. Aşağıda, altı adet lambadan oluşan bir ışıklı tabela 
düzeneği gösterilmiştir.

                  

A) B)

C) D)

1 32

4 65

1 32

4 65

1 32

4 65

E)

1 32

4 65

1 32

4 65

1 32

4 65

 Düzenekteki lambalar aşağıdaki kurallara göre ya-
nıp sönmektedir.

• Başlangıçta 1. lamba kırmızı ve 4. lamba aynı 
anda yeşil yanmaktadır.

• Numarası 1’den 3’e kadar olan üstteki lambalar 
sırasıyla 2 saniye boyunca kırmızı yanıp sön-
mektedir. Örneğin 1. lamba 2 saniye boyunca 
kırmızı yandıktan sonra sönmekte, ardından 2. 
lamba yanmaktadır.

• Numarası 4’ten 6’ya kadar olan alttaki lambalar 
ise sırasıyla 3 saniye boyunca yeşil yanıp sön-
mektedir. Üsttekilere benzer şekilde 4. lamba 3 
saniye boyunca yeşil yandıktan sonra sönmek-
te, ardından 5. lamba yanmaktadır.

• Üstte bulunan lambalar 3.’den sonra tekrar 
1.’den, altta bulunan lambalar ise 6.’dan sonra 
tekrar 4.’ten itibaren yanmaya devam etmekte-
dir.

 Buna göre, kaç saniye sonra ilk kez 1. ve 5. lam-
balar aynı anda yanmaya başlar?

 A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21
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26. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru 
sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki 
sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortala-
masına o veri grubunun medyanı denir.

 Bir iletişim şirketi verdiği bir hizmeti müşterilerinden 
0 ile 4 arasında puanlamalarını istemiştir. Aşağıda-
ki tabloda, verdikleri puanlara göre müşteri sayıları 
belirtilmiştir.

   Müşteri sayısı 18 10 10 25 32

Puan 0 1 2 3 4

 Bu veri grubunun medyanı kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

27. Bir otobüs firmasında 7 şoför ve 6 muavin çalışmak-
tadır. Bu firma, düzenleyeceği bir sefer için 2 şoför 
ve 1 muavinden oluşan bir ekip görevlendirecektir. 

 Buna göre firma, bu ekibi kaç farklı biçimde 
oluşturabilir?

 A) 115  B) 126  C) 132
  D) 143  E) 150

28. Bir okuldaki 100 öğrenciden her biri A, B, C ve D 
seçmeli derslerinden sadece birini almıştır. Bu ders-
leri alan kız ve erkek öğrencilerin hemcinsleri ara-
sındaki yüzdeleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

 

15

25

35

Yüzde (%)

Dersler

20
25 25

20

35
Kız
Erkek

10

20

30

40

A B C D

 Örneğin bu grafiğe göre A dersini kız öğrencilerin 
%15’i, erkek öğrencilerin ise %25’i almıştır.

 Bu okulda C dersini alan erkek öğrencilerin sayı-
sının aynı dersi alan kız öğrencilerin sayısından 2 
fazla olduğu biliniyor.

 Buna göre, A dersini alan öğrenci sayısı kaçtır?

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

29. İkisi aynı boyda olan beş fidan, bir sıra hâlinde top-
rağa rastgele dikilecektir.

 Buna göre, bu fidanların kısadan uzuna doğru 
dikilme olasılığı kaçtır?

 A) 
1
20

  B) 1
24

  C) 1
30

  D) 1
48

  E) 1
60
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32. 
 

 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18

33. Geniş açılı on tane eş ikizkenar üçgen alınıyor ve 
bu üçgenler şekildeki gibi birleştiriliyor. Bu durumda 
A, B ve C noktaları doğrusal oluyor.

       

 Ardından D ve E noktalarını birleştiren doğru parça-
sı çiziliyor.

 Buna göre, oluşan EDB açısının ölçüsü kaç de-
recedir?

 A) 63 B) 65 C) 66 D) 69 E) 72

A

D

C

B
40°

2x

3x

ABC bir gen
BD BC

m ABC

m DAC x

m ACD x

40

2

3

üç

°

=

=

=

=

^
^
^

h
h
h

%

%

%

D

A B

E

C

30. Bir ikizkenar üçgenin kenar uzunlukları a, a ve 8 bi-
rimdir.

 Buna göre, a’nın alabileceği en küçük tam sayı 
değeri kaçtır?

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

31. Bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleriyle ilgili

       
°

°

m A m

m A m

B

C

100

130

+ =

+ =

^ ^
^ ^
h h
h h
W W
W X

 eşitlikleri veriliyor.

 Bu üçgenin A, B ve C köşelerinin karşısındaki 
kenarların uzunlukları sırasıyla a, b ve c birim 
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?

 A) a b c1 1  B) b c a1 1

 C) c a b1=  D) b a c1 =

  E) a b c1=
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34. Eşkenar üçgen biçimindeki bir camın ön yüzü 9 eş 
bölgeye, arka yüzü ise 36 eş bölgeye ayrılmış ve bu 
yüzlerdeki bazı bölgeler şekildeki gibi mavi ya da 
siyaha boyanmıştır.

 

 Camın her iki yüzü mavi olan bölgeleri ışığı geçir-
mekte, en az bir yüzü siyah olan bölgeleri ise ışığı 
geçirmemektedir.

 Bu camın tüm alanı br72 2 olduğuna göre, ışığı 
geçiren bölgelerin alanları toplamı kaç birimka-
redir?

A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 38

35. 
 

 Şekildeki EBF üçgeninin alanı br18 2 olduğuna 
göre, EFDA dörtgeninin alanı kaç birimkaredir?

A) 32 B) 40 C) 48 D) 55 E) 64

Ön yüz Arka yüz

a

a a

A

D

12

CB

9

E

15F6

ABC bir gen

m BAC

m EFB

m DFC

EB br
BF br
FC br
CD br

9
6
15
12

üç

a

a

a

=

=

=

=

=

=

=

^

^

^

h

h

h

%

%

%

36. Ön yüzü mavi, arka yüzü pembe olan ABCD dik-
dörtgeni biçiminde bir karton veriliyor. (1. şekil)

 

 Bu karton BD köşegenine paralel olan EF doğrusu 
boyunca katlandığında C köşesi AD kenarı üzerin-
deki Cl noktasına geliyor. Bu durumda karton üze-
rindeki mavi ve pembe bölgelerin alanları eşit olu-
yor. (2. şekil)

 Buna göre, 
FC
DC

 oranı kaçtır?

 A) 
3
10

 B) 
3
2 3

  C) 
3
15

  D) 
2
5

  E) 
2
6

37. Çevresi 36 birim olan ABCDEF düzgün altıgeni biçi-
minde bir karton veriliyor. (1. şekil)

 

 Bu karton AB kenarına paralel olan A Bl l doğrusu 
boyunca katlanıyor. (2. şekil)

 Bu durumda kartonun çevre uzunluğu ilk duruma 
göre 2 birim azalıyor.

 Buna göre, A Bl l  uzunluğu kaç birimdir?

 A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

D C

B
1. şekil 2. şekil

A

E

F D

BA

E

F

Cl

CF

BA BA

DE

CF

BlAl

DE

1. şekil 2. şekil
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2612. SINIF
TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.

FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

39. Birim karelerden oluşan aşağıdaki şekilde A, B, C, 
D, E ve O noktaları işaretlenmiştir.

           
C D

O

A

E

B

 Şekil üzerinde O merkezli bir çember çiziliyor ve bu 
çemberin, işaretlenen noktaların ikisinden geçtiği 
biliniyor.

 Buna göre, işaretlenen noktalardan hangisi çizi-
len çemberin dışındadır?  

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

40. Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan bir dikdörtgenler priz-
masının yüzey alanı A a b a c b c2 · · ·= + +^ h formü-
lüyle hesaplanır.

 Aylin, kare dik prizma biçiminde 2 eş tahta bloğu 
önce 1. şekildeki gibi kare yüzleri birbirine değecek 
biçimde, daha sonra da 2. şekildeki gibi dikdörtgen 
yüzleri birbirine değecek biçimde bir araya getiriyor.

        

 1. ve 2. şekilde oluşan cisimlerin yüzey alanları 
sırasıyla 224 ve 208 birimkare olduğuna göre, 
bir tahta bloğun yüzey alanı kaç birimkaredir?

 A) 128 B) 136 C) 140 D) 144 E) 152

1. şekil 2. şekil

38. Aşağıda, bir aracın daire biçiminde olan hız göster-
gesi verilmiştir. Göstergenin hız ibresi; araç ileri ha-
reket ettiğinde saat yönünde, geri hareket ettiğinde 
ise saat yönünün tersi yönde dönmektedir. Bu araç  
ileri hareket ederken saatte en fazla 200 km, geri 
hareket ederken saatte en fazla 80 km hız yapabil-
mektedir. 

  10080
60 140

120

40

20 180

160

–20 –60

–80 –80

–40

200

10080
60 140

120

40

20 180

160

–20 –60–40

0 200
0

0
0

 Bu ibre, araç ileri hareket ederken birim hız değişik-
liğinde a açı ölçüsü kadar, geri hareket ederken de 
birim hız değişikliğinde b açı ölçüsü kadar dönmek-
tedir.

 Bu araç saatte 60 km hızla ileri hareket ederken ibre 
başlangıç konumuyla 66° lik açı oluşturmaktadır.

 Buna göre, araç saatte 20 km hızla geri hareket 
ederken ibre başlangıç konumuyla kaç derecelik 
açı oluşturur?

A) 30 B) 32 C) 35 D) 36 E) 40



1.	Bu	testte	sırasıyla,	Fizik	(1	-	7),	Kimya	(8	-	14),	Biyoloji	(15	-	20)	alanlarına	ait	toplam	20	soru	vardır.

2.	Cevaplarınızı,	cevap	kâğıdının	Fen	Bilimleri	Testi	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.
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FEN BİLİMLERİ TESTİ

1. Ankara Esenboğa Havalimanın’dan İzmir Adnan 
Menderes Havalimanı’na gitmek isteyen bir yolcu bir 
navigasyon yazılımı yardımıyla harita üzerinde aşa-
ğıdaki gibi üç farklı yolculuk seçeneği belirlemiştir.

  

 I ve III seçenekleri otomobil II seçeneği ise uçak 
yolculuğudur. Şekilde, bu yolculuklarda alınacak 
yolların uzunlukları ve navigasyonun hesapladığı 
tahmini varış süre verilmiştir.

 Bu navigasyon verilerine göre;

 I. yer değiştirme,

 II. ortalama hız,

 III. ortalama sürat

 ifadelerinde verilen niceliklerdenn hangileri üç 
seçenek içinde aynı olacaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Bir kaya tırmanıcısının bulunduğu noktadan birkaç 
metre yükselebilmesi saatler alabilir.

 Aynı dağa,  eğimi daha az olan diğer yamacından 
çıkmak daha kısa sürebilir.

 Dağın eteğindeki aynı noktadan yola çıkan eşit küt-
leli iki dağcıdan biri tırmanış ile biri ise yürüyerek 
dağın zirvesine ulaşmaktadırlar.

 Buna göre her iki durumda da;

 I. dağcıların potansiyel enerjilerindeki değişim

 II. dağcıların harcadıkları ortalama güç

 III. dağcıların aldıkları yol

 ifadelerinde verilen niceliklerden hangileri eşit 
değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III
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3. 

 Özdeş K ve L kaplarında eşit hacimde, 2m ve m 
kütleli sıvı bulunmaktadır. Kaplardan özdeş bardak-
larla eşit hacimli  sıvı alınıp; K’dan alınan L ye, L’den 
alınan K ya boşaltılıyor.

 Buna göre; bu işlem sonucunda,

 I. K kabındaki toplam sıvı kütlesi

 II. L kabındaki toplam sıvı kütlesi

 III. K kabındaki toplam sıvı hacmi

 IV. L kabındaki toplam sıvı hacmi

 verilenlerden hangilerinde artış gözlenir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

4. Eşit kare bölmelere ayrılmış sürtünmesiz yatay düz-
leme yerleştirilen metal levha, tamamen yalıtkan 
hale getirildikten sonra K ve L noktalarını birleştiren 
köşegen doğrultusunda bir iletken tel bağlanıyor.  
Dana sonra; İletken teller, pil ve lambadan oluşan 
açık devre şekildeki konuma yerleştiriliyor.  

 

 Buna göre, levha 1, 2 ve 3 noktalarından han-
gilerinden yatay zemine vidalanıp ısıtılırsa, gen-
leştiğinde elektrik devresindeki lamba yanabi-
lir? 

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1 ve 2

  D) 2 ve 3 E) 1, 2 ve 3

5. Bir öğrenci grubu yaptıkları deneyde, iki adet nötr 
balonu yün kumaşa bir süre sürttükten sonra balon-
lardan birini masa üzerindeki küçük kağıt parçaları-
na, diğerini de musluktan kesintisiz olarak akmakta 
olan suya yaklaştırıyorlar.

 

 Öğrenciler, nötr kâğıt parçalarının balona yapıştığı-
nı ve suyun da düşey doğrultuda balona doğru şe-
kildeki gibi yöneldiğini gözlemliyor.

 Buna göre, öğrenciler yaptıkları bu gözlemler-
den;

 I. Yün kumaşa sürtülen balonlar elektriksel olarak 
yüklenebilir.

 II. Yüklü cisimler nötr yalıtkan cisimlere elektriksel 
kuvvet uygular.

 III. Elektriksel kuvvet temas gerektirmeyen kuvvet-
tir.

 ifadelerindeki çıkarımlardan hangilerini yapabi-
lirler?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III
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6. Noktasal ışık kaynağı; saydam olmayan, kalınlığı 
önemsiz P levhası ve yeterince büyük beyaz perde 
ile şekildeki düzenek kuruluyor.

 

 Düzenekte, P levhası ve perde paralel düzlemlidir.

 Buna göre, P levhası bulunduğu düzlemde, I, II 
ve III yönlerinin hangilerinde bir miktar kaydırıl-
dığında perdedeki gölge alanının büyüklüğü de-
ğişir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

7. Sırasıyla, magenta, cyan ve sarı ışık kaynaklarıyla 
aydınlatılan K, L ve M odalarının içinde ellerinde be-
yaz renkli plakalar tutan öğrenciler bulunmaktadır.

      

 Buna göre, odalardaki öğrenciler ellerindeki kır-
mızı, yeşil ve mavi ışık yayan fenerlerden hangi-
lerini kullanarak, plakaların beyaz görünmesini 
sağlarlar?

 

K 
odasındaki 

öğrenci

L 
odasındaki 

öğrenci

M 
odasındaki 

öğrenci

A) Yeşil Mavi Kırmızı

B) Yeşil Kırmızı Mavi

C) Kırmızı Mavi Yeşil

D) Mavi Kırmızı Yeşil

E) Mavi Yeşil Kırmızı

8. Kimya öğretmeni Gözde 9. sınıf öğrencilerinin bazı 
kimyasal bileşiklerin yaygın isimleri ile formüllerini 
eşleştirmeleri için 2 grup hafıza kartları hazırlıyor.

 

Su

NH3

1

a

Yemek 

sodası

H2O

3

c

Sirke 

asidi

CH3COOH

5

e

Amonyak

HNO3

2

b

Kezzap

NaHCO3

4

d

 Bu kartları arkası dönük bir şekilde masaya koyu-
yor, oyunu oynayacak öğrenci her gruptan birer kart 
çekip bu kartların birbiri ile eşleşip eşleşmediğini 
söylüyor.

 Oyunu oynayan öğrencilerin seçtiği kartlar ve 
cevapları:

 
Öğrenci

1. grup 
kartı

2. grup 
kartı

Cevabı

Şeyma 1 c Eşleşti

Samed 2 b Eşleşmedi

Furkan 3 d Eşleşti

Nur 4 a Eşleşti

Zeynep 5 e Eşleşti

 şeklindedir.

 Buna göre kaç öğrencinin verdiği cevap doğru-
dur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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9.  

 Yukarıdaki grafik ilk üç periyot elementlerinin iyon-
laşma enerjisi değerlerinin atom numarasına karşı 
değişimini göstermektedir.

 Buna göre grafik hakkında verilen aşağıdaki bil-
gilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk 3 periyotta iyonlaşma enerjisi en büyük ele-
ment helyumdur.

B) 3. Periyot 8A grubunun iyonlaşma enerjisi 2. 
Periyot 5A grubunun iyonlaşma enerjisinden 
büyüktür.

C) İyonlaşma enerjisi aynı periyotta genellikle sol-
dan sağa doğru artar.

D) Alt periyottaki elementlerin iyonlaşma enerjisi 
üst periyottaki tüm elementlerden küçük olur.

E) Aynı grupta iyonlaşma enerjisi periyot numarası 
arttıkça azalır.

10. Hidrojen bağı hakkında yaygın bilinen bir yanlış 
vardır. Bir molekülün içinde yer alan hidrojen ile 
flor, oksijen, azot arasında gerçekleşen H-F, H-O, 
H-N bağları hidrojen bağları sanılır halbuki bu bağ-
lar ………I………dır. Hidrojen bağı H-F, H-O, H-N 
bağı taşıyan bir molekülün hidrojeni ile diğer mo-
lekülde, O, F ve N üzerinde yer alan ortaklanma-
mış elektronlar arasında oluşan ………II……… bir 
bağ türüdür. Hidrojen bağı taşıyan moleküller 
………III……… moleküller olduğu için, molekülleri 
arasında aynı zamanda dipol-dipol etkileşimi de ta-
şırlar.

 Hidrojen bağı hakkında verilen yukarıdaki pa-
ragrafta yer alan boşluklara aşağıdaki kelimeler-
den hangisi getirilmelidir?

 
I II III

A) zayıf bağ kuvvetli apolar

B) kovalent bağ moleküller arası polar

C) kovalent bağ molekül içi polar

D) iyonik bağ moleküller arası apolar

E) kuvvetli bağ molekül içi polar

11. 1 mol H2SO4 ile hazırlanan çözelti ile ilgili veri-
len:

 I. 2 mol NaOH çözeltisi ile tam nötralleşir.

 II. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.

 III. Cu metali ile tepkime vermez.

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III
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12. Etil alkol belirli oranlarda benzin ile karıştırılarak bi-
yobenzin elde edilir. Biyobenzin, benzine göre daha 
az karbondioksit üreten, daha çevreci bir yakıttır. 
Biyobenzin için kullanılacak etil alkol, şeker pancarı, 
mısır, patates gibi bitkilerden üretilir. Şeker panca-
rından etil alkol elde ederken pancar parçalanarak 
sıcak suyun içine atılır. Pancardaki şeker bu sırada 
suya geçer. Elde edilen pancar küspesi ve şeker-
li su karışımı filtrelerden geçirilerek şekerli su elde 
edilir. Şekerli su oksijensiz ortamda mayalanınca 
etil alkol-su karışımına dönüşür. Bu karışımdan al-
kol buharlaştırılıp yoğunlaştırılarak ayrıştırılır.

 Yukarıdaki paragrafta etil alkol üretimi hakkında bil-
gi verilmiştir.

 Bu paragrafa göre şeker pancarından etil alkol 
üretimi sırasında:

 I. Ekstraksiyon (Özütleme)

 II. Süzme

 III. Ayrımsal damıtma

 ayırma yöntemlerinden hangileri kullanılmakta-
dır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

13. Aşağıda verilen miktarlardaki N2 ile H2 nin tepkime-
si sonucu sadece NH3 oluşmaktadır.

 Buna göre hangi seçenekte artan maddenin mol 
sayısı en fazla olur?

A) 1 mol N2 ile 2 mol H2

B) 0,2 mol N2 ile 0,8 mol H2

C) 200 mol N2 ile 600 mol H2

D) 1 mol N2 ile 3 mol H2

E) 0,25 mol N2 ile 0,6 mol H2

14. Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki polimer-
lerden hangisinin yapay polimer olmadığı kesin-
dir?

 

A)

Kauçuk lastik Pamuklu tişört

B)

PVC boru Polietilen poşet

C) D)

E)

Kevlar

15. Mitokondri ve kloroplastlarda,

 I. ribozomlarında protein sentezleme,

 II. halkasal DNA’sını eşleyerek sayıca çoğalma,

 III. enerji üretme,

 IV. karbondioksiti tüketme

 özelliklerinden hangileri ortaktır?

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

  D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
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TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

16. Aşağıdaki soyağacında bazı bireylerin kan grupları 
fenotipleri gösterilmiştir.

 Numaralı bireylerden,

 • 1’in 0,

 • 2’nin A,

 kan gruplu olma ihtimalleri aşağıdakilerden han-
gisinde doğru verilmiştir?

 
1 2

A) % 25 % 50

B) % 25 % 100

C) % 50 % 50

D) % 75 % 100

E) % 25 % 25

17.    

 Yukarıda gösterilen besin zinciri ile ilgili;

 I. Ekosisteme karışan zehirli bir maddenin en fazla 
birikimine katil balinaların dokularında rastlanır.

 II. Su samurlarının insanlar tarafından avlanmaları 
sonucu deniz yosunlarında azalma görülür.

 III. Enerji aktarımı sırasında en fazla kayıp, su sa-
murlarından katil balinalara geçerken gerçekleşir.

 açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III

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

 

18. Enzimlerin görev aldığı 
biyokimyasal bir tepkimede, 
reaksiyon hızı zamanla gra-
fikteki gibi değişmektedir.

 Bu zaman aralıklarında 
meydana gelen değişim-
lerle ilgili;

 I. t1 anından sonraki değişime sıcaklığın optimum 
değerin üzerine çıkarılması neden olmuştur.

 II. enzim doygunluğunun en fazla olduğu aralık 
t1 - t2 aralığıdır.

 III. 0 - t1 aralığında birim zamanda oluşan ürün mik-

tarı, t1 - t2 aralığında oluşandan fazladır.

 açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II  C) I ve III

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

19. Bitkisel polisakkaritler olan nişasta ve selüloz 
moleküllerinde aşağıda verilen özelliklerden 
hangisi ortaktır?

A) Hücre içinde depo edilme

B) Hücre çeperinin yapısını oluşturma

C) Dallanma göstermeyip, düz zincir halinde bulun-
ma

D) Lökoplastlarda sentezlenme

E) Bazı canlılar için enerji kaynağı besinler olma

20. Aşağıda verilen çoğalma şekillerinden hangi-
sinde oluşan yavrular, atalarından farklı genetik 
özelliklerde olabilirler?

A) Asma bitkisinden alınan bir çeliğin gelişmesiyle 
elde edilen yeni bitki

B) Kraliçe arının yumurtalarından döllenmeden ge-
lişerek oluşan erkek arılar

C) Lale soğanının toprakta gelişmesiyle elde edi-
len yeni lale bitkisi

D) Amipin bölünmesi ile oluşan yeni hücreler

E) Deniz yıldızının vücudundan kopan bir parça-
dan gelişen yeni deniz yıldızı



TÜRKÇE

1) C

2) E

3) B

4) D

5) C

6) E

7) D

8) E

9) D

10)C

11)C

12)E

13)E

14)B

15)C

16)B

17)C

18)D

19)A

20)B

21)D

22)B

23)C

24)A

25)B

26)B

27)A

28)A

29)C

30)D

31)C

32)E

33)D

34)B

35)A

36)C

37)E

38)B

39)B

40)C

SOSYAL BİLİMLER

1) E

2) C

3) E

4) D

5) B

6) B

7) C

8) A

9) C

10)D

11)E

12)C

13)C

14)A

15)A

16)C

17)A

18)D

19)B

20)E

21)B

22)D

23)B

24)E

25)D

MATEMATİK

1) D

2) A

3) B

4) C

5) D

6) E

7) C

8) B

9) B

10)A

11)E

12)D

13)C

14)A

15)B

16)A

17)C

18)B

19)D

20)D

21)C

22)B

23)B

24)A

25)C

26)D

27)B

28)E

29)E

30)C

31)E

32)B

33)A

34)D

35)C

36)E

37)B

38)C

39)E

40)A

FEN BİLİMLERİ

1) A

2) D

3) A

4) B

5) E

6) B

7) B

8) D

9) D

10)B

11)C

12)E

13)A

14)B

15)C

16)A

17)B

18)A

19)E

20)B
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TYT • Türkçe A

1. Bu testte Türkçe alanına ait toplam 40 soru vardır.

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

TÜRKÇE TESTİ

1.  Edebiyat, insanlığın dili keşfetmesi ve onu yazıyla 
ifade etmesiyle başlar. Bunun tarihi konusunda söz 
söyleme mevkiinde değiliz. Ancak kullanılan dilin in-
sanlığın mesafe almasında birinci etken olduğunda 
kuşku yoktur. Onun sözden yazıya geçişi belki ayrı 
bir macera ve ayrı bir merhaledir.

 Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılaya-
bilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde 
vardır?

A) Mimarlık alanında insanlık tarihine katkı sağla-
yan yapılar, mimari eyleminin en büyük eserini 
ortaya koymuş olurlar.

B) Büyük abideler, görkemli mimari yapılar, me-
deniyetlerin kodları olduğu zaman edebiyat ve 
sanat alanında da odak noktası olurlar.

C) Şairler, romancılar, müzisyenler eserlerini toplu-
mun değer verdiği yapılar etrafında dile getirir-
ler.

D) Onun eserlerinde dikkati çeken bir diğer özellik 
de Osmanlının çöküş sürecindeki geçiş aşama-
larını yansıtmasıdır.

E) Bir insanın kendisi ve çevresiyle ilişkilerinde 
aracı olarak kullandığı her şey kültürün ve me-
deniyetin yeniden ürettiği şeylerdir.

2. Eskiden, farklı potansiyellere sahip olsak da or-
tak bir paydada buluşabiliyorduk. Bugün öyle mi? 
Herhangi bir konu hakkındaki farklı bakış açıları ve 
yaklaşımlarımız, o konuyu daha anlaşılmaz, daha 
ayrıştırıcı noktalara taşıyabiliyor.

 Bu parçada geçen “ortak bir paydada buluşabil-
mek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Çoğunluğun kararına herkesin uyması

B) Herkesin kabul ettiği bir fikir üzerinde anlaşmak

C) Farklılıklarımızı ortak değer olarak kabul etmek

D) Farklı fikirlere sahip olanları anlayışla karşıla-
mak 

E) Mümkün olduğunca anlaşma yoluna gitmek

3. Edebî ürünlerin, okuryazarlık düzeyinin artması  
              I

 (yükselmesi) karşısında, hâlâ sınırlı bir okuyucu 
kitlesine (topluluğuna) sahip olması, insani olanın  
     II

 hayatımızdan çıkmasıyla bir ilişkisi var. Yeni top-
lumsal düzen, büyük kentlerin oluşması, çalışma 
hayatındaki yeniliklerin (ilerlemelerin) konumu, 
                        III

 teknolojinin yüz yüze iletişimi azaltması, bunların 
hepsi insani duyarlığı körelten faktörler (etkenler). 
                      IV

 Modern hayatta insan gitgide (zaman ilerledikçe) 
         V

 yalnızlaşarak sanal bir dünyanın kucağında kimliği-
ni ve psikolojisini inşaya çalışıyor. 

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden han-
gisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıkla-
mayla uyuşmamaktadır? 

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

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, “İş işten geç-
tikten sonra verilen öğüdün değeri yoktur.” anlamı 
vardır?

A) Çocuk düşe kalka büyür.

B) Ağacın kurdu içinde olur.

C) Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.

D) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

E) Mum yanmayınca pervane dönmez.

5. Kimi sözcükler benzetme amacı güdülmeden başka 
sözcüklerin yerine kullanılır.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya 
uyan bir kullanım vardır?

A) Göl kıyısına doğru ağır adımlarla yürüdü.

B) Roman okumayı çok seviyordu.

C) Okuldan izin alamadığı için gelememiş.

D) İmparator, yeni takımıyla çalışmalara başladı.

E) Ünlü yazar için kısa bir tören düzenlendi.
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6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir deyim 
açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A) Canını dişine takıp uğraşmalarının boşuna ol-
madığını anladı.

B) Babadan kalma toprakları değerlenince yüzleri 
gülmeye başladı, feraha kavuştular.

C) Böyle olaylar karşısında duygulanmamak hatta 
ağlamamak elden gelmiyor.

D) Dar zamanlarımızda ondan başka yüzümüze 
gülen, bize yol gösteren olmadı.

E) İşin detaylarını bilmeyen çalışanlar bu gelişme-
den bir şey anlamamış, hayretler içinde kalmış-
lardı.

7. I. Güneş, yeryüzündeki suları buharlaştırır. 

 II. Buharlaşan su, göğe yükselir ve daha soğuk bir 
hava dalgası ile karşılaşınca yoğunlaşıp yağmu-
ra dönüşür.

 Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) I. cümlede ifade edilen durumun öne çıkan bir 
yönünden söz edilmektedir.

B) I. cümlede anlatılan durumun daha sonraki aşa-
malarından bahsedilmektedir.

C) I. cümledeki durumun, hangi koşullara bağlı ola-
rak gerçekleştiği açıklanmaktadır.

D) I. cümlede belirtilen olgunun insan yaşamındaki 
önemi vurgulanmaktadır. 

E) I. cümlede değinilen konunun bilimsel bir ger-
çeklik olduğu anlatılmaktadır.

8. “Karşılığında bir yaşam verilmemiş bütün davranış-
lar, çabalar değersizdir.” diyen birinin vurgulamak 
istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendini adama

B) Yardımsever olma

C) Çaba gösterme

D) Sabırlı olma

E) Yüreklice davranma

9. Doğayı ve içinde yaşayan canlıları düşünmeden ya-
pılan insan odaklı faaliyetler, diğer pek çok tür gibi 
kara akbaba bireylerinin de bazen kitlesel, bazen de 
birer birer yok olmasına neden oluyor.

 Bu cümleden hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) İnsan kaynaklı tehditlerin başında canlıların ya-
şam ortamlarında yapılan değişiklikler gelmek-
tedir.

B) Kara akbabalar tüm dünyada azalma yönünde 
eğilim göstermektedir.

C) İnsanlara bağlı olarak gerçekleşen çalışmalar, 
canlı türlerinin sağlığını tehdit etmektedir.

D) Kimi canlı türlerinin ölümünün önüne geçileme-
mektedir.

E) İnsanların bazı faaliyetleri en çok kara akbaba 
türlerini etkilemektedir.

10. I. Kâğıt para ilk olarak Çinliler tarafından MS 700 
yılında basılmıştır.

 II. Bunun nedeni metal para için gerekli olan uygun 
madenlerin yokluğudur.

 Aşağıdakilerden hangisinde, bu iki cümlede ifa-
de edilenler doğru bir biçimde birleştirilmiştir?

A) Kâğıt paranın mucidi Çinlileri buna zorlayan ne-
den, metal para için gerekli olan uygun maden-
lerin yok olmasıdır.

B) Kâğıt paranın ilk olarak Çinliler tarafından MS 
700 yılında basılmasının nedeni metal paranın 
yeterli miktarda bulunmayışıdır.

C) İlk olarak Çinliler tarafından MS 700 yılında ba-
sılan kâğıt paranın benimsenmesinin nedeni, 
metal para için gerekli olan kaliteli madenlerin 
yokluğudur.

D) İlk olarak Çinliler tarafından MS 700 yılında ba-
sılan kâğıt paranın kâğıt hâlinde basılmasının 
nedeni metal para için gerekli olan uygun ma-
denlerin yokluğudur.

E) Çinliler tarafından MS 700 yılında basılan kâğıt 
paranın değerini metal para için gerekli olan uy-

gun madenlerin olmayışı artırmıştır.
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11. Kanyonun iki yanında duvar hâlinde görülen kireç 
taşı kayalarında birçok doğal mağara göze çarpar. 
             I

 Kanyon boyunca ilerledikçe sanki geçmişe, tarihin 
derinliklerine doğru gider; milattan önceki yıllardan 
kaldığı düşünülen ve niçin yapıldığı bilinmeyen 
        II

 basamaklar görürsünüz. “Bir zamanlar acaba 
           III

 burada birileri yaşadı mı?” sorusunu sormadan 
    IV

 geçemeyeceğiniz mağaraları gezdikten sonra, bu 
eşsiz coğrafyada yine binlerce yıl önceden, Hititler 
zamanından kaldığı düşünülen kaya mezarları da 
ilginizi çekebilir.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşa-
ğıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak ve-
rilmiştir?

 
I II III IV

A) Sıfat Zarf İsim Zamir

B) Sıfat Zarf Zarf Sıfat

C) Zamir Sıfat İsim Zamir

D) Zamir Zarf İsim Sıfat

E) Sıfat Zamir Zarf Zamir

12. Uzun uzun geceyi ve ışıkları seyretti. Şimdi ondan  
               I

 uzak sokaklarda, gecenin serinliği ve nefeslerin 
kirli sıcaklığı birbirine karışıp duruyordu. Uslu bir 
                     II

 kedi gibi kıvrılan bu şehir aslında hayatına nasıl da 
         III

 benziyordu. Sakince yatağında akan rutin yaşamı, 
okuduğu gazeteler, gazetelerdeki köşe yazıları ve 
diğerleri, akşama doğru yediği kurabiyeler, kısaca 
     IV

 doğum ve ölüm kadar normal olan her şey nasıl da 
                V

 değişivermişti.

 Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden han-
gisi zamir değildir?

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

13. Gömleğini yavaş yavaş düğmelerken pencereye 
yaklaşıp yorgun gözlerle baktı muhtar; köy, güneşin 
altında yaralı, beyaz bir hayvan gibi yatıyordu.

 Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İsim   B) Niteleme sıfatı

C) Belgisiz sıfat  D) Zamir

          E) Durum zarfı

14. Anneciğim bilmem farkında mısın?

 Söylenmemiş en mübarek, en aziz
       I               II
 Duygularla çepeçevre çaresiz
       III
 Sana yöneldiğimin farkında mısın?

 Demeden yakın ırak

 Bulutlarla savrulup, ırmaklarla akarak

 Sana “Anne” diyen dilleri kıskanarak

 Kapına geldiğimin farkında mısın?

 Bütün anneleri düşündüm tek tek
     IV
 Sensin benim için en güzel örnek
                   V
 Seni dinleyerek, seni severek

 Nasıl yüceldiğimin farkında mısın?

 Bu şiirde numaralanmış sözcüklerden hangisi, 
sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

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

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf, fiili farklı 
bir yönden etkilemiştir?

A) Arkasından yükselen düdük seslerine aldırma-
dan yolunu değiştirdi.

B) Işıkları açmadan evin bütün odalarını gezdi.

C) Bu nedenle hastaneden çıkmadan sana ilaç 
verdim.

D) Hiç düşünmeden elindeki paketi ona uzattı.

E) Oturduğu masanın ardından kalkan doktor, gü-
lümsemesini kesmeden duvara yöneldi.
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16. Bazısı bayram sofralarında senede bir iki kez gö-
ründükten sonra ortadan kaybolur, bazısı ramazan 
sofralarının aranılan lezzetine dönüşür. Güllaç gibi 
sadece ramazanlarda o akça pakça yüzünü gös-
terip yıl boyu bir daha tadamadıklarımızdan ancak 
yöresinde yiyebildiklerimize kadar nice tatlısı vardır 
Anadolu’nun. Otuz yıl öncesine kadar mevsiminde 
ve yerinde tadabileceğiniz bu lezzetlerin bir kısmı-
nın ünü, doğduğu toprakları aşarak tüm Türkiye’ye 
hatta girişimcilerin gayretiyle dünyaya yayıldı.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sıra sayı sıfatı  

B) Sıfat görevinde kullanılmış ikileme

C) Belgisiz zamir

D) Durum zarfı

E) Belgisiz sıfat

17. I. Gençlikte para kazan, kocalıkta kur kazan

 II. Gençlikte ölüm, kocalıkta açlık güç.

 III. Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı.

 IV. Gençlik uçar kuştur, ihtiyarlık naçar iştir.

 Yukarıda numaralanmış atasözlerinden hangile-
ri anlamca birbirine en yakındır?

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

  D) II ve IV E) III ve IV

18. Berber, “Durup dururken çırağı nereden buldun?” 
dedi. “Doğrusu kendi ayağıyla geldi. Bizim evde 
şimdi, uyuyor. Günlerdir yoldaymış garibim, sabah 
ezanı okunurken kapıyı çaldığında yorgunluktan 
ölüyordu. Aslında benim uzaktan uzağa akrabam 
sayılır, dağların ardında bir köyde oturuyor. Babası 
önce kentteki bir berbere vermiş bunu, orada şöyle 
böyle bir yıl kadar çalışmış.”

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Soru zamiri

B) Dönüşlülük zamiri

C) Şahıs zamiri

D) İşaret zamiri

E) Belgisiz zamir

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili söz-
cük, türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Bilim insanları arasında küresel ısınmanın has-
talıkların görülme sıklığını artıracağı yönünde 
yaygın bir kanı var.

B) Tedavi amaçlı ilaçların vücutta hedeflenen böl-
gelere ulaştırılması için küçük robotların kullanı-
mı konusunda çeşitli uygulamalar geliştiriliyor.

C) Bu sayede ilaçlardaki etken maddelerin tedavi 
edilecek bölgeye ulaştırılması ve kontrollü bir 
şekilde salınımının sağlanması hedefleniyor.

D) Günümüze kadar biyolojik ortamda yönlendirile-
bilen az denebilecek sayıda mikro sistem geliş-
tirilmiş.

E) Bu sistemler, genellikle vücudun dolaşım ve sin-
dirim sistemi gibi sıvı içeren bölgelerinde kulla-
nılıyor.

20. I. Daha sonraki yıllarda, bir hastalık olması duru-
munda nefeste bulunan moleküllerden bazıları-
nın oranlarının ciddi miktarda değiştiği gözlem-
lenmiştir.

 II. Son yıllarda ise gelişen analiz cihazları yardı-
mıyla akciğer kanseri, böbrek yetmezliği gibi pek 
çok hastalık için nefeste bulunan belirteç mole-
küller belirlenmiştir.      

 III. Bazen bu değişim her hastalık için farklı olmak-
tadır.   

 IV. Bu belirteç moleküller tespit edilerek yani kokla-
narak hastalıkların kan, idrar testi gibi yöntemle-
re gerek kalmadan teşhis edilmesinin mümkün 
olabileceği düşünülmektedir.

 V. 1970’lerin başından beri yapılan çalışmalar in-
san nefesinin pek çok kimyasal molekülü taşıdı-
ğını göstermiştir. 

 Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir pa-
ragraf oluşturacak biçimde sıralandığında han-
gisi baştan dördüncü olur?    

A) I B) II C) III D) IV E) V    
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21. Her ne kadar çocuk kitapları ile ilgileniyorsak da ço-
cuk edebiyatının ----. Okuma alışkanlığının nasıl geli-
şeceği, dünyayı nasıl tanıyacağı ve dili nasıl öğrene-
ceği doğrudan çocuğun buluştuğu edebiyat metinleri 
ile şekilleniyor. İster şiir ister fantastik roman ister 
fabl olsun her bir metin çocuk için dünyaya açılan 
bir penceredir. Bu pencereden seyrettiği dünya, göz-
lerini kamaştıracak bir güzellikte mi yoksa bir daha 
tekrar açıp bakmak istemeyeceği renksiz ve zevksiz 
bir duvar mı? Muhteşem kitap kahramanları ile tek-
rar tekrar çıkmak isteyeceği bir yolculuk mu zihninin 
içinde dönüp duran, anlamsız kelime yığını mı?..

 Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışı-
na göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) çocuğun edebiyat metni ile ilişkisini artırdığını 
bilmeliyiz

B) doğası gereği bir eğitim işlevi gördüğünü de göz 
ardı etmemeliyiz

C) çocuğun hayatındaki “nasılları” belirlediğini akıl-
dan çıkarmamak gerekiyor

D) çocuğun gündelik hayatta duyduğu kelimeleri 
somutlaştırdığını göz önünde bulundurmak ge-
rekiyor

E) hem akademide hem toplumsal hayatta yazarla-
ra büyük bir itibar kazandırdığını kabul etmeliyiz

22. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş 
cümlesi olamaz? 

A) Yaşar Kemal’in deneme ve düzyazıları, ünlü bir 
edebiyatçının düşünsel arka planının fiziki hari-
tasını vermektedir. 

B) Yaşar Kemal, düzyazılarında, sanatsal yaratıcı-
lığının kaynaklarını verir ve bu kaynakları “doğru 
kaynaklar” olarak savunur. 

C) Yaşar Kemal’in düzyazılarında doğa hem ken-
di başına hem de yazarın “insan asliyeti” diye 
adlandırdığı bir yüceltmenin aracı ve simgesi 
olarak öne çıkar. 

D) Yaşar Kemal’in bu yazısında savunduğu düşün-
celer, sosyalist teorinin bütün toplumsal sorun-
ların ancak devrimle çözülebileceğine dayanan 
söylemine karşıtlık oluşturur. 

E) Yaşar Kemal’in düzyazıları, Alpay Kabacalı 
tarafından yayıma hazırlanan Ağacın Çürüğü, 
Baldaki Tuz, Ustadır Arı ve Zulmün Artsın adlı 
kitaplarda toplanmıştır.

23. (I) Evlerin giriş kapılarını süsleyen tokmakların ta-
mamının sipariş yoluyla yapıldığı Tokat’ta, özel 
istek üzerine yapılan tokmakların çizimini kuyum-
cuların, dökümünü ise demircilerin yaptığını öğren-
mekteyiz. (II) Kapıya her vurulduğunda çıkan ses, 
tokmağın değil kendisine emanet edilen sırrın, eve 
gelen misafire, bulunduğu mahalleye ses ve tını 
olarak fısıldanmasıdır. (III) Ev içindeki tüm kurallar, 
evi ilgilendiren hususlar için de geçerli olup tokmak 
siparişini kuyumcuya evin en yaşlısı, tercihen de 
dede veya baba vermektedir. (IV) Tokmağın şeklini, 
motifini; ailenin mesleği, sosyal statüsü gibi günde-
lik hayata ait detaylar belirlemektedir. (V) Sosyal 
statü ve ekonomik durum önce mimariyi, daha son-
ra da mimariyi oluşturan unsurları şekillendirmeye 
devam etmektedir. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
si düşüncenin akışını bozmaktadır? 

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

24. (I) Türk halk müziği, Asya’dan Avrupa’ya uzanan ge-
niş bir coğrafyada, tarih boyunca ezgisel ve çalgısal 
açıdan çeşitlenerek günümüze gelmiş bir müzik türü 
olarak kabul edilmektedir. (II) Halkın gündelik ya-
şantısının aynası olan bu müzik; evlenme, ölüm vb. 
merasimler başta olmak üzere hayatın birçok ala-
nında kendisine yer bulabilmiştir. (III)  Anadolu’nun 
bu köklü müzik geleneği, yöresel motiflerle, farklı 
kültür ve yaşam biçimleriyle doludur. (IV) Türk halk 
müziğinin ağırlıklı olarak söze dayalı bir müzik ol-
ması, çalgıların daha çok sese eşlik eden yardım-
cılar olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur. (V) 
Bu durumun da çalgıların gelişimini olumsuz yönde 
etkilediği düşünülebilir. (VI) Çalgılar tarih boyunca 
doğal imkânlar çerçevesinde, belirli standartlardan 
uzak bir anlayışla, yerel usta ve icracılar tarafından 
üretilmiştir.

 Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf 
hangi cümleyle başlar? 

A) II B) III C) IV D) V E) VI
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25. 1914’te doğdum. 1 yaşında kurbağadan korktum. 
2 yaşında gurbete çıktım. Yedisinde mektebe baş-
ladım. 9 yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya 
merakım başladı. 13’te Oktay Rifat’ı, 16’da Melih 
Cevdet’i tanıdım. 19’dan sonra avarelik devrim baş-
ladı. 20 yaşından sonra da para kazanmayı ve sefa-
let çekmeyi öğrendim. 25’te başımdan bir otomobil 
kazası geçti. Çok âşık oldum, hiç evlenmedim.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi-
si yoktur?

A) Açıklayıcı anlatıma başvurma

B) Birinci kişili anlatım kullanma

C) Özetleyici anlatımdan yararlanma

D) Yalın bir dil tercih etme

E) Betimleyici ögelere yer verme  

26. Sanat, içinden doğduğu toplumu, çevreyi, olayları 
bir tarihçi gibi değil; yeni bir anlayışla, kendi doğa-
sında özümseyip yeni bir biçim ve dille inşa eder. 
Goethe Alman, Baudelaire Fransız, Dostoyevski 
Rus dünyasının ve birikiminin bir yansımasıdır. 
Yunus Emre, Mevlana, Bâkî, Fuzulî, Şeyh Galip ve 
Mehmet Akif gibi şairlerimiz bizim medeniyetimizin 
sesidir. Burada belirleyici olan o topraklara ait kut-
sallar, inançlar ve dindir. Çünkü sanat ve edebiyat 
tarihsel süreç içerisinde kutsalla hep iç içe olmuştur. 

 Bu parçada yazar düşüncesini inandırıcı kılmak 
için aşağıdakilerin hangisinden yararlanmıştır? 

A) Açıklamadan  B) Betimlemeden 

C) Alıntı yapmadan  D) Örneklemeden  

             E) Tartışmadan 

27. Sürekli artan kullanım alanları ile birçok insanın dik-
katini çeken üç boyutlu yazıcıların hayatlarımızda 
ne gibi değişiklikler yapacağını hepimiz merak edi-
yoruz. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi, kuşkusuz birçok 
yenilik getirecek ve daha sürdürülebilir bir dünyada 
yaşamamıza katkıda bulunacak. Bir bisiklet tama-
men bu yazıcı kullanılarak üretilebiliyor artık. Bunun 
yanında tüm insanlığın geleceğini şekillendirecek 
çalışmalara da katkıda bulunacağı görülüyor. Şimdi 
ilgiyle takip edilen Ay’da üs inşa projesi, Ay’da bu-
lunan malzemeleri kullanabilen devasa boyutlu bir 
yazıcı ile Ay’da binalar inşa edilecek. İçinde yaşa-
nabilecek boyutlardaki binaların resimleri bile hazır. 
İngiltere merkezli bir mimarlık firmasının projesi, 
şimdilik hayata geçmemiş olsa da uzun vadede çok 
mantıklı bir fikir olarak karşımıza çıkıyor. 

 Bu parçada, üç boyutlu yazıcılarla ilgili üzerinde 
durulan asıl konu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kendi araçlarımızı yapmamızı sağlayacağı 

B) Ay’da yaşanabilir binalar inşa edebileceği 

C) Geleceğimizi nasıl şekillendireceği 

D) Herkes tarafından alınıp kullanılabileceği 

E) En gelişmiş bilimsel etkinlik olduğu

28. İçinde bulunduğumuz yeni durumun adını koyabil-
miş değiliz. Taşra da merkez de dilimizde hâliha-
zırda var olan ve kavram çantamızın içerisinden 
çıkardığımız kavramlardan ikisi. Biz de hâlâ onlarla 
anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hâlbuki 
merkezin merkezde olduğu ve etrafında bir taşranın 
oluştuğu, “taşra”nın net bir şekilde ayrıldığı, taşra 
ve merkez arasında merkez-taşra ilişkisinin kuralla-
rının geçerli olduğu bir adabımuaşeret düzleminden 
söz edemeyiz bugün. Geçmişte taşra-merkez ara-
sındaki ilişkinin bir kültürü vardı, artık bu yok. 

 Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden 
yakınmaktadır? 

A) Taşraya gereken önemin verilmemesinden 

B) Merkez - taşra ayrımının yapılmasından 

C) Taşranın, işlevini yitirmesinden 

D) Merkez ve taşranın iç içe geçmesinden 

E) Taşra ve merkez kavramlarının anlaşılamama-
sından
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29. Bilim dünyasının en popüler maskotu olarak kabul 
edilen su ayıları, daha bilimsel adıyla tardigradlar, 
gerçekten de çok özel canlılar. İlk görüşte kurgu 
ürünüymüş izlenimi uyandırabilen bu tuhaf canlılar 
en az 500 milyon yıldır dünyadaki varlığını sürdürü-
yor. Su ayılarını popüler bilim gündeminde ön plana 
çıkaran en önemli özellikleri çok çeşitli uç koşulla-
ra karşı sıra dışı biçimde dayanıklılık göstermeleri. 
Son yıllarda su ayıları konusunda yapılan çok sayı-
da araştırmaya ve önemli keşiflere rağmen bu can-
lıların üstün dayanıklılığına ilişkin büyük resim hâlâ 
gizemini koruyor.

 Bu parçadan hareketle “su ayıları” ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Yeryüzündeki en eski canlı türü olarak ön plana 
çıktığına

B) Her türlü koşulda yaşayabildiklerine

C) Önemli bir bölümünün karasal ortamlarda yaşa-
dığına

D) Dayanıklılıkları ile ilgili kimi soruların henüz ya-
nıt bulmadığına

E) Dünya üzerinde geniş bir yayılım alanına sahip 
olduklarına

30.  Şair, sadece başına gelenleri değil, başkalarının ba-
şına gelen hatta gelebilecek olanları da gözler, kok-
lar. Fransız şair ve eleştirmen Rouseselot şöyle bir 
hikâye anlatır: “Bir ressam başka bir manzara resmi 
çizen ressama, sakın koyun resmi yapmayın, der. 
Biri daha çıkar ve koyunu sizden daha iyi çizer. Ama 
hiç kimse tabiat kadar koyunu koyuna benzetemez. 
İyisi mi gördüğünüzü değil de görmediğinizi çizin.’’ 

 Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A)  Şiir, sanatların en soylusudur ve özneldir. 

B) İyi bir şair olmanın yolu, iyi bir gözlemci olmak-
tan geçer. 

C) Her ressam iyi bir şair olamaz. 

D) Şair, etrafına herkesten farklı bir gözle bakan 
kişidir. 

E) Bazı şairler tabiat manzaralarını şiire yansıt-
makta başarılıdır.

31. • Var olan her canlı, ekosistem için doldurulamaz 
bir yere sahiptir. Miniğinden devine tüm hayvan-
lar kutlu döngüde birbirlerine fayda sağlar, ki bu 
faydalar listelere sığmaz taşarlar. Örneğin, arılar 
dünya için baldan daha önemli olan tozlaşmayı 
sağlarlar. Tozlaşma bitki yaşamını etkileyen baş 
faktördür. Bizi ve hayvanları besleyecek olan 
bitkiler tozlaşma ile var olabilir. Ne yazık ki dün-
ya üzerindeki 250 milyar arının yok oluşu insan 
ile doğa etkileşimi yüzünden meydana geldi.

 • Güzel kanatlarıyla polen dağıtımını sağlayan 
kelebekler, iklim değişikliği tahminlerine yar-
dımcı oluyor. Yapılan araştırmalar, Avrupa’daki 
kelebeklerin iklim değişikliği sebebiyle sürekli 
kuzeye göçtüğünü söylüyor. Kelebekler yaşa-
mak için ılık iklimleri tercih eder. Araştırmaların 
gösterdiğine göre, kelebekler kuzey yarım kü-
rede normalde olduğundan daha erken ortaya 
çıkıyor. Bu da bilim insanlarının iklim değişikli-
ğinin etkilerini incelemelerine ve bunu önlemek 
için neler yapabileceklerini bulmalarına yardım 
ediyor.

 Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) İki farklı görüşün birbirini destekleyen yönlerini 
göstermektedirler.

B) İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu 
vurgulamaktadırlar.

C) İki farklı olgunun benzer sonuçlarını ele almak-
tadırlar.

D) Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı ör-
nekler sunmaktadırlar.

E) İki farklı konuyu benzer nedenlerle açıklamakta-
dırlar.



R
au

nt

TYT • Türkçe A

812. SINIF Diğer sayfaya geçiniz.

32.  Öğrenciler, çevrelerinde meydana gelen olayları 
aynı şekilde algılamazlar. Bazı öğrenciler olayları 
çevrelerinden soyutlayarak ele alırken bazıları olay-
ları meydana geldikleri çevre içinde değerlendirirler. 
Diğer yandan kişiler arası algılama farklılıklarında 
olduğu gibi, algılanan olayların ele alınıp işlenme ve 
düşünme süreçleri açısından da farklılıklar mevcut-
tur. Eğitim-öğretim ortamlarında, öğrencilerin sahip 
olduğu bilişsel ve psikolojik farklılıklar ile çeşitli yete-
nek, tutum ve değer türleri zengin bir çeşitlilik oluş-
turmaktadır. Öğrencilerde bulunan bu farklılıklar, on-
ların öğrenmede geçirdikleri süreçleri ve bu süreçte 
oluşturdukları basamakları da etkilemektedir. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir? 

A) Öğrencilerin çevrelerinde meydana gelen olay-
ları farklı şekillerde algıladıklarına 

B) Olayın çevreyle ilişkisini öğrencilerin farklı de-
ğerlendirdiğine 

C) Olayları ele alma ve düşünme süreçlerinde or-
tak noktaların olabildiğine 

D) Öğrencilerdeki psikolojik farklılıkların yetenek, 
değer gibi türlerde zenginlik oluşturduğuna 

E) Öğrencilerdeki farklılıkların onların öğrenme sü-
reçlerini de etkilediğine

33. On beş senelik dönemi kapsayan yaklaşık elli 
yazı… Kimi genç bir öykücünün öykü yazma deney-
lerine odaklanan, kimi başka öykücülerin öykülerine 
benzemeyi deneyen, kimi daha nesnel hatta akade-
mik bir sesi deneyen yaklaşık elli yazı… Öznelliği 
keyfiliğe, nesnelliği bıktırıcı bir matematiğe bağla-
madan “başkasının öyküsüne” dair bir kanaat be-
lirtmek… Öykülerimin ortak noktası, birkaçı dışında 
tamamının samimi bir sohbet havasında olması, 
rahat okunmasıdır. 

 Bu parçadaki öykü yazarı için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) Öykülerinde içten ve pürüzsüz bir anlatım yeğle-
miştir.

B) Öykülerinde yazar ve okurlarla yapılan söyleşi-
lere yer vermiştir. 

C) Bazı öykülerinde akademik bir arayışa girmiştir. 
D) Öznel ve nesnel ölçütlerde sınırı aşmamaya ça-

lışmıştır. 
E) Yer yer öykünme yoluna giderek öykü yazmıştır.

34. Osman karakterini yazarken şöyle bir kaygım vardı: 
Osman karakteri başkaraktere ağabeylik yaparken 
bilge adam gibi bir tiplemeye, böyle bir klişeye dön-
me tehlikesi vardı. Onu bu çizgiden çıkarmak için, 
zaaflarıyla beraber perdeye aktarmaya çalıştım. 
Ali’nin üstünde çok kesin etkisi olan, onun sözünden 
çıkmadığı biri gibi değil de daha çok yakın bulduğu, 
edebiyat ya da insanlık hâlleri üzerine konuşabil-
dikleri bir dostluk zemini, bir ağabey-kardeş zemi-
ni kurmaya çalıştım. Osman, filmin sonunda kendi 
zaaflarından da bahsediyor. Hatta Osman, Ali’ye 
“Sen nereden öğrendin böyle susmayı?” diye sor-
duğunda kendisi sürekli konuşan adam ve belki de 
Ali tüm yaşadıklarından ötürü ondan daha olgun bir 
pozisyonda. Bu kaygı ile yola çıktığım için Osman’ı 
aslında daha az konuşturdum. 

 Bu parçada senaristin Osman karakterini ya-
zarken duyduğu kaygının sebebi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Yerel çizgilerle çerçevelenmiş bir tablo resmet-
mek istemektedir. 

B) Düş gücünün insan üzerindeki etkilerini ortaya 
koymaya çalışmaktadır. 

C) Sinemanın insana dair sorunları ve çözümlerini 
merkeze almak niyetindendir. 

D) İzleyicide gerçeklik duygusunu pekiştirecek bir 
kurguyu amaçlamaktadır. 

E) Evrenseli yakalamak için insanın temel sorunla-
rına dikkat çekmektedir.
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35. Büyük ve kalabalık şehirlerde yüz yüze görüşebil-
mek için uygun ve doğal ortamlar neredeyse ta-
mamen yok edildi. Ana yollar, caddeler, sokaklar 
insandan çok araçla dolu. Sırf “dostlar alışverişte 
görsün” diye beton bloklar arasına sıkıştırılmış, 5-10 
sabinin mecburen kendini attığı, pek çoğu yeşillik-
ten mahrum “sözde parklar”, hangimizin bedenini 
teskin edebilir? Hem park sadece salıncak ve kay-
dıraktan ibaret ve yalnız çocuklara özgü bir alan mı 
olmalıdır? Mesela yetişkinlerin de oturup bedenen 
ve ruhen dinlenebildikleri, iki lafın belini kırıp gülüp 
eğlenebildikleri, çimenlere uzanıp kitap okuyabildik-
leri bir yer olmamalı mıdır? 

 Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Büyükşehirlerdeki araç sayısı, yaşamı olumsuz 
etkilemektedir. 

B) Çocukların dinlenme alanları her yerde yetersiz 
kalmaktadır. 

C) Büyükşehirlerde insanların huzurlu bir şekilde 
dinleneceği ortamlara ihtiyaç vardır. 

D) Büyükşehirlerdeki cadde ve parklar kurallara 
uygun yapılmamaktadır. 

E) Büyükşehirlerde insanlar birbiriyle yüz yüze gö-
rüşmekten kaçınmaktadır.

36. İnsanlık var oluşundan bu yana görsel anlatım yo-
luyla yaşadıklarını ifade etme gereksinimi duymuş-
tur. Minyatür de bu görsel araçlar arasında önemli 
bir sanattır. Minyatürlerin kullanıldığı yerlerden biri 
de el yazması kitaplardır. El yazması kitaplarda 
minyatürlerin yer almasının nedeni metinleri daha 
anlaşılır hâle getirmektir. Metinde anlatılmak iste-
nen düşünce minyatürler sayesinde somutlaştırıla-
rak okuyucunun idrakine sunulur. Öyle ki sadece ki-
taplardaki minyatürler incelenerek yazının içeriğiyle 
ilgili değerlendirmelerde bulunabilmek çoğu zaman 
mümkün olabilmektedir. 

 Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdaki 
sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Minyatürler, el yazması kitaplarda da görsel an-
latım aracı olarak kullanılmıştır. 

B) El yazması kitaplar ancak minyatürler sayesin-
de anlaşılabilmektedir. 

C) El yazması kitaplardaki minyatürleri incelemek 
yeterlidir. 

D) Tarihte görsel anlatım araçlarının en etkilisi min-
yatürler olmuştur. 

E) Düşünceyi en iyi ifade etmenin yolu, minyatür 
sanatını el yazması eserde kullanmaktır.

37. Giacomo, sadece kitaplarıyla meşgul olmak isteyen, 
insanları görmekten huzursuzluk duyan bir kitap kur-
dudur. Dışarıdan bakımsız, çirkin ve anlamsız bir gö-
rünümü olan Giamoco, içine kapanıktır. Hep kapalı 
hücresinde yaşar ve nadiren kitap müzayedelerinde 
görülür. Ketum, hayalperest ve karamsar olan bu 
adam sadece el yazmalarına dokunurken mutludur. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edi-
len kişinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Ağzı sıkı 

B) Her şeyi kötüye yoran 

C) Kitaplara aşırı düşkün 

D) Aza kanaat getiren

E) Duygularını paylaşmayı sevmeyen
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TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

38. Halit Ziya üslup sahibi bir yazardır. Eserlerinde sa-
natlı, uzun uzun ve süslüce anlatmaya dayalı bir 
sanat anlayışını benimsemiştir. Bu anlayışın, Türk 
hikâye dilinin gelişmesine katkısı olmuştur. Ancak 
bu anlayış, kimi zaman da yazarın eserlerini oku-
mayı zorlaştırmıştır. Halit Ziya “hikâyeci yetenekle” 
doğmuş bir yazardır. Zamanın öğütücülüğüne da-
yanabilecek, “insan”ı anlatan, realist veya romantik, 
başarılı, Türk hikâyeciliğine güzel hikâyeler arma-
ğan etmiş bir yazar olarak anılacaktır. 

 Bu parçadan hareketle Halit Ziya ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez? 

A) Kendine özgü bir üslubu vardır. 

B) Hikâyelerinde sanatlı bir dil kullanmıştır. 

C) Bazı hikâyelerinde kusurlu bir dil kullanmıştır.

D) Zamana dayanıklı eserler vermiştir. 

E) Farklı özellikte hikâyeler kaleme almıştır.

39.  Berber sandalyesini camın dibine çekmiş, hiç kıpır-
damadan öylece oturuyordu. Perdenin arkasındaki 
çaydanlık kaynamamıştı henüz; gene de o, az son-
ra başlayacak fokurtuyu işittiğinden emindi. Dahası, 
kimi zaman bir yanını cam dibindeki sandalyede bı-
rakarak yerinden kalkıp çayı demliyor; sonra koca-
man bir bardakla geri dönerek köy meydanına baka 
baka içmeye başlıyordu. Üstelik çay hiç de kötü de-
ğildi; buruk tadıyla aynalara yansıyan yüzünü geri 
veriyordu onun, aynaların ötesine dağılan sıkılmışlı-
ğını yüreğinden biraz daha uzaklaştırıyordu.

 Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Hâkim bakış açısıyla kaleme alınmıştır.

B) Görsel ve işitsel ögelerden yararlanılmıştır.

C) Kahramanın iç dünyası betimlenmiştir.

D) Benzetme yapılmıştır.

E) Sanatlı bir dil tercih edilmiştir.

40. Gazeteci :

 (I) ----

 Yazar : 

 — Eleştirileri okumam. Birçok yazar okuduğunu 
söyler ama yalan söylüyor. Ben söylemiyorum ama. 
Eşim her eleştiriyi okur tabii ama sadece kötü olan-
ları okur, yüksek sesle okur. Olumsuz eleştirileri 
kabul etmemi ister. Olumlu eleştiriler mi, boş ver, 
gitsin.

 Gazeteci :

 (II) ----

 Yazar : 

 — Gerçekçi biriyim, işimde gücümdeyim ama ro-
man yazdığım zaman içimdeki tuhaf, gizli yerlere 
gidiveriyorum. Yaptığım şey kendimi, içimi keşfet-
mek. Eğer gözlerinizi kapatıp kendinizi dinlerseniz 
farklı bir dünya görebilirsiniz. Kozmosu keşfetmek 
gibi ama içinizde olan bir şey. Farklı, tehlikeli ve ür-
kütücü bir yere gidince önemli olan, dönüş yolunu 
bilmek.

 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. Okuma tutkunuzda bir öncelik var mı?

 II. Hayalî ögelerle dolu bir roman yazma fikrine 
nasıl kapıldınız?

B) I. Eleştiri okur musunuz?

 II. Fantastik roman yazmaya nasıl karar verdi-
niz?

C) I. Neden hakkınızda yazılan eleştirileri oku-
muyorsunuz?

 II. İyi yazar olmak çok okumaya bağlı, derler. 
Katılıyor musunuz bu görüşe?

D) I. Hakkınızda yazılanları okur musunuz?

 II. Kitaplarınız gerçeküstü ve fantastik ögelerle 
dolu. Yaşamınız da öyle mi?

E) I. Ne tür yazılar okumaktan hoşlanırsınız?

 II. Romanlarınızdaki gerçeküstücülük yaşantı-
nızdan mı besleniyor?
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yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.

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

11 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

1. Antalya çevresinde yapılan kazı çalışmalarında 
Beldibi ve Belbaşı mağaralarında taştan yapılmış 
araç - gereçlere, yabani hayvan kemiklerine ve in-
san iskeletlerine rastlanmıştır.

 Bu bilgilere göre;

 I. İnsanlar alet yapma becerisine sahiptir.

 II. Tarımsal üretim başlamıştır.

 III. Siyasi örgütlenmeler kurulmuştur.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin uzun ömürlü 
olmamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili 
olduğunu savunulabilir ?

A) Kurultayın danışma meclisi olarak görev yap-
ması

B) Ülkenin doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılarak yö-
netilmesi

C) Kağana yönetme yetkisinin Tanrı tarafından ve-
rilmesi

D) Konar-göçer yaşam tarzına sahip olmaları

E) Ekonomilerinin hayvancılığa dayalı olması  

3. Papa II. Urbanus, İslam Dünyasına karşı geniş 
ve ortak bir sefer planlayarak 1095 yılında, tüm 
Hristiyanları “Kudüs için” çağrısı ile harekete ge-
çirmiş, böylece iki yüzyıldan fazla sürecek Haçlı 
Seferleri başlamıştır.

 Bu bilgiye dayanarak;

 I. Müslümanlara karşı güç birliği yapılmıştır.

 II. Kilise kralların yetkisini  kullanmıştır.

 III. Dinler arası mücadele yaşanmıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III

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

4. Amasya Genelgesi’nde;

	 • Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kara-
rı kurtaracaktır.

	 • Bütün illerin her sancağından, halkın güvenini 
kazanmış üç temsilci Sivas’ta yapılacak olan 
millî kongreye katılacaktır.

	 • Askerî ve millî örgütler hiçbir şekilde lağvedilme-
yecektir.

 Amasya Genelgesi hazırlanırken;

 I. ulusal egemenliği gerçekleştirmek,

 II. ulusal güçlerin tek bir amaçta birleşmesini sağla-
mak,

 III. silahlı mücadeleye devam etmek

 amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği 
savunulabilir?

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

5. Erzurum Kongresi’nde ;

	 • Manda ve himaye kabul edilemez.

	 • Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal 
dengemizi bozan ayrıcalıklar verilemez.

	 • Mebusan Meclisi derhâl toplanmalıdır.

	 • Kuvay-ı Millîye’yi etkin kılmak esastır.

 kararları alınmıştır.

 Erzurum Kongresi’nin yalnızca bu maddelerine 
bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Ulusal kararlar alınmıştır.

B) Koşulsuz tam bağımsızlık hedeflenmiştir.

C) Hükûmet işlerinin meclis denetimi altında yürü-
tülmesi amaçlanmıştır.

D) İstanbul Hükûmeti Millî Mücadeleyi destekle-
miştir.

E) Bağımsızlık için direnişin devam edeceği karar-
laştırılmıştır.
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12 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

6. Coğrafya dünyanın doğal ve beşeri özellikleri hak-
kında araştırma yapan bir bilim dalıdır. Bu araştırma 
konularından bir bölümü de dünyanın hidrolojik ve 
jeomorfolojik özellikleridir.

 Aşağıda belirtilen araştırma konularından han-
gisi coğrafyanın alt dalları arasında sayılan hid-
rografya ve jeomorfolojinin ortak ilgi alanı ara-
sında yer alır? 

A) Dünya’da su kaynakları nasıl bir dağılım göster-
mektedir?

B) Ay ve Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketle-
ri okyanus suları üzerinde nasıl bir etki oluştur-
maktadır?

C) Deniz sularında bulunan mineraller canlı yaşa-
mını nasıl etkiler? 

D) Bölgelerin iklim özellikleri ile turizm faaliyetleri 
arasında nasıl bir ilişki vardır? 

E) Deniz ve okyanus sularının hareketleri karasal 
bölgelerde nasıl bir kıyı dokusu oluşturur?

7. Aşağıdaki şekillerde Ekvator üzerinde bulunan K ve 
L merkezlerinin ufuk düzlemlerinde, 21 Mart günü 
güneşin aynı andaki konumları gösterilmiştir.

  

  Buna göre, K ve L merkezleri ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki iddialardan hangisinin doğruluğu kesin 
değildir?

A) K ile L arasında 160 dakikalık yerel saat farkı 
bulunur. 

B) L merkezi daha batıda yer alır. 

C) K merkezinde güneş 3 saat 20 dakika sonra ba-
tar. 

D) L merkezi Başlangıç Meridyeni üzerinde yer alır.  

E) L merkezinde öğle vakti yaşanır.

8. Aşağıdaki izohips haritasında numaralandırılmış ta-
ralı alanların iz düşüm alanları birbirine eşittir. 

 

 Taralı alanların bölge içinde kapsadığı yükselti 
değerleri ile ilgili olarak aşağıdaki iddialardan 
hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) I. bölgede 1100 metrenin üzerinde yükselti de-
ğeri bulunur.

B) II. bölgede 400 metrenin altında yükselti değer-
leri yer alır. 

C) III. bölgede 700 metrenin üzerinde yükselti alan-
ları mevcuttur.

D) IV. bölgede 600 metrenin altında yükselti değer-
leri bulunur.

E) V. bölgede 1200 metrenin üzerinde yükselti de-
ğerleri bulunur.

9. Dünyanın şekline bağlı olarak belirli yönlerde hare-
ket edildiğinde bazı coğrafi değişimler gözlenir.

 Yaptığı hareket sonrasında;
• Deniz sularının tuzluluk oranı azalıyor.
• Kalıcı kar sınırı deniz seviyesine yaklaşıyor.
• Kutup Yıldızı’nın ufukta görünüm açısı büyüyor.

 sonuçlarına ulaşan bir gözlemcinin, araştırma 
sürecini aşağıdaki coğrafi alanlardan hangileri 
arasında yaptığı kanıtlanabilir? 

A) 55° Kuzey paralelinden 20° Kuzey paraleline  
 (Tam güney yönünde)
B) 50° Güney paralelinden 20° Güney paraleline 
 (Tam kuzey yönünde ) 
C) 10° Doğu meridyeninden 30° Batı meridyenine 
 (Tam batı yönünde)
D) 10° Kuzey paralelinden 50° Kuzey paraleline 
 (Tam kuzey yönünde)
E) 20° Doğu meridyeninden 40° Doğu meridyenine 
 (Tam doğu yönünde)
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13 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

10. Aşağıdaki şekilde dünyanın hareketlerine bağlı ola-
rak oluşan bazı coğrafi değerler gösterilmiştir.

 

 Şekilde numaralandırılarak gösterilen coğrafi 
değerlerin kavram karşılığı aşağıdakilerden han-
gisinde doğru belirtilmiştir?

 
1 2 3

A) Yer ekseni Ekliptik Ekvator

B) Ekliptik Ekvator Yer ekseni

C) Ekliptik Yer ekseni Ekvator

D) Ekvator Ekliptik Yer ekseni

E) Ekvator Yer ekseni Ekliptik

11. Parmenides’e göre varlık “Bir”dir; ezelî-ebedî, bölü-
nemez, değişemez ve süreklidir. Ona göre, varlığın 
sürekli değişimini kabul edersek bir an önce var 
olan şeyin artık var olmadığını, şimdi ortaya çıkan 
şeyin de bir an önce var olmadığını söylemiş oluruz. 
Oysa varlık ezelî olduğu için sonradan var olamaz, 
ebedî olduğu için yok olamaz, “Bir”dir ve bölünüp 
çoğaltılamaz. Ona göre duyularımızla algıladığımız 
değişim bir görünüşten ibarettir, bir aldanıştır. Asıl 
olan varlık değişmeyendir.

 Parmenides’in bu parçadaki görüşlerinden ha-
reketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Varlığın durağan nitelikte olduğu

B) Yaşanılan dünyanın gerçeklikten uzak olduğu

C) Değişimin bir yanılsama olduğu

D) Varlığın kendisiyle özdeş kaldığı

E) Evrenin sürekli oluşmakta olduğu

12. Sokrates’e göre, insanın doğasını gerçekleştirmesi-
ni ve gerçek amacına ulaşmasını sağlayan tek bilgi, 
iyi ve kötüye, neyin gerçekten iyi ve neyin kötü ol-
duğuna ilişkin bilgidir. Tüm insanlar doğaları gereği 
mutlu olmayı istediklerinden ve neyin iyi neyin kötü 
olduğunun bilgisi insanları mutluluğa götüren tek yol 
olduğundan, bu bilgi tüm insanlar için zorunludur. 
Adaletin, cesaretin ve ölçülülüğün bilgisine sahip 
olan insan, zorunlu olarak adil, cesur ve ölçülü bir 
insandır. Erdemli insan, kendi özüne uygun olarak 
eylemde bulunan, kendini gerçekleştiren ve dolayı-
sıyla mutlu olan insandır.

 Bu parçaya göre ahlaklı olmanın koşulu aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kavramların bilgisine sahip olmak

B) Her şeyden şüphe etmek

C) Deneyimin bilgisine güvenmek

D) Maddi hazları doyurmak

E) Ben sevgisine yönelik eylemlerde bulunmak

13.  MS 2. yy. - MS 15. yy. Hristiyan felsefesinin kö-
keninde kutsal kitabın bulunduğu söylenebilir. 
Dönemin felsefi açıdan en önemli konusu, akıl ve 
inanç arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirleme 
problemi olmuştur. Akıl ve inanç arasındaki ilişki, 
felsefe ile din arasındaki ilişki olarak ele alınmıştır. 
İlk Çağ düşünürlerinden alıntılanan felsefi görüşler, 
genellikle dinsel fikirleri desteklemek amaçlı kulla-
nılmıştır. Tanrı, ruh, öteki âlem gibi konular tartı-
şılmış, çoğunlukla metafizik açıklamalar etrafında 
dönen bir felsefi birikim oluşmuştur.

 Bu parçaya göre MS 2. yy. - MS 15. yy. Hristiyan 
felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?

A) Filozoflar, birbirlerini eleştirmişlerdir.

B) Doğaötesi konulara yönelik fikirler geliştirilmiştir.

C) Akıl merkezli felsefi sistemler ortaya çıkmıştır.

D) İnanmak için bilmek gerektiği savunulmuştur.

E) Dogmatik düşünüş ortadan kalkmıştır.
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1412. SINIF Diğer sayfaya geçiniz.

14. Ahmet Cevizci, Ortaçağ Felsefesi Tarihi isimli ese-
rinde şöyle der: “Felsefe Antik Yunan’da bütün di-
siplin veya bilimlerin anası veya kraliçesi, modern 
dönemde ise bilgi ağacının kökü olduğu yerde, MS 
2-15. yy.’da felsefeye, vahyi veya Tanrı’nın kelâmını 
konu edinen teolojinin altında bir yer verilir. Buna 
göre, Orta Çağ’da hemen hemen bütün filozoflar, 
salt merakı gidermek amacıyla yapılan felsefe ile 
hakikatin bulunabilmesi için teolojik araştırmaların 
hizmetinde olan bir felsefe arasında bir ayırım yap-
mış ve bunlardan birincisinin sadece yararsız değil, 
açıkça zararlı olduğunu da öne sürmüşlerdir. Başka 
bir deyişle, İlk Çağ Yunan düşünürleri temel görev-
lerini, insanın doğayla olan ilişkisini ve bir toplum 
içinde kendini gerçekleştirme hedefine nasıl erişe-
ceğini gözler önüne sermek olarak belirlerken, Orta 
Çağ düşünürleri önemli olan biricik şeyin insanın 
doğaüstü varlık alanıyla, aşkın ve mutlak olarak yet-
kin varlıkla olan ilişkisi olduğunu öne sürmüşlerdir. 
Bu da, doğal olarak Orta Çağ’da felsefenin içeriğini 
ve konu alanını baştan sona değiştirmiştir.”

 Bu parçaya göre MS 2. yy. – MS 15. yy. felsefesi 
için;

 I. İnancın felsefe ile temellendirildiği

 II. İlk Çağ düşünürlerinin geleneğinin devam ettiril-
diği

 III. Felsefede metafiziğin ağırlıklı olarak yer aldığı

 maddelerinden hangileri söylenemez?

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

  D) I ve II  E) II ve III

 

15. Anselmus’a göre Tanrı, kendisinden daha yetki-
ni düşünülemeyen veya tasarlanamayan varlıktır. 
İnsanda, böyle bir yetkin varlık fikri ya da idesi var-
dır. İnsan sınırlı bir varlık olduğu için, sınırsız varlık 
fikrini kendi üretmiş olamaz, bu fikir Tanrı tarafından 
insan zihnine verilmiştir. Buradan da Tanrı’nın mut-
lak varlığı fikrine ulaşılmış olur. Tanrı, cismi olma-
dan her şeyi gören ve her şeyi bilendir. O, adaletin 
kendisi, iyiliğin kendisi, bilgeliğin kendisi, varlığın 
kendisidir. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil-
mektedir?

A) İlk nedenin Tanrı olduğunu söyleyen kozmolojik 
kanıtlamaya

B) Ruhun ölümsüz olduğuna

C) Bu dünyadaki her varlığın bir ideasının olduğuna

D) İyi ve kötüyü seçme özgürlüğünün bulunduğuna

E) Tanrı fikrinden yola çıkan ontolojik kanıtlamaya

16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi der-
sini yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam 
Hatip Okulları öğrencileri / mezunları cevaplaya-
caktır.

16. İbadetin inceliklerini yerine getirmek, Allah’ın 
koyduğu sınırlar konusundaki titizlikten dolayı 
hatalardan uzak durmaya özen göstermek, iba-
detleri sadece Allah’ın rızası için yapmak aşağı-
dakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Sadaka B) Takva C) Mutasavvıf

  D) Zekât  E) Tevekkül

17. Aşağıdakilerden hangisi zekât vermenin koşul-
larından biri değildir?

A) Müslüman olmak

B) Yetişkin çağa gelmek

C) Asgari geçim düzeyine sahip olmak

D) Aklı yerinde olmak

E) Erkek olmak
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15 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

18. “Allah ahirette inkârcılara şöyle sorar: ‘Dünyada kaç 
sene kaldınız?’ Onlar: ‘Bir gün veya daha az bir süre 
kaldık, hesabı tutanlara danışılabilir.’ derler. Allah 
şöyle der: ‘Çok az bir süre kaldınız, keşke bunu 
daha önce (dünyada) bilmiş olsaydınız. Sizi boşuna 
yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinize 
mi inandınız?’ (Müminun Suresi, 112.,-115.) aye-
ti, insanın, gelip geçici olan dünya hayatının değil, 
kalıcı olanın peşine düşmesi gerektiğini dile getir-
mektedir. Hz. Peygamber için gönderilen bir ayette 
de “Senin için ahiret yurdu dünya hayatından daha 
hayırlıdır.” (Duha Suresi, 4., ayet) buyrulmaktadır.

 Kur’an-ı Kerim’in bu ayetlerinde aşağıdaikle-
redn hangisi üzerinde durulmaktadır?

A) Fitre vermek  B) Namaz kılmak

C) Ahirette iman  D) Dinin evrenselliği

         E) Fidye vermek

19. İsteklerine kolaylıkla ulaşabilen birinin hayattan tam 
olarak keyif alması beklenemez. Bu kişi, hayatının 
sonuna kadar mutluluğu yakalayamaz. Bu kişinin 
geçici zevklere değil, kalıcı ve ebedi olana yönel-
mesi, dünyada ve ahirette onun kurtuluşu olacaktır.

 Bu parçada anlatılan durumu, aşağıdaki Kur’an-ı 
Kerim ayetlerinden hangisi açıklayıcı değildir?

A) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl.

B) Biliniz ki kalpler ancak Allah’ı zikretmekle doy-
gunluğa erişir.

C) Müminler o kimselerdir ki yalarında Allah anıldı-
ğında kalpleri ürperir.

D) Biz göğü yedi kat olarak yükselttik.

E) Namaz, insanları hayırsızlıktan ve kötülüklerden 
alıkoyar.

20. Kur’an’ın indirilişi, Hz. Muhammed’in 610 yılının 
Ramazan ayında ilk vahyi almasıyla başlayıp, ve-
fat ettiği 632 yılına kadar sürmüştür. İlk vahiy, Kadir 
Gecesi’nde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim, yaklaşık 
olarak 23 yıllık bir süre içinde ayet ayet veya sure 
sure tamamlanmıştır.

 Kur’an-ı Kerim’in uzun yıllar içinde aşama aşa-
ma indirilişi için;

 I. Kur’an’ın ezberlenmesini, yazılmasını ve anlaşıl-
masını kolaylaştırmıştır.

 II. İnsanın anlama kapasitesi ve kabiliyeti gözetil-
miştir.

 III. Arap müşriklerin, İslam dinini ilk seferde ve top-
luca kabul etmelerini sağlamıştır.

 yargılarından hangileri söylenebilir?

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

21 - 25. Felsefe sorularını; Din Kültürü ve Ahlâk Bil-
gisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan 
veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

21. İlk Çağ felsefesinin en önemli problemi olan arkhe 
sorunu çoğunlukla tek maddesel varlığa dayanarak 
açıklanmıştır. Empedokles gibi bazı düşünürler ise 
varlığın kaynağının tek unsurla değil, ikiden fazla 
unsurun bir bileşimiyle açıklanabileceğini iddia et-
mişlerdir. Empedokles’e göre arkhe toprak, hava, 
su ve ateştir. Bu dört maddeyi bir araya getiren un-
sur sevgi, ayıran unsur ise nefrettir. Empedokles, bu 
dört unsurun değişme ve hareket etme suretiyle bir 
araya geldiğini ve evrenin de bu şekilde oluştuğunu 
iddia etmiştir.

 Bu parçaya göre MÖ 6. yy. - MS 2. yy. felsefesi 
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Arkhe sorunu, yalnızca tek maddesel varlığa 
dayandırılmıştır.

B) Varlık, sadece soyut ilkelerle açıklanmıştır.

C) Doğanın temelleri farklı görüşlerle ele alınmıştır.

D) Eleştiriye kapalı bir felsefe görülmüştür.

E) Arkhe sorunu açıklığa kavuşturulmuştur.



R
au

nt

TYT • Sosyal Bilimler A

1612. SINIF

22. Nasıl ki insan varlığında yönetici ilke akıl ise, ruhun 
akıllı parçası, bütünün iyiliği için kurallar koyup ru-
hun diğer parçalarını yönetiyorsa, aynı şekilde top-
lum düzeninde de sayıları az olan seçkinler; bilgeliği 
aramaları, doğruluk, ölçülülük gibi erdemlere sahip 
olmaları ve “iyi” ideasına ulaşabilmeleriyle genelin 
çıkarını düşünerek halkı yöneteceklerdir. Bu, siya-
si iktidarın gücünü bilginin gücüyle birleştirmektir. 
İdeal olan devlette yöneticiler böyle olmalıdır.

 Platon’un bu parçadaki görüşlerinden hareketle, 
devlet anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Yönetim, geleneklere ve doğaüstü kurallara 
göre olmalıdır.

B) İktidar, gücünü halkın ortak kararından almalı-
dır.

C) Karizmatik liderler devleti yönetmelidir.

D) Siyasi liderler filozof olmalıdır.

E) Devlet, insanların bir araya gelip sözleşmeleriy-
le oluşmalıdır.

23. MS 2. yy. - 15. yy. felsefesinde, genel kavramların 
tek tek varlıklardan daha az gerçek olup olmadığı 
ve bu kavramların nerede bulunduğu tartışılmıştır. 
Bu tartışmalar Platon ve Aristoteles’in varlık anla-
yışlarından ortaya çıkmıştır. Tartışmalar sonunda 
üç temel görüş sunulmuştur. Bu görüşlere göre, tek 
tek varlıklar gerçektir, kavramlar ise gerçek değil-
dir; tek tek varlıklar gerçek değildir, asıl gerçek olan 
kavramlardır; kavramlar vardır ve tek tek varlıkların 
özünde bulunur.

 Bu parçada MS 2. yy. - MS 15. yy. felsefesinin 
hangi problemi açıklanmaktadır?

A) İdeaların, özlerin varlığının tartışıldığı tümeller 
problemi

B) Bedenin geçici, ruhun kalıcı olduğunu tartışan 
ruhun ölümsüzlüğü problemi

C) Tanrı’nın varlığını kanıtlama problemi

D) İnsanın özünde iyi olup olmadığını tartışan kötü-
lük problemi

E) Seçme ve eyleme özgürlüğünün tartışıldığı ira-
de özgürlüğü problemi 

24. İslam düşünürleri, İlk Çağ Yunan felsefesinden, 
özellikle Platon ve Aristoteles’in felsefi sistemle-
rinden oldukça etkilenmiş ve bu felsefi sistemlere 
yeni kavramlar ekleyerek onları İslam kültürüne 
dahil etmişlerdir. Özellikle Urfa, Harran, Bağdat gibi 
yerlerde kurulan okullarda yapılan çeviri faaliyetleri, 
Yunan düşünürlerin eserleriyle tanışılmasını sağ-
lamıştır. Sonraki dönemlerde Batı’nın Antik Yunan 
düşünürlerinin görüşleri ile tekrar tanışması, İslam 
felsefesi sayesinde olmuştur.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Birçok felsefi eser Arapçaya çevrilmiştir.
B) Platon ve Aristoteles’in fikirleri İslam felsefesine 

yön vermiştir.
C) İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi ege-

mendir.
D) Çeviriler sayesinde farklı kültürlerin birbirini tanı-

ması mümkün olmuştur.
E) İslam felsefesi, önceki çağın kültürünü geleceğe 

taşımıştır.

25. Ahmet Cevizci Ortaçağ Felsefesi Tarihi adlı eserin-
de şöyle der: “Augustinus’a göre, doğadaki düzen 
ve birlik en yüksek derecede akıllı ve her şeyi bilen 
Tanrı’nın varoluşuna, yetkin Yaratıcı’nın birliğine işa-
ret eder. Yaratılanların iyiliği, onların sahip olduğu 
pozitif gerçeklik Tanrı’nın iyiliğinin ve evrendeki sü-
reklilik ve kalıcılık da, O’nun üstün bilgeliğinin bir delili 
olmak durumundadır. Öte yandan, Tanrı kendinden 
var olan, ezelî-ebedî, değişmez ve sonsuz olduğu 
için de sonlu insan zihni tarafından kavranamayan 
Varlık’tır. Şu halde O, tinselliği, sonsuzluğu ve basitli-
ğiyle mekanı, ezelî-ebedîliğiyle de zamanı aşar.”

 Bu parçaya göre Augustinus’un Tanrı ve evren 
görüşüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A) İnsan, Tanrı’nın varlığı ile ilgili bilgiye ulaşamaz.

B) Akıl ve duyular göreceli bilgi verdiğinden, Tan-
rı’nın varlığının bilgisi insana kapalıdır.

C) Tanrı bu evrene içkindir.
D) Tanrı’nın varlığının kanıtı, evrendeki mükemmel 

işleyiştir.
E) Tanrı’nın varlığının bilgisi insan zihninde doğuş-

tan vardır.

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.
TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Bu testte Matematik alanına ait toplam 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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3. a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere aşağıdaki böl-
me işlemleri veriliyor.

      

a c

2 14

b b
3 6

 Buna göre, c’nin a’ya bölümünden kalan kaçtır?

 A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12

4. Gamze ve Yaren’in arasında aşağıdaki konuşma 
geçmiştir:

 Gamze:
 - 150 ile bir a doğal sayısını topla ve 150’den bir 

b doğal sayısını çıkar. Elde ettiğin sonuçların her 
ikisini de tam bölen iki doğal sayı bul.

 Yaren:
 - Toplama ve çıkarma işlemlerini yaptım. Elde etti-

ğim sonuçların her ikisi de 4 ve 9’a tam bölünüyor.

 Buna göre, a b-  farkı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

 A) 32-   B) 20-   C) 16-
  D) 24  E) 36

1. ABA üç basamaklı ve AB iki basamaklı doğal sayılar 
olmak üzere,

  ABA AB A 117- - =

 eşitliği veriliyor.

 Buna göre, A B+  toplamı kaçtır?

 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

2. Zehra, a! sayısından başlayıp aşağıdaki bölme iş-
lemlerini yaparak b, c ve d doğal sayılarını elde et-
miştir.

          

a!

'6

b

'10

c d

'12

 Zehra’nın elde ettiği d sayısı asal olduğuna 
göre, a kaçtır?

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

  
a b
b c

a b c

0
0
0

:

:

2

1-

+ =^ h 
 olduğuna göre a, b ve c’nin işaretleri sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisidir?

 A) , ,- - - B) , ,- + - C) , ,- - +

  D) , ,+ - + E) , ,+ + +

8. Kare biçimindeki bir kâğıdın mavi renkli ön yüzü ve 
sarı renkli arka yüzü dokuzar birim kareye bölünü-
yor. Bu kâğıdın ön yüzüne 2, 3 ve 4 sayıları şekilde-
ki gibi yazılıyor. Arka yüzü ise boş bırakılıyor.

 
 Kâğıt, aşağıda belirtildiği şekilde art arda iki kez kat-

lanıyor. Her iki katlamada da üst üste gelen birim 
karelerdeki sayıların çarpımı, katlanan yüze karşılık 
gelen sarı karelere yazılıyor.

 1. katlama: Kâğıdın birinci sütunu, ikinci sütununun 
üstüne katlanıyor. 

 2. katlama: Katlanmış kâğıdın üçüncü satırı, ikinci 
satırının üstüne katlanıyor.  

 

 Buna göre, 2. katlama sonunda sarı karelerdeki 
sayıların toplamı kaçtır?

 A) 42 B) 46 C) 50 D) 54 E) 58

Ön yüz

4 4 4

3 3 3

2 2 2

Arka yüz

1. katlama 2. katlama

4

3

2

4

Ön yüz

4 4 4

3 3 3

2 2 2

5. Öykü ile Berk bir sayı oyunu oynuyorlar. Öykü ak-
lından iki basamaklı bir sayı tutuyor. Berk bu sayıyı 
bulabilmek için Öykü’ye cevabı “Evet” ya da “Hayır” 
olan 5 soru soruyor.

 Berk’in sorduğu soruların ve Öykü’nün verdiği ce-
vapların ilk dördü aşağıda verilmiştir.

                Berk                                       Öykü
  
 1. Çift mi?                                                Evet

 2. 50’den küçük mü?                               Hayır

 3. 3 ile tam bölünüyor mu?                      Evet

 4. 5 ile tam bölünüyor mu?                      Evet

 5. ........................................                    .........

 Berk 5. soru sonunda Öykü’nün aklından tuttuğu 
sayıyı kesin olarak buluyor.

 Buna göre, Berk’in sorduğu 5. soru aşağıdaki-
lerden hangisi olamaz?

A) 4 ile tam bölünüyor mu?
B) 9 ile tam bölünüyor mu?
C) 10 ile tam bölünüyor mu?
D) 12 ile tam bölünüyor mu?
E) 20 ile tam bölünüyor mu?

6. Aşağıda bir takvim yaprağı gösterilmiştir.

          

 Burcu, bu takvim yaprağı üzerindeki asal sayıları ve 
iki farklı asal sayının çarpımı biçiminde yazılabilen 
sayıları işaretliyor.

 Buna göre Burcu, hafta sonuna denk gelen kaç 
sayıyı işaretlemiştir?

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

Ça Pe Cu Ct PaSaPt
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9. Çokgenlerin içine rasyonel sayılar yazılarak bir gös-
terim oluşturuluyor. Bu gösterimin değeri aşağıdaki 
kural ile bulunuyor.
• Rasyonel sayının ondalık gösterimi yazılır.
• Yazılan ondalık gösterimde virgülden sonraki 

kısım silinip yerine çokgenin kenar sayısı yazı-
lır.

 Örnek:

 

 Buna göre,

     

 işleminin sonucu kaçtır?

 A) 2,9  B) 3,2  C) 3,6
  D) 3,9  E) 4,6

10. Şevval, özdeş iki pastadan birini 8, diğerini 12 eş 
dilime ayırıp tüm dilimleri bir tabağa koyuyor.

 Arkadaşlarıyla birlikte bu tabaktaki pastalardan yi-
yen Şevval, tabakta 5 küçük ve 2 büyük pasta dilimi 
kaldığını görüyor.

 Buna göre, Şevval ve arkadaşları tabaktaki pas-
taların kaçta kaçını tüketmiştir?

 A) 
3
2   B) 

5
4   C) 

8
5

  D) 
12
7   E) 

16
9

5
2

,0 3=

5
8

+
4
9

11. A, B ve C şişelerinde eşit miktarda su bulunmakta-
dır. Bu şişelerdeki su, boş olan özdeş fincanlara ve 
özdeş bardaklara doldurulacaktır.

 A şişesindeki suyun tamamıyla 2 fincan ve 4 bar-
dak, B şişesindeki suyun tamamıyla 5 fincan ve 3 
bardak dolduruluyor.

 Buna göre, C şişesindeki suyun tamamıyla kaç 
fincan doldurulur?

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

12. Aşağıda, dokuz daireden oluşan bir şekil verilmiştir.

                   
 Bu şekilde yan yana olan her üç dairedeki sayıların 

toplamı birbirine eşittir.

 Buna göre, x y:  çarpımı kaçtır?

 A) 42 B) 48 C) 54 D) 63 E) 72

3 4 y+2

x y 2

x-2 8 5
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15. a, b birer gerçek sayı ve a b 01 1  olmak üzere,

I. b a b a- = -

II. a b a b+ = +

III. a b b a- = -

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

16. 
  

x
2

6 3
31

+
 

 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) : ,x x x4 R1 !-" ,
B) : ,x x x3 R2 !" ,
C) : ,x x x5 R2 !" ,
D) : ,x x x4 0 R1 1 !-" ,
E) : ,x x x2 2 R1 1 !-" ,

13. Ahmet, kalınlıkları 6, 8, 10, 11 ve 12 birim olan beş 
kitabı kütüphanesinin boş bir rafına koymak istiyor. 
Ahmet, bu kitaplardan herhangi üçünün rafa sığdı-
ğını ancak herhangi dördünün sığmadığını görüyor.

 Buna göre, bu rafın birim cinsinden uzunluğu 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 38

14. Aşağıda, köşelerindeki dairelerde ve içlerinde tam 
sayıların yazılı olduğu bir üçgen ve iki dikdörtgen-
den oluşan bir şekil verilmiştir.

 

 Bu şekilde;

• Üçgenin içindeki sayı, üçgenin köşelerindeki 
dairelerde yazılı olan sayıların çarpımına,

• Dikdörtgenlerin içindeki sayılar, dikdörtgenlerin 
köşelerindeki dairelerde yazılı olan sayıların 
toplamına eşittir.

 Ayrıca dikdörtgenlerin içindeki sayıların mutlak de-
ğerleri eşittir.

 Buna göre, D harfi yerine gelebilecek sayıların 
toplamı kaçtır?

 A) 35  B) 24  C) 10
  D) 16-   E) 30-

A C D

4 24 7 x

B 32-
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17. 

       

a

b

c

2 3

2 3

2 7 3

2

4

6 5

6 4

7 4

:

:

:

= +

= -

= +

 olduğuna göre, a b c+ +  toplamı aşağıdakiler-
den hangisine eşittir?

 A) 2 37 4+  B) 2 37 5+  C) 2 37 6+

  D) 2 38 6+  E) 2 38 7+

18. Bir matematik öğretmeni, yapacağı bir etkinlik için 
sınıfta şunları söylemiştir:

 n tane yatay ve m tane dikey doğru çizerek bir şekil 
oluşturun. Bu şekildeki doğruların kesiştiği noktala-
rın sayısı k olmak üzere, çizdiğiniz şekli k m· n sayı-
sıyla ifade edin.

 Eda ve Hakan’ın çizdiği şekiller aşağıda verilmiştir.

 Buna göre, Eda’nın ifade edeceği sayının Ha-
kan’ın ifade edeceği sayıya oranı kaçtır? 

 A) 4 B) 5 C) 8 D) 9 E) 12

Eda’nın şekli Hakan’ın şekli

19. Bir eğitim derneği, engelli öğrenciler yararına dü-
zenlediği kampanyayı duyurmak için salı günü bazı 
yardımseverlere e-posta gönderiyor. Bu e-postanın 
sonunda “Lütfen bu e-postayı ertesi gün 3 kişiye 
göndererek kampanyaya katkı sağlayın.” notu yer 
alıyor. E-postayı alan herkes bu notu dikkate alarak 
ertesi gün 3 kişiye e-postayı gönderiyor. 

 Aynı haftanın cuma günü sonunda e-posta toplam 
720 kişiye ulaşmış oluyor ve herkes bu e-postayı 
yalnızca bir kez alıyor.

 Buna göre, dernek kaç yardımsevere e-posta 
göndermiştir?

 A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24

20. a, b ve c birer pozitif gerçek sayı olmak üzere,

  

 

 eşitlikleri veriliyor.

 Buna göre; a, b ve c sayılarının sayı doğrusu 
üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

0 1 2
c b

0 1 2
c a b

3 4

0 1 2
c ab

3 4

a
3 4

0 1 2
c a b

3 4

0 1 2
c ab

3 4

·

a b

b c

c
a

3

2 3

3

·=

=

=
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23. Hasan; tarlasından 6 kg domates, 10 kg patates ve 
9 kg soğan topluyor. Bu ürünlerin kilogram fiyatla-
rını, domatesin fiyatının patatesin fiyatına oranı ve 
patatesin fiyatının soğanın fiyatına oranı 3:2 olacak 
biçimde belirliyor.

 Hasan, ürünlerin tamamını belirlediği fiyatlardan sa-
tarak 60 TL gelir elde ediyor.

 Buna göre Hasan, 1 kg domatesi kaç TL’den sat-
mıştır?

 A) 2,7 B) 3 C) 3,3 D) 3,6 E) 3,9

24. Santimetre cinsinden ölçeklendirilen bir cetvelin her 
iki ucunda da 1,5 cm boşluk bulunmaktadır. Bu cet-
vel 8,5 cm’yi gösteren noktadan ikiye bölünerek biri 
kısa, diğeri uzun iki parça elde ediliyor.

 Bu parçaların uzunlukları oranı 2:3 olduğuna 
göre, bölünmeden önce cetvel üzerinde yazan 
en büyük doğal sayı kaçtır?

 A) 22 B) 24 C) 32 D) 41 E) 45

13121110987

1,5

654321

Kısa parça Uzun parça

0

1,5

21. Selin, odasının bir duvarını duvar kâğıdıyla kapla-
mak istiyor. Bunun için m10 2 duvar kâğıdına ihtiya-
cı olduğunu hesaplıyor. İhtiyacı olan duvar kâğıdını 
almak için bir yapı markete gidiyor.

 Yapı markette rulo hâlinde beş çeşit duvar kâğıdı 
satılıyor. Bu rulolardan her birinin kaç m2 alanı kap-
layacağı aşağıda verilmiştir. 

 Buna göre Selin, rulolardan hangisini alırsa oda-
sının duvarını tamamen kaplayamaz?

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

22. 
  a

a
3

2 6:1 1  

 eşitsizliğini sağlayan a tam sayılarının toplamı 
kaçtır?

 A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

8 2 m2

I

6 3 m2

II

5 6 m2

IV V

5 5 m2

III

3 7 m2
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25. Metin, Nihat ve Orhan bir evin tesisat işinde sırasıy-
la 12, 15 ve 18 saat çalışarak bu işin karşılığında 
toplam 1350 TL ücret almıştır. Bu kişiler, aldıkları 
ücreti çalışma süreleriyle doğru orantılı olarak pay-
laşmıştır.

 Buna göre, Metin Usta kaç TL almıştır?

 A) 336 B) 360 C) 384 D) 396 E) 420

26. Deniz, bir giyim mağazasında beğendiği kıyafetle-
ri satın almak için kasaya gidiyor ve görevliye kaç 
lira ödeyeceğini soruyor. Görevli, Deniz’e 245 TL 
ödemesi gerektiğini ve 250 TL üzeri alışverişlerde 
bazı kıyafetleri 10 TL indirimli alabileceğini söylüyor. 
Bunun üzerine son bir kıyafet daha beğenen Deniz,  
dört kıyafete uygulanan indirimle görevliye toplam 
270 TL ödüyor.

 Buna göre, Deniz’in beğendiği son kıyafetin fi-
yatı kaç TL’dir?

 A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65

27. A ve B kovalarında bir miktar su vardır. Bu kovalar-
da bulunan su miktarlarıyla ilgili aşağıdakiler bilin-
mektedir.

• A kovasından 1 litre, B kovasından da 8 litre su 
alınırsa kovalarda eşit miktarda su kalıyor.

• Her iki kovaya 5 litre su ilave edilirse A kova-
sındaki su miktarı, B kovasındaki su miktarının 
üçte ikisine eşit oluyor.

 Buna göre, B kovasında kaç litre su vardır?

 A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18

28. Bir restorandaki servis masasında bulunan meyve 
tabaklarında 4 ya da 5 tane çilek vardır. Bu masa-
daki içinde 5 tane çilek olan tabakların sayısı, içinde 
4 tane çilek olan tabakların sayısının 2 katıdır.

 Restoranda bulunan bir müşteri, içinde çilek olma-
yan bir meyve tabağı siparişi veriyor. Siparişi alan 
garson, içinde 5 tane çilek olan bir tabağı alıp bu 
tabaktaki çilekleri içinde 4 tane çilek olan tabaklara 
birer tane dağıtıyor. Daha sonra içinde çilek bulun-
mayan bu tabağı müşterisine servis ediyor.

 Son durumda masadaki içinde 5 tane çilek olan ta-
bakların sayısı, içinde 4 tane çilek olan tabakların 
sayısının 3 katı oluyor.

 Buna göre, başlangıçta servis masasında içinde 
4 tane çilek olan kaç tabak vardır?

 A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22

29. 

       

1. sıra

2. sıra

3. sıra

 Şekildeki birim kareler aşağıda verilen kurallara 
göre pembe ya da maviye boyanacaktır.

• 2. sıradaki mavi karelerin sayısı, şekildeki tüm 
karelerin beşte biri kadar olacaktır.

• 3. sıradaki mavi karelerin sayısı, 2. sıradaki 
pembe karelerin sayısından 2 fazla olacaktır.

• 1. sıradaki mavi karelerin sayısı, 3. sıradaki 
pembe karelerin sayısına eşit olacaktır.

 Buna göre, şekildeki karelerden kaç tanesi ma-
viye boyanacaktır?

 A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
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32. 

 üç

°

°

ABC bir gen

m BAC

m ACB

55

20

=

=

^
^

h
h

%

%

 Şekildeki ABC üçgeni biçimindeki bir karton parça-
sı, A köşesinden BD6 @ boyunca katlanıyor. Bu du-
rumda A köşesi Al noktasına geliyor ve oluşan ADAl 
açısının ölçüsü 130° oluyor.

 Buna göre, x kaç derecedir?

A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85

33. Aşağıda, birim karelere bölünmüş bir pano gösteril-
miştir.

          

B 1 br
1 br

A

 Pano üzerinde işaretlenmiş A ve B noktaları arasına 
şerit çekilecektir.

 Buna göre, çekilecek şeridin uzunluğu kaç bi-
rimdir?

 A) 23   B) 41   C) 2 5
  D) 3 7   E) 4

B C

D

A

55°

20°

B
x

C

D
E

A Al
130°

m ADA

m xEBC

130°=

=

l^
^

h
h

%

%

30. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere, ABC üçge-
ninin BC6 @ kenarının uzunluğu a birim, AC6 @ kenarı-
nın uzunluğu ise b birimdir.

 Bu üçgenin AB6 @ kenarının uzunluğunun birim cin-
sinden alabileceği tam sayı değerlerinin çarpımını 
12!’dir.

 Buna göre, ·a b çarpımı kaçtır?

 A) 24 B) 36 C) 42 D) 48 E) 60

31. 

 

 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

A) 70 B) 71 C) 72 D) 74 E) 75

A

D
x32° 70°

CB

ABC bir gen

m ABC

m CA
AD a ortay

m ADC x

B

32

70

üç

°

°
ç›

=

=

=

^
^

^

h
h

h
6 @

%

%

%



R
au

nt

TYT • Temel Matematik A

25 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

34.
  

                                                           

ABC bir gen
AB BC

AD DC br

AB br
BE x

3 2

3 2

üç
=

= =

=

=
   

 Şekildeki ABC üçgeninin alanı, DEC üçgeninin ala-
nının 3 katıdır.

 Buna göre, x kaç birimdir?

 A) 23   B) 32   C) 6
  D) 2  E) 3

35. 

 

 A açısının ölçüsü 60° olan ABC üçgeni biçiminde bir 
karton veriliyor. (1. şekil)

 Bu karton, A köşesi BC kenarı üzerinde Al noktası-
na gelecek biçimde katlanarak DE kat izi oluşturulu-
yor. (2. şekil)

 Bu durumda EC doğru parçasının uzunluğu 8 birim, 
AD El  üçgeninin alanı 9 3  birimkare ve A ECl  açısı-

nın ölçüsü 60° oluyor.

 Buna göre, A CEl  üçgeninin alanı kaç birimkare-
dir?

 A) 8 3   B) 312   C) 315
  D) 16  E) 18

A

CEx

D

B

3 2
3 2

A

60°

B C

A

B Aʹ C

E

8

D

1. şekil 2. şekil

60°

36. Aşağıda eşkenar üçgen biçiminde kesilmiş ikisi sarı, 
biri mavi olan üç eş karton verilmiştir. (1. şekil)

              E A

B C

D

30 br

1. şekil
 Sarı kartonlar, mavi kartonun kenarları üzerinde eşit 

miktarda kaydırılarak 2. şekil elde ediliyor. Sarı kar-
tonlar 2. şekildeki konumlarından biraz daha kaydı-
rılarak 3. şekil elde ediliyor.

  

B C B C

E D

33 brA

Cl Bl
E D

38 brA

Cll Bll

2. şekil 3. şekil

 Sarı kartonların 2. şekilde üst üste geldiği bölge-
nin alanının, 3. şekildeki üst üste geldiği bölge-
nin alanına oranı kaçtır?

 A) 
3
4

  B) 
8
5

  C) 
16
9

  D) 
32
5

  E) 
64
9
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TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.

FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

39. Dik koordinat düzleminde; ,P a b^ h noktası II. bölge-
de, ,Q c d^ h noktası ise III. bölgededir.

 Buna göre,

I. ,A a c^ h noktası I. bölgededir.
II. ,B b c^ h noktası II. bölgededir.
III. ,C b d^ h noktası IV. bölgededir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

40. Dik koordinat düzleminde, uç noktaları x ve y eksen-
leri üzerinde olan AB doğru parçasının orta noktası 

,C 2 3^ h’tür.

 Buna göre, AB  uzunluğu kaç birimdir?

 A) 2 13  B) 3 8   C) 4 7
  D) 5 6   E) 6 2

37.

        

B C

A

D

E

F

2

2
2

 Şekildeki ABC eşkenar üçgeninin kenarlarının 
uzantıları üzerinde AD BE CF birim2= = =  ola-
cak biçimde D, E ve F noktaları işaretleniyor. Ardın-
dan köşeleri bu noktalar olan DEF üçgeni çiziliyor.

 DEF üçgeninin çevresi br6 21  olduğuna göre, 
ABC üçgeninin bir kenarının uzunluğu kaç bi-
rimdir?

 A) 4  B) 5  C) 6

  D) 
2
9

  E) 
2
11

38. Aşağıdaki şekilde, doğrusal bir yol üzerinde bu-
lunan 8 ve 5 metre yüksekliğindeki iki aydınlatma 
direği ve 1 metre uzunluğundaki bir çubuk gösteril-
miştir. Direkler arasındaki uzaklık 30 metredir.

 

 Direklerin üzerindeki M ve N lambaları farklı zaman-
larda çalıştırıldığında çubuğun her iki tarafında olu-
şan gölgelerin uzunlukları toplamı 6 metre oluyor.

 Buna göre, M lambasının oluşturduğu gölgenin 
uzunluğu kaç metredir?

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

30
6
1

M

N

8
5



FEN BİLİMLERİ TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15 - 20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. Sıvıların adezyon ve kohezyon kuvvetleri etkisiyle 
katı maddeler içerisinde gösterdiği yayılma hareke-
tine kılcallık denir. Kılcallığı gözlemlemek için kılcal 
borular kullanılır. İçerisinde sıvı bulunan bir cam 
kaba kılcal boru daldırıldığında, kılcal boruda sıvı 
alçalması ya da yükselmesi gözlemlenir.

 s ve 2s kesitli iki kılcal cam boru farklı sıvılara batı-
rılıyor.

 

 Buna göre verilen denge durumlarından hangi-
leri oluşamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

2. Her birinin özkütlesi 
d olan, eşit hacimli ve 
türdeş 8 adet küp ile 
oluşturulan şekildeki 
cismin kütlesi m’dir.

 Cisimden boyalı olan küp çıkartılıp yerine d  özküt-
leli, çıkan küp ile aynı boyutlu, türdeş bir küp eklen-

diğinde cismin kütlesi  
2

3m
 olmaktadır.

 Buna göre d  kaç d dir?

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

3. 

 Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması 
şeklindeki peynir üzerinde hareket eden karınca, 
A noktasından harekete başlayıp doğrusal yollar 
izleyerek, sırasıyla B, C ve D noktalarına ulaşmak-
tadır.

 Buna göre karıncanın;

 I. B ve D noktaları arasında yaptığı yer değiştirme-
nin büyüklüğü 15 santimetredir.

 II. A ve C noktaları arasında aldığı yol 20 santimet-
redir.

 III. A ve D noktaları arasında aldığı yol 25 santimet-
redir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III
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4. Özge Öğretmen, her gün evinden 07:30’da çıkıyor 
ve hep aynı yolu sabit süratle yürüyüp 08.00’da 
okuluna ulaşıyor.  Bir gün Özge Öğretmen, okul yo-
lunun yarısına geldiğinde evraklarını evde unuttu-
ğunu fark ediyor. Hemen geri dönüp eve doğru sabit 
süratle koşuyor. Evraklarını alıp, hiç durmadan aynı 
süratle okula kadar koşuyor ve yine saat 08.00’da 
okula ulaşıyor.

 Buna göre, Özge Öğretmenin koşma süratinin 
hep aynı olduğunu ve evrakları alırken hiç vakit 
kaybetmediğini düşünürsek; evraklarını evden 
aldığında saat kaçı göstermektedir? 

A) 7:35  B) 7:40  C) 7:45

  D) 7:50  E) 7:55

5. Yatay düzlemde durmakta olan bir cisme, şiddeti 
sıfırdan başlayıp sürekli artan yatay bir kuvvet uy-
gulanıyor.

 

 Sürtünme kuvvetinin büyüklüğünün cisme uygula-
nan kuvvetin büyüklüğüne bağlı değişim grafiği şe-
kildeki gibi olmaktadır.

 Buna göre;

 I. 1. bölgede uygulanan kuvvet ile sürtünme kuv-
veti eşit büyüklüktedir.

 II. fx büyüklüğü cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır.

 III. 2. bölgede cisim hareket etmektedir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

6. Bilgi: Eter, kaynama sıcaklığı 34.6°C donma sıcak-
lığı – 116.3°C olan bir sıvıdır. 

 Oda sıcaklığında içine eter doldurulmuş bir saat 
camı ıslak tahta parçasının üzerine konuluyor. 

 

 Camın üst kısmına hava üflendiğinde cam içindeki 
eter miktarında azalma ve tahta üzerinde buz oluşu-
mu gözlemleniyor.

 Buna göre, buz oluşumunun sebebi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Buharlaşarak çevreye yayılan eterin temas ettiği 
yüzeylere ısı vermesi 

B) Hava üflenen eterin tahta yüzeyindeki sudan ısı 
alarak donması 

C) Saat camının eterden suya hızlı bir şekilde ısı 
aktarması

D) Buharlaşarak etrafa yayılan yayılan eterin te-
mas ettiği yüzeylerden ısı alması

E) Buharlaşan eterin camın iç enerjisinin artması-
na neden olması
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7. Metal bir levha üzerine resim yapılıp şekildeki gibi 
metal bir çerçeve içine yerleştiriliyor.

 Çerçevenin bulunduğu ortamın sıcaklığı arttırılıp ısıl 
denge sağlanana kadar bekleniyor. Son durumda 
çerçeveye göre boyutları küçük kalan levhanın çer-
çeveden ayrıldığı gözleniyor.

 Buna göre çerçeve ve levhanın ayrılmasında;

 I. Çerçevenin sıcaklığının levhanın sıcaklığından 
daha fazla artması

 II. Çerçevenin ortamdan levhaya göre daha fazla 
ısı alması

 III. Çerçevenin yapıldığı maddenin genleşme kat-
sayısının levhanın yapıldığı maddeninkinden 
büyük olması 

 verilenlerden hangileri etkilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

8. Tuğba kimyanın sembolik dili konusunda karşı-
sına çıkan bir doğru/yanlış sorusuna: 

 
Bileşğin Formülü Yaygın Adı D / Y

HNO3 Zaç Yağı D

CH3COOH Sirke Asidi D

NH3 Amonyak D

NaHCO3 Yemek Sodası Y

NaOH Sud Kostik D

 şeklinde cevaplar vermiştir.

 Buna göre Tuğba’nın verdiği cevaplardan kaç 
tanesi doğrudur?

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

9.  

Atomun temel taneciklerinden olan X, Y ve Z’nin 
atomda bulunduğu yerler yukarıdaki şemada göste-
rilmiştir.

 Buna göre bu tanecikler hakkında verilen:

 I. X taneciği negatif yüklüdür.

 II. Y taneciğinin kütlesi X taneciğinin kütlesinden 
fazladır.

 III. Y’nin yükü ile X’in yükü zıt işaretli ise Z yüksüz-
dür.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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



R
au

nt

TYT • Fen Bilimleri A

30 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

10. Rus kimyager Mendeleyev o gün için bilinen 63 
elementi sınıflandırmak için yaptığı çalışmalarda 
elementleri atom kütlelerine göre sıralamıştır. Bu 
sıralamada elementlerin fiziksel ve kimyasal özel-
liklerinin de düzenli (periyodik) olarak tekrarlandığı-
nı görmüştür. Bu gözlemden yararlanarak bir tablo 
oluşturmuştur. Mendeleyev o güne kadar keşfedil-
memiş galyum, germanyum ve skandiyum gibi ele-
mentlerin varlığını, atom kütlelerini ve fiziksel-kim-
yasal özelliklerini tahmin ederek yaptığı tabloda 
bu elementlerin yerlerini boş bırakmıştır. Varlığını 
tahmin ettiği elementler daha sonraki yıllarda bu-
lunmuştur. Mendeleyev’in periyodik sisteminin asıl 
başarısı yeni elementlerin bulunabileceğini öngör-
mesidir. Mendeleyev’in en büyük yanılgısı element-
lerin özelliklerinin atom kütlelerine bağlı olduğunu 
düşünmesiydi……

 Yukarıdaki paragrafta periyodik sistemin tarihsel 
gelişiminde önemli yeri olan Mendeleyev’in çalış-
maları hakkında bilgiler verilmiştir.

 Buna göre paragraftaki anlam akışına dikkat edi-
lirse paragrafın aşağıdaki cümlelerin hangisi ile 
sonlanması daha uygun olur?

A) Elementlerin özellikleri periyodik sistemde bir 
düzen içinde değildir.

B) Elementlerin özellikleri atom kütlelerine göre de-
ğil nötron sayılarına göre değişir.

C) Elementlerin özelliklerinin atom kütlelerine göre 
değişmesi sadece rastlantıdır, periyodik özellik-
ler proton sayısına göre değişir.

D) Elementlerin özellikleri atom kütlelerine göre de-
ğil kütle numaralarına göre değişir.

E) Elementlerin özellikleri proton sayıları ile nötron 
sayılarının toplamına göre değişir.

11. 
X

Y Z

T

 Yukarıda verilen periyodik sistem kesitinde yer alan 
elementlerden X’in atom numarası 8’dir.

 Buna göre bu elementlerin özellikleri hakkında 
verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Z ve T elementleri soy gazdır.

B) Z’nin iyonlaşma enerjisi Y’den fazladır.

C) X’in atom çapı en küçüktür.

D) T’nin iyonlaşma enerjisi en büyüktür.

E) Y’nin elektron ilgisi X’ten fazladır.

12. Aşağıda verilen tepkimelerin hangisinde sadece 
zayıf etkileşimler kopmuştur?

A) Fe(k) 	Fe(s)

B) H2O 	H2 + O2

C) CO2(g) 	CO2(k)

D) H2  2H

E) H2O(s)  H2O(g)

13. Aşağıda verilen olaylardan hangisi diğerlerin-
den farklı bir değişimi ifade etmektedir?

A) Sütten peynir eldesi

B) Gümüşün kararması

C) Mumun yanması

D) Şeker pancarından şeker eldesi

E) Sudan hidrojen gazı oluşturulması
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14. Aşağıda verilen soruları cevaplayarak bulmaca-
daki yukarıdan aşağıya doğru olan 1, 2, 3 ve 4 
numaralı sütunları doldurunuz.

1. Maddenin en düşük enerjili fiziksel halidir.

2. Suyun yoğunluğunun en yüksek olduğu halidir.

3. Pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı fi-
ziksel haldir.

4. Maddenin sıkıştırılabilen, düzensiz, akışkan fi-
ziksel halidir.

 Bulmaca dolduktan sonra 5 numaralı satırda 
oluşan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) ITAZ  B) AVAZ  C) ATAZ

  D) AVLU  E) IZAM

15. Ökaryotik bir hücrede, salgı proteinlerinin üreti-
minden ekzositozla hücre dışına gönderilmesi-
ne kadar,

 I. granüllü endoplazmik retikulum,

 II. lizozom,

 III. golgi aygıtı,

 IV. hücre zarı

 yapılarından hangileri görev almaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

  D) II ve IV E) III ve IV

16. I

Saf su

Patates

II

İzoton�k sıvı

Patates

III

H�perton�k tuz
çözelt�s�

Patates

 Özdeş patates parçaları şekildeki gibi farklı sıvı or-
tamlara bırakılmış ve gözlemlenmiştir.

 Bu sıvı ortamlarda meydana gelen değişimlerle 
ilgili;

 I. Ağırlık artışı sadece saf suda bekletilen patates-
te gözlenir.

 II. II. kaptaki sıvıda yoğunluk değişimi gözlenmez.

 III. III. sıvı ortamda bekletilen patatesin hücreleri he-
molize uğrar.

 bilgilerinden hangileri doğrudur?

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

  D) I ve II  E) II ve III
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TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

17. Lipitler içerisinde sınıflandırılan steroitlerle ilgili 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çözünürlük özellikleri diğer yağlara benzer.

B) Yağ asitleri ve gliserolün bağlanmasını temel 
alan bir yapıdadır.

C) Bazı vitaminlerin yapısını oluşturur.

D) Hayvan hücrelerinin zarlarında yapısal eleman 
olarak bulunur.

E) Bazı hormonların yapısına katılır.

18. Glikoz ve sükroz moleküllerinde aşağıda verilen 
özelliklerden hangisi ortaktır?

A) Dehidrasyon tepkimesi sonucu üretilme

B) Glikozit bağına sahip olma

C) Hücre zarından kolaylıkla geçebilme

D) Hidrolize uğrama

E) Bitki hücreleri tarafından üretilme

19. Mineral maddelerin eksikliklerinde,

 I. diş ve kemik sağlığının bozulması,

 II. bazı hormonların üretimlerinin aksaması,

 III. kansızlık (anemi),

 IV. kaslarda krampların ortaya çıkması

 olaylarından hangileri gerçekleşebilir?

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

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

20. 1800’den önceki yıllarda gemiciler, uzun okyanus 
seyahatlerinde taze sebze ve meyve tüketmedik-
lerinden, diş etlerinin kanadığı, kemiklerin kırılgan 
olduğu ve yaralarının geç iyileştiği bir hastalığa ya-
kalanmaktaydılar. Bu hastalığın önlenmesi için tüm 
gemicilere günlük belirli bir dozda limon suyu tü-
ketmeleri önerilmiştir. İlerleyen yıllarda ise limon ve 
portakal gibi turunçgillerin fazla tüketilmesinin soğuk 
algınlığı ve viral enfeksiyonları önlediği ileri sürül-
müştür.

 Bulunduğu besin kaynaklarının ve eksikliğinde 
ortaya çıkan etkilerin anlatıldığı vitamin çeşidi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) A B) B1 C) C D) K E) B12



TÜRKÇE

1) D

2) B

3) C

4) D

5) C

6) B

7) B

8) A

9) C

10)D

11)A

12)C

13)D

14)C

15)C

16)A

17)B

18)E

19)E

20)B

21)C

22)D

23)B

24)C

25)E

26)D

27)C

28)B

29)D

30)D

31)D

32)C

33)B

34)D

35)C

36)A

37)D

38)C

39)D

40)D

SOSYAL BİLİMLER

1) A

2) B

3) E

4) E

5) D

6) E

7) D

8) E

9) D

10)B

11)E

12)A

13)B

14)B

15)E

16)B

17)E

18)C

19)D

20)D

21)C

22)D

23)A

24)C

25)D

MATEMATİK

1) A

2) C

3) D

4) D

5) C

6) B

7) C

8) E

9) D

10)A

11)E

12)D

13)C

14)E

15)E

16)D

17)D

18)A

19)C

20)B

21)E

22)A

23)D

24)A

25)B

26)E

27)D

28)B

29)A

30)C

31)B

32)E

33)B

34)C

35)B

36)E

37)C

38)C

39)C

40)A

FEN BİLİMLERİ

1) C

2) D

3) A

4) D

5) E

6) D

7) B

8) C

9) E

10)C

11)D

12)E

13)D

14)B

15)B

16)D

17)B

18)E

19)E

20)C
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TYT • Türkçe A

1. Bu testte Türkçe alanına ait toplam 40 soru vardır.

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

TÜRKÇE TESTİ

1. (I) Hiçbir fert değerlerine bigâne kalamaz, içinde ya-
şadığı topluma yabancı yaşayamaz. (II) Yaratıcıya 
karşı sorumluktan kaçamaz. (III) Mesuliyetini idrak 
ettiği oranda değer kazanacağını ve yüceleceğini 
bilir. (IV) Bu durumda; “Kendimi iyi anlar, anladığımı 
iyi ifade edebilirsem insanlığı da anlayıp ifade ede-
bilirim.” noktasına ulaşmakta zorlanmaz. (V) Tarık 
Buğra’nın ifade ettiği gibi “Sanat; telkin yerine dü-
şündürmeyi, kendini bulmayı öğretirse ancak o za-
man insanı yüceltir.”

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de aynı anlama gelen sözler bir arada kullanıl-
mıştır?

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

2. I. Laboratuvar ortamında üretilen ve bilinçli bir bi-
çimde kullanılan nanoparçacıkların pek çok ba-
kımdan yararlı olduğu söyleniyor.

 II. Ancak insan sağlığına ve çevreye zararlı etkile-
rinin de incelenmesi ve göz önünde bulundurul-
ması gerekiyor.

 Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede ifade edilen konuyla örtüşen bir du-
rumdan söz edilmektedir.

B) I. cümlede anlatılan durumun farklı bir yönüne 
dikkat çekilmektedir.

C) I. cümledeki durumun, nedenleri açıklanmakta-
dır.

D) I. cümlede belirtilen durumun her zaman ger-
çekleşmediği örneklenmektedir.

E) I. cümlede değinilen düşüncenin bilimsellikle çe-
liştiği gösterilmektedir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir işin gerçek-
leşmesi söz konusuyken gerçekleşmemesi durumu” 
nu belirten bir deyim kullanılmıştır? 

A) Lafın nereye varacağını, nasıl yorumlanabilece-
ğini önceden hesap etmek zorundaydı.

B) Antikacıdan aldığı cam bibloyu az kalsın yere 
düşürüyordu.

C) En kötü anlarda bile sitemi aklının ucundan, 
gönlünün kıyısından geçirmemişti.

D) Doktor; en ağır, en tehlikeli vazifelere oyuna gi-
der gibi giden Salih’i düşündü.

E) Kendini tutamayarak Halis’e sordu: “Nasıl biridir 
şu kolsuz adam?”

4. (I) Fields Madalyası sahibi İran asıllı matematikçi 
Maryam Mirzakhani uzun süredir savaştığı has-
talığa yenik düşerek 15 Temmuz günü kırk yaşın-
da hayata veda etti. (II) Mirzakhani, 1936’dan bu 
yana dört yılda bir verilen ve matematiğin Nobel’i 
olarak da kabul edilen ödülü 2014 yılında kazana-
rak ödülü kazanan ilk kadın matematikçi olmuştu. 
(III) Mirzakhani eğri yüzeylerin geometrik ve dina-
mik karmaşıklıklarıyla ilgili kuramsal matematik ko-
nularında uzmanlaşmıştı. (IV)  Büyük ölçüde kuram-
sal nitelikte olsa da çalışmalarının fizikte, kuantum 
mekaniğinde ve matematik dışındaki başka bazı 
disiplinlerde uygulamaları var. (V) Mirzakhani baş-
kalarının kolay kolay ele almaya cesaret edemediği 
problemler karşısındaki tutkulu, korkusuz ve kararlı 
yaklaşımıyla tanınıyordu.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile-
rinde söz edilen kişinin öne çıkan özelliklerine 
yer verilmiştir?

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

  D) III ve IV E) IV ve V
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5. Ufukta görünen ve cetvel ile çizilmiş gibi dimdik 
             I          II

 yükselen tepenin adı Yukarı Tekke. Tepenin tam 
ucunda Abdulvahab Gazi Türbesi ve Camisi bulu-
nuyor. Sivas’ın büyük mezarlığı da burada.

                     III         IV

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşa-
ğıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak ve-
rilmiştir?

 

I II III IV

A) Bağlaç Zarf Zamir Sıfat

B) Edat Zarf Sıfat Zamir

C) Bağlaç İsim Sıfat Zamir

D) Edat Zamir Sıfat Zamir

E) İsim Zarf Sıfat Zamir

6. Zaman değiştikçe bireyin ihtiyaçları, öncelikleri, 
davranışları değişir. Fakat unutulmaması gereken 
bir husus da şudur: Ahlaki ilkeler ve değerler öz ola-
rak değişmezler. Tarihin her döneminde iyiliksever-
lik, fedakârlık, erdem ve cesaret kendilerinde  daima 
bulunmuştur. Lakin iyiliğin, fedakârlığın ve erdemin 
hayata yansıması değişmiştir.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Zarf   B) Dönüşlülük zamiri

C) İşaret zamiri  D) Soyut ad

                                E) Edat

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili söz 
nitelik bildirme amacıyla kullanılmamıştır?

A) Burada oturabilmek için hatırı sayılır bir kira 
ödemiş, herkes gibi iyi ve kötü günler yaşamıştı.

B) Köylüler, giderek kararan yüzleriyle muhtarlık 
odasının on on beş adım ötesine kadar gelmiş-
lerdi.

C) Anlattığı hikâyeye devam etmekten vazgeçip 
yarım bıraktığı yemeğine geri döndü.

D) Dar ve korkuluksuz merdivene inat, ayrıntıları 
anlaşılmaz bir abartmayla büyütülmüş salonda 
kimseler görünmüyordu.

E) Buradan çıkar çıkmaz o gizem dolu adamı ara-
yacağını çok iyi biliyordum.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öyle” sözcüğü 
ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır?

A) Neredeyse öyle birinin yaşamadığına inanacak-
tım.

B) Apartmanın önünde bir süre öyle bekledim.

C) Konuşma öyle bir noktaya geldi ki hepimiz şaşır-
mıştık.

D) Öyle bir tehlikeden hiç söz etmemişti bana.

E) Ömer öyle anlarda öfkelenir, ne dediğini bile-
mez.

9. Kimse ona yanıt vermeyi düşünmüyordu. Hasan 
Bey’le Fuat birbirlerini süzdüler. Zeynep ise yine 
tepki göstermemişti. Gülsüm yeniden konuşmaya 
hazırlanırken Fuat bu saçma rastlantının konuşma-
yı daha da uzatmasını önlemek istiyormuş gibi ara-
ya girdi: “Demek makine mühendisiydiniz?”

 Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Farklı türde zamirler kullanılmıştır.

B) Edat ve bağlaç bulunmaktadır.

C) “Yeniden” sözcüğü hâl eki almış bir isimdir.

D) İşaret sıfatına yer verilmiştir.

E) Miktar zarfına yer verilmiştir.
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10. Çocukluk günlerimde, Namrun’a gideceğimiz za- 
           I

 man çok heyecanlanır ama bir o kadar sıkılırdım. 
Akdeniz’in o sıcak temmuz ayında tıngır mın-
gır giden arabanın camından burnumu uzatarak 
             II

 çam kokularını ciğerlerime çekerken kıvrılarak 
         III

 uzayan yollar beni hedefime biraz daha yaklaştırır,  
          IV

 sıkıntımın yerini tarifsiz bir heyecan alırdı.
            V

 Bu parçada numaralanmış tamlamalardan han-
gisi, türü bakımından ötekilerden farklıdır?

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

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem edat hem 
de bağlaç kullanılmıştır?

A) Derdini gizlemeye çalışıyordu ama acıyla bakan 
gözleri kendini ele vermiyordu.

B) Artık burada beklemem için herhangi bir neden 
kalmamıştı.

C) Yüzü sanki birkaç gün öncesine göre daha bu-
ruşmuştu.

D) Bu kez de unutmadığım, hiçbir zaman da unuta-
mayacağım o ses yolumu kesti.

E) Hasan Bey’e gelip gideceğini söylemiş fakat Se-
lim’in de gideceğinden bahsetmemişti.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlama-
sı bir ismi niteleme görevinde kullanılmıştır?  

A) Hâlâ o ölçülü sözlerin arkasına ustalıkla gizle-
nen ipuçlarını bulmaya çalışıyordum.

B) Tavan çok yüksekti ve süslemelerin arasına ası-
lan avizeler kristaldi.

C) Genç adam bana hiç beklemediğim bir anda 
usta işi bir vazo hediye etti.

D) Aklına gelmiş gibi birden cümlesini yarıda kesip 
önemli saydığı haberi verdi.

E) Birden ailenin en küçük bireyinin içeri girdiğini 
fark ettim.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem haber hem 
de dilek kipleri bir arada kullanılmıştır?

A) Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince

 Yalnız gözlerime bak diyeceksin.

B) Şaşırmış kalmışım birdenbire çaresiz.

 Dökülmüş yüreğime gökyüzünden yıldızlar.

C) Düşmez bir damla yağmur, kavrulur toprak

 Ve çıplak ayaklar basmaz yere.

D) En güzel rüyaları andıran enginlere

 En güzel ümitlerle açılmak istiyorum.

E) Bir mevsim gözlerinden içime doldu cihan

 Ve güzel yaz günleri ne çabuk geçiverdi.

14. Özellikle ani karar vermeyi, hızlı olmayı ve enerji 
gerektiren sporları severler. Bireysel sporlarda daha 
başarılıdırlar. Savunma sporları, tenis, pinpon, yüz-
me, kısa mesafeli koşu vb. sporlarda oldukça başa-
rılı olabilirler. Bu onların hem sakinleşmelerine hem 
de dikkatlerini artırmalarına yardımcı olur.

 Bu parçada kaç çekimli fiile yer verilmiştir?

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

15. Ne yaptıklarını, neden telaşlandıklarını kendileri de 
  I                      II

 bilmezler. Bütün inkârlarına rağmen bütün insanlar 
muhakkak ki birbirlerine benzerler. Mesela bütün bu  
        III             IV

 acayip düşünceleri bir türlü kovamayan ben bile, şu 
                  V

 anda, bu kahvenin topal iskemlesinde neden otur-
duğumu, meydanı niçin merakla seyrettiğimi bilmi-
yorum. 

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
si zamir değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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16. (I) Uzunca bir ayrılıktan sonra bir gün sinemaya 
koştum. (II) Biletimi alıp salona girerken durakla-
yıverdim. (III) Bir dondurmacı kapının iç tarafına 
sandalye atmış; külahları, bardakları önündeki ufak 
masaya dizmişti. (IV) Beni görünce “Kaymaklı mı, 
vişneli mi?” diyerek bir külah çekip iki kaşık dondur-
ma doldurdu, elime tutuşturdu. (V) Hayret içinde bir 
köşeye çekilip beyaz önlüğü, neşeli sözleriyle hoşu-
ma giden dondurmacının hâllerini seyre dalmıştım.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile-
rinde isim tamlamasına yer verilmiştir?

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

  D) III ve V E) IV ve V

17. Ebruya şekil vermek için yapılan her hamle bilin-
mezlik ve yenilik yüklüdür. Sonunda tablonun nasıl 
bir şekil alacağını, sonuçta ortaya ne çıkacağını bi-
lemeyiz. “Yaptığımız ebrunun tam olarak nasıl ola-
cağını değil neye benzeyeceğini bilebiliriz.” diyor bir 
usta, tıpkı bizi bekleyen geleceğin sır dolu örtüsü 
gibi.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Edat   B) Soru sıfatı

C) Soru zamiri  D) I. çoğul şahıs eki

     E) Belgisiz zamir

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemin an-
lamını zaman bakımından tamamlayan bir söz 
kullanılmıştır?

A) Salondakilerden kurtulup kapıdan bahçedeki 
karanlığa çıktım.

B) Köşkten, bahçeye düşen ışıklardan uzaklaşarak 
çakıllı yolda ilerledim.

C) Birkaç saat bekledi, karanlık basınca da koşa-
rak uzaklaştı.

D) Güneşin ortasında bırakılan boş bir sandalyeyi 
gözüme kestirip köşedeki kahveye yöneldim.

E) Çocuklar karşı kaldırımda, kararsız bir hareket-
sizliğin içinde bekliyorlardı.

19. Çok zaman annemle beraber bu eski, silik resimleri 
   I

 elimize alır, bakar ve susardık. Konuşacak herhangi
              II
 bir kelimemiz olmazdı. Sayfaları çevirir, çevirir 

sonra albümü eski yerine koyar, aylarca bir daha 
kapağını açmazdık. Bu konuda kimseye hiçbir şey 
         III  IV

 anlatmazdık. Yalnız o resimlerin mahzun hâlleri, 
soluk görünüşleri ile ta içimizden konuşur, söze gel-
meyen nice  şeyleri bir bir anlatırdık.

          V

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
si belgisiz sıfat değildir?

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

20. (I) Bu meydan şehrin göbeğine bir leke gibi yapış-
mıştır. (II) Daracık dükkânlarla geniş mağazalar yan 
yanadır; boylu boslu bir apartman, sırtını bir konağa 
dayamıştır. (III) Çünkü meydanın etrafını çeviren 
çeşit çeşit bina arasında ne ölçü ne düzen vardır. 
(IV) İlk bakışta, gökten düşmüş dev bir taşın açtığı 
bir boşluk hissini uyandırır. (V) Biraz ilerde de bir 
çalgılı gazino yer almıştır. (VI) Bütün bunlar meyda-
nın etrafına darmadağınık bir şekilde serpiştirilmiş-
tir.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir 
bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangile-
rinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?

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

  D) IV ve VI E) V ve VI
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21. Öykümüz 2000 yılından sonra bir sıçrama gerçek-
leştirdi. (I) Nicel ve nitel anlamda göze çarpan bir 
hareketlilik yaşadı. (II) Bu hareketlilik, 2010 yılından 
sonra çok daha belirgin bir hâle geldi. (III) Bunda 
yayınevlerinin ve edebiyat dergilerinin öykü türüne 
destek vermesinin, öykü dergilerinin yayımlanmaya 
başlamasının çok büyük etkisi var. (IV) Bu hareket-
lilik, var olan öykü dergilerinin de canlanmasını sağ-
ladı. (V) Özellikle gençler öykü türüne yöneldiler ve 
onlardan sağlam öyküler okuduk. 

 Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisi-
ne, düşüncenin akışına göre, “Bu durum hâliyle 
öykü türünde eser veren kişi sayısını da etkiledi.” 
cümlesi getirilmelidir?

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

22. I. Zaten iskelede o günleri hatırlatan tek unsur, 
ürünlerin buraya intikali sırasında kullanılan ray-
lar.

 II. Hemen belirteyim, burası Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a ayak 
bastığı yer. 

 III. Yeşilin her tonunu gözlemleyebildiğim 30 daki-
kalık keyifli bir yolculukla merkeze varıyorum.  

 IV. Aslında burası tam olarak doğru nokta değil çün-
kü tarihî iskele denizin üzerine dolgu yapıldıktan 
sonra iç kısımda kalmış.  

 V. İlk durağım, bir zamanlar ünü dünyayı saran 
Samsun tütününün ihracatının âdeta kapısı nite-
liğindeki Tütün İskelesi.

 Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluştu-
racak biçimde sıralandığında hangisi baştan 
üçüncü olur?

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

23. (I) Ahlak ve hukuk, insan-insan ilişkisinden doğar. 
(II) Sağlıklı her ilişki biçimi gibi bu ilişki de bir değeri 
gerçekleştirmeye yöneliktir. (III) İnsanın bütün anlam-
lı eylemleri de değerlerden kaynaklanır. (IV) Birlikte 
yaşamanın temelinde ortak kültür yatar. (V) Zira insa-
ni kültürel alan, değerlerin şekillendirdiği bir alandır. 
(VI) Burada tek tip bir insan ve toplum tasarımı, bir-
likte yaşamanın önündeki en büyük engeldir.

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

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

24. (I) Eski İstanbul’da sur içi anlamına gelen Nefs-i 
İstanbul haricinde ayrı yerleşim sayılan üç belde bu-
lunuyordu: Eyüp, Galata ve Üsküdar. (II) Üsküdar; 
İstanbul’un dışında, karşı yakada, mütevazı bir böl-
ge, ayrı bir kasabaydı. (III) Osmanlı zamanında bir 
livaydı ve mutasarrıfı vardı. (IV) Üsküdar sınırları 
içinde günümüze önemli saray yapıları, bahçeleri, 
kasırlar, hanedan konutları kalmıştır. (V) Bunların 
birçoğu Nefs-i İstanbul tarafındaki sarayların birer 
uzantısı, tamamlayıcısı mahiyetinde mevsimlik yapı-
lar ve bahçelerdir. (VI) Bunda Üsküdar’ın coğrafi, ik-
lim ve bitki örtüsü imkânlarının payı büyük olmuştur.

 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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25. (I) Sultan Abdülaziz Dönemi’nde, resim sanatına 
olan ilgi ve desteğin arttığı somut olarak izlenmek-
tedir. (II) Sultan Abdülaziz, sanat koruyucusu kimliği 
yanında ressam kimliği ile de adını duyurmuştur. 
(III) Bu dönemde sanatçıların eğitimi için gerekli 
destek verilmiş, saray ressamlığı kurumu oluştu-
rulmuş, saray için eser toplanmaya başlanmıştır. 
(IV) Türkiye’nin Batılı anlamda ilk tablo koleksiyo-
nu, Dolmabahçe Sarayı’nda oluşturulmuştur. (V) Bu 
bağlamda resim, son dönem Osmanlı sarayının kül-
tür ve sanat hayatının ayrılmaz parçası olarak yer 
almıştır.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
si düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

26. ----, tabi nadir ve kaliteli balıkların fiyatları daha 
yüksek. Yeşil çay ve soğuk su da ücretsiz olarak 
masadaki musluklardan dolduruluyor. Yedikçe bu 
tabakları yine masanızdaki boşluklardan aşağı bı-
rakıyorsunuz, tabaklardaki çipler sayesinde siparişi-
nizin toplam ücreti anlık olarak güncelleniyor ve her 
5 tabağı bıraktıktan sonra ekranda yemek çeşitleri 
tanıtılıyor. 

 Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Japonya’da balık pazarlarında çok çeşitli balık-
lar var 

B) Japonya’ya giderseniz balık yemeklerinden 
mutlaka tatmalısınız 

C) Japonların balık tükettiği için sağlıklı olduğunu 
hep duyarız 

D) Bazı Japon lokantalarında tabağın rengi, fiyatını 
gösterir 

E) Japon lokantalarında tabak tabak da yeseniz 
doymuyorsunuz

27. Eleştirmen kişisel zevkleri, kişisel görüşleri olan bir 
insandır. Okuduğu yapıtları da doğaldır ki kişisel ba-
kış açısı ile değerlendirir. ----- Tarafsızlık ancak bi-
lime özgüdür. Eleştiride ise bilimden söz edilemez. 
“Kesin yargıya varmak” ve “bilim” birbiriyle uzlaşa-
mayan iki kavramdır. Dolayısıyla bilimsel eleştiri-
nin sanat alanına hemen hemen hiç katkısı olmaz. 
Çünkü eleştirmenin kendi duyguları ön plandadır ve 
yazılarında övdüğü ya da yerdiği yazarı değil, ken-
disini görürüz. 

 Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akı-
şına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmeli-
dir?

A) Eleştirmen böylece eleştirirken de kendi düşün-
celerinden vazgeçmemiş olur.

B) O hâlde eleştirmenin tamamen tarafsız olması-
na imkân yoktur. 

C) Bununla birlikte eleştirmen, tarafsız olmayı da 
ihmal etmemelidir. 

D) Eleştirmen bir bilim insanı gibi davranmak zo-
rundadır.  

E) Eleştirmenin eleştirisini sağlam temellere oturt-
ması gerekir.

28. (I) Stres sözcüğü Latince, “estrictia” sözcüğünden 
gelmektedir. (II) İngilizce “stress” olarak kullanılan 
ifade ruhsal gerilim, dayanıklılığı azaltan fiziksel 
veya zihinsel gerilim, gerginlik, canlıların yaşamı 
için uygun olmayan koşullar anlamına gelmektedir. 
(III) 18 ve 19. yüzyıllarda ise kavramın anlamı de-
ğişmiş; objelere, kişiye, organa veya ruhsal yapıya 
yönelik güç, baskı ve zorlama anlamında kullanıl-
mıştır. (IV) Buna bağlı olarak stres; nesne ve kişinin 
bu tür güçlerin etkisiyle biçiminin bozulması, anla-
mında kullanılmaya başlanmıştır. (V) Stres ve başa 
çıkma yöntemi kişiden kişiye değişkenlik gösteren 
bir durumdur.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
si düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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7 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

29. Diotima’nın dediğine göre sevginin kılavuzluğu 
insanı çeşitli aşamalardan geçirir. Bu aşamalar, 
sevginin harekete geçirici gücünü kendi içinde his-
seden insanın yeryüzündeki tüm varoluş biçimle-
rini yansıtır. Bu varoluş biçimleri, etkisi hissedilen 
güzellik türlerine göre farklılıklar gösterir. Sevginin 
kılavuzluğuna kendisini bırakan kişi; aşamaları sı-
rasıyla yaşar, sırlara yol boyunca şahit olur, bütün 
aşamaları sevginin ve güzelliğin özüne doğru giden 
yolda yaşayıp geçer. Buradaki güzellik sıralaması, 
kendi içinde bir hiyerarşi ortaya koyar. Sevginin kıla-
vuzluğuna giren kişi, bu hiyerarşi içinde sıra ile iler-
leyecek, tüm güzelliklerin kaynağı olan “güzelliğin 
özü”ne doğru adım adım yürüyecektir.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerin-
de durulmaktadır?

A) Sevginin ve güzelliğin aşamaları

B) Güzelliğin düşünce aşaması

C) Sevgi ve güzelliğin yakınlığı

D) Sevginin başlangıç hâli

E) Sevgi ve insan ilişkisi

30. Tüketirken kendimizi tükettiğimizi fark etmediğimiz 
zamanlarda yaşıyoruz. Çoğunlukla ihtiyacımız olan-
dan daha fazlasına sahip olduğumuz ya da sahip ol-
mak için uğraştığımız maalesef bir gerçek. Değişen 
ve elden gitmesi muhtemel olan nimetlere kendimizi 
o kadar kaptırıyoruz ki eşyalar mı bize hizmet için 
var yoksa biz mi onlara hizmet ediyoruz belli değil. 
Neyin ihtiyaç olduğunu doğru belirlemediğimizden 
olsa gerek “alınacaklar listemiz” gerçekçi olmayan 
kalemlerle uzayıp gidiyor. Neticede evimiz ve çev-
remiz gerçekten ihtiyacımız olmayan eşyalarla do-
luyor, gönüllerimiz de bu doluluktan ve karmaşadan 
nasibini alıyor.

 Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın eşyayla kurduğu ilişki gün geçtikçe art-
maktadır.

B) Yıllar geçtikçe insan sade bir yaşam sürmeyi 
arzu eder.

C) Yaşamımıza dâhil olan fazlalıklar iç huzuruna 
zarar vermektedir. 

D) Sahip olduğumuz her eşyanın yaşamımızda bir 
işlevi olmalıdır.

E) İnsanoğlu aslında basit gereksinimlerle hayatını 
yaşayabilir.
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812. SINIF Diğer sayfaya geçiniz.

31 - 32. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayı-
nız.

Bilimde de edebiyat ve sanatta da bir tür evrensel-

lik söz konusudur ancak onlardaki evrensellik, nitelik 

olarak bazı farklılıklar gösterir. Bilimde nesnel bilginin, 

edebiyatta ise öznel bilginin evrenselliği söz konusu-

dur. Bilimde doğru, edebiyatta ise güzel değerinin, 

estetik beğeninin evrenselleşmesi söz konusudur. 

Bilimde bilgilerin, yöntemlerin, sonuçların; edebiyatta 

ise edebî formların evrenselleşmesi söz konusudur. 

Bilimde olgulara ve nesnelere yönelik dilin; edebiyatta 

ise insan varoluşuna ilişkin durumların evrenselleş-

mesi görülür.

31. I. Bilimdeki evrensellik gibi edebiyatın evrenselli-
ğinden söz etmek uygun düşmez. 

 II. Bilimin evrenselliği nesneye dayanır ve katı bir 
evrenselliktir.

 III. Edebiyatın içinden çıktığı ortam, çağ ve koşullar, 
yerli nitelik taşır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

  D) I ve II  E) II ve III

32. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangi-
sinden daha çok yararlanılmıştır?

A) Karşılaştırmadan

B) Örneklemeden

C) Tanık göstermeden

D) Tartışmadan

E) Benzetmeden

33 - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayı-
nız.

Zaman hızla akıp gidiyor. Takvimin gösterdiği günü, 

ayı hatta yılı unutturacak kadar hızlı. Kadın erkek, 

genç yaşlı, herkes bir koşuşturmadan bahsediyor ve 

bu arada ömür tükeniyor. Eskiler, “Vakit nakittir.” der-

ler ve bize bahşedilen en kıymetli nimet olan ömrümü-

zü sermaye olarak görürler. İnsan, yaşam sermayesi-

ni tüketirken dikkatli davranmadığı takdirde iflas etmiş 

bir tüccar gibi hüsrana uğrar.

33. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Zamanın akışına engel olmak mümkün değildir.

B) Zamanın iyi değerlendirilmemesi olumsuz so-
nuçlar doğurur. 

C) Zamanın geçmesiyle birlikte insan birçok anı bi-
riktirir.

D) Zamanın kıymeti çok sonraları anlaşılır.

E) İnsan zamanın yıpratıcılığına eser vererek karşı 
koyabilir.

34. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi-
si yoktur?

A) Alıntı yapma  B) Karşılaştırma

C) Benzetme  D) Koşul cümlesi

            E) Tartışma
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35. Sait Faik Abasıyanık, 23 Kasım 1906’da Adapaza-
rı’nda dünyaya geldi. İstanbul’da 11 Mayıs 1954’te 
48 yaşında sirozdan yaşamını yitirdi. İlköğrenimini 
Adapazarı Rehber-i Terakki Mektebinde yaptı. Bur-
sa Erkek Lisesinden 1928’de mezun oldu. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazıldı, bir süre 
eğitim gördü. Ekonomi öğrenimi için İsviçre Lozan’a 
gitti. Kısa süre kaldı ve Fransa’ya geçti. 1933’te 
İstanbul’a döndü. Kısa bir süre Türkçe öğretmenliği 
yaptı. Babasının desteğiyle girdiği ticarette de başa-
rılı olamadı. 

 Bu parçada Sait Faik Abasıyanık ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Ölüm sebebine
B) Yurt dışı yolculuklarına 
C) Meslek hayatına
D) Öykücülüğüne 
E) Eğitim hayatına

36. Depremlerin oluşum mekanizmasının altında yer 
kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri yatar. Yer 
kabuğunun yüzeyindeki kabuk alanlarından birini ya 
da her ikisini birden kapsayabilen parçalara levha 
adı verilir. Levhaların kıtasal kabukları kimi zaman 
suyun üzerinde kendi hâlinde ilerleyen kayıklar gibi 
birbirinden uzaklaşırken kimi zaman da birbirine 
yaklaşır. Kıtasal kabuk levhalarının hareket etme-
sinden dolayı kayaçlar üst üste duran defter sayfa-
ları gibi kıvrılır ya da kırılır. Yer kabuğu içindeki bu 
kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşim-
lerin dalgalar hâlinde yayılarak geçtikleri ortamları 
ve yer yüzeyini sarsmasına deprem denir.

 Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Depremlerin insan yaşamındaki etkilerini sapta-
mak

B) Depremlerin meydana geliş nedenlerini bilimsel 
olarak açıklamak

C) Depremlerin genellikle hangi nedenlere bağlı 
olarak ortaya çıktığını belirtmek

D) Depremlerin meydana geliş zamanı hakkında 
yapılan tahminleri değerlendirmek

E) Depremin yıkıcı etkisinin nasıl en aza indirilebi-
leceğini dile getirmek

37. Yaşar Kemal hayattayken “Yaşayan en büyük ya-
zarımız kim?” sorusu kimsenin aklına gelmezdi. 
Ölümünün ardından bunu düşünmek bile Yaşar 
Kemal’in edebiyatımızda nasıl bir zirve olduğunu 
gösteriyor. Farklı edebî tavırlardaki okur ve yazar-
ların üzerinde bu kadar uzlaştığı isim azdır. Bir tek 
Fazıl Hüsnü Dağlarca geliyor akla. Büyük şairler 
ve yazarlar hakkındaki sessiz uzlaşı onun için de 
geçerliydi. Dağlarca nasıl bütün bir Cumhuriyet 
Dönemi şiiri demekse, Yaşar Kemal de Cumhuriyet 
Dönemi romanıydı. “Son büyük destancı” nitelemesi 
arkasından sık kullanıldı ki bu hiç de abartılı bir nite-
leme değildir. Bu yüzden Yaşar Kemal’in ölümüyle 
beraber bir çağ kapandı, denebilir. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir?

A) Cumhuriyet Dönemi romanının içe kapanık bir 
özellik taşıdığına 

B) Bazı yazarlarımızın yaşarken kıymetinin bilin-
mediğine 

C) Şiir alanında Dağlarca’nın iyi bir ününün olduğu-
na 

D) Yaşar Kemal’in ölümüyle destansı anlatım tarzı-
nın sona erdiğine 

E) Farklı düşüncelere ait okur ve yazarların Yaşar 
Kemal hakkında uzlaştığına
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1012. SINIF
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

38. Dünyaca ünlü Adana kebabı başta olmak üzere 
yemek ve mutfak konusunda inanılmaz lezzetlere 
sahip olan Adana; yaylaları, gölleri ve mağaraları ile 
de doğal bir çekim alanı konumundadır. Birçok an-
tik kentin ve tarihî kalıntının yer aldığı şehirde hem 
tarihi hem de doğayı iç içe geçmiş bir şekilde göre-
bilir; doyasıya bir seyahatin keyfini çıkarabilirsiniz. 
Alışılagelmiş gezilerden biraz uzaklaşmak, damak 
tadınıza yeni lezzetler eklemek ve tarihî bir tura çık-
mak istiyorsanız Adana’yı gezi rotanıza eklemelisi-
niz. 

 Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Adana’yı gezmek için sebepler sıralanmıştır. 

B) Adana kebabının ne kadar tanındığı belirtilmiş-
tir. 

C) Adana’nın doğal güzelliklerinin etkileyici olduğu 
belirtilmiştir. 

D) Adana’nın geçmişten bu yana turistlerin ilgisini 
çektiği vurgulanmıştır. 

E) Adana’nın tarihî dokusundan söz edilmiştir.

39. Halka, sağlığını koruma bilincinin aşılanmasında en 
etkili eğitim, kitle iletişim araçları ile verilmektedir. 
Sağlıklı bir hayatın sürdürülmesi, yaşam kalitesinin 
artırılması ve hastalıklardan korunmak için uygula-
nan koruyucu sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacı 
gidermek üzere kitle iletişim araçlarının kullanıl-
ması, etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Halkın 
sağlık konusunda bilinçlendirilmesinde ve toplumun 
sağlık standardının yükseltilmesinde kitle iletişim 
araçlarının rolü büyüktür. 

 Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Sağlık sorunlarının kitle iletişim araçlarında yer 
alma sıklığı

B) Sağlık sorunlarıyla mücadele etme yöntemleri

C) Medyanın halkın sağlığı üzerindeki rolü ve kat-
kısı  

D) Halkı sağlık konusunda bilinçlendirme çabaları

E) Medyada çıkan haberlerin halk sağlığına yansı-
maları  

40. Muhabir :

 (I) ----
 Aktivist :

 — Dürüst olmak gerekirse berbat. Bu yüzden bu 
işleri yapması için birilerini istihdam ediyorum zira 
hayatımı rakamlarla uğraşarak geçirseydim kesin-
likle bunalırdım. Çevreyle ilgili çalışmalar ve yardım 
işleri yapıyorum, ayrıca yatırımlarım da var, bu iki-
sini farklı kategoriler olarak görüyorum. Ancak belli 
bir ekonomik istikrarın sanatsal anlamda özgürlük 
getirdiğine de hep inanmışımdır.

 Muhabir :

 (II) ----

 Aktivist :

 — Hayatımın büyük bir kısmını bu konuya adadım. 
Vakıf işlerimi yürütürken ve bu konuları açıkça dile 
getirirken her gün medeniyet tarihinde yeni bir dö-
nüm noktasının, yeni bir felaketin yaşandığını göre-
rek bunalıyorum. Daha önce hiç yaşanmamış şeyler 
yaşıyoruz. Dolayısıyla iyimser kalmak zor.

 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. Ünlü bir çevrecisiniz. Çalışmalarınızda hiç 
yardım alıyor musunuz?

 II. Çevre konusundaki duyarlılığınızın özel bir 
nedeni var mı?

B) I. Çok yönlü bir insan olarak biliniyorsunuz. 
Öğrenciyken matematikle aranız nasıldı 
peki?

 II. Dünyada her geçen gün bir felaket yaşanı-
yor. Bunları önlemek için özel bir çalışmanız 
var mı?

C) I. Çeşitli alanlarda da yatırımlarınız var. Ra-
kamlarla aranız nasıl peki?

 II. İklim değişikliği konusunda hâlâ iyimser mi-
siniz?

D) I. Sanatla ekonomi arasında nasıl bir bağlantı 
söz konusudur?

 II. İklim değişikliği ile ilgili yapılan çalışmaları 
yeterli buluyor musunuz?

E) I. Hangi alanlarda çalışmak sizi daha çok mut-
lu ediyor?

 II. Küresel ısınma hakkındaki fikirleriniz neler-
dir?
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11 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

1. Mısır ve Fenike uygarlıklarının Akdeniz’e kıyısı 
olmasına rağmen bu iki uygarlığın farklı faaliyet-
lerle geçimlerini sağlamalarının nedeni olarak;

 I. aynı etnik yapıya sahip olmamaları,

 II. bulundukları coğrafyanın özellikleri,

 III. inanç yapıları

 durumlarından hangileri gösterilebilir?

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

2. Vezir Tonyukuk’a Kurultay’da; Çin’de olduğu gibi 
şehirlerin etrafını surlarla çevirme ve tam olarak 
yerleşik hayata geçme teklifinde bulunulmuş, ancak 
Tonyukuk bu teklifi reddetmiştir.

 Bu bilgilere bakılarak  Vezir Tonyukuk’un ülke-
sindeki;

 I. kültürel yapı,
 II. siyasi yapı,
 III. yaşam tarzı

 unsurlarından hangilerini korumaya çalıştığı 
söylenebilir?

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

3. “Osmanlıların kısa sürede genişleyerek devlet hâ-
line gelmesinde İslamiyet’in birleştirici gücü önemli 
rol oynamıştır.”

 Görüşünü savunan bir tarihçi bu görüşe kanıt 
olarak aşağıdakilerden hangisini örnek göstere-
bilir?

A) Bizans’ta yaşanan taht kavgaları 

B) Balkanlarda siyasi birlik olmaması

C) Osmanlıların fethettikleri bölgelere Türk nüfusu 
yerleştirmesi

D) Batı yönünde  gaza ve cihat politikasının izlen-
mesi

E) Avrupa’da Yüzyıl Savaşlarının yaşanması

4. Sevr Antlaşması’nın ;

 I. Batı Anadolu topraklarının  bir kısmı Yunanlılara 
bırakılacak.

 II. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona 
verilecek.

 III. Asker sayısı 50.700 kişiden oluşacak .

 maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’ne as-
kerî alanda sınırlamalar getirildiğine kanıt olarak 
gösterilemez?

A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III

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

5. Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı 
savunulamaz?

 

I. II.

A) Doğu cephesinin 
kazanılması

Ankara Antlaşması’nın 
imzalanması

B) Kütahya-Eskişehir 
Savaşlarının 
kaybedilmesi

Başkomutanlık 
Yasası’nın çıkarılması

C) I. İnönü Zaferi Londra Konferansı’nın 
düzenlenmesi

D) Sakarya Meydan 
Muharebesi’nin 
kazanılması

Fransa’nın TBMM’yi 
tanıması

E) TBMM’ye karşı 
isyanların çıkması

Hıyanet-i Vataniye 
Kanunu’nun çıkarılması
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6. İnsanoğlu, var oluşundan günümüze kadar geçen 
dönemlerde fizyolojik ihtiyaçlarını doğal çevrenin 
özelliklerine göre gidermeye çalışmıştır.  

 Aşağıdaki durumlardan hangisi, doğal çevrenin 
insan yaşamı üzerindeki etkisine örnek gösteri-
lemez?  

A) Kurak ve yarı kurak alanlardan gelen toz fırtına-
larının renkli yağışlara neden olması

B) Tarım alanları sınırlı olan kıyılarda denizcilik 
faaliyetlerinin gelişme göstermesi

C) Su kaynaklarının yetersiz olduğu alanlarda ta-
rım alanlarının nadasa bırakılması

D) Yağışlı bölgelerde sel sularına önlem olarak ko-
nutların su yüzeyinde kalabilecek şekilde inşa 
edilmesi

E) Orman köylerinde kereste ve arıcılık faaliyetleri-
nin ortaya çıkması

7. Aşağıdaki izohips haritasında 1. izci grubu ile  2. izci 
grubunun kamp alanları ile balıkçı kulübesinin ko-
numları gösterilmiştir.

 

Mavidere

50
0 m

Sulugöl

Kuzey

1. İzci Grubu
2. İzci Grubu
Balıkçı Kulübesi

km
0 2 4 6 8 10

 Haritada yer alan bilgilere göre yapılan aşağıda-
ki yorumlardan hangisi doğru değildir?

A) 1. izci grubunun kamp alanı delta ovası üzerin-
de yer almaktadır.

B) 2. izci grubunun kamp alanı 1250 metre rakım 
değerinin üzerinde kurulmuştur.

C) İzci grupları gün batımını deniz yönünde izleye-
bilirler.

D) Sulugöl, 2. izci grubunun yaklaşık 2 km güneyin-
de bulunmaktadır. 

E) Mavidere’nin toplam uzunluğu 8 km’den daha 
azdır.

8. Aşağıdaki koordinat düzleminde Dünya üzerinde 
oluşan karanlık - aydınlık alanlar ile bu alanları bir-
birinden ayıran aydınlanma dairesinin geçtiği sınır 
hattı gösterilmiştir.
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 Coğrafi düzlem üzerinde yer alan K, L, M, N, T 
merkezleri ile ilgili olarak aşağıda yapılan yo-
rumlardan hangisi yanlıştır? 

A) L  Merkezinde 4 saat gece dönemi yaşanır.

B) K Merkezinde güneş 2 saat sonra doğacaktır.

C) M merkezinde gece ve gündüz süreleri birbirine 
eşittir.

D) Aydınlanma dairesinin sınırları 21 Mart konumu-
nu belirtmektedir.

E) N ve T merkezlerinde yerel saat değerleri aynıdır.

9. I. Tüm iklim olaylarının görüldüğü katman tropos-
ferdir.

 II. Yatay hava hareketleri stratosferde görülür.

 III. Zararlı ışınlar ozonosferde süzülür.

 IV. Radyo dalgaları mezosferden yer yüzeyine yan-
sır.

 V. Sıcaklığın en yüksek olduğu katman termosfer-
dir.

 Atmosferin katmanları ile ilgili yukarıda belirti-
len açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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10. Aşağıdaki tabloda Kuzey Yarım Küre’de bulunan bir 
kentin yağış miktarı, yağışın mevsimlere dağılışı ile 
Temmuz ve Ocak aylarına ait ortalama sıcaklık de-
ğerleri belirtilmiştir.

 Yıllık toplam 
yağış miktarı 

(mm)

Yağışların 
en fazla 
oluştuğu 
mevsim

Yağışların 
en az 

oluştuğu 
mevsim

Temmuz 
(°C)

Ocak 
(°C)

500 - 550
İlkbahar

% 40
Kış

% 10
15,2 -6,3

 Buna göre, aşağıdaki grafiklerin hangisi bu ken-
tin iklim özelliklerini en iyi temsil eder?

 
–15

11. Protagoras’a göre, var olanlar sürekli bir akış için-
dedir. Duyumlar da hareket hâlindeki nesnenin du-
yunun hareketiyle karşılaşmasının bir sonucudur ve 
kişiden kişiye değişir. Duyumlar kişiden kişiye değiş-
tiğine göre, görünüş ya da algının doğru olduğuna 
karar verecek nesnel bir standart yoksa genel geçer 
bilgiden söz edilemez. İnsanlar arasında gözlenen 
bedensel farklılıklar, farklı algılamalara, insanların 
farklı şeylerden haz almalarına, farklı şeylerden nef-
ret etmelerine yol açar. Örneğin; resimler, görme 
duyusu için pürüzlü, dokunma duyusu için pürüzsüz-
dür. Aynı şey parfüm için de söz konusudur; o, koku 
alma duyusuna hoş, tat alma duyusuna acı görünür.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Prota-
goras’ın bilgi görüşüne ters düşer?

A) Doğru bilgiye ulaşmak imkânsızdır.
B) Deneyim ve akıl ile genel-geçer bilgiler elde edilir.
C) İnsan her şeyin ölçüsüdür.
D) Bilgide sadece öznel süreçler hâkimdir.
E) Rüzgar üşüyene soğuk, üşümeyene sıcaktır.

12. Platon ideaları, duyusal dünyada kopya ya da suret-
lerini gördüğümüz nesnelerin ezelî-ebedî ilk örnek-
leri olarak tanımlar. Örneğin; güzel bir çiçek, güzellik 
ideasının bir kopyasıdır; bu çiçeğin güzel olduğu, gü-
zellik ideası bilindiğinde ve çiçeğin güzellik ideasın-
dan pay aldığı fark edildiğinde söylenebilir. Platon’a 
göre güzel olan her şey, örneğin; güzel bir manzara, 
bir eylem ya da bir birey ölüme mahkûmdur ancak 
güzellik ideasının kendisi yok olmaz; ezelî-ebedîdir 
ve gerçekten vardır. Bu durumda duyusal nesneler 
daima belirli koşullara göreli, başka duyusal nesne-
lerle olan ilişkilere bağımlıdır, oysa idealar tüm ko-
şullardan bağımsız, hem duyusal şeylerden hem de 
birbirlerinden soyutlanmış, gerçek varlıklardır.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Pla-
ton’un varlık felsefesine ilişkin doğru bir yargı-
dır?

A) Gerçekte var olanlar fizikseldir.
B) Gerçek varlık, değişime açık ve görelidir.
C) Duyusal nesneler, değişmeden kalan soyut bir 

özden pay alır.
D) Varlığın bilinmesi deneyime dayanır.
E) Maddesel olan her şey, düşünsel olanın temel 

unsurudur.
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13. Ahlakta erdemli olmak bilgiye bağlıdır; ancak doğ-
ru bilgi doğru eyleme vardırır. Böylece, Sokrates’te 
ahlaklılığın özü, iyiyi bilmek olur. Dolayısıyla felse-
fe, herkes için geçerliliği olan iyinin yasası üzerine 
bir düşünmedir. Bu anlayışta, bilgi ahlaki bir değer 
kazanır; dolayısıyla, bu değeri birlikte arayanlar ah-
lakça birbirlerini tamamlar, birbirlerini karşılıklı ola-
rak olgunlaştırır. Sokrates’in ahlak görüşüne göre, 
ahlakta üstün, erdemli olma, aklın yetişmesine, bil-
ginin açık ve olgun olmasına bağlanır. Onun içindir 
ki Sokrates “Hiç kimse bile bile kötülük işlemez, kö-
tülük bilginin eksikliğinden ileri gelir.” ifadesini kul-
lanmıştır.

 Bu parçaya göre;

 I. Bilgi, erdemli olmayı getirir.

 II. Kötü eylemler, irade ve aklın ortak ürünüdür.

 III. İnsan, bilgisine ulaştığı her şeyde iyi eyleme yö-
nelir.

 yargılarından hangileri Sokrates’in görüşleriyle 
örtüşmez?

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

  D) I ve II  E) II ve III

14. Stoa ahlakına göre kendi dışımızda olup bitenleri 
kabullenmek ve onların doğaüstü bir güç tarafından 
belirlendiğini bilmek erdemlilikti. Stoacılar yaşam, 
hastalık, ölüm gibi bütün doğal süreçlere ve tabiat 
kanunlarına boyun eğer, doğanın müdahale edile-
meyen yasalarını kabul eder, doğaya uygun erdem-
li bir yaşam sürmeye çalışır ve kadere inanırlardı. 
Onlara göre hiçbir şey rastlantıyla olmazdı; her şey 
zorunluluktan doğardı ve kaderden şikâyet etmek 
işe yaramazdı; çünkü Tanrı her zaman için haklıydı.

 Bu parçadaki ahlak görüşü, aşağıdakilerden 
hangisine karşı sav niteliğindedir?

A) İnsan, yaşamında karşısına çıkanlara boyun 
eğmelidir.

B)  Her şeye sabırla katlanmak ahlaki bir tutumdur.

C) İnsan, doğal düzeni olduğu gibi benimsemelidir.

D) İnsan, belirlenmişliği yaşayan bir varlıktır.

E) İnsan, kendi varlığını özgür iradesiyle şekillendi-
rebilir.

15. Hristiyan düşünürlerinden Clemens’in felsefe karşı-
sındaki tutumu, “Anlamak için inanıyorum.” şeklinde-
dir. Bundan dolayı, ona göre inanmak bilmeden önce 
gelmeli, inanma hep bilmenin temeli kalmalı, ona yol 
göstermelidir. Amaç, önce inanma ile benimsenmiş 
olanı sonunda kavramak, anlamaktır, inanılanı aklın 
da alması şarttır. Hristiyan felsefesinde dinî inanç ile 
felsefi düşüncelerin kaynaşması yaşanmış ve felse-
fenin tüm alanlarında din etkili olmaya başlamıştır.

 Bu parçaya göre Hristiyan felsefesi için aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Eleştiriye açık olduğuna
B) Rasyonel bir etkinliğe dayandığına
C) Farklı görüşleri barındırdığına
D) Akıl ve inancın uzlaştırılmaya çalışıldığına
E) Hristiyanlığın diğer dinlerle etkileşim içinde ol-

duğuna

16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini 
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip 
Okulları öğrencileri / mezunları cevaplayacaktır.

16. Hz. Peygamber (S.A.V) Müslümanların daima bir 
arada olmalarını öğütlemiş ve kendisinden sonra 
olabilecek ayrılıkların tehlikesine işaret etmşitir. 
“Ümmetim yetmiş üç fırkaya bölünecektir. Onlardan 
birkaç fırka hariç hepsi cehennemliktir.” hadisi, 
bu konuyla ilgilidir. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram 
şöyle sormuştur: “Ey Allah’ın elçisi! Kurtulan fırka 
kimlerdir?” O da: “Benim Ashabımın yolu üzerin-
de olanlardır.” şeklinde buyurmuştur. İşte bu, Hz. 
Muhammed’in yolunu izleyen ve Müslüman toplu-
luktan ayrılmayanlar anlamına gelen “Ehl-i Sünnet  
ve’l-cemaat” kavramıyla ifade edilmektedir.

 Bu parçaya göre;

 I. İslam dini, toplumsal birlik ve beraberliği öğütler.
 II. Müslümanlar, Kur’an’ın ilkeleri ve Hz. Muham-

med’in yolu olan sünnetle hareket etmelidirler.
 III. Allah, insanlara doğadaki tüm canlılara özen 

göstermesi gerektiğini buyurmuştur.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II  E) II ve III
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17. Evrenin düzenli yapısı, Yaratıcı’nın sonsuz gücünü 
göstermektedir. Allah’ın gücü sınırsızdır. O’nun her 
şeye gücü yetmektedir. Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı 
Kerim’de, “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. 
O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve Ay’ı da 
ince bir hesap ölçüsüyle yaratandır. Bütün bunlar 
mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir.” 
(En’am Suresi, 96. ayet) buyrulmaktadır.

 Bu parçada Allah’ın varlığıyla ilgili delillerden 
hangisine değinilmiştir?

A) İmkân delili

B) Hudus delili

C) Gaye ve nizam delili 

D) İlk muharrik delili

E) Ahlaki delil

18. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufla ilgili bir kav-
ram değildir?

A) Tercüme B) Sabır  C) Şükür

  D) Tezkiye E) İhsan

19. Ehl-i sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakla-
rı olarak kabul edilen kitaplar, “kütüb-i sitte” adıyla 
bir araya toplanmıştır. Bunlardan biri de Türk-İslam 
bilgini olan Buharî’nin, “sahih hadisleri içeren kitap” 
anlamına gelen eseridir.

 Bu eserin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) el-Cami’us-Sahih

B) es-Sünen’ül-Kebir

C) Müsned

D) Muvatta

E) el-Fıkhu’l-Ebsat

20. Vahye dayalı dinlere inanan insan, öldükten sonra 
tekrar dirileceğini ve yaptıklarından hesaba çekile-
ceğini bilir. İyi ya da kötü hiçbir davranışın karşılık-
sız kalmayacağına inanarak, yaptığı bütün işlerde 
sorumluluk bilinciyle hareket eder.

 Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisini 
açıklayıcıdır?

A) Meleklere imanı

B) Sahabe dayanışmasını

C) Ahiret gününe inanmayı

D) Tassavvufun amacını

E) Kefaret ödemeyi

21 - 25. Felsefe sorularını; Din Kültürü ve Ahlâk Bil-
gisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan 
veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

21. MS 2.yy - MS 15.yy düşünürlerinden Anselmus’un 
delili, duyusal dünyaya ilişkin bir gözlemden yola 
çıkmayan, deneyimsel bir yönü bulunmayan, fakat 
doğrudan doğruya “Tanrı” kavramının analizinden 
hareket edip, Tanrının varoluşunu bu analizden çı-
karmaya çalışan bir kanıttır. Anselmus’a göre, Tanrı 
en yetkin varlıktır, insan ise kusurlu ve eksiktir. 
İnsanın zihni Tanrı’nın varlığını anlamaya ve kav-
ramaya, Tanrı kavramını ortaya koymaya yeterli de-
ğildir. Bu nedenle Tanrı kavramı insan zihnine Tanrı 
tarafından verilmiştir.

 Bu parça aşağıdakilerden hangisini açıklayıcı-
dır?

A) Evrendeki her nesnenin belirli bir nedenselliğe 
dayandığını

B) İnsanın, dış dünyaya bakarak Tanrı’nın varlığını 
kavrayabileceğini

C) Zihnin kapasitesinin doğaötesini kavramaya ye-
terli olabileceğini

D) Evrendeki her neden-sonuç ilişkisinin bir ilk ne-
dene dayandığını

E) Tanrı kavramının, sonradan edinilmediğini
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22. Augustinus’a göre, akıl, Tanrı tarafından kendisine 
bildirilenlerin anlaşılmasını sağlar. Karanlığa düş-
müş insan zihni ancak inançla terbiye edilirse haki-
kate giden yolu özgürce seçebilir, özgürce eylemde 
bulunabilir. Tanrı, insanın nasıl ve ne şekilde dav-
ranacağını bilir; ama buna müdahale etmez. Zaten 
hakikatler Tanrı tarafından bildirilmiştir. İnsan ya bu 
hakikatleri seçerek Tanrısal “iyi”ye ulaşarak ebedî 
mutluluğa erişecek ya da bedensel isteklerinin pe-
şinden koşarak mutluluğa ulaşmaya çalışırken gü-
nah işleyip sonsuz mutluluğa ulaşma şansını kay-
bedecek, günahkâr olacak ve cezasını çekecektir.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) İnsan, yaşadığı olaylara müdahale etme gücü-
ne sahip değildir.

B) İrade özgürlüğü, kötülüğü seçmeme şansını in-
sana vermiştir.

C) Kötülüğe yönelme, insanın iradesini kullanama-
masından ileri gelir.

D) Tanrı insan eylemlerini önceden bilir, ancak ka-
rarı vermeyi insana bırakır.

E) Hayatta seçim yapabilmesi için insan özgür bı-
rakılmıştır.

23. Fârâbî’ye göre devletlerin oluşmasının sebebi in-
sanların bir arada yaşamasından kaynaklanır. 
Devletin amacı da, insan için iyi bir yaşam oluştur-
mak ve mutsuzluğu en aza indirmektir. Kişileri en 
yüksek mutluluğa ulaştıran becerileri, alışkanlıkları 
ve gelenekleri yerleştiren ve onların varlığını muha-
faza eden yönetimin erdemli yönetim olduğunu sa-
vunur. Ona göre insanlar ancak erdemli bir devlette 
mutlu olabilir.

 Bu parça aşağıdaki problemlerden hangisine 
yanıt niteliğindedir?

A) İnsan, eylemlerinde özgür müdür?

B) Evrendeki düzen nasıl açıklanabilir?

C) Mutluluk ve bilgi arasında nasıl bir ilişki vardır?

D) İdeal bir devlet düzeni nasıl olmalıdır?

E) Erdemin bilgisi nasıl elde edilir?

24. Gazâlî, felsefesinde “akıl gözü” ile “gönül gözü”nü 
birbirinden ayırmıştı. Ona göre akıl gözü insana 
sadece gelip geçici olanı, yüzeyde bulunanı verir; 
oysa gönül gözü, ona varlığın kaynağını, en gerçek 
varlığı gösterir. Dolayısıyla gerçekliğin bilgisi dış 
dünyada akıl ile, doğayı aşan konularda ise iman ile 
elde edilir.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?

A) Bilgiye ulaşmada deneyimler etkindir.

B) Dış dünyanın nesnel bilgisi insana kapalıdır.

C) İnsan, inanç ve aklını kullanarak hakikatı bilebi-
lir.

D) İnsanın duyuları gerçekliği bilmede yeterlidir.

E) Bilme eylemi insanda sınırsızdır.

25. “Yunus Emre’nin Şiirlerinde İnsan ve Doğa” isimli 
makalede Yunus Emre’nin sevgi anlayışından şöy-
le bahsedilir: “Yunus Emre’ye göre dervişin gönlü 
saf, yolu Hak, menzili aşk olmalıdır. Mutlak gerçeğe, 
Allah aşkına, ancak böyle ulaşılabilir. Her iki cihan-
da da mutlu olmanın yolu bu anlayıştan geçmekte-
dir. Şiirlerinde yer alan bu sevgi kavramının temeli 
ise Allah inancına dayanmaktadır. Nitekim o, tüm 
yaratılmışları Allah’ın bir yansıması olarak görmek-
tedir.” Yunus Emre bu düşüncelerini de dizelerinde 
şöyle yansıtır: “Ben gelmedim da’vi için / Benim işim 
sevi için / Dostun evi gönüllerdir / Gönüller yapmaya 
geldim.”

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) İnsan, başına gelen her şeye boyun eğmelidir.

B) İnsanın amacı sevgiyle Allah’a ulaşmak olmalı-
dır.

C) Yüreği temiz olmak, insana gerçeğin bilgisini ve-
rir.

D) Ahiret hayatında mutlu olmanın yolu tüm yaratıl-
mışları sevmektir.

E) Dostluğa ve kardeşliğe önem vermek, Allah 
sevgisi nedeniyledir.

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.
TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Bu testte Matematik alanına ait toplam 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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3. Aşağıda, sayı doğrusu üzerinde bir A sayısı göste-
rilmiştir.

             
A 0

 Bu sayı doğrusu üzerinde; 0 sayısına uzaklığı, A 
sayısının 0 sayısına uzaklığının üçte birine eşit olan 
sayılar işaretleniyor.

 İşaretlenen bu sayılar arasındaki uzaklık 8 birim 
olduğuna göre, A sayısının 0 sayısına uzaklığı 
kaç birimdir?

A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16

4. Aşağıdaki tabloda A ve B sayılarının asal çarpanları 
verilmiştir.

 

 A ve B sayılarının çarpımı 180 olduğuna göre, 
toplamı kaçtır?

 A) 19 B) 24 C) 28 D) 36 E) 41

2 3 5

A  

B  

1. AB iki basamaklı ve CAB üç basamaklı doğal sayı-
lar olmak üzere aşağıdaki çarpma işlemi veriliyor.

        

AB
3

CAB
#

 Buna göre, A B C+ +  toplamı kaçtır?

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

2. Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 
115, bölüm 8 ve kalan 7’dir.

 Buna göre, bölünen sayı kaçtır?

 A) 103 B) 104 C) 105 D) 106 E) 107
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7. a, b birer gerçek sayı ve ab0 1 1-  olmak üzere,

  
a

a a
b b

b
2
3

+ +

- +
=

 eşitliği veriliyor.

 Buna göre, 
a
b

 oranı kaçtır?

 A) 
2
3
-   B) 

4
9
-   C) 

5
12
-

  D) 2-   E) 3-

8. n kenarlı düzgün bir çokgenin içine a sayısı yazıla-
rak bir sembol oluşturuluyor.

 Bu sembol,
• n tek ise a n+  toplamını
• n çift ise ·a n çarpımını

 ifade ediyor.

 Örnekler:

                

 
 Buna göre,

  a a=

 eşitliğini sağlayan a sayısı kaçtır?

 A) 9-   B) 5-   C) 2-
  D) 1  E) 3

3 3 3 6= + =

5 ·5 4 20= =

5. x, y ve z birer asal sayı olmak üzere,

  x
y z
6
4

=
-^ h

 eşitliği veriliyor.

 Buna göre, x y z+ +  toplamının alabileceği en 
küçük değer kaçtır?

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

6. Aynı doğru üzerinde bulunan mavi, yeşil ve kırmızı 
renkli üç topun konumları şekildeki gibidir.

                 

 Bu toplar 1, 2 ve 3 sayılarıyla numaralandıktan son-
ra aşağıdakiler biliniyor.

• Birbirine en yakın olan toplar 1 ve 3 numaralı 
olanlardır.

• Birbirine en uzak olan toplar 2 ve 3 numaralı 
olanlardır.

 Buna göre, topların renkleri ve numaralarıyla il-
gili aşağıda verilen eşlemelerden hangisi doğru-
dur?

 Kırmızı Mavi Yeşil

A) 1 2 3
B) 1 3 2
C) 2 1 3
D) 2 3 1
E) 3 2 1
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9. Bir popüler matematik dergisinde şöyle bir tanım ve-
rilmiştir:

	 Bir	 doğal	 sayının	basamaklarındaki	 her	A	 rakamı,	
sayının	A	tane	basamağında	bulunuyorsa	bu	sayı-
ya	tutarlı	sayı	denir.	İlk	üç	tutarlı	sayı	sırasıyla	1,	22,	
122’dir.

 Buna göre, 

I. Üç basamaklı 4 tane tutarlı sayı vardır.
II. Dört basamaklı en küçük tutarlı sayı 1333’tür.
III. Beş basamaklı en büyük tutarlı sayı 55555’tir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

10. Eni m2 3  olan bir odanın köşelerine, eni 70 cm 
olan bir kitaplık ve eni 90 cm olan bir gardırop şekil-
deki gibi yerleştirilmiştir.

     

 

 Bu kitaplığın ve gardırobun arasına bir çalışma ma-
sası konulacaktır.

 Buna göre, çalışma masasının eni tam sayı tü-
ründen en fazla kaç cm olabilir? ,3 1 732.^ h

A) 184 B) 186 C) 188 D) 190 E) 192

70 cm 90 cm

m2 3

11.
  

, ,

,x
0 0 1

0 2

01

2

2 5
=

^ ^
^

h h
h

 eşitliğini sağlayan x kaçtır?

A) 0,25 B) 0,4 C) 0,5 D) 4 E) 5

12. Laboratuvar ortamında bir kültüre 500 bakteri ko-

nuyor. Kültürdeki bakterilerin sayısının her dakika 

sonunda 
5
8

 katına ulaştığı gözleniyor.

 Buna göre, başlangıçtan 3 dakika sonra bu kül-
türdeki bakterilerin sayısı aşağıdakilerden han-
gisine eşit olur?

 A) 210  B) 211  C) 212

  D) 213  E) 214
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15. Selim Öğretmen sınıf tahtasına bir sayı doğrusu çi-
ziyor. Daha sonra bu sayı doğrusu üzerinde 2-  ve 

1-  sayıları arasında bir A noktası, 1 ve 2 sayıları 
arasında bir B noktası, son olarak da 2 ve 3 sayıları 
arasında bir C noktası işaretliyor.

 Selim Öğretmen öğrencilerine, “A, B ve C noktaları-
na hangi irrasyonel sayılar karşılık gelebilir?” soru-
sunu yöneltiyor.

 Öğrencilerden Aylin, Tunç ve Buse’nin cevapları 
aşağıda verilmiştir.

 Aylin: A 3=- , B 3= , C 2 3=

 Tunç: A 2=- , B 3= , C 5=

 Buse: A 3=- , B 2= , C 2 2=

 Buna göre, hangi öğrencilerin cevapları doğru-
dur?

 A) Yalnız Aylin B) Yalnız Tunç
 C) Aylin ve Tunç D) Aylin ve Buse
  E) Tunç ve Buse

16. Ayla, 55 sayısından başlayarak ileriye doğru ikişer 
ritmik sayıp iki basamaklı bir AB doğal sayısına ula-
şıyor. Burak da AB sayısından başlayarak geriye 
doğru üçer ritmik sayarak 20 sayısına ulaşıyor.

 Ayla ve Burak’ın saydığı sayılardan dört tanesi 
aynı olduğuna göre, A B+  toplamı kaçtır?

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

13. Aşağıdaki kutuların içine , , , , , ,2 2 2 2 2 2 21 2 3 4 5 6 7 
ve 28 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şe-
kilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır.

                   

 Buna göre, A sayısı kaçtır?

A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40

14. Özge, 20 cm uzunluğundaki cetveliyle düz bir çizgi 
çiziyor. Ardından 0’dan 20’ye kadar olan tam sayı-
ların kareköklerini bu çizgi üzerinde aşağıdaki gibi 
belirtiyor.

    

 Özge’nin cetvelinin ve çizdiği çizgi üzerinde işaretle-
diği noktaların bir kısmının büyütülmüş hâli aşağıda 
verilmiştir.

                     

 Buna göre Özge, kırmızı noktayla hangi sayının 
karekökünü belirtmiştir?

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

: =  64

+ =  A

=  64#

=  64-

...

...

0 1 2 3 20

0 1 2 3 4

3 4
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17. Can simidine benzeyen bir saklama kabı, şekildeki 
gibi yedi bölmeden oluşmaktadır.

                    

1

2

34

5

6
7

 Burak, 1. bölmeye a tane zeytin koyuyor. Sonra 
saat yönünde ilerleyerek sonraki bölmelere her se-
ferinde a tane fazla zeytin koymaya devam ediyor. 
Burak, bu işi üç tur yapıyor.

 Son durumda 5. bölmedeki zeytin sayısı 3. böl-
medeki zeytin sayısından 12 fazla olduğuna 
göre, 6. bölmede kaç zeytin vardır?

 A) 78 B) 80 C) 82 D) 84 E) 86

18. Hasan, 60 basamaklı bir merdiveni üçer üçer inip 
ikişer ikişer çıkmıştır.

 Buna göre, merdiveni inip çıkarken Hasan’ın 
ayak basmadığı basamakların sayısı kaçtır?

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 22

19. Aşağıda, iki kaptaki tuzlu su miktarları ve bu karı-
şımların tuz yüzdeleri verilmiştir.

            

 Bu kaplardaki tuzlu su başka bir kapta karıştırılıyor.

 Buna göre, yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç-
tır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

20. Serkan ile Nazlı kalem ve defter satın almak için kır-
tasiyeye gidiyor. Serkan kırtasiyeden a tane kalem 
ve b tane defter, Nazlı ise b tane kalem ve a tane 
defter alıyor.

 Aynı türden kalemler ve defterler satın alan Serkan 
ile Nazlı’nın aldığı bir defterin fiyatı, bir kalemin fiya-
tının 1,5 katıdır.

 Serkan kırtasiyeye Nazlı’nın 
4
3

’ü kadar ödeme 

yaptığına göre, 
b
a

 oranı kaçtır?

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

2 L
%15 tuz

1. kap 2. kap

1 L
%6 tuz



R
au

nt

TYT • Temel Matematik A

22 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

23. Aşağıdaki dairesel yolda A ve B noktalarından aynı 
anda birbirlerine doğru sabit hızlarla hareket eden 
iki araç, bu yol üzerinde turlar atmaktadır.

                    

 Bu araçlar harekete başladıktan 84 dakika sonra 5. 
kez karşılaşıyorlar. 

 Buna göre, araçlar harekete başladıktan kaç da-
kika sonra ilk kez karşılaşmıştır?

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

24. Aşağıda verilen kutuların içerisinde sırasıyla 60, 56, 
72 ve 28 tane top vardır.

 

1. kutu 2. kutu 3. kutu 4. kutu

 Bu kutuların hepsinde eşit sayıda top olacak bi-
çimde sırasıyla 1. kutudan 2. kutuya, 2. kutudan 3. 
kutuya ve 3. kutudan 4. kutuya belirli sayılarda top 
aktarılıyor.

 Buna göre, 4. kutuya top aktarılmadan hemen 
önce 3. kutuda kaç top vardır?

A) 74 B) 76 C) 78 D) 80 E) 82

A

B

288°

21. Sebze ihraç eden bir şirketin 2017 ve 2018 yılların-
da ihraç ettiği patates miktarlarıyla ilgili aşağıdakiler 
bilinmektedir.

• 2017 yılında ihraç ettiği patates miktarı, aynı yıl 
ihraç ettiği tüm sebze miktarının %5’idir.

• 2018 yılında toplam 100 ton sebze ihraç etmiş-
tir ve bunun 30 tonu patatestir.

• 2017 ve 2018 yıllarında ihraç ettiği toplam pa-
tates miktarı, ihraç ettiği tüm sebze miktarının 
%10’udur.

 Buna göre, şirket 2017 yılında kaç ton patates 
ihraç etmiştir?

A) 15 B) 20 C) 26 D) 30 E) 32

22. Erdal’ın arabasının yakıt göstergesinde deponun 
boş olduğunu, yarısına kadar dolu olduğunu ve ta-
mamen dolu olduğunu belirten üç tane kalın çizgi ve 
her iki kalın çizgi arasında eşit aralıklı yedi tane ince 
çizgi bulunmaktadır.

 Erdal arabasının deposu 
tamamen doluyken evi-
ne gitmek için yola çıkı-
yor. 

 Evine vardığında araba-
sının yakıt göstergesinin 
görünümü yanda veril-
miştir.

 Arabanın deposu 40 litre yakıtla tamamen dol-
duğuna göre, Erdal evine gitmek için kaç litre 
yakıt harcamıştır?

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

F

E
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25. Bir terzi ölçüm yapmak için uzunlukları 30 cm ve    
40 cm olan iki cetvel kullanmaktadır. 

 Ayşe Hanım, bu terziden metresi 20 TL olan kumaş-
tan 12 m sipariş etmiştir. Terzi 40 cm uzunluğundaki 
cetveli kullandığını düşünerek bu siparişi hazırla-
mış, ancak yanlışlıkla 30 cm uzunluğundaki cetveli 
kullanmıştır.

 Bu yanlış ölçümden dolayı Ayşe Hanım, ödeme-
si gerekenden kaç TL fazla ödeme yapmıştır?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

26. Bir etkinliğe anneler ve çocukları katılmıştır. Aşağı-
da, iki farklı durumda anne ve çocuk sayıları arasın-
daki ilişkiler verilmiştir.

• Etkinliğe 1 anne daha 2 çocuğuyla birlikte katı-
lırsa annelerin sayısı, çocukların sayısının üçte 
ikisine eşit olacaktır. 

• Etkinlikten 1 anne 2 çocuğuyla birlikte ayrılır-
sa annelerin sayısı, çocukların sayısının dörtte 
üçüne eşit olacaktır.

 Buna göre, etkinliğe kaç anne katılmıştır?

A) 7 B) 9 C) 11 D) 12 E) 15

27. Aşağıdaki tabloda Ali ve Banu’nun 1997 ve 2019 
yıllarındaki yaşları x ve y doğal sayıları cinsinden 
verilmiştir.

         1997 2019

Ali x y2+ x y7 4+
Banu 2x x y6 5+ 

 Buna göre Ali, 2008 yılında kaç yaşındadır?

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22

28. Bir marketin açılış gününe özel o gün boyunca ge-
len müşterilere bademli ve sütlü çikolatalar dağıtıl-
mıştır. Bu dağıtımla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Müşteriler çikolatalardan en çok birini almıştır.
• Bademli çikolata alan müşterilerin sayısı, sütlü 

çikolata alan müşterilerin sayısının üçte ikisidir.
• Bademli çikolata almayan müşterilerin sayısı 

88’dir.
• Herhangi bir çikolata çeşidinden almayan müş-

terilerin sayısı, toplam müşteri sayısının üçte 
biridir.

 Buna göre, sütlü çikolata almayan müşterilerin 
sayısı kaçtır?

 A) 54 B) 62 C) 64 D) 68 E) 72
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31. İsmail, kenar uzunlukları birim türünden ardışık tam 
sayılar olan üçgenler çizmek istiyor. Bu üçgenler-
den dar açılı olanlarını “Dardışık üçgen” olarak ad-
landırıyor.

 Buna göre İsmail, çevresi en fazla 30 birim olan 
kaç tane dardışık üçgen çizebilir?

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

32. 
 

 Şekildeki ABC üçgeninin içinde alınan P noktası, 
üçgenin köşelerine eşit uzaklıktadır.

 °PABm 50=^ h%  olduğuna göre, BCA açısının öl-
çüsü kaç derecedir?

 A) 25 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50

50°

A

B

P

C

29. Ahmet’in dersi saat 8.30’da başlamaktadır. Ahmet 
yürüme hızını, yarım saat sonra derse yetişecek 
şekilde ayarlıyor. Yolun üçte ikisine geldiğinde def-
terini evde unuttuğunu farkeden Ahmet, sabit hızla 
koşarak defterini evden alıyor. Burada duraksama-
dan ve koşma hızını değiştirmeden okula doğru ko-
şuyor. Okula vardığında saat 8.30 oluyor.

 Buna göre, Ahmet’in koşma hızı yürüme hızının 
kaç katıdır?

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

30. B ve C açılarının ölçüleri sırasıyla 20° ve 50° olan 
ABC üçgeni biçiminde bir karton alınıyor. (1. şekil)

 Bu karton; AC kenarı, AB kenarı üzerine gelecek bi-
çimde katlanıyor. Bu durumda C köşesi D noktasına 
geliyor ve AE kat izi oluşuyor. (2. şekil)

             

             

 Buna göre; AD , DE  ve AE  uzunlukları arasın-
daki sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) AD AE DE1 1

B) AD DE AE1 1

C) AE AD DE1 1

D) AE DE AD1 1

E) AEDE AD1 1

1. şekil

A

B C20° 50°

A

B CE

D

2. şekil
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33. Yerden 330 cm yükseklikte olan bir balkona merdi-
ven yapılacaktır. Merdivenin her basamağının yük-
sekliği 30 cm, derinliği ise 40 cm olacaktır. Aşağıda-
ki şekil bu durumu modellemektedir.

         

 Buna göre, merdivenin A ile B noktaları arasın-
daki uzaklık kaç metredir?

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

34. 

 

 Şekildeki ABC üçgeninin AC kenarına ait yüksekliği
HB6 @, aynı kenara ait kenarortayı ise DB6 @’dir.

 Buna göre, x kaç birimdir?

 A) 25   B) 4 3   C) 3 5

  D) 2 7   E) 2 10

30

40

330

B Balkon

Zemin (yer)A

A

B

1

5

D
H

x

C

ABC bir gen
AB BC
CD br
DH br
A xB

5
1

üç
=

=

=

=

35. 

 1. şekil

A

B 1

1

1

E C

F

D

2. şekil

A

B E C

F

D

• Bir kenarının uzunluğu 5 br olan ABC eşkenar 
üçgeni biçimindeki kartonun kenarları üzerinde 
AD BE CF br1= = =  olmak üzere D, E ve F 
noktaları alınıyor. (1. şekil)

• Karton DE ve EF6 6@ @ boyunca kesiliyor ve elde 
edilen küçük parçalar atılıyor. (2. şekil)

 Buna göre, geriye kalan ADEF dörtgeni biçimin-
deki parçanın alanının ABC üçgeni biçimindeki 
kartonun alanına oranı kaçtır?

 A) 
16
7   B) 

16
9

  C) 
16
11

  D) 
25
17   E) 

25
19

36. Dik kenarlarından birinin uzunluğu 2  birim olan 
birbirine eş m tane ikizkenar dik üçgen biçiminde 
karton alınıyor. Bu kartonlar alt alta hizalanarak 
aşağıdaki şekil oluşturuluyor. 

 1. üçgen ile m. üçgenin ağırlık merkezleri arasın-
daki uzaklık 12 birim olduğuna göre, m kaçtır?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

G1

Gm

G2
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TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.

FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

39. Ceyda, dik koordinat düzleminde x y 4- =  doğrusu 
üzerinde bir A noktası alıyor. Bu noktanın x koordi-
natını 1 birim azaltıp y koordinatını 3 birim artırarak 
bir B noktası elde ediyor. Daha sonra B noktasının 
x y2 6+ =  doğrusu üzerinde olduğunu görüyor.

 Buna göre, A noktasının koordinatları toplamı 
kaçtır?

 A) 2-  B) 1-  C) 0 D) 1 E) 2

40. Aşağıda, dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde 
boyu 8 br ve eni 6 br olan OABC dikdörtgeni veril-
miştir. Bu dikdörtgen birim karelere ayrılmıştır.

         

O

y

C B

A x

 Ayşe, Burcu ve Caner bu dik koordinat düzlemi üze-
rine sırasıyla 

  ,y x y x ve y x
4
3

2
3

= = =

 doğrularını çiziyor.

 Ayşe, Burcu ve Caner’in çizdikleri doğruların 
kestiği birim karelerin sayıları sırasıyla a, b ve c 
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangi-
si doğrudur?

 A) a b c1 1  B) b a c1 1  C) b c a1 1

  D) c a b1 1  E) c b a1 1

37. 

                

 Dik koordinat düzleminde verilen ABC üçgeniyle il-
gili aşağıdakiler bilinmektedir.

• BC kenarı x eksenine paraleldir.
• AB kenarının eğim açısının ölçüsü 40° dir.
• AC kenarının eğim açısının ölçüsü 125° dir.

 Buna göre, üçgenin BAC açısının ölçüsü kaç de-
recedir?

A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) 95

38. Ahmet Öğretmen, öğrencilerinden aşağıdaki etkinli-
ği yapmalarını istemiştir.

• Dik koordinat düzleminde ,A 2 6^ h, ,B 1 1^ h ve 
,C 7 1^ h noktalarını işaretleyiniz.

• Köşe noktaları A, B ve C olan ABC üçgenini 
oluşturunuz.

• Üçgenin CB6 @ kenarına ait yüksekliği çiziniz.
• Yüksekliğin ayağını H harfiyle isimlendirip bu 

noktanın koordinatlarını bulunuz.

 Buna göre, H noktasının koordinatları toplamı 
kaçtır?

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

y

C

A

B

O x



FEN BİLİMLERİ TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15 - 20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. Bir otomobilin kullanma kılavuzunda aşağıdaki tek-
nik bilgiler yer almaktadır.

 

Yakıt tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) 6,6 lt / 5,2 lt

Motor gücü 102 hp

Hızlanma süresi (0 - 100 km/saat) 12,9 saniye

Azami sürat 168 km/saat

Uzunluk 4428 mm

Net kütle 1534 kg

 Buna göre, bilgilerle verilen fiziksel büyüklükler 
arasında;

 I. temel büyüklük,

 II. türetilmiş büyüklük,

 III. vektörel büyüklük,

 IV. skaler büyüklük

 ifadelerinde verilenlerden hangileri vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve IV

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

2. Altın ayarı, altının saflık oranı anlamına gelmekte-
dir. %100 saf altını 24 ayar ifade etmektedir. Saf 
altının içine farklı madenler eklenerek 22, 18 ve 14 
ayar altınlar elde edilir. Ayar sisteminde her bir ayar, 
altının tamamının 24’te biridir. Örneğin, bir takının 
24’te 18’i altın, 24’te 6’sı gümüşten üretilmişse o 
takı 18 ayar altından yapılmıştır.

 Buna göre, 36 gram kütleli 22 ayar bilezik ve 48 
gram 18 ayar kolye imal eden bir kuyumcu, üre-
tim sırasında toplam kaç gram saf altın kullan-
mıştır? 

A) 69 B) 66 C) 63 D) 60 E) 56

3. Bir doğru boyunca hareket etmekte olan bir cismin 
hız - zaman grafiği şekildeki gibidir.

 Cismin 0-4t zaman aralığındaki ortalama sürati S, 
ortalama hızı ise V büyüklüğündedir.

 Buna göre 
V
S

 oranı kaçtır?

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

4. 0°C sıcaklıkta su bulunan bir kaba – 10°C sıcaklık-
taki buz küpü ve 40°C sıcaklıktaki bakır küre aynı 
anda atılıyor. Isıl denge sağlandığında kaptaki su 
sıcaklığı 0°C oluyor. 

 Isı alış verişi sadece su, buz ve bakır arasında 
gerçekleştiğine göre, sistemin ısıl dengesi sağ-
lanana kadar geçen süreçte;

 I. Buzun bir kısmı erir.

 II. Suyun bir kısmı donar.

 III. Bakırın son sıcaklığı 0°C den küçük olur.

 ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

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

  D)  I ve II E)  II ve III
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5. Şekil I’deki sürtünmesiz yolun K noktasından ser-
best bırakılan bir cismin N noktasındaki mekanik 
enerjisi  Şekil II’deki sütun grafikte gösterilmiştir.

   

 Buna göre, şekil II’deki grafikteki ölçek kullanıla-
rak çizilen; 

      

 I, II ve III numaralı grafiklerinin temsil ettiği bü-
yüklükler aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

 (KE: kinetik enerji, PE: potansiyel enerji,
 TME: toplam mekanik enerji )

 

I II III

A) K’deki KE L’deki KE M’deki PE

B) L’deki TME N’deki PE N’deki KE

C) N’deki KE K’deki PE N’deki TME

D) M’deki PE L’deki TME N’deki KE

E) M’deki KE K’deki PE L’deki TME

6.  

 Sıcaklığı 20°C olan bir oda içindeki şekildeki düze-
nekte, iki tahta blok üzerine yerleştirilen bir metal 
çubuk vardır. Çubuğun sol taraftaki ucu, bloğa A 
noktasından sabitlenmiştir. Sağ taraftaki ucu ile blok 
arasına da ucunda ibre bulunan bir kalem yerleştiril-
miştir.    

 Buna göre;

 I. Tüm düzenek 30°C sıcaklığa ulaşana kadar ısı-
tılırsa ibre 5 değerini gösterebilir.

 II. Tüm düzenek 10°C sıcaklığa düşünceye kadar 
soğutulursa ibre 0 değerini gösterebilir.

 III. Tüm düzenek 50°C sıcaklığa ulaşana kadar ısı-
tılırsa ibre 6 değerini gösterebilir.

 ifadelerinden  hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III
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7. Yatay düzlemde duran X ve Y cisimlerinin bu düzle-
me uyguladıkları basınçlar eşit ve P’dir. 

 X, Y’nin üzerine konulduğunda yatay düzleme uy-

guladıkları toplam basınç 
5
6P

 olduğuna göre; Y, 

X’nin üzerine konulsaydı yatay düzleme uygula-
dıkları toplam basınç kaç P olurdu?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

8. Analitik kimya birçok endüstriyel alanda kullanılan 
kimyasal bileşenlerden bazılarını nitelik ve nicelik 
olarak analiz eder. Kan, idrar, su, toprak, hava gibi 
madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal 
maddelerin tür ve miktarlarının saptanması analitik 
kimyanın ilgi alanıdır.

 Yukarıdaki tanıma göre kimya bölümünü bitirip 
analitik kimya anabilim dalında yüksek lisansını 
yapmış bir kişi aşağıdaki sektörlerin hangisinde 
alanı ile ilgili bir iş bulamaz?

A) Tıbbi tahlil laboratuvarı

B) Toprak analiz laboratuvarı

C) Bilgisayar programlama laboratuvarı

D) Adli bilimler laboratuvarı

E) Arkeoloji laboratuvarı

9. 

D Y

Y

HCI’nin yaygın
adı tuz ruhu’dur.

Sönmemiş
kirecin formülü

CaO’dur.
NaOH

sud kostik’tir.

D Y

DD Y D Y
21 3 4 5

Zaç yağının
formüllü

HNO3’tür.

CaCO3
yemek

sodasıdır.

 Sık kullandığımız bazı bileşiklerin yaygın adları 
ile ilgili tablodaki yer alan bilgiler doğru ise (D) 
yanlış ise (Y) yolunu izleyen bir öğrenci hangi 
çıkışa ulaşır?

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

10. Atom proton, nötron ve elektron olmak üzere üç tür 
atom altı parçacıktan oluşur. Atom altı parçacık-
lardan en son keşfedileni nötron olmuştur, nötron 
1932 yılında Sir James Chadwick tarafından keşfe-
dilmiştir. Bunun yanında Dalton atom modeli 1803, 
Thomson atom modeli 1897, Ruhterford atom mo-
deli 1912 ve Bohr atom modeli 1913 yılında ortaya 
atılmış modellerdir.

 Yukarıdaki paragrafa göre atom altı parçacıklar 
ve atom modelleri arasındaki ilişki ile ilgili veri-
len,

 I. Dalton atom modeline göre atom içi dolu küre 
şeklindedir ve atomda atom altı parçacık yer al-
maz.

 II. Thomson atom modelinde atom altı parçacıklar-
dan proton ve elektron yer alır.

 III. Bohr atom modelinde tüm atom altı parçacıklar 
yer almaktadır.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III
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11. 

n+2 n+3 n+4

Z

O

G

İyonlaşma enerjisi

Atom numarası

n n+1 n+2

E

D

G

İyonlaşma enerjisi

Atom numarası

 Yukarıdaki grafiklerde G, O, Z, D, E elementlerinin 
atom numaralarına karşılık iyonlaşma enerjileri ve-
rilmiştir.

 Buna göre elementler hakkında verilen aşağıda-
ki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) G, O ve Z elementleri aynı periyottadır.

B) D ve G elementleri farklı periyottadır.

C) Atom çapı en büyük olan G elementidir.

D) İyonlaşma enerjisi en büyük olan E elementidir.

E) O elementi 5A grubunda olabilir.

12. İyonik bağ hakkında verilen aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Genellikle metal ile ametal atomları arasında 
elektrostatik çekim sonucu oluşur.

B) İyonik bağlı bileşikler moleküler yapılı değiller-
dir.

C) İyonik bağlı bileşiklerin sıvı halleri ve sulu çözel-
tileri elektriği iletirler.

D) İyonik bağ bir elektrostatik çekim olduğu için, 
iyonik bağlı bileşiklerde etkin çekim kuvveti 
dipol-dipol etkileşimidir.

E) Oda koşullarında genellikle katı haldedirler.

13. Zeytinden zeytinyağı elde edilmesi sırasında yapı-
lan işlemlere göre farklı zeytinyağı türleri elde edilir.

 Bu türler;

 I. Zeytin toplandıktan hemen sonra, soğuk sıkım 
ile elde edilen zeytinyağı natürel sızma zeytinya-
ğıdır, çiğ tüketime uygundur.

 II. Bekleyen veya sıcak su ile sıkılan zeytinlerden 
çıkan yağların asitlik oranı yüksektir. Bu yağlara 
kostik (NaOH) eklenerek asitlikleri azaltılır. Bu 
tür yağlar Rafine Zeytinyağı olarak adlandırılır. 
Bu yağlar kızartma için uygundur.

 III. Natürel sızma zeytinyağı ile rafine zeytinyağının 
karıştırılması sonucu elde edilen yağlara riviera 
zeytinyağı denir. Bu yağlar sıcak-soğuk yemek-
lerde ve kızartmalarda kullanılabilir.

şeklinde özetlenebilir.

 Buna göre yukarıda verilen zeytinyağı elde yön-
temlerinin hangisinde maddenin kimyasal yapı-
sı değişmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I ve III
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14. Maddenin gaz hali hakkında verilen aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta sıvı-
laştırılabilirler.

B) Gazlar birbirleriyle her oranda karışarak homo-
jen karışımlar oluşturabilirler.

C) Gazların yoğunlukları katılardan düşük, sıvılar-
dan yüksektir.

D) Gaz molekülleri sadece titreşim hareketi yapar-
lar.

E) Gazlar bulundukları kabın alt kısmına daha çok 
basınç yaparlar.

15. Bakteri aleminde yer alan tüm canlı türlerinde 
aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır?

A) Kamçı ile hareket etme

B) Hastalık yapıcı (patojen) özellikte olma

C) Doğadaki organik atıkların parçalanmasını sağ-
lama

D) Kemosentez yaparak organik besin üretme

E) Metabolik enzimlerini bir organelde üretme

16. ATP molekülünde bulunan,

 I. fosforik asit,

 II. riboz,

 III. adenin bazı,

 IV. glikozit bağı

 yapılarından hangileri tüm nükleik asit çeşitle-
rinde ortaktır?

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

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

17. Bütün protein çeşitlerinde,

 I. aktif merkez (katalitik bölge) bulundurma,

 II. peptid bağları içerme,

 III. birden fazla polipeptid zincirine sahip olma

 özelliklerinden hangileri ortak olarak görülür?

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

  D) I ve II  E) II ve III

18. Mitokondrilerde üretilen (sentezlenen),

 I. RNA,

 II. protein,

 III. karbondioksit,

 IV. DNA,

 V. ATP

 moleküllerinden hangisi kloroplastlarda üretile-
mez?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

19. İnsan hemoglobinin polipeptid zincirlerinden bir ta-
nesi, beş farklı omurgalı hayvanın aynı proteinin-
deki polipeptid zincirleri ile karşılaştırıldığında farklı 
olan aminoasit sayıları aşağıda gösterilmiştir.

 

Türler
Hemoglobindeki farklı 
aminoasitlerin sayısı

İnsan 0

Goril 1

Rhesus maymunu 8

Gibbon 2

Fare 27

Kurbağa 67

 Buna göre;

 I. İnsana en yakın akraba tür, gorildir.

 II. Genler ve bunların ürünleri olan proteinlerin ben-
zerliklerine bakılarak türler arası yakınlıklar anla-
şılabilir.

 III. Fareler ve kurbağalar insan ile aynı omurgalı sı-
nıfında bulunmadıklarından protein dizileri fazla 
benzerlik göstermez.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III

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

20. X, Y ve Z moleküllerinin hücre zarından taşınmaları 
şekilde gösterilmiştir.

Z

Y

X

Z

Y

X

Hücre zarı

Taşıyıcı
prote�n ATP

ADP

Kanal
prote�n�

 Bu moleküller ve taşınmalarını sağlayan olaylar-
la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan-
lıştır?

A) X maddesi hidrofobik karakterdedir.

B) Y maddesi suda çözünen bir moleküldür.

C) Z maddesi hücre dışından hücre içine alınmak-
tadır.

D) Sadece Z’nin taşınımında hücre ATP tüketir.

E) Her üç molekül de, zarın iki tarafında yoğunluk-
ları eşitleninceye kadar taşınıma uğrar.



TÜRKÇE

1) A

2) B

3) B

4) C

5) B

6) E

7) E

8) B

9) C

10) D

11) A

12) C

13) A

14) C

15) D

16) D

17) E

18) C

19) C

20) B

21) E

22) B

23) C

24) C

25) B

26) D

27) B

28) E

29) A

30) C

31) D

32) A

33) B

34) E

35) D

36) B

37) A

38) D

39) C

40) C

SOSYAL BİLİMLER

1) B

2) E

3) D

4) B

5) A

6) A

7) E

8) D

9) D

10) E

11) B

12) C

13) B

14) E

15) D

16) D

17) C

18) A

19) A

20) C

21) E

22) A

23) D

24) C

25) A

MATEMATİK

1) B

2) A

3) C

4) C

5) A

6) D

7) D

8) A

9) E

10) B

11) B

12) B

13) A

14) D

15) E

16) D

17) A

18) D

19) E

20) E

21) B

22) C

23) B

24) D

25) C

26) A

27) C

28) E

29) D

30) D

31) B

32) C

33) A

34) E

35) D

36) B

37) C

38) A

39) E

40) C

FEN BİLİMLERİ

1) E

2) A

3) C

4) D

5) B

6) E

7) D

8) C

9) D

10) C

11) E

12) D

13) B

14) B

15) E

16) D

17) B

18) C

19) B

20) E
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TYT • Türkçe A

1. Bu testte Türkçe alanına ait toplam 40 soru vardır.

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

TÜRKÇE TESTİ

1. Günümüzde, divan şiiri tarzını devam ettirmek iste-
yenler, hatta yazdıklarıyla bir divan bile ortaya koya-
bilenler bulunmaktadır. Bu şahsi teşebbüslere saygı 
duymakla birlikte, bu edebiyatın özellikle de dil ve 
nazım şekilleri bakımından devrini tamamladığını, 
artık günümüz insanı tarafından beğenilmediğini 
de kabul etmek zorundayız. Ancak altı yüzyıllık bir 
edebiyat öylesine bir kenara mı bırakılacaktır yoksa 
hâlâ ondan istifade etme imkânımız var mıdır?

 Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılaya-
bilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde 
vardır?

A) Edebiyatı eski ve yeni şeklinde dönemlere ayır-
maktaki tuhaflık, yeniyi tam olarak nereden baş-
latacağımız noktasında ortaya çıkmaktadır.

B) Namık Kemal, birçok yazısında dilde sadeleş-
meyi savunurken aynı zamanda divan edebiya-
tını toplumdan kopuk olmakla suçlar.

C) Çalışma konusu girişimcilik olunca araştırmacı, 
akademisyen, iş insanı ve yöneticiler konunun 
konuşulması, araştırılması, yaygınlaştırılması 
gerektiğine dair hem fikir olurlar.

D) Yazar, eski edebiyatın her şeyi belirli kurallara 
ve klişe mazmunlara bağlayan ve her şair için 
aynı olan sıkı düzenine karşı koyar.

E) Türk edebiyatında yenileşmenin başlangıcı sa-
yılan Tanzimat Dönemi, eskiye karşı bir başkal-
dırıyı da beraberinde getirir.

2. Seninle saklambaç oynarım oynamasına ama oy-
narken yüreğime saklanırsan seni bulmak zor ol-
maz. Ancak kendi kabuğuna gizlenirsen bil ki bu, 
oyunbozanlık olur. 

 Bu parçada geçen “kendi kabuğuna gizlenmek” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Hayatı paylaşmayı istememek 
B) İçine kapanmak, kalbini başkasına açmamak 
C) Başkasını üzmekten korkmak 
D) Sırlarını başkasıyla paylaşmaktan korkmak 
E) Yabancı insanlardan çekinmek

3. Endüstri öncesi toplumlarda daha çok sözlü (konuşma  
             I

 biçiminde yapılan) kültür hâkim (baskın durumda  
            II

 olmak) iken, ezbere dayanan ve ağızdan ağıza ileti-
len, tekrarlanan (bir eylemi yinelemek) bir kültür söz  
         III

 konusu iken; endüstriyel toplum daha çok yazılı kül-
türe dayanan (bir şeyin üzerinde kurulmuş olmak)  
             IV

 çalışmalar yapar. İnsanını o şekilde yetiştirir (hazır  
                V

 olmasını sağlamak).

 Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin 
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla 
uyuşmamaktadır?

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

4. Türkçemizde “taş” sözcüğü pek çok deyimde kulla-
nılmaktadır. Örneğin, söze karışmayıp susmak an-
lamında  “ağzına taş almak”, bir işte güçlük çıkarma 

                                    I

 durumu için “arabanın tekerine taş koymak” deriz.  
           II

 Daha iyi bir yere geçmek için bir durumu veya bir 
kimseyi araç olarak kullanmayı “atlama taşı yapmak” 

                                                              III

 deyimiyle  karşılarız. “bağrına taş basmak” deyimiyle, 

              IV

 sabır tüketen aşırı davranış veya durumları anlat-
mak isteriz. Bir kimsenin çaresiz kalarak çok pişman 
olmasını da “başını taştan taşa vurmak” deyimiyle

                V

 ifade ederiz.

 Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi 
yanlış açıklanmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilirlik 
bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Kültürün ve geleneğin taşıyıcısı masalların ilk 
nerede, ne zaman doğduğu, hangi kültürde var 
olduğu tam olarak bilinmemektedir.

B) Masalların kökenini toplulukların ayin ve tören-
lerinde arayan araştırmacılar da vardır.

C) Yazar, Masalların Şifresi adlı kitabında masalla-
rın kaynağını bilinç dışından aldığını söyler.

D) Toplumların sosyokültürel aynaları olan masal-
lar, aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa geçen söz-
lü geleneğin önemli türlerinden biridir.

E) Çağdaş masal olarak da adlandırılan kurgulan-
mış masal türü sanayileşme ile birlikte ilk kez 
Avrupa’da ortaya çıkmıştır.

6. Bu yazıların biçimi üzerine de bir şeyler söylemek 
gerekiyor. Burada söz konusu olan bir tarih çalış-
ması ya da bir inceleme değil. İlk kez bu kitapta ya-
yımlanan “Vicdan ve Teknik” ve “Bastırılmışın Geri 
Dönüşü” dışında bu yazılar birer dergi yazısı olarak 
başka yazılarla birlikte okunacakları umularak kale-
me alınmıştı.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İşaret sıfatı B) Üleştirme sayı sıfatı

C) Belgisiz sıfat D) Sıra sayı sıfatı

     E) Soru sıfatı

7. Kurşun renkli bir gökyüzü. Issız tarlalar. Kimi 
    I 
ağaçlarda hâlâ kızıla çalan tek tük yapraklar... Her 
      II                                           III

 yer çamur. Sessizliği, durup durup bet sesli çığlıklar  
             IV

 atan bir saksağan bozuyor. Ortalıkta kimse yok.  
               V

 Yağmur üstüme yağıyor. Hiçbir yerimi kıpırdatamı-
yorum.

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
herhangi bir söz tarafından nitelenmemiştir?

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

8. Masanın yanına geldi, oturdu. Cebinden not def- 
         I

 terini çıkardı. Masanın kenarına dayadı. Program 
yapmalıyım, bu işi sonuçlandırmalıyım. Nereden  
            II

 başlamalı? İşlerim ve evim ne kadar vaktimi alıyor?  
                III

 Kimsenin, ne yaptığımı anlayamayacağı bir zaman 
kalmalı bana. Sonra şüphelenirler.

       IV

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşa-
ğıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak ve-
rilmiştir?

 

I II III IV

A) İsim Zamir Sıfat Zarf

B) Sıfat Zamir Sıfat Edat

C) İsim Sıfat Zarf Edat

D) İsim Zamir Zarf Sıfat

E) Sıfat Zarf Sıfat Zarf

9. Arz odası, padişaha divanda kararlaştırılan husus-
ların sadrazam tarafından arz edildiği yer olup adını 
da bu faaliyetten almaktadır. Padişahın, divan top-
lantılarından sonra sadrazamla kararlaştırılan hu-
susları müzakere ettikleri bu mekân; aynı zamanda 
devlet büyüklerinin, elçilerin, ulemanın kabul edildiği 
yerdir. Arz odası resmî mekândır ancak Avrupa ve 
Rusya krallarının saraylarındaki elçi kabul salonları-
na göre oldukça sadedir.

 Bu parça ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) İlgi ekiyle türemiş sıfat vardır.

B) Birden çok edat bulunmaktadır.

C) İşaret sıfatlarına yer verilmiştir.

D) Birleşik fiil kullanılmıştır.

E) Durum zarfına yer verilmiştir.
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10. Annemi hiç görmemiştim. Fakat dadımın ve bütün 
ev halkının anlattıkları şeylerle ona kendim için hu-
susi bir çehre vermiştim. İşte bu masallar, hep onun 
için dinlediğim şeylerle okuduklarımın ve gördükleri-
min terkibinden yapılmış bu hayali çehrenin etrafın-
da dönerdi.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Durum zarfı  B) Bağlaç

C) Dönüşlülük zamiri  D) İşaret zamiri

             E) Belgisiz sıfat

11. Kitabın Yolculuğu, kitapların evrenselliğine vurgu  
     I

 yapan ve kitap sevgisini aşılayan bir eser. Kitabın  
       II

 hikâyesinin yanı sıra çarpıcı renklerin bir arada kul- 
            III

 lanıldığı resimler de çok ilgi çekici. Örneğin küçük 
Tomris’in turkuaz renkteki saçları, masal duygusunu 
                    IV

 güçlendiriyor bence. Dahası bu resimlerden bazıları 
                  V

 uzun yıllar çocukların aklında kalacak nitelikte, özenle 
çalışılmış.

 Bu parçada altı çizilmiş sözlerden hangisi öteki-
lerden farklı türde bir tamlamadır?

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

12. Mustafa Kemal, Conkbayırı’ndan harekâtı idareye 
başlar. Bu harekâtı anlatan yapıtlarda onun sözleri 
şu şekilde aktarılır: “Size ben taarruz emretmiyo-
rum, ölmeyi emrediyorum; biz ölünceye kadar ge-
çecek zaman içinde, yerimizi başka kuvvetler ve 
başka kumandanlar alabilir!”                   

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sürerlik birleşik fiili

B) Edat

C) Yardımcı fiil

D) Sıfat tamlaması

E) Belirtili isim tamlaması

13. (I) Konya mutfağı oldukça zengindir. (II) Geçmişinin 
sekiz bin yıl öncesine kadar uzandığı öne sürülür. 
(III) Çatalhöyük kazılarında bulunan yemek kapla-
rındaki mercimek ve bulgur kalıntıları da buna kanıt 
olarak gösterilir. (IV) Günümüzde pişen tandır çor-
bası, mercimekli bulgur pilavı ve mercimek yeme-
ğinin köklerinin Çatalhöyük’e dayandığı söylenir. 
(V) Ayrıca Konya mutfağının şekillenmesinde Mev-
levi lezzetleri çok önemli bir rol oynamıştır.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede belirtisiz isim tamlaması vardır.

B) II. cümlede zincirleme isim tamlaması bulun-
maktadır.

C) III. cümlede farklı türde tamlamalar bir arada 
kullanılmıştır.

D) IV. cümlede türemiş sıfata yer verilmiştir.

E) V. cümlede azlık - çokluk zarfı bir sıfatı etkile-
miştir.

14. Titrek kavak tipik bir ışık ağacıdır ve ışık isteğinin 
karşılanması için sürekli olarak tepe serbestliğine 
gerek duyarlar. Gölgeden nefret ederler. Onun için  
diğer ağaçların siperi ve baskısı altında yaşayamazlar.  
Hatta kendi gölgelerine bile tahammülleri yoktur!

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Yardımcı eylem  B) Bağlaç
C) Kişi zamiri  D) Belgisiz zamir
     E) Yeterlilik eylemi

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman 
eki, diğerlerinden farklı bir zaman anlamı kat-
mıştır?

A) Bayramlarda insanlar giyim kuşamına özen 
gösterir.

B) Babam, çalışma masasına hep bu saatlerde ge-
çer.

C) Ben henüz iki yaşındayken babam askere gider.

D) Bulunduğu her ortamda insanlara nasihat eder.

E) Hiç olumlu eleştiri almasa da çalışmalarını sür-
dürür.
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16. Resimlerden bazılarını anlamak zor değildi. Bunlar,  
          I

 türlü işlerle uğraşan insanları gösteren resimlerdi. 
Aralarında, ellerinde kâğıt tomarları ve kulakları 
             II

 arkasında kamış kalemleriyle yazıcılar; gerdanlık-
lar, güzel kokular, pastalar ve balık satan satıcılar; 
camdan bardaklar yapmak için cam üfleyen işçiler; 
                III

 altın çubuklara bilezik ve yüzük biçimi veren 
           IV

 kuyumcular ve Firavun’un arabası önünde deri 
kaplı kalkanlarıyla düzgün sıralar hâlinde koşan sa-
vaşçılar göze çarpmaktaydı. Bu resimlere bakarak 
Mısır zanaatkârlarının çalıştığı yeri, pazarlardaki  
      V

 alışverişi ve Firavun’un tören alayını gözümüzün 
önünde canlandırmak kolaydır.

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I’de tamlananı zamirden oluşmuş bir belirtili isim 
tamlaması vardır.

B) II’de belirtisiz isim tamlaması bulunmaktadır.

C) III’te sıfat tamlaması bulunmaktadır.

D) IV’te bir tamlanan birden çok tamlayana bağlan-
mıştır.

E) V’te sadece isim tamlaması vardır.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber 
hem de dilek kipi bir arada kullanılmıştır?

A) Her şair kendi ortamının ürünüdür ve çoğunlukla 
da kendisini anlatır.

B) Şiir insanın duygularını yeniler, ruhunu yıkar, 
aydınlık ufukların kapılarını açar.

C) Edebiyata şiirle başladım, şiirle de devam edi-
yorum.

D) İnsanlar, “Bu metni ben de kendi başıma okuya-
yım.” diye bir kaygı taşımaz.

E)  Şiir niçin tercüme edilemiyor çünkü her şiir kendi 
insanının ve kendi ülkesinin dilidir.

18. (I) İnsana taht bahşeden, nice taçları başlarıy-
la birlikte yere düşüren bir güce sahiptir edebiyat. 
(II) Söz olur keser savaşı, söz olur kestirir başı. 
(III) Kahramanlar, tılsımlı sözlerin yolunu gözler. 
(IV) Boynu bükük nice mazlum, ümidini söze bağ-
lar; dik başlı nice zalim, sözün gücüne boyun eğer. 
(V) Gelenekselden moderne, modernden postmo-
dern topluma söz, etkili olmaya devam eder.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de tamlayanı sıfat tamlamasından oluşmuş bir 
isim tamlaması vardır?

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

19. Edebiyat ve toplum ilişkisini düşünmek ve irdele-
mek bir bakıma insan nedir sorusuna geri dönmeyi 
gerektirir. Zira edebiyatın öznesi hatta çoğu zaman 
nesnesi insandır. Bu yüzden edebiyat; insanı, insana 
anlatma ve tanıtma sanatı olarak da betimlenebilir.

 Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Tamlayanı bir cümleden oluşmuş isim tamlama-
sı vardır.

B) Bir bağlaç isim tamlamasında iki tamlayanı bir-
birine bağlamıştır.

C) Sıfat tamlaması zarf görevinde kullanılmıştır.

D) Farklı yapıda fiillere yer verilmiştir.

E) Farklı türde zamirler kullanılmıştır.

20. I. Yeni olan bir şey ancak bir iki gün kalıcı olabili-
yor. 

 II. Yıllar önce “Tanımı Yapılamayan Postmoder-
nizm” başlıklı bir yazı kaleme almıştım. 

 III. İnsanoğlu, özellikle de basın-yayın vasıtasıyla, 
onu yeni olmaktan çıkarıyor. 

 IV. Günümüzde ise bu iniş ve çıkışlar, yenilikler ta-
kip edilemez hâle gelmiştir. 

 V. Söz konusu yazıda da belirttiğim gibi, medeniyet 
tarihindeki gelişmelere göz attığımız zaman bir-
çok iniş ve çıkışa rastlamamız mümkündür. 

 Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluştura-
cak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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21. Edebiyat tarihinde bir dönemin değişimi, gelişimi üze-
rine konuşurken birçok referans noktası belirleriz: 
dildeki değişim, biçim - içerik ilişkisinin dönüşümü, 
roman temalarındaki değişim... Edebiyat inceleme-
lerinin çok azında karakterler, karakterlerin değişimi, 
diyaloglar ve monologlardan bahsedilir. Hâlbuki bana 
kalırsa edebiyatta bir dönemin değişiminin ya da bir 
yazarın geçirdiği değişimlerin izini sürmenin en keyifli 
ve en doğru yollarından biri ---- . Türkçe edebiyatın de-
ğişimini takip etmek, Türkçe edebiyattaki karakterlerin 
değişimini de takip etme özenini taşımayı gerektiriyor. 

 Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) yapıtları her yönüyle irdelemektir. 
B) eserlere dikkatli bir gözle bakmaktır. 
C) yazarın yaşam öyküsüne odaklanmaktır. 
D) kitaplardaki karakterlerin incelenmesidir. 
E) roman kahramanlarının gerçekliğinin sorgulan-

masıdır.

22. Son dönem Türk edebiyatının bence en önemli ro-
mancılarından biridir Orhan Kemal. Birçok eleştiri 
yazısı, onun çetin hayat koşulları nedeniyle çalaka-
lem yazdığını söyler. Oysa, Orhan Kemal’in yazdı-
ğı İstanbul zaten sıkıntılı ve çalakalem yaşanan bir 
İstanbul’dur. Bu sebeple ----.

 Bu parça düşüncenin akışına uygun olarak aşa-
ğıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? 

A) birçok vasat eser kaleme almıştır 

B) yazarken kelime seçimine çok özen göstereme-
miştir

C) şehrin ruhu âdeta sanatçının üslubuna yansı-
mıştır

D) yapıtlarında İstanbul’a sıkça yer vermiştir 

E) eserlerinde yaşamsal gerçekleri olduğu gibi ver-
miştir

23. (I) Görme duyusu, insanı diğer canlılardan ayıran 
en önemli özelliklerinden biri olan konuşmadan 
önce gelişmiştir. (II) Çocuklar konuşmaya baş-
lamadan önce bakıp tanımayı öğrenmektedirler. 
(III)  Göz, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “görme organı, 
basar” olarak tanımlanmaktadır. (IV) Görme duyusu 
ise kısaca gözün algılama yeteneği olarak tanımla-
nabilmektedir. (V) Kişi nerede olduğunu ve bulundu-
ğu yerdeki nesnelerin konumunu başta göz olmak 
üzere duyu organları aracılığı ile algılamaktadır. 
(VI) Günümüze kadar yapılan araştırmalar göster-
mektedir ki, görsel algı, kişinin sahip olduğu genel 
algının yaklaşık yüzde seksenini oluşturmaktadır.

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf hangi cümleyle başlar?

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

24. (I) Günümüzde fotoğrafçılık herkesin ilgilendiği bir 
alan olmaya başladı. (II) Birçok kişi amatör fotoğraf-
çılıkla ilgilendiği için dijital fotoğraf makinesini tercih 
ediyor. (III) Fotoğraflarla oynanmayan bir dünya ha-
yal edilemiyor artık. (IV) Çünkü dijital fotoğraf maki-
neleri filmli makinelere nazaran çok sayıda avantaj 
sağlıyor. (V) Dijital fotoğraf makinelerinin artışıyla 
fotoğraf düzenleme programları da hayatımıza gir-
miş oldu. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

25. (I) Toplumun kalitesi onu oluşturan insanların dav-
ranışlarıyla ölçülür. (II) Birbiriyle barışık, hoşgörülü, 
paylaşımcı, katılımcı, birbirine karşı sevgi ve saygı 
besleyen insanlar daha mutlu olurlar. (III) Böylece 
daha huzurlu bir yaşam sergilerler. (IV) Toplumların 
kendilerini var etmelerine yardım eden bu değerler 
çeşitlilik gösterir. (V) Böylesine bireylerden oluşmuş 
bir toplum, sosyal bütünleşmenin en güzel örneğine 
sahiptir. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır? 

A) I B) II C) III D) IV E) V
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26. (I) Değer eğitiminin vazgeçilmez bir ön koşulu vardır. 
(II) Bu ön koşul da öğrencilerin yaşamlarında önem-
li olan değer yargılarını seçmekteki özgür iradedir. 
(III) Değer eğitiminde model olmak, değerleri yaşa-
yarak kazanmak çok önemlidir. (IV) Öğretmenlerin 
kişiliği, model olma özelliği, bu aşamada belirleyici 
bir özellik taşır. (V) Çocuğun gördüğü ilk sosyal ku-
rum da aile olduğu için çocuğun değer sisteminin 
oluşmasında aile önemli bir yere sahiptir. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden sonra, düşüncenin akışına göre “Ailede 
değerler, model alma ve anne babayı taklit etme 
şeklinde oluşmaya başlar.” cümlesi getirilmelidir?

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

27. (I) Türkiye periyodik olarak düzenlenen şan yarışma-
ları alanında bir hayli zengin sayılır. (II) Yarışmaların 
diğerlerinden farkı; 18-32 yaş arası, öğrenim şartı 
aranmaksızın tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşla-
rına açık olması. (III) Bu kez oldukça farklı bir şan 
yarışması, bir kereye mahsus olmak üzere Ankara 
Devlet Konservatuvarlılar Derneği tarafından dü-
zenleniyor. (IV) Ancak yarışmaya katılım için piyano 
eşlikli bir Mozart şarkısı ile bir opera aryası kaydının 
isteniyor olması, yarışmayı öğrencilere cazip hâle 
getiriyor. (V) Yarışmanın birincilik ödülü 10.000, 
ikincilik ödülü 7.000, üçüncülük ödülü ise 5.000 Å 
olarak açıklandı.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir 
bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangile-
rinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?

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

  D) III ve V E) IV ve V 

28. Gerçeklik terapisinde insanların doğasının sos-
yalliğe dayandığı görüşü nedeniyle onları sosyal 
ilişkileri içerisinde anlamak ve davranışlarını an-
lamlandırmaya çalışmak önemlidir. Bireyleri sosyal 
ilişkileri içerisinde anlamanın farklı yolları vardır. 
Bunlardan biri de sanat eserleridir. Sanat eserleri 
sosyal yaşamın gerçekliğini sanatçının düşünsel 
ve duygusal prizmasından geçerek yansıtmaktadır 
(Orhan, 2010). Sanat eserlerinden sinema, içinde 
bulunduğu toplumu bir yandan yansıtmakta diğer 
yandan belirli şartlarda etkileme gücünü elinde bu-
lundurmaktadır. Bu bakımdan sinema, ---- .

 I.  toplumla ilişkisi çift yönlü olan bir araçtır

 II.  sosyal hayatın gerçekliğini olduğu gibi yansıt-
maktadır

 III. hem toplumu yansıtmakta hem de yönlendir-
mektedir

 IV. duyarlılık yaratan bir sanat dalıdır

 Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 
yukarıdakilerden hangileri getirilemez?

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

  D) II ve IV E) III ve IV

29. Bir kaldırımdan ötekine yürür. Heyecanlı, uzun 
konuşmalar yapar ya da fısıldar günlerce. Yanına 
yaklaşmayız. Kimsenin dile getirmediği bir yasak 
bu. Gece olup gittiğinde duvarda kalır gözleri. Gün 
ağarırken solar. Sokağa çıkmadığı zamanlar olur. 
Merak ederim, bir gözüm duvarda. Adını tekrar 
edip dururum. Bir gün unutsam orada olduğunu... 
Mahalleye yeni taşınmış gibi. Kimseyi tanımıyormuş 
gibi. Trafik ışıklarının, arabaların, satıcıların gürültü-
süne karışan o sesi henüz fark etmemiş gibi. Ekmek 
almak için evden çıktığımda mesela. Yakındaki bak-
kalda son ekmeğin ne zaman satıldığını biliyorum. 
Burada kalmamışsa öteki bakkala gideyim mi? 

 Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda ve-
rilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Birinci tekil anlatımla yazılmıştır.
B) Yinelemelere yer verilmiştir.
C) Betimleyici ögeler kullanılmıştır.
D) Düşünce örneklerle pekiştirilmiştir.
E) Devrik anlatıma yer verilmiştir.
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30. Selçuk Baran öykülerinde, sanat anlayışına uygun 
olduğu ve kendisini en çok etkileyen öykücü olan 
Sait Faik gibi “küçük, sıradan insanları” anlatmıştır. 
Çünkü Baran, öykülerini bu “sıradan insanlar” için 
yazmıştır. Bir konuşmasında “… Evet, belki sıradan 
insan için yazıyorum, beni okusa da okumasa da 
anlasa da anlamasa da… Gönlümü ona verdim ben. 
Kırk yedi yıllık yaşamımda hep onlar kalıcı oldular.” 
demiştir. Anlattığı kişiler toplumun her kesiminden 
insanlardır. Bunlar kadın veya erkek memurlar ya 
da bunların eşleri, emekliler, yaşlı hastalar, ev ha-
nımları, kentte tutunamayan kırgın aydınlar, hayat-
tan umduğunu bulamayan arayış içinde olan insan-
lardır.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangi-
sinden yararlanılmıştır?

A) Sayısal verilerden yararlanma

B) Tanık gösterme

C) Benzetme

D) Karşılaştırma

E) Tartışma

31. Suları tersine akıtabilirsin ama bir süreliğine. Yorulur 
sonra dalgalar, bendine sığmayıp taşar. Evet, ya-
lanlara inandırabilirsin ama bir süreliğine. Sonra 
onlar benekli yüzlerinden utanır, teselliyi gerçeğin 
kucağında ararlar. Evet, illüzyon yaratabilirsin ama 
bir süreliğine. İmajının sopasıyla dövülürsün sonra. 
Saklanabilirsin evet ama bir süreliğine. Sonra bu-
lunmak ister sende gizlenen, sıkılmıştır karanlıkta... 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Gerçekler elbet bir gün ortaya çıkar. 

B) Derdini söyleyen, derdine derman bulabilir an-
cak. 

C) Her insanın kandırılabileceği taraf ve zamanları 
vardır. 

D) Hayatın akışı her zaman insanın istediği gibi git-
meyebilir. 

E) Yaşamın her alanında insanoğlu alışık olmadığı 
bir durumla karşılaşabilir.

32. Editör, eleştirmen ve biyografi yazarı bir babanın 
ve sanatsever bir ailenin soyundan gelen bir anne-
nin kızıydı Virginia Woolf. 1882 yılında Londra’da 
dünyaya geldi. Kalabalık bir ailede, babasının kitap-
larının arasında büyüdü, o kitaplardan beslendi ve 
evde eğitim gördü. Çok önemli kitaplar yazdı. Woolf 
hiç kuşkusuz ki feminist literatürde önemli yeri olan 
ve bugün feminist çalışma yapanların düşünsel kay-
nak olarak eserlerinden faydalandığı bir yazar. 

 Bu parçadan Virginia Woolf ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Farklı alanlarda eserler vermiştir. 

B) Edebî kişiliğinde ailesinin rolü vardır. 

C) Kadın hakları savunucuları onun eserlerinden 
yararlanmaktadır. 

D) Sanat birikiminde babasının kitaplarının etkisi 
olmuştur. 

E) Edebiyat dünyasına önemli yapıtlar kazandır-
mıştır.

33. Sabahattin Ali, edebiyatımızın özellikle eleştirel 
gerçekçilik deltasının en önemli isimlerindendir. 
Öykülerinden romanlarına, zamana meydan oku-
masının önemli kaynağı her şeyden önce dili. 
Zamanın mekân içinde bir gül gibi açması insana 
yaklaşma biçiminde saklı. Bugün hâlâ okurun aktüel 
ilgisini koruyan yazarlardan biri sayılması; dönemi-
nin toplumsal algısının uzağında, ötesinde ve döne-
minin algısını aşan bir açıklıktan insana ve dünyaya 
bakıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 

 Bu parçada Sabahattin Ali ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Belirli bir edebî yönelişin güçlü temsilcilerinden 
biri olduğu 

B) Çağını aşmasında kullandığı dilin rol oynadığı 
C) Günümüzde güncelliğini devam ettirdiği 
D) Döneminde isminin pek çok tartışmaya konu ol-

duğu 

E) İnsana ve dünyaya yaklaşımının hâlâ ilgi gördüğü
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34. Onun eserlerini düşündüğümüzde akla ilk gelen 
söz “yalın” olacaktır. Çünkü yazarın sade ve süsten 
uzak kurduğu öyküleri, ilhamını aldığı Çehov’a bir 
saygı duruşu niteliğindedir. Öykülerinde sıkça kar-
şılaşılan diyaloglar, öykülerinin karakteristik özelliği-
ni oluşturur. Birbirleriyle konuşan insanlar, öyküleri 
canlı tutan bir öge olarak karşımıza çıkar. Çünkü siz 
konuşulanları binbir güçlükle birleştirmeye çalışır-
ken anlatıcı yepyeni bir duyguya ya da yöne dikkat 
çeker ve öykü, yolundan sapar. Yazar, her ne kadar 
gizemli öyküler yazdığını kabul etmese de öyküle-
rinde küçük insanların her an saklı kalmış bir yanıy-
la karşılaşma olasılığımız vardır. 

 Bu parçada bahsedilen yazar ve yapıtıyla ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Doğal bir anlatıma sahip olduğuna 

B) Karşılıklı konuşmaların özgün yanını oluşturdu-
ğuna 

C) Sıradan kişilere yer verdiğine 

D) Ünlü bir yazardan esinlendiğine 

E) Genç yazarlara kılavuzluk ettiğine

35. Elbette var, dedelerim Ankaralı. Evde, çevremde 
hatıralarda hep Ankara var. Ulus’a güzel olduğu için 
değil epeyce zaman oralarda çalıştığım için bir tür 
sempati gösteriyorum. Fırsat buldukça dolaştığım 
yerlerdendir. İlham meselesi biraz karışık, işim ge-
reği çok okuyorum, her gün film izliyorum. Gazete 
okumuyor ve TV seyretmiyorum, bu tempoyu da on 
yılı aşkın bir zamandır sürdürüyorum. Ne yazık ki 
yeterince aylaklık edemiyorum. 

 Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine veril-
miş bir cevap olabilir? 

A) Yaşadığınız yerleri eserlerinizde mekân olarak 
kullanıyor musunuz? 

B) Ankara’nın size ilham veren, sizin için özel bir 
yere sahip mekânları var mıdır? 

C) Eserlerinizi yazmadan önce bir ön hazırlık yapı-
yor musunuz? 

D) Eserlerinizde okura iletmek için bir mesaj kaygı-
sı güdüyor musunuz? 

E) Yazma işinde ilhamın yazara katkısı ne derece-
de önemlidir?

36. Kitabevleri artık stoktan ziyade vitrinlerini güncel 
tutuyorlar ve sipariş merkezlerine dönüştüler haklı 
olarak. Bu da yüzeysel ve ticari kitabevlerine dönüş-
melerine yol açtı. Özel kitaplar yine de kalıcılıklarıy-
la bu zorluğu aşacak güçte. O yüzden ben kitabev-
lerinin bu popüler tercihlerini çok önemsemiyorum. 
“Onlar için satan kitap iyidir, bizim içinse iyi kitap 
satar.” 

 Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden 
yakınmaktadır? 

A) Okurların sadece güncel olanla ilgilenmesinden 

B) Kitabevlerinin asıl işlevinden uzaklaşmasından 

C) Yazarların edebî değil de ticari kaygıyla yazma-
sından 

D) Nitelikli okur kitlesinin azlığından 

E) Klasik eserlerin fazla önemsenmemesinden

37. Çocuk kitaplarının, çocukların duygu düzenleme 
becerilerinde olumlu etkileri olduğu, pek çok çocu-
ğun kitaptaki karakterlere zamanla aşina olduğu ve 
bu karakterlerin onlar için bir arkadaş, bir öğretmen 
niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Yine bu tür kitapla-
rın, duygu durumu düzenleme becerilerinde sorun 
yaşayan çocuklarda ya da diğer çocukların duygu-
larını kontrol etmelerinde etkili olduğu belirtilmiştir. 
Yani çocukların, iyi nitelikteki çocuk edebiyatı ürün-
leri sayesinde, duygularını doğru bir biçimde yönet-
meyi ve kontrol altına almayı öğrenebildikleri tespit 
edilebilmiştir. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Kaliteli çocuk kitaplarının çocukların duygusal 
gelişim ve denetiminde önemli katkıları olmak-
tadır. 

B) Çocuk edebiyatı ürünleri, çocukların bilgi düze-
yini arttırmada etkilidir. 

C) Nitelikli çocuk kitaplarındaki karakterlerin çocuk-
lar üzerinde beklenmedik etkileri olduğu tespit 
edilmiştir. 

D) Çocuklarda duygusal gelişim becerisi, kitaplar 
sayesinde gerçekleşir. 

E) Çocuklar bazen kitaplardaki karakterleri arka-
daşlarına, yakınlarına benzetebilirler.
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SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

38. İnsanlarda edebiyat duygusu hiç yok. Bu yüzden, 
bir edebiyat parçası hoşlarına gitse hemen karma-
şık nedenler aramaya koyuluyorlar. Öykünüzü be-
ğendik ama ne demek istediniz bu öyküyle, diye so-
ruyorlar. Yanıtım kısa: Hiçbir şey demek istemedim. 
Anlatmak istediğim yalnızca öykünün kendisiydi. 
Daha yalın sözcüklerle anlatmam mümkün olsaydı 
inanın öyle yapardım. Öykünün kendisi zaten kendi 
gerçeğidir, öyle değil mi? 

 Bu parçada yazarın yanıtından hareketle aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Her yazarın kendine göre bir öykü anlayışı vardır. 
B) Öykünün neyi nasıl anlattığı önemli değildir. 
C) Bir öykü yazmak yalnızca öykü yazmaktır. 

D) Öykünün okur üzerinde etki oluşturması önemli-
dir. 

E) Her öykü aynı derecede kendini ele vermez.

39.  Makale, eleştiri, ders kitabı yazmak gibi edebiyat dışı 
yazarlıkta durum, edebiyat yazarı ile okuru arasın-
daki ilişkiye hiç mi hiç benzemez. Ders kitabı yazarı, 
okuru olan öğrencinin bilgi ve kavrayış düzeyini göz 
önünde bulundurmak zorundadır. Dilini bile kendi 
seçimiyle değil, okurunun dilsel kavrayış ve algılayış 
düzeyi ile belirlemek zorundadır. Makale yazanın du-
rumu da ders kitabı yazanın durumundan farklı değil-
dir. O da ya belli bir bilimsel konuda meslektaşlarına, 
konunun ilgililerine hitap ediyordur ya da ana unsuru 
bilgi içeriğinden oluşan yazısını daha geniş bir kitle-
ye yaymak istiyordur. Her iki durumda da hedeflediği 
okurun anlayabileceği bir dille, o okurun bilgi ve kav-
rayış düzeyini göz önüne alarak yazmak zorundadır. 

 Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 

A) Edebiyat dışı yazarlıkta yazar, dil seçiminde öz-
gür değildir. 

B) Edebiyat yazarı, eserini yazarken okurun niteli-
ğini göz önünde bulundurmaz. 

C) Makale yazmak ile ders kitabı yazmak arasında 
yazarın tutumu açısından fark yoktur. 

D) Edebiyat dışı yazarlar daha geniş bir okuyucu 
kitlesine hitap eder. 

E) Edebiyat dışı yazarlıkta okurun dil ve algı düzeyi 
belirleyicidir.

40. Muhabir:
 (I) ----
 Yazar:

 — Karakterlerin, öykünün meselesi tarafından ya-
ratıldığını söyleyebilirim. Kafanızda bir şey var ve 
bir görüntü, bir çağrışım, bir yaşantı, onun dışarı 
çıkmasında tetikleyici oluyor. Dışarı çıkarken de o 
meseleye dair biriktirdiklerinizle, yaşam bilginizle, 
eğilimlerinizle ve edebiyata dair düşüncenizle şe-
killeniyor. Çalışmamın çoğu yaşantının kendisinden 
ve okumadan geliyor. Yani oturup da şunu gözlem-
leyeyim demiyorum.

 Muhabir:

 (II) ----
 Yazar:

 — İyi yazmaktan, yazdığı şeye ve edebî unsurla-
ra kafa yormaktan başka bir şey değildir herhâlde. 
Zaten ancak bu şekilde yaptığınızın bir değeri olur 
ve başka şeyleri de içine alabilir. Notre-Dame’ın 
Kamburu romanı örneğin, iyi bir yazarın elinden çık-
tığı ve Hugo onun meselesine kafa yorduğu için, ya-
zarın arzusu olan mimari mirasa sahip çıkma fikrine 
de hizmet etmiştir. Aksi takdirde kulağımızın dibinde 
bağıran kötü bir ses olmaktan ileri gidemezdi.

 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. Öykülerinizdeki karakterleri nasıl biçimlen-
diriyorsunuz? 

 II. Size göre yazarın görevi nedir? 

B) I. Karakterlerinizle ilişkiniz nasıl, onlara müda-
hale ediyor musunuz?

 II. Yazarken etkisinden kurtulamadığınız bir 
kitap var mı?

C) I. Öyküdeki karakterlerin işlevi sizce ne olma-
lıdır?

 II. Bir metin hangi durumda sanat katına yük-
selir?

D) I. Öykü yazma sürecinizden söz eder misiniz?

 II. Sizce gerçek sanatçı nasıl olmalıdır?

E) I. Öykülerinizdeki karakterlerin kendilerini 
açık etmemelerini neye bağlıyorsunuz?

 II. Sizin yazar olarak öyküye bakışınız nasıl-
dır?
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1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini 

yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.

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

10 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

1. Bizans’ın Arap Yarımadası üzerine sefere çıkacağı 
haberini alan Hz.Muhammed 631 yılında ordusuyla 
Bizans üzerine Tebük Seferi’ne çıkmış,  bu haberin 
asılsız olduğu anlaşılınca sefer iptal edilmiştir. Bu 
sefer sırasında birçok bölgede İslamiyet yayılmıştır.

 Bu bilgilere bakılarak İslam ordusu ile ilgili;

 I. Bizans ile mücadele edebilecek güce ulaştığı,

 II. İslamiyet’in yayılmasına katkı sağladığı,

 III. komutanlığını ilk defa Hz.Muhammed’in yaptığı

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Osmanlı Devleti’nde I. Murat Dönemi’nde Ger-
miyanoğullarından çeyiz olarak Kütahya, Hamit-
oğullarından para karşılığında Isparta alınmıştır. 
I. Bayezid Dönemi’nde ise diğer beylikler üzerine 
seferler düzenlenerek devletin egemenlik alanı 
genişletilmiştir. Bu durumdan rahatsız olan bey-
ler, Timur’a sığınmış ve onu I. Bayezid’e karşı kış-
kırtmışlardır. Bu faaliyetler 1402 yılında Timur ile 
I. Bayezid arasında Ankara Savaşı’nın çıkmasına 
neden olmuştur.

 I. Murat ve I. Bayezid dönemlerinde meydana 
gelen bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Gaza ve cihat faaliyetlerinde bulunulmuştur.

B) Beyliklere uygulanan siyasette değişiklikler 
meydana gelmiştir.

C) I. Bayezid döneminde beyliklere karşı savaşçı 
bir politika izlenmiştir.

D) Osmanlıların nüfuz alanlarını genişletme faali-
yetleri başka devletlerle karşı karşıya gelmele-
rine sebep olmuştur.

E) Anadolu’da Türk siyasi birliği sağlanmak isten-
miştir.

3. II. Mehmet (Fatih) Dönemi’nde;

  1460’da Mora’nın alınması

  1461’de Sinop ve Trabzon’un alınması

  1475’de Kırım’ın Fethi

  1480’de İtalya Seferi

 faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin aşağıdaki-
lerden hangisine ortam hazırladığı savunula-
maz?

A) Akdeniz’de etkinliğin artmasına
B) Karadeniz’in Türk Gölü hâline gelmesine 

C) Bizans’ın yeniden canlanma ümidinin ortadan 
kalkmasına

D) İslam dünyasının liderliğinin Osmanlı hanedanı-
na geçmesine

E) Ticarî faaliyetlerin hız kazanmasına

4. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılma kararı ve-
rildikten sonra yapılan seçimlerde Mustafa Kemal, 
Erzurum milletvekili seçilmiş ancak tutuklanma 
tehlikesine karşı İstanbul’a gitmemiştir. Ankara’da 
diğer milletvekilleri ile yaptığı görüşmede milletve-
killerinden bazı isteklerde bulunmuştur.

 Bu istekler;

  Meclis’te bir Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturul-
ması,

  Kendisinin meclis başkanı olarak seçilmesidir.

 Mustafa Kemal’in bu isteklerinin;

 I. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararla-
rın kabul edilmesi,

 II. Kanun-ı Esasi tarafından meclis başkanına veri-
len yetkilerden yararlanmak istemesi,

 III. Milletin istekleri doğrultusunda kararlar alınması-
nı istemesi

 amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yö-
nelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III
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5. İtilaf devletleri 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya 
Ateşkes Antlaşması’na kadar İstanbul Hükûmeti ile 
sıkı ilişkiler içerisinde olmasına rağmen bu ateş-
kesi TBMM Hükûmeti ile imzalamış, hatta işga-
li devam eden İstanbul ve Doğu Trakya’yı TBMM 
Hükûmeti’ne bırakmıştır.

 Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan han-
gisine ulaşılamaz?

A) Millî Mücadelenin askerî safhası sona ermiştir.

B) Taraflar arasında kesin barış sağlanmıştır.

C) Osmanlı Devleti yok sayılmıştır.

D) İstanbul ve Doğu Trakya savaşılmadan kazanıl-
mıştır.

E) TBMM İtilaf devletleri tarafından tanınmıştır.

6. 91° 25' 92°

30°

48'

29°

X

 Yukarıdaki koordinat düzlemi üzerinde belirtilen 
(X) noktasının mutlak konumu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 29° 48  Kuzey Enlemi

 91° 25  Doğu Boylamı

B) 29° 48  Kuzey Enlemi

 91° 25  Batı Boylamı

C) 30° 25  Kuzey Enlemi

 92° 48  Batı Boylamı

D) 29° 48  Güney Enlemi

 91° 25  Doğu Boylamı

E) 29° 48  Güney Enlemi

 91° 25  Doğu Boylamı

7. 

 CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) çalışmalarında, olu-
şum yapıları uzun hatlar ile özdeşleşmiş doğal ve 
beşerî unsurlar, şekilde belirtildiği gibi çizgisel veri-
lerle gösterilir.

 Ormanlar Göller Yollar

Faylar Su kanalları Bataklıklar

Şehir merkezleri Anıtlar Akarsular

 Buna göre, yukarıdaki tabloda belirtilen coğrafi 
unsurlardan kaç tanesi CBS çalışmalarında çiz-
gisel veriler şeklinde belirtilir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 

8. Aşağıdaki sembolik Türkiye haritasında numaralan-
mış dört farklı hareket yönü gösterilmiştir.

 I

II

III IV

 Buna göre, aşağıdaki iddialardan hangisi yanlış-
tır? 

A) Yılın herhangi bir gününde (I) yönünde hareket 
edilirse şafak süreleri uzar.

B) Yılın gündönümü günlerinde (II) yönünde hare-
ket edilirse gece ile gündüz süreleri arasındaki 
fark azalır. 

C) Yılın ekinoks günlerinde (III) yönünde hareket 
edilirse gece süreleri kısalır.

D) Yılın herhangi bir gününde (IV) yönünde hare-
ket edilirse yerel saat daha ilerde olur.

E) Yılın herhangi bir gününde (III ile IV) yönlerinde 
hareket edilirse yerel saat farkları artar.
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9. Aşağıdaki şekillerde dünya üzerinde oluşan dinamik 
basınç alanlarının hava akımı ve sapma yönleri be-
lirtilmiştir.

 

I II

IVIII

 Buna göre numaralanmış hava akımlarının dün-
ya üzerinde oluştuğu enlemler aşağıdakilerden 
hangisinde doğru belirtilmiştir?

 

I II III IV
A) 30° 

Kuzey
60° 

Güney
60° 

Kuzey
30° 

Güney

B) 30° 
Kuzey

30° 
Güney

60° 
Kuzey

60° 
Güney

C) 30° 
Güney

30° 
Kuzey

60° 
Güney

60° 
Kuzey

D) 60° 
Güney

60° 
Kuzey

30° 
Kuzey

30° 
Güney

E) 60° 
Kuzey

60° 
Güney

30° 
Güney

30° 
Kuzey

10. Nemlilik ile ilgili temel kavramlar:

•	 1	m3	hava	kütlesinin	belli	bir	ortamda	taşıdığı	nem	
miktarına	mutlak	nem	denir.

•	 1	m3	hava	kütlesinin	belli	bir	sıcaklıkta	taşıyabileceği	
azami	nem	miktarına	maksimum	nem	denir.	

•	 Sıcaklığı	 bilinen	1	m3	 hava	kütlesinin,	 taşıdığı	nem	
miktarının	yine	aynı	 sıcaklıkta	 taşıyabileceği	azami	
nem	miktarına	olan	oranına,	bağıl	nem	denir.	

 Aşağıdaki tabloda beş farklı hava kütlesinin sıcaklık 
ve bağıl nem değerleri belirtilmiştir.

 
Hava kütlesi Sıcaklık (°C) Bağıl nem (%)

I 15 50

II – 5 25

III 5 50

IV 30 90

V 20 90

 Buna göre hangi hava kütlesinin mutlak nem de-
ğeri en fazladır?

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

11. Konfüçyüs, felsefesinin merkezine erdem kavramını 
yerleştirmiştir. İyi bir vatandaş olmada, iyi bir devlet 
adamlığında öncelikli olan özellik, erdemli bir kişi 
olmaktır. Toplumsal erdemler bireysel erdemlerden 
gelir. Kişi insancıllığını ne kadar geliştirirse o kadar 
erdemli olur. İyilikseverliğe ulaşmak isteyen kişi ön-
celikle tutku ve hırslarından, bedensel arzularından 
uzaklaşmalı, kendini frenleyerek davranışlarında 
ölçülülüğe ve yetkinliğe erişmelidir. Bu noktada er-
demin aslında bilgilenerek ortaya çıktığı da anlaşıl-
maktadır.

 Konfüçyüs’ün bu sözleri, aşağıdakilerden han-
gisiyle aynı doğrultudadır?

A) Ahlaklı eylemler, kişinin eğitimli olmasıyla oran-
tılıdır.

B) Ahlak, doğuştan gelip öğrenilmeyen davranış 
kalıplarıdır.

C) Ahlak yargıları görelidir.
D) Doğru bilgi imkânsız olduğu için ahlakta da nes-

nel bir temel bulunamaz.
E) Bilgisine sahip olunan eylem her zaman iyi so-

nuçlanmaz.
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12. Tamer Kavuran ve Bayram Dede, Platon ve Aristo-
teles’in Sanat Etiği, Estetik Kavramı ve Yansımaları 
isimli makalelerinde şöyle demektedir: “Platon 
mağara örneğinde hayatı sorgulamayan, kulaktan 
dolma bilgilerle yetinen insanların oluşturduğu bir 
topluluğun, yüzünün mağaranın duvarına dönük 
olduğunu söylemiştir. Mağaranın giriş kısmında, dı-
şarıdaki nesnelerin yansımalarının bu duvara yansı-
dığını belirtmiştir. Platon insanların mağaranın giriş 
kısmında yansıyan bu yansıların gerçek nesneler 
olduğuna inandıklarını söylemiştir. Yitip gitmiş, 
ateşe atılmış, kolu kanadı kırık, tüm düşünme ye-
tenekleri ellerinden alınmış, susuz kurumuş toprağı 
andıran ilkel kalabalık doğa karşısında duydukları, 
gördükleri, dokundukları, sesler, renkler ve biçim-
lerin sonsuz coşkusuna kapılmışlardır. Bunlardan 
yalnız tek bir kişi kendi içine hapsedilmiş döngüyü 
cesaretle kırıp gerçeğin yolunu bulur. Bu gerçek ge-
lip geçici önemsiz bir yansıma olan görüntüler değil 
ussal bir düşünme, sorgulama biçimidir. Bu düşün-
me biçimi de hayal dünyasından çıkmayı sağlar ve 
bu da bireyi ideaya ulaştırır.”

 Platon’un bu parçada geçen mağara benzetme-
sinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakta-
dır?

A) Varlığın doğru bilgisine deneyimlerle ulaşılır.

B) Gerçekliğin bilgisi akılla elde edilir.

C) Gerçek varlık fiziksel olarak bulunan bu dünya-
dır.

D) Varlık, görünüşten ibarettir.

E) Bir şey olsa bile bilinemez.

13.  Antik Çağ’ın sonlarına doğru ortaya çıkan Yeni 
Platonculuk, Platon’un fikirlerinden etkilenen Ploti-
nos tarafından kurulmuştur. Plotinos, İlk Çağ Yunan 
felsefesi ile Hristiyanlığın temel ilkelerini bir araya 
getirerek Orta Çağ felsefesine damgasını vuran bir 
felsefe ekolü kurmuştur. Orta Çağ felsefesinin mer-
kezinde yer alan inanç kavramı, İlk Çağ felsefesin-
den getirilen fikirlerle desteklenmeye çalışılmıştır.

 Bu parça aşağıdakilerden hangisini kanıtlar ni-
teliktedir?

A) Orta Çağ felsefesinin dogmatik bir felsefe oldu-
ğunu

B) Filozofların yaşadıkları çağdan bağımsız düşün-
ce sistemleri oluşturduklarını

C) Orta Çağ felsefesinin oluşumuna İlk Çağ felse-
fesinin katkılarını

D) İlk Çağ felsefesindeki akılcılığın Orta Çağ’da da 
devam ettiğini

E) Her filozofun kendinden önceki otoriteleri red-
dettiğini

14. Aziz Augustinus’a göre Tanrı, sınırlı bir varlık olan 
insanın tam olarak bilemeyeceği tek gerçek varlıktır. 
Tüm varlıkların, var olma kaynağı O’dur. Tanrı’nın var-
lığının evrenle bir olması mümkün değildir, O evreni 
de aşan bir varoluşa sahiptir. Bu anlamda Augustinus, 
Tanrı’nın evrenle özdeş olduğunu iddia eden düşü-
nürleri de eleştirir. Çünkü Tanrı var olanların toplamın-
dan daha yücedir. Yaratılan her şey varlığını Tanrı’ya 
borçludur. İtiraflar adlı eserinde de bu fikirlerini şöyle 
ifade eder: “Tanrım, sen çok yücesin, çok güçlüsün, 
her şeye kadirsin, çok merhametlisin ve çok adilsin, 
görünmeyensin ve her yerde hazır bulunansın. Çok 
kudretlisin, kavranamayansın, değişmeyen ve her 
şeyi değiştirensin, yenilenmeden, eskimeden, genç-
leşmeden, yaşlanmadan her şeyi yenileyen, aynı za-
manda kendini beğenmişlerin güçlerini ve diriliklerini 
onlara fark ettirmeden yok edensin.”

 Bu parçaya göre St. Augustinus’un Tanrı anlayışı 
hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aşkın bir Tanrı anlayışını benimser.
B) İnsanın Tanrı’nın kudretini kabullenmesi gerek-

tiğini söyler.
C) Evren Tanrı’nın belirlediği yasalara göre işle-

mektedir.
D) Tanrı, yarattıklarından daha güçlü bir varlıktır.

E) Doğa Tanrı’nın varlığını bilmede tek kanıttır.
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15.  Platon ve Aristoteles, İlk Çağ’dan itibaren, tüm fel-
sefe tarihini etkileyen fikirler öne sürmüşlerdir. Bu 
nedenle, bu düşünürlerin etkilerini 15 - 17. yüzyıl 
felsefesinde görmek pek de şaşırtıcı değildir. Orta 
Çağ’ın başlarında Hristiyan felsefesinin Antik Yunan 
felsefesini göz ardı etmesi, Platon ve Aristoteles’in 
bu etkisinin, 15 - 17. yüzyıla, daha çok İslam felse-
fesi çerçevesinde yapılan çevirilerle aktarılmasına 
neden olmuştur. Antik Yunan düşüncesiyle yeniden 
tanışan Batı coğrafyası bu düşünceler çerçevesin-
de hızla gelişmiştir. Ayrıca, MS 2 - MS 15. yüzyıl-
da var olan din merkezli farklı felsefi düşünceler, 
özellikle inanç-akıl problemine sunulan çözümler, 
Rönesans’ı oluşturan düşünce yapısını etkilemiştir.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) 15 - 17. yy. felsefesi Orta Çağ felsefesinden et-
kilenmiştir.

B) Çeviri hareketleri sayesinde ilk felsefi sistemler 
bilinir olmuştur.

C) Her felsefi çağ bir öncekiyle ilişki içindedir.

D) Batı’nın Yunan düşünürleri tanıması İslam felse-
fesiyle olmuştur.

E) Felsefe 15. yy.’da bilimsel bir kimlik kazanmıştır.

16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini 
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip 
Okulları öğrencileri / mezunları cevaplayacaktır.

16. Hz. İsa’nın yardımcılarına “havari” denilmektedir. 
Kur’an-ı Kerim’deki çeşitli ayetlerde de bu kavram 
görülmektedir. “Ey iman edenler! Allah’ın (dininin) 
yardımcıları olun, nasıl ki Meryem oğlu İsa hava-
rilere: ‘Allah’a giden yolda benim yardımcılarım 
kimdir?’ demişti. Havariler de: ‘Biz Allah’ın yardım-
cılarıyız.’ demişlerdi…” (Saf Suresi, 14. ayeti) bu 
konuyla ilgilidir.

 Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in yar-
dımcısı anlamında kullanılmaktadır?

A) Mücahit B) Muhacir C) Sahabe

  D) Müslüman E) Mümin

17. “O (Nuh) Peygamberin kavminden Allah’a karşı 
nankörlük edenler, ahireti yalanlayanlar ve bizim 
dünya hayatından bol bol rızık verdiğimiz kişiler-
den ileri gelenler şöyle dediler: ‘O da (Peygamber) 
ancak bizim gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden 
yiyor, içtiklerinizden içiyor. Siz şimdi kendiniz gibi 
bir insana itaat ederseniz, zarara uğrayanlardan 
olursunuz… Hayat, bu dünya hayatından ibarettir. 
Yaşarız ve ölürüz. Biz tekrar dirilecek değiliz. Bu, 
Allah’a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası 
değildir. Biz, O’na iman etmeyiz.’ O Peygamber ise: 
‘Ey Rabbim! Yalanlamalarına karşı bize yardım et!’ 
diye yalvardı.” 

(Muminun Suresi, 33-38. ayetler)

 Kur’an-ı Kerim’de yer alan bu ayete göre, Nuh 
(a.s.)’un kavminin Allah’a inanıp vahyi kabul 
etmemesi, aşağıdaki inanç biçimlerinden hangi-
siyle adlandırılır?

A) Monoteizm B) Panenteizm C) Panteizm

  D) Deizm E) Taoizm

18. Bir kişinin hacca gitmesi için aşağıdakilerden 
hangisi gerekli bir koşul değildir?

A) Müslüman olmak  B) Akıllı olmak
C) Zengin olmak  D) Erkek olmak

  E) Ergenlik çağına gelmiş olmak

19. “Allah adaletle davrananları sever.”
(Hucurat Suresi, 9. ayet)

 “Sadakalar (zekâtlar) ancak şunlar içindir: Fakirler, 
miskinler, zekât memurları, kalpleri İslam’a ısındı-
rılmak istenenler, köleler, borçlular, Allah yolunda 
cihat edenler, yolda kalmış yolcular, kölelikten azat 
olmayı bekleyenler. Allah her şeyi bilendir, hüküm 
ve hikmet sahibidir.”

(Tevbe Suresi, 60. ayet)

 Kur’an-ı Kerim’in bu ayetlerinde aşağıdakilerin 
hangisinden söz edilmektedir?

A) İslamdaki mezhepler arasındaki farklılıklardan

B) Hangi şartlarda oruç tutulacağından

C) Hacca gitmenin gerektirdiği koşullardan

D) Paylaşma ve yardımlaşmanın öneminden

E) Namaz kılmanın insana vereceği huzurdan
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20. Nesnelerin yere düşme mesafesi ile zamanı arasın-
daki orantı, yerkürenin gezegenlere olan uzaklığı, 
mevsimlerin periyodik dönüşümü ve sayısız diğer 
değişkenlerin hepsi, içinde yaşadığımız olağanüs-
tü evrenin işleyiş unsurlarıdır. Böylesine uyumlu bir 
yapının, mükemmel bir varlığın mükemmel düzen-
lemesinin ürünü olduğu bellidir. İnsanın gerçekleş-
tirdiği çok küçük ve basit organizasyonlar bile, akla 
dayalı bir düzenlemenin varlığını gerektirmektedir.

 Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Doğa, insan tarafından denetim altına alınabilir.
B) İnsan, kendi eylemlerini belirleyebilen bir varlık 

olarak yaratılmıştır.
C) Tanrı’nın varlığına ilişkin bilgi, insanda doğuştan 

vardır.
D) Evrendeki düzen, mantıksal bir amaçlılık ve 

planlılık içermektedir.
E) İnsanın benliğini geliştirmesi, mevcut kaderini 

yaşamasına bağlıdır.

21 - 25. Felsefe sorularını; Din Kültürü ve Ahlâk Bil-
gisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan 
veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

21. Aristoteles’e göre ahlaki eylem, aşırı uçlardan kaçı-
nıldığında ortaya çıkar. Tüm eylemlerimizin yegâne 
amacı mutluluk olduğundan, insanın bu mutluluğa 
ulaşması, davranışlarında “altın orta”yı bulmasıyla 
mümkündür. Aşırı korkaklığın ahlaki olmadığı yerde 
aşırı cesaret de ahlaki değildir. Önemli olan bu ikisi 
arasındaki dengeyi bulmak, davranışları bir stan-
darda göre gerçekleştirmektir.

 Bu parçaya göre Aristoteles’in etik anlayışı için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ahlaki eylemlerin, öznel tercihlere göre oluştu-
ğunu savunur.

B) Mutluluğa, bedensel isteklerin karşılanmasıyla 
erişileceğini iddia eder.

C) Ahlaki eylemlerin, duygulara göre belirlenmesi 
gerektiğini savunur.

D) Ahlaki olanın davranışlarda ölçülülük olduğunu 
savunur.

E) İnsanın ahlaki eylemlerini toplumun belirleyece-
ğini benimser.

22. Fârâbî’ye göre mutluluk, her insanın ulaşmayı arzu 
ettiği bir amaçtır. İnsanın ona, iradesiyle, kendi çaba 
ve gayretiyle yönelmesi, onun bir yetkinlik olmasın-
dan dolayıdır. İnsanın istediği her amaç ve yetkinlik, 
iyi olduğu için istenir. Faal akılla hareket edildiğinde 
şüphesiz ki iyi olan her zaman tercih edilir. İyi ve ter-
cih edilir amaçlar çok olduğuna göre mutluluk tercih 
edilen iyi şeylerden biridir. Bu nedenle Fârâbî değer-
ler konusunda görüşlerini oluştururken akıl yetisine 
vurgu yapmıştır. Ahlaki eylemler, temelde düşüne-
rek hareket etmenin sonucunda oluşmaktadır.

 Bu parçaya göre Fârâbî ahlak anlayışında;

 I. Bilgi ve akıl temelli bir değer anlayışını benimse-
mektedir.

 II. Ahlaki eylemlerin insanın doğal davranışı oldu-
ğunu savunmaktadır.

 III. İnsan doğasının evrensel ahlaki yasayla örtüş-
meyeceğini iddia etmektedir.

 yargılarından hangilerini benimsemektedir?

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

23. İbn Sînâ, varlığı üçe ayırmaktadır; zorunlu var-
lık, mümkün varlık ve mümkün olmayan varlıklar. 
Mümkün olmayan varlıkları sadece mantık açısın-
dan kabul eden İbn Sînâ’ya göre zorunlu varlık; ken-
disine neden olunmayan, varlığa getirilmeyen, varlık 
olarak başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan varlıktır. 
Mümkün varlık ise somut olarak var olan ancak var 
olmasının yanında var olmaması da mümkün olan 
varlığı nitelemektedir. Bu durumda, zorunlu varlık dı-
şındaki bütün varlıkların mümkün varlık olarak ifade 
edildiği görülür, bu varlıkların hepsi varlığını zorunlu 
varlığa borçludur. İbn Sînâ’ya göre aşk, zorunlu var-
lık ve diğer varlıkların sebebidir. Diğer bir deyişle ona 
göre aşk, varlığın ve varoluşun sebebidir. 

 Bu parçaya göre filozofun varlık anlayışına iliş-
kin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Somut varlıkların maddesel bir temele dayandığı
B) Aşkın varlığın diğer varlıkların nedeni olduğu
C) Maddenin düşünceyi belirlediği

D) Zorunlu varlığın bu dünyadaki nesneleri nitelen-
dirdiği

E) Varlığın bilinmesinin olanaksız olduğu
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24. “Hak Subhânehû ve Teâlâ, adamı dört türlü nesne-
den yarattı, dört bölüğe ayırdı. Dört bölüğün de dört 
türlü ibadetleri, dört türlü arzuları ve dört türlü hâl-
leri vardır. Birinci bölük âbidlerdir. Bunların asılları 
yeldendir. Yel (hava), hem şifa verici hem kuvvettir. 
Bu sebeple bunlar gece gündüz Hakk’ın ibadetin-
den ayrılmazlar. Yel esmeyince ekinler samanından 
ayrılmaz, bütün âlem kokudan helak olurdu. İkinci 
bölük, zâhidlerdir. Bunların aslı ateştendir. Bu se-
beple gece gündüz yanmaları, kendilerini yakmaları 
lazımdır. Her kim, bu dünyada kendisini yakarsa, 
yarın ahirette türlü azaplardan kurtulacaktır. Üçüncü 
bölük, âriflerdir. Bunların aslı sudandır. Su, hem 
kendisi temizdir hem de temizleyicidir. Bu sebeple, 
hem temiz olmalı hem de temizleyici. Dördüncüsü 
muhiplerdir (sevgi besleyen). Bunlar hakikati temsil 
eder ve bunların aslı topraktandır. Toprak teslimiyet 
ve rızayı temsil eder. Bu yüzden sevgi besleyen de 
teslimiyet ve rıza içerisinde olmalıdır.”

 Hacı Bektâş Velî’nin Makâlât adlı eserinden alınan 
bu parçada, düşünürün insan anlayışına ilişkin 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemektedir?

A) İnsanın Yaratıcı’ya iman etmesi gerektiğine
B) İnsanın öteki dünya inancına sahip olması ge-

rektiğine

C) Kişinin kendisinin ve çevresinin temizliğine 
önem vermesi gerektiğine

D) Gerektiğinde kişinin arzuları peşinde koşabile-
ceğine

E) İnsanın sevgi dolu olması gerektiğine

25. Mevlânâ’nın Mesnevî adlı eserinde geçen “Allah, 
bizim huyumuzu da kendi huyuna uygun, kendi sû-
retine göre yarattı, bizim vasfımız da onun vasfın-
dan bir örnektir.” ifadesi, insana hizmet etmenin farz 
olduğunu bildirir. İnsanı “büyük âlem” olarak nitelen-
diren Mevlânâ, insan sevgisinin Yaratan’a duyulan 
sevgiden ötürü olduğunu ve Allah’a ulaşma yolunun 
insan sevgisinden geçtiğini benimsemiştir.

 Bu parçaya göre Mevlânâ için;

 I. Allah aşkıyla tüm yaratılanları sevmeyi öğütler.

 II. İnsanı sevmenin, doğaüstü bir sebebi olduğunu 
savunur.

 III. Bu dünyanın nimetlerinden uzak durmayı gerekli 
görür.

 yargılarından hangileri söylenemez?

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

  D) I ve II  E) II ve III

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.
TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Bu testte Matematik alanına ait toplam 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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3. x ve y birer tam sayı olmak üzere, x y3 3+  bir çift 
sayıya eşittir.

 Buna göre,

I. xy çift sayıdır.
II. x y+  çift sayıdır.
III. x y x: +  tek sayıdır.

 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

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

4. Pozitif tek sayıların toplamıyla ilgili aşağıdaki eşitlik-
ler verilmiştir.

 

 Buna göre, k x+  toplamı kaçtır?

 A) 413  B) 425  C) 439
  D) 447  E) 451

...
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1. 
  C 1 B

4 A 5

3 B 4
- 

 Yukarıdaki çıkarma işlemine göre, A B C+ +  top-
lamı kaçtır?

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

2. 

  
!

! !

!

a
b

c 5

2 7
3 6

2

:

:

=

=

= ^ h 
 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangi-

si doğrudur?

 A) a b c1 1  B) a c b1 1  C) cb a1 1

  D) c a b1 1  E) bc a1 1
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7. Bir matematik öğretmeni, öğrencileriyle aşağıda 
açıklanan balon patlatma oyununu oynuyor.

 Sınıftaki 30 öğrenci bir çember oluşturuyor. Bu 
çemberin içinde 1’den 50’ye kadar olan sayılarla 
numaralanmış 50 tane balon bulunuyor. Öğretmen 
bir sayı söylüyor. Her öğrenci, bir balon alıp numa-
rasına bakıyor. Balonun numarası öğretmenin söy-
lediği sayıya bölünüyorsa öğrenci balonunu patlatı-
yor, bölünmüyorsa balonu aldığı yere bırakıyor ve 
numarası bu sayıya bölünebilen bir balon kaldıysa 
o balonu alıp patlatıyor. Balon patlatamayan öğren-
ciler eleniyor. Diğerleri ise tekrar bir çember oluştu-
ruyor ve öğretmen kalan balonlar için yeni bir sayı 
söylüyor. Oyun bu şekilde devam ediyor.

 Oyunda öğretmen 3 sayısını söylemiş ve elenen öğ-
renciler oyundan ayrılmıştır. Diğerleri yeni bir çem-
ber oluşturmuştur.

 Buna göre, öğretmen 5 sayısını söylediğinde 
oyundan kaç öğrenci daha elenir?

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

8. 
      

x x
6
1

4
3 2

4
3-

=
+
+

 olduğuna göre, x kaçtır?

 A) 
6
1   B) 

7
1   C) 

7
2

  D) 
8
1   E) 

8
3

5. 

                           

• Soldan ilk rakamı tüm rakamlarını tam bölmek-
tedir.

• Sağdan ikinci rakamı tüm rakamlarına tam bö-
lünmektedir.

 Buna göre, Yağmur’un belirlediği şifre aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?

 A) 1396 B) 2662  C) 2684
  D) 3362  E) 3691

6. Bir pozitif tam sayı; asal çarpanlarının çarpımı bi-
çiminde yazıldığında bu ifadedeki asal sayıların 
üslerinin toplamı, o sayının ağırlığı olarak adlandırı-
lıyor. Örneğin 20 sayısı, asal çarpanlarının çarpımı 
biçiminde 20 2 5·2 1=  olarak yazılır. O hâlde 20’nin 
ağırlığı 3’tür.2 1+ =

 Buna göre, 180 sayısının ağırlığı kaçtır?

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

Yağmur, cep telefonu-
nun ekran kilidi için dört 
rakamdan oluşan bir şif-
re belirlemiştir.

Bu şifre ile ilgili aşağıda-
kiler bilinmektedir.

ŞİFREYİ GİRİNİZ
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9. Her birinde eşit miktarda çay bulunan iki termostan 
birincisindeki çayın tamamı, özdeş boş kupalardan 
3’ünü ve özdeş boş çay bardaklarından 4’ünü dol-
durmaktadır. İkinci termostaki çayın tamamı ise bu 
boş kupalardan 2’sini ve bu boş çay bardaklarından 
6’sını tamamen doldurmaktadır.

                 

 Buna göre, içinde aynı miktarda çay bulunan 
üçüncü bir termostaki çayın tamamı bu boş çay 
bardaklarından kaçını tamamen doldurur?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

10. Aşağıda verilen dört dairenin içine, toplamları 46 
olan birbirinden farklı a, a 3+ , b ve c doğal sayıları 
yazılmıştır.

       

 Bitişik olan her iki dairedeki sayıların farkı, mutlak 
değerce birbirine eşittir.

 Buna göre, a kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

ca 3+ ba

11. 75 kg olan Deniz’in ağırlığı, boy-kilo endeksine göre 
ideal düzeydedir. Deniz, en az 5 kilo verir veya en 
az 25 kilo alırsa ağırlığı ideal düzeyde olmamakta-
dır.

 Buna göre, Deniz’in ideal düzeyde olmayan ağır-
lığını belirten eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi-
dir?

 A) x 80 20$-   B) x 85 15$-

 C) x 90 10$-  D) x 95 25$-

  E) x 1 0 00 3$-

12. 
  

2 10
4 10 10

·
·

3

13 +
-

- -

 işleminin sonucu kaçtır?

 A) 36 B) 40 C) 44 D) 52 E) 55

13. 27 9a 1  olduğuna göre,

  8 a 12 -

 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri 
kaçtır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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16. Şekilde kenar uzunlukları belirtilen A, B ve C kar-
tonları sırasıyla eşkenar üçgen, kare ve dikdörtgen 
biçimindedir.

 

 

 A, B ve C kartonlarının alanları sırasıyla a, b ve c 
birimkare olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalar-
dan hangisi doğrudur?

 A) a b c1 =   B) b c a1=  

 C) b a c1 =  D) a c b1=

  E) c b a1 1

17. a, b ve c gerçek sayıları a b c2 3= =  eşitliğini 
sağladığına göre,

  
a c
b
c

a
b
+
--

 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 A) 
3
5

  B) 
3
4    C) 

3
1

  D) 
2
3

  E) 
2
1

B CA

2 br br br

br

64

126

186

14. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde a, b ve c gerçek 
sayılarının yerleri işaretlenmiştir.

    

 Bu üç sayının karelerinin sayı doğrusu üzerin-
deki gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

        

15.
  x1 4 1

2
32+ - =

 eşitliğini sağlayan pozitif x gerçek sayısı kaçtır?

 A) 1
2

  B) 1
3

  C) 2
3

  D) 
4
3

  E) 
4
5

a b c

0 1 22- 1-

A)

B)

C)

E)

D)

0 1 22- 1-

a2b2c2

0 1 22- 1-

a2b2c2

0 1 22- 1-

a2 b2 c2

0 1 22- 1-

a2 b2c2

0 1 22- 1-

a2b2 c2
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18. Bir malzemedeki boşluk hacminin, malzemenin tüm 
hacmine oranına porozite (boşluk oranı); malzeme-
nin dolu kısmının hacminin, malzemenin tüm hac-
mine oranına ise kompasite (doluluk oranı) denir. 
Bir malzemenin porozite ve kompasite değerlerinin 
toplamı 1’e eşittir.

 Porozite değeri 0,3 olan bir malzeme ısıtılıyor. Bu 
durumda malzemenin yalnızca boşluk hacmi artıyor 
ve tüm hacmi 2 katına çıkıyor.

 Buna göre, son durumda malzemenin kompasi-
te değeri kaçtır?

 A) 0,35  B) 0,4  C) 0,45
  D) 0,5  E) 0,6

19. Yaşları 7, 9 ve 10 olan üç kardeş 130 bilyeyi yaşla-
rıyla orantılı olarak paylaşmış, daha sonra en büyük 
kardeş kendi payına düşen bilyelerden 6’sını en kü-
çük kardeşe vermiştir.

 Son durumla ilgili olarak,

I. En küçük kardeşin bilyesi en azdır.
II. Ortanca kardeşin 45 bilyesi vardır.
III. En büyük kardeşin bilyesi en fazladır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

20. Bir kültür turuna katılan kişilerle ilgili aşağıdakiler 
bilinmektedir.

• Tura katılanların beşte üçünün müze kartı var-
dır.

• Tura katılanların üçte biri öğrencidir.
• Müze kartı olmayan öğrencilerin sayısı 30’dur.
• Müze kartı olmayan yetişkinlerin sayısı 36’dır.

 Buna göre, tura katılan öğrencilerden kaçının 
müze kartı vardır?

A) 18 B) 22 C) 25 D) 27 E) 35

21. Arzu, Berke ve Ceyda bir yemek yarışmasında fi-
nale kalmıştır. Finalde 50 kişiden oluşan jüri, bu üç 
kişinin yaptıkları yemekleri tadacak ve sadece bir 
kişi lehine oy kullanacaktır. En çok oyu alan kişi ya-
rışmayı kazanacaktır.

 Finalde jürinin yaptığı tadımlar ve kullandığı oylar 
sonucunda yarışmacıların aldıkları oylarla ilgili aşa-
ğıdakiler biliniyor.

• Arzu’nun aldığı oy, Ceyda’nın aldığı oyun 2 ka-
tından 3 fazladır.

• Berke’nin aldığı oy, Arzu’nun aldığı oyun 3 ka-
tından 7 eksiktir.

 Buna göre, yarışmayı kazanan kişi kaç oy almış-
tır?

A) 25 B) 28 C) 30 D) 32 E) 35
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24. Etiket fiyatı, alış fiyatından 5 TL fazla olan bir ürüne 
etiket fiyatı üzerinden %20 indirim uygulandığında 
ürünün satışından %10 zarar elde ediliyor.

 Buna göre, ürünün etiket fiyatı kaç TL’dir?

A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65

25. Ağırlıkça %20’si tahin olan tahin pekmez karışımı-
na 100 g tahin ve bir miktar pekmez ekleniyor. Bu 
durumda yeni karışımın tahin oranı başlangıçtakiyle 
aynı oluyor.

 Buna göre, karışıma kaç gram pekmez eklen-
miştir?

 A) 200 B) 240 C) 300 D) 360 E) 400

22. İki raftan oluşan 264 cm genişliğindeki bir kitaplığa, 
kalınlığı 8 cm ve 10 cm olan 35 kitap dizilecektir.

                      

 
 Kalınlığı 8 cm olan kitaplar üst rafın sağ tarafına 

dayalı biçimde, kalınlığı 10 cm olan kitaplar ise alt 
rafın sol tarafına dayalı biçimde dik olarak diziliyor. 
Bu durumda üst raftaki kitapların soldan 5 tanesi ile 
alt raftaki kitapların sağdan 4 tanesinin başlangıç ve 
bitiş kısımları aynı hizada oluyor.

 Buna göre, kitaplığın alt rafında kaç kitap var-
dır?

A) 9 B) 12 C) 15 D) 17 E) 20

23. Mehmet ve Turgut arasında aşağıdaki konuşma 
geçmiştir.

Mehmet : Sen doğduğunda benim yaşım senin bu-
günkü yaşından 2 eksikti.

Turgut : Peki ben senin bugünkü yaşına geldiğim-
de sen kaç yaşında olacaksın?

Mehmet : 53 yaşında olacağım.

 Buna göre, Turgut’un bugünkü yaşı kaçtır?

A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

...

...

264 cm
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26. Dairesel bir pistte iki koşucu başlangıç noktasından, 
aynı anda ve ters yönde dakikada 120 m ve 150 m 
hızlarla koşmaya başlıyor.

 Bu iki koşucu ilk kez karşılaştıktan 15 dakika sonra 
yavaş olan koşucu başlangıç noktasına varıyor.

 Buna göre, pistin uzunluğu kaç metredir?

 A) 3000 B) 3240  C) 4050
  D) 4200  E) 4860

27. Portakal, vişne ve kayısı ağaçlarının bulunduğu bir 
bahçeden toplanan meyveler konsantre edilmek 
üzere bir fabrikaya gönderilmektedir. 

 Aşağıdaki 1. grafikte bahçeden toplanan meyve-
lerin ağırlıklarına göre dağılımı, 2. grafikte ise bu 
meyvelerden elde edilen meyve suyu konsantresi 
miktarları gösterilmiştir.

 Fabrikaya gönderilen her 5 kg portakaldan 1 kg por-
takal suyu konsantresi elde edilmiştir.

 Buna göre,

I. Bahçeden 125 kg portakal toplanmıştır.
II. Kayısıdan ağırlıkça %30 oranında kayısı suyu 

konsantresi elde edilmiştir.
III. Her 15 kg vişneden 4 kg vişne suyu konsantre-

si elde edilmiştir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

2. grafik

Portakal Vişne Kayısı

1. grafik

150°

90°
Vişne

Portakal

Konsantre Miktarı (kg)

30
25
20

Ürün
Kayısı

120°

28. Aşağıdaki grafiklerde, bir aracın hızının ve depo-
sundaki benzin miktarının zamana göre değişimi 
gösterilmiştir.

 Bu araç, deposundaki benzinin tamamıyla 450 km 
yol almıştır.

 Buna göre, başlangıçta aracın deposunda kaç 
litre benzin vardır?

A) 20 B) 22 C) 24 D) 25 E) 27

29. “Müzikli Yaşam” adı altında düzenlenen bir etkinlik-
te bir merdivenin basamaklarına aşağıda anlatılan 
biçimde müzik notaları resmedilmiştir.

• Merdivenin en alt basamağından başlanarak ilk 
yedi basamağının her birine sırasıyla “Do, Re, 
Mi, Fa, Sol, La, Si” notaları resmedilmiştir.

• Daha sonra tekrar başa dönülerek basamakla-
ra “Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si” notaları resme-
dilmeye devam edilmiştir.

• En son basamağa “Si” notası resmedilerek bu 
iş tamamlanmıştır.

 Bu merdivenin basamakları üçer üçer çıkıldığında 
en son “La” notasının, dörder dörder çıkıldığında ise 
en son “Sol” notasının olduğu basamağa basılıyor.

 Buna göre, merdiven en az kaç basamaklıdır?

 A) 49 B) 58 C) 70 D) 84 E) 98

3 00 Zaman
(sa)

90

Hız (km/sa)

3
Zaman
(sa)

10

Benzin (L)
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32. Bir nehrin genişliğini gönye yardımıyla ölçmek iste-
yen Orhan, önce nehrin farklı tarafındaki P ve R 
noktalarını işaretlemiş, sonra O noktasında konum-
lanmıştır. O noktası, PR doğrusuna R noktasında 
dik olan doğru üzerindedir. Gönyenin dik kenarların-
dan biri OP6 , diğeri OM6  ışınını temsil etmektedir.  
M noktası, OM6  ışını ile PM doğrusunun kesim nok-
tasıdır. Aşağıdaki şekilde bu durum modellenmiştir.

 

 MR m5=  ve MO m12=  olduğuna göre, nehrin 
PR  genişliği kaç metredir?

 A) 23,8  B) 24,2  C) 24,4
  D) 25,6  E) 26,4

33. Aşağıdaki şekil, eşkenar üçgen biçiminde dört eş 
kartonun yan yana getirilmesiyle oluşturulmuştur. 

 Şekilde; pembe kartonun ağırlık merkezi olan G1 
noktası, yeşil ve sarı kartonların ortak köşesi olan 
A noktası ve mavi kartonun ağırlık merkezi olan G2 
noktası doğrusaldır. 

 G G 4 31 2 =  birim olduğuna göre, oluşturulan 
şeklin çevresi kaç birimdir?

A) 21 B) 24 C) 27 D) 30 E) 32

M 5 R

P

O Gönye

12

AG1 G2

30. 
 

 
 Şekildeki ABCD dörtgeninin A ve C açılarına ait iç 

açıortaylar E noktasında kesişmektedir.

 Buna göre, x kaç derecedir?

 A) 150 B) 155 C) 160 D) 165 E) 170

31. ABC dik üçgeni biçiminde bir çerçeve kullanılarak 
çamaşır kurutmak için şekildeki düzenek hazırlan-
mıştır. 

               A

B C10

 Bu düzenek ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

 • Çerçevenin BC kenarının uzunluğu 10 birimdir.

• Pembe noktalar AB kenarını 9 eş parçaya ayır-
maktadır.

• Pembe noktalardan BC kenarına paralel 8 tel 
gerilmiştir.

 Bu tellerin uzunlukları toplamı kaç birimdir?

A) 52 B) 50 C) 48 D) 42 E) 40

C

D

B

x
E

A

80°

110°

ABCD bir d rtgen

m

m

m x

ABC

CDA

AEC

1 0

0

1

8

ö

°

°

=

=

=

^
^
^

h
h
h

%

%

%
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34. Aşağıda, Görkem’in odasına takacağı bir aydınlat-
ma armatürü verilmiştir. Armatür eşit uzunluktaki iki 
iple tavana asılmaktadır. Armatürün tavana bakan 
kısmının tam ortasında sola ve sağa hareket ettirile-
bilen iki sürgü yer almaktadır. İplerin birer uçları ta-
vana sabitlenip diğer uçları sürgülere bağlandıktan 
sonra sürgüler hareket ettirilerek armatürün yerden 
yüksekliği ayarlanmaktadır.

           

 Görkem, armatürün iplerini odasının tavanına arala-
rında 60 cm uzaklık olacak şekilde sabitliyor. Daha 
sonra, sürgüleri armatürün orta noktasından 30 cm 
uzağa getirip ipleri sürgülere bağlıyor ve armatürü 
asıyor.

           

 Armatür bu konumdayken yerden yüksekliğinin az 
olduğunu düşünerek sürgüleri orta noktadan 6 cm 
uzağa getiriyor. Bu konumda armatür bir önceki ko-
numuna göre yerden 8 cm yükseliyor.

           

 Buna göre, Görkem’in armatürü tavana asmak 
için kullandığı iplerin uzunluğu kaçar cm’dir?

A) 30 B) 32 C) 36 D) 40 E) 45

30

60

30

6   6   

35. 6 birim uzunluğunda gergin bir iple tavana sabitlen-
miş şekildeki hareketsiz topun zeminden yüksekliği 
2 birimdir.

     

 Bu top, ipin gerginliği bozulmayacak biçimde hare-
ket ettiriliyor.

 Bu ip başlangıç konumuyla 60°lik bir açı oluş-
turduğunda topun zeminden yüksekliği (h) kaç 
birim olur?

 A) 3  B) 4  C) 5 

  D) 2 3 3+  E) 6 2 3-

36. Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde verilen 
ABC üçgeninin köşe noktaları , ,A 4 0^ h  ,B 0 2-^ h ve 

, ’ .C dir4 1-^ h

 

B(0,-2)

C(-4, 1)

A(4, 0)
-4 O

1

y

x

 Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç birimkare-
dir?

 A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

60°

Tavan

Zemin

h
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TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.

FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

39. Aşağıda, bir düzgün çokgenin bir kısmı verilmiştir.
    

     

     

     

     

     
 

 Düzgün çokgenin AB ve CD kenarlarının uzantıla-
rının kesiştiği nokta K olmak üzere, BKC açısının 
ölçüsü 100°dir.

 Buna göre, düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

 A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

40. Şekildeki ABCDEFGH düzgün sekizgeninin içine 
önce HLKG karesi, sonra da K noktasını E ve C kö-
şelerine birleştiren KE  ve KC doğru parçaları çizil-
miştir. 

 

  Buna göre, 
KC
KE

 oranı kaçtır?

 A) 
2
1   B) 

3
2   C) 

4
3

  D) 
3
2

  E) 
3
3

D

B

A

CK
100°

A B

F

G

H

DK

L C

E

37. Aşağıda dik koordinat düzleminde, bir kenarının 
uzunluğu 6 br olan OABC karesi ve d doğrusu veril-
miştir.

                 

 d doğrusu OABC karesini DA OD2=  ve CE EB=  
olacak biçimde D ve E noktalarında kesmektedir.

 Buna göre, d doğrusunun y eksenini kestiği 
noktanın ordinatı kaçtır?

 A) 15-   B) 12-   C) 9-
  D) 8-   E) 6-

38. 

         

 Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki doğ-
ruların oluşturduğu boyalı bölge, aşağıdaki eşit-
sizlik sistemlerinden hangisiyle ifade edilir?

 A) x 3#  B) x 3#   C) x 3#
  y x$-   y x$-   y x#
  y x 2# -   y x 4# +   y x 2# +

  D) y 3#   E) y 3#
   y x$-    y x#
   y x 4# -   y x 4$ +

y

xO A

6

E

d

D

C B

y

4

2

3-2 xO



FEN BİLİMLERİ TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15 - 20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. Özdeş K, L ve M kaplarında birbirine karışmayan, 
türdeş, eşit hacimli X, Y ve Z sıvıları şekildeki gibi 
dengededir.

  K

Y

X

YY

XX

L

Z

X

Z

XX

M

Z

Y

ZZ

YYY

 Buna göre;

 I. Sıvıların özkütleleri arasında dZ > dY > dX ilişkisi 
vardır.

 II. K kabındaki toplam sıvı kütlesi M’dekinden kü-
çüktür.

 III. M kabındaki toplam sıvı kütlesi L’dekinden bü-
yüktür.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

2. 

 Düz bir zemin üzerinde duran şekildeki temizlik ro-
botu, kendisine verilen komuta uygun hız ve doğrul-
tuda hareket etmek için programlanmıştır. Robota 
birden çok komut verildiğinde; komutları verilen sı-
rayla ve sürekli tekrarlayarak hareket etmektedir.

 Robota, aşağıdaki komutlar verilen sırayla iletilmiş-
tir:

 1. 1 saniye güneye doğru 2 cm/s hızla hareket et.

 2. 1 saniye batıya doğru 1 cm/s hızla hareket et.

 3. 2 saniye kuzeye doğru 0,5 cm/s hızla hareket et.

 Buna göre, robot harekete başladıktan 1 dakika 
sonra harekete başladığı noktaya kaç cm uzak-
lıktadır?

 (Robot hareketi boyunca bir engelle karşılaşma-
maktadır.)

A) 10  B) 10 2   C) 15

  D) 15 2   E) 20
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3. Yatay düzlem üzerindeki K, L ve M cisimlerine uy-
gulanan net kuvvet ile cisimlerin hız ve yer değiştir-
me yönlerinden bazıları tabloda verilmiştir.

 
Net 

kuvvet
Hız

Yer 
değiştirme

Durum

K + X – X

L – X + X

M – X – X

  Tabloda verilen bilgilere göre, cisimlerin hare-
ket durumlarını gösteren kolonun doğru şekilde 
doldurulmuş hali aşağıdakilerden hangisi gibi 
olmalıdır?

A) Durum

Yavaşlıyor

Yavaşlıyor

Hızlanıyor

 B) Durum

Yavaşlıyor

Yavaşlıyor

Yavaşlıyor

C) Durum

Hızlanıyor

Yavaşlıyor

Hızlanıyor

 D) Durum

Yavaşlıyor

Hızlanıyor

Yavaşlıyor

     E) Durum

Hızlanıyor

Hızlanıyor

Hızlanıyor

4. Nihan, şekildeki binanın yangın merdivenlerinden 
yukarı doğru çıkarken KLMN yolunu izlemiştir.

 

h

3h

N�han

h
N

M

K

L

 Nihan, N noktasına ulaşıncaya kadar yerçekimine 
karşı yaptığı işler; KL aralığında W1, LM aralığında 
W2 ve MN aralığında W3 dür. 

 Buna göre, W1, W2 ve W3 arasındaki ilişki aşağı-
dakilerden hangisi gibidir?

A) W1 = W2 = W3

B) W1 > W2 = W3

C) W1 = W2 > W3

D) W1 > W2 > W3

E) W1 > W3 > W2
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5. Deniz seviyesinde bulunan bir kap içerisine bir mik-
tar su konuluyor. Kap ve su ısıl dengeye ulaştığın-
da, su içerisine bir parça buz atılıyor ve kabın dışa-
rıyla ısı alışverişi tamamen engellenecek şekilde ısı 
yalıtımı yapılıyor. 

   
0 t 2t 3t

m(buz)

t (s)

 Bırakılan buz parçasının kütlesinin zamana göre 
değişimi şekildeki grafikteki gibi olduğuna göre;

 I. 0 – t zaman aralığında buzun sıcaklığı 0°C’nin 
altındadır.

 II. t – 2t zaman aralığında suyun sıcaklığı 0°C dir.

 III. 2t – 3t zaman aralığında su ve buz arasında ısıl 
denge sağlanmıştır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

6. Şekildeki kapalı kap içindeki esnek balon ile  kaptaki 
sıvı ve gaz içinde çözünmeyen katı küre dengede-
dir. Balonu ve küreyi kabın tabanına bağlayan ipler-
deki gerilme kuvvetleri sıfırdan farklıdır.

   

Gaz

Sıvı

Küre

T ≠ 0
T ≠ 0

Esnek
balon

 Küreye bağlanan ip koparsa, sistemin yeniden 
dengeye ulaştığı durum için;

 I. Kaptaki gaz basıncı azalır.

 II. Kabın tabanına etki eden sıvı basıncı azalır.

 III. Esnek balonu kabın tabanına bağlayan ipteki 
gerilme kuvveti azalır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III
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7. Özdeş dinamometrelere asılı K ve L cisimleri su 
içinde şekildeki gibi dengedeyken, dinamometrele-
rin gösterdiği değerler sıfırdan farklıdır.

Su

D2   

D1    

L 

K

 Buna göre,

 I. K’nin özkütlesi L’nin özkütlesinden büyüktür.

 II.  Suya tuz atılıp çözünmesi sağlanırsa D2 değeri 
artar.

 III.  Suya tuz atılıp çözünmesi sağlanırsa D1 değeri 
artar.

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8. Berzelius bugünkü element sembolleme sistemini 
buluncaya dek her bilim adamı kendine özgü bir 
sembolleme sistemi geliştirmişti.  Örneğin cıva ele-
menti için Geoffroy:

 sembolünü kullanmış, Dalton ise:  

 sembolünü kullanmıştır.

 Berzelius bu karışıklığa son vermek için element-
lerin latince isimlerinden semboller türetmiştir. Cıva 
için hydrargyros isminden türettiği Hg sembolünü 
kullanmıştır. Berzelius’un keşfettiği bizim ise ha-
len kullandığımız sembolleme sisteminde element 
sembolü bir harften oluşuyorsa büyük harf, birden 
fazla harften oluşuyorsa ilk harfi büyük diğerleri kü-
çük harf olarak kullanılır.  Bir zaman makinesi ile ge-
leceğe baktığımızı düşünelim, bir kimya kitabı ince-
liyoruz, kimya kitabında bazı semboller gözümüze 
çarpıyor, alışık olmadığımız, günümüzde olmayan 
maddeler keşfedilmiş.

 Kimya kitabında gördüğümüz aşağıdaki sem-
bollerden hangisi bir elemente ait olamaz?

A) Mf B) Tm  C) Sa D) MF E) Gz

9. Geçmişten günümüze dek keşfedilen pek çok atom 
modeli olmuştur. Kimya müfredatında biz bu model-
lerden hepsini değil bir bilgiyi ilk kez söyleyenleri 
görmekteyiz.

 Buna göre aşağıdaki atom modellerinden hangi-
si “çekirdek” kavramını ilk kez kullanmıştır?

A) Democritus  B) Dalton

C) Thomson  D) Rutherford

           E) Bohr
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10. Periyodik tablonun genel özellikleri ile ilgili veri-
len;

 I. Yatay sıralara periyot, düşey sütunlara grup de-
nir.

 II. Aynı periyotta değerlik elektron sayısı genel ola-
rak aynıdır. 

 III. Periyodik sistemde atomlar elektron sayılarına 
göre sıralanırlar, elektron veren atomun grup 
numarası küçülür.

 bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I ve III

11. Yörünge sayıları aynı olan X, Y ve Z elementlerin-
den çapı en büyük olan X, iyonlaşma enerjisi en bü-
yük olan Y, elektron ilgisi en büyük olan ise Z’dir. 

 Buna göre bu elementlerin periyodik cetvelde-
ki yerleşimi aşağıda verilenlerden hangisindeki 
gibi olamaz?

A) 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A
X Z Y

B) 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A
X Y Z

C) 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A
X Z Y

D) 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A
X Y Z

E) 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A
X Y Z

12. Aşağıdaki seçeneklerde kırmızı ile çizilmiş etki-
leşimlerden hangisi güçlü bir etkileşim değildir?

A) O O

B) H H

C) 

H

H

HH C

D) F F

E) He He

13. Maddenin gaz hali ile ilgili verilen aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A) Atmosfer bir gaz karışımıdır ve yeryüzüne uygu-
ladığı basınç yükseklik arttıkça azalır. 

B) Kapalı kapta bulunan gazların kabın çeperlerine 
uyguladıkları kuvvete gaz basıncı denir. 

C) Gazların kinetik enerjileri mutlak sıcaklık yani 
Celsius (°C) ile doğru orantılıdır. 

D) Gazlarda madde miktarı mol sayısı ile ifade edi-
lir. 

E) Gazlarda basınç P, hacim V, sıcaklık T, mol sa-
yısı n ile gösterilir. 

14. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi kuvvetli bir 
asit olan HCl ile kuvvetli bir baz olan NaOH’nin 
ortak özelliğidir?

A) Kırmızı turnusol kağıdına etki ederler. 

B) CaCO3 tuzu ile tepkimeye girip CO2 gazı oluştu-
rurlar. 

C) Al metali ile tepkimeye girip H2 gazı oluştururlar. 

D) Oda koşullarında pH değerleri 7’den küçüktür. 

E) Mavi turnusol kağıdına etki ederler. 
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TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

15. Protista ve arke aleminde yer alan canlılarda,

 I. ototrof beslenme,
 II. tek hücreli olma,
 III. bölünerek çoğalma,
 IV. hücre duvarına sahip olma

 özelliklerinden hangileri ortak olarak gözlenebilir?

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

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

16. Aşağıda verilenlerden hangisi, hem hayvanlarda 
hem de bakterilerde ortak olarak gerçekleşebi-
len bir olay değildir?

A) İnorganik maddelerin oksidasyonu ile kimyasal 
enerji üretilmesi

B) Glikozun fazlasının glikojen molekülleri şeklinde 
depolanması

C) Organik besinlerin dış ortamdan hazır alınması

D) Enerjinin, aerobik solunum sonucu üretilmesi

E) Metabolik enzimlerin ribozomlarda sentezlen-
mesi

17. Canlıların vücutlarında bulunan proteinlerin,

 I. desteklik sağlama,

 II. başka bileşiklerin taşınması,

 III. kimyasal uyarıcılara karşı hücresel cevap oluş-
turulması,

 IV. hastalıklara karşı savunma

 görevlerini yerine getiren çeşitleri aşağıdakile-
rin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

 

I II III III

A) Yapısal 
protein

Zar 
proteinleri

Reseptör 
proteinler

Antikor 
proteinleri

B) Reseptör 
proteinler

Hemoglobin 
proteini

Yapısal 
protein

Antikor 
proteinleri

C) Yapısal 
protein

Hemoglobin 
proteini

Reseptör 
proteinler

Kasılma 
proteinleri

D) Kasılma 
proteinleri

Zar 
proteinleri

Antikor 
proteinleri

Hemoglobin 
proteini

E) Yapısal 
protein

Kasılma 
proteinleri

Antikor 
proteinleri

Reseptör 
proteinler

18. 

I

II

V IVIII

 Mitokondri organelinde numaralarla gösterilen 
yapılarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğ-
ru değildir?

A) V nolu yapılarda protein sentezi gerçekleşir.

B) IV nolu yapı kendini eşleyebilir.

C) III nolu yapıda ATP enerjisi üretilir.

D) II nolu yapıda enzimler yer alır.

E) I nolu yapıda elektron taşıma sistemine ait pro-
teinler bulunur.

19. İnsanlar ile kediler aynı sınıfta bulunduklarına 
göre;

 I. şube,

 II. takım,

 III. familya,

 IV. cins

 kategorilerinin hangilerinde de kesinlikle birlikte 
yer alırlar?

A) Yalnız I B) I ve II  C) III ve IV

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

20. Bitkiler aleminde bulunan tüm canlı türlerinde 
aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır?

A) Üremeleri sırasında tohum oluşturmaları

B) Kökleri ile aldıkları su ve mineralleri yapraklara 
iletim boruları ile taşımaları

C) Hücre zarlarının dışında selüloz yapılı hücre du-
varı taşımaları

D) Fotosentez yaparak organik besin üretmeleri

E) Odunsu gövde tipine sahip olmaları



TÜRKÇE

1) C

2) B

3) E

4) D

5) D

6) E

7) B

8) A

9) E

10) D

11) C

12) A

13) B

14) D

15) C

16) E

17) D

18) C

19) E

20) A

21) D

22) C

23) B

24) C

25) D

26) E

27) C

28) D

29) D

30) B

31) A

32) A

33) D

34) E

35) B

36) B

37) A

38) C

39) D

40) A

SOSYAL BİLİMLER

1) C

2) A

3) D

4) E

5) B

6) A

7) A

8) C

9) C

10) D

11) A

12) B

13) C

14) E

15) E

16) C

17) D

18) D

19) D

20) D

21) D

22) A

23) B

24) D

25) C

MATEMATİK

1) E

2) C

3) B

4) C

5) B

6) A

7) E

8) C

9) A

10) D

11) B

12) D

13) A

14) D

15) E

16) A

17) D

18) A

19) C

20) C

21) D

22) B

23) A

24) A

25) E

26) B

27) E

28) D

29) C

30) D

31) E

32) A

33) B

34) D

35) C

36) C

37) B

38) B

39) A

40) E

FEN BİLİMLERİ

1) E

2) D

3) A

4) E

5) C

6) B

7) B

8) D

9) D

10) A

11) D

12) E

13) C

14) C

15) E

16) A

17) A

18) E

19) A

20) C
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TYT • Türkçe A

1. Bu testte Türkçe alanına ait toplam 40 soru vardır.

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

TÜRKÇE TESTİ

1. İyi bir roman, kahramanları aracılığıyla okurda 
 I

 hayatı yeniden yorumlama isteği uyandırır. Boş  
                II

 sözlerle değil elbette. Duygusal özdeşlik kurarak... 
                 III

 Fazla söze gerek yoktur, roman çözüm öner-
mez, soruları çoğaltır. Uzun zamandır romanın ve 
romancının öldüğünün söylenmesine rağmen tü-
rün, doğurgan bir biçimde varlığını sürdürmesinin 
              IV

 nedeni, iyi bir romanın insanı kendi hayatına götü-
ren dolaysız bir kılavuz olması ve bize estetik zevk 
            V

 verip eğlendirirken deneyim ve perspektifimizi ge-
nişletmesidir. 

 Bu parçada numaralanmış sözlerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I’deki, istenen nitelikte olma anlamındadır.

B) II’deki, mecaz anlamda kullanılmıştır.

C) III’teki, empati sözcüğünün karşılığıdır.

D) IV’teki, gerçek anlamda kullanılmıştır.

E) V’teki, vasıtasız sözcüğüyle eş anlamlıdır.

2. Gerçek ve kurmaca birbirine vize uygulamayan 
iki ülkedir benim için. Aralarında sınır yoktur. 
Karakterler bu durumdan yararlanır roman boyun-
ca. Yalan Satıcısı ’nı yazarken işte bu özgürlüğü 
sonuna kadar kullandım.

 Bu parçadaki “vize uygulamamak” sözüyle anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki ögeyi harmanlayarak aktarmak

B) Birinden diğerine geçişi kolaylaştırmak

C) Anlatımda yerleşik kalıpları değiştirmek

D) Yeni anlatım yollarına olanak tanımak

E) Sınırları ortadan kaldırmaya zorlamak

3. Aşağıdakilerin hangisinde “olayın pek önemli ol-
madığını bildirmek için söylenen bir söz” kullanıl-
mıştır?

A) Adama sertçe baktı, yine de sesini yumuşatma-
ya gayret ederek konuşmaya başladı.

B) Aslında hiç ilgim yoktu bu işe ama biliyor musu-
nuz, benim bile kanım ısındı yazma işine.

C) Zararı yok hemşerim, dedi, zararı yok; verme-
sinler, istemez.

D) Adam, “Bu da sual mi?” gibi, yine beni bir süzdü.

E) Olur mu hiç? Bırakır mıyız sizi biz, yağma yok 
kuzum, yağma yok!

4. Büyük bir ziyafet ( ) büyük bir düğün sabahı sar-
hoşluğu küçük Sivriada’nın etrafında dönüyordu. 
Birdenbire Kalafat haykırdı ( )

 — Sende, muhakkak sakatlık var yahu ( ) Ne dalı-
yorsun böyle!

 — Şu hâle bak, Kalafat!

 — Hangi hâle yahu ( )

 — Millet boğaz derdinde, sabah sabah.

 — Hangi millet?

 — Balık milleti.

 — Öyle ise sen de ibret al reis. At bakalım demiri 
de biz de zilliği kıralım.

 Demiri atıyorum.

 — Aman dikkat et ( ) Akıntı fazla ha!

 Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşa-
ğıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıy-
la getirilmelidir?

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

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

  E) (;) (;) (!) (?) (!)
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5. I. Çoğumuz vücudumuzun bakım ve onarım işleri-
ni gece uyurken yaptığını düşünürüz.

 II. 2017 yılında yürütülen bir dizi deney, yara iyi-
leşme sürecinin gündüzleri daha hızlı olduğunu 
ortaya koydu.

 Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru 
bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Çoğumuz vücudumuzun bakım ve onarım iş-

lerini gece uyurken yaptığını sanırız ancak as-
lında yara iyileşme süreci gündüzleri daha hızlı 
olmaktadır.

B) 2017 yılında yürütülen bir dizi deney, yara iyi-
leşme sürecinin gündüzleri daha hızlı olduğunu 
ortaya koydu ancak yine de çoğumuz vücudu-
muzun bakım ve onarım işlerini gece uyurken 
yaptığını düşünürüz.

C) Çoğumuz vücudumuzun bakım ve onarım iş-
lerini uyurken yaptığını düşünmemize rağmen 
2017 yılında yürütülen bir dizi deney, yara iyi-
leşme sürecinin uyanıkken daha hızlı olduğunu 
ortaya koydu.

D) Çoğumuz vücudumuzun bakım ve onarım iş-
lerini gece uyurken yaptığını sanır ancak 2017 
yılında yürütülen bir dizi deney sonucunda, yara 
iyileşme sürecinin gündüzleri daha hızlı olduğu 
anlaşıldı. 

E) Vücudumuz bakım ve onarım işlerini gece uyur-
ken yapmakla birlikte 2017 yılında yürütülen bir 
dizi deney, yara iyileşme sürecinin gündüzleri 
de gerçekleştiğini ortaya koydu.

6. Adana’daki birçok bisiklet ve motokros topluluğu, 
                 I

 gerek Akdeniz kıyısındaki Karataş ve Yumurtalık 
ilçelerine gerekse Karaisalı, Sarıçam ve Kozan 
tarafına günübirlik ya da kamplı turlar düzenliyor. 
                II

 Adana’nın Toroslarla buluşan ilçeleri, özellikle 
            III

 Çakıt Vadisi ve Aladağlar, doğa sporcuları için 
               IV 

 pekçok tırmanış ve yürüyüş rotası barındırıyor. 
      V
 Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin 

yazımı yanlıştır?

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

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne 
yoktur?

A) Traktör ve diğer tarım aletleri burada muhafaza 
edilir.

B) İki katlı konağın avlusu, bir tarafı düzlenmiş kes-
me taşlarla örülüydü.

C) Tandır denen ocakta yaz kış ekmek yapılırdı.

D) Ziraat ilaçları köyün girişindeki dükkânda satılırdı.

E) Köye vardığımızda harman henüz yeni biçilmişti.

8. I. Anılar, beynimizdeki proteinlerin beyin hücrele-
rini tetikleyerek zihnimizde yeni bağlantılar kur-
ması sonucunda oluşur.

 II. Sosyal hayvanlar olduğu bilinen atların insan yü-
zündeki olumlu ve olumsuz ifadeleri ayırt edebil-
diği psikologlar tarafından ilk kez ortaya koyuldu.

 III. Aşılanma oranları düşüp buna bağlı olarak grup 
bağışıklığı zayıfladığında salgınlar ortaya çık-
makta gecikmiyor.

 IV. PET adı verilen plastik; hafif, renksiz ve dayanık-
lı olduğundan özellikle gıda ambalajında yoğun 
olarak tercih edilmektedir.

 Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri 
“sebep” bildirmemektedir?

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

9. Aşk nedir, diye düşünüyorum. Galiba Stendhal, in-
sanların en mühim, en büyük icadı,  diyor. Zaman 
zaman herkes bir şeye benzetmiş. Üstüne ciltlerle 
kitap yazılmış. Hâlledilmiş bir mesele değil. Var mı 
yok mu, o da meçhul. 

 Bu parçadaki virgülün işlevleri arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve ke-
lime gruplarının arasına konma

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırma
C) Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtme
D) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan keli-

meler arasına konma
E) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden son-

ra konma
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10. (I) Bütün gerekli önlemler alınsa bile, ülkemizde or-
man yangınlarını tamamen önlemek pek olanaklı 
görünmemektedir. (II) Çünkü Türkiye, Akdeniz ikli-
mi etkisi altında bulunması nedeniyle, orman yan-
gınlarına karşı oldukça duyarlı bir coğrafi konumda-
dır. (III) Başka ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
orman yangınlarının esas nedenini, büyük ölçüde 
insan faktörü oluşturmaktadır. (IV) Bu nedenle, ön-
celikle ülke nüfusunun ormanların önemini kavra-
mış olmaları gerekir. (V) Bu anlamda basın-yayın 
organlarındaki orman ve orman yangınları ile ilgili 
programlar arttırılabilir. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de, bir anlatım bozukluğu vardır?

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

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır?

A) Okuma deneyimlerimizin kişisel, daha çok da 
duygusal oluşu belirliyor olmalı beğenimizi kuş-
kusuz.

B) Kitapçılarda gezinmeyi, kitapların arka kapakla-
rını okumayı, içlerinde beni çarpacak bir cümle 
bulmayı çok severim.

C) Tarih, felsefe, inceleme kitaplarını gündüz 
odamda ya da evin rahat edeceğim bir köşesin-
de okurum.

D) Şimdiye kadar, sıradan polisiye ve aşk roman-
larından dünya edebiyatının temel klasiklerine 
kadar binlerce kitap okudum.

E) Sözünü etmeye fırsat ve yer bulamadığım, adını 
unuttuğum yığınla yazar ve kitap var.

12. (I) Peyzaj manzaradan daha fazla bir anlam ifade 
eder ve insan-doğa etkileşiminin görüntüsüdür. 
(II) Bununla beraber peyzajda; bir dizi doğal, fiziki 
ve insana ilişkin maddi manevi ilişkiler zinciri görülür. 
(III) Bu bağlamda, insan peyzajın ayrılmaz bir parça-
sı olup bu alanlara dair korumanın temelinde yatan, 
tamamen insan tarafından yapılan yönetim yatmak-
tadır. (IV) Koruma kavramında çoğu zaman salt “do-
ğa”nın ele alındığı yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. 
(V) Ancak peyzaj ve koruma kavramları yan yana 
konduğu zaman insan eliyle yapılması gereken bir 
yönetimden söz etmek daha doğru olacaktır.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
yapısı bakımından basit bir cümledir?

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

13. İlk uydunun 1957’de uzaya gönderilmesinden itiba-
ren gelişen teknoloji ile birlikte uzay bilimi alanında 
          I

 yapılan çalışmaların hedefleri ve boyutları günü-
müzde artık hayal gücümüzü zorlar bir nitelik kazan-

                  II
 dı. Uluslararası düzeyde uzay faaliyetleri yoğun bir 

şekilde devam ederken Dünya’yı çevreleyen uzay 
boşluğu da çok sayıda çöple doldu. Sayısı giderek  
     III            IV

 artan bu çöpler, Dünya’nın etrafında dolanan ve çok 
önemli görevleri olan pek çok aktif uyduyu tehdit 
ederek tüm insanlık için önemli bir risk oluşturmaya 
     V

 başladı.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangi-
sinde ötekilerden farklı bir ses olayı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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14. Dünya teknik ilerleme ile değişiyor. Özellikle bilgi-
sayarların gelişmesi ile ivme kazanan bilgi çağı, 
değişimin hızını daha da artırdı. Oysa eskiden bu 
             I

 süreçler çok daha yavaş gerçekleşiyordu. Örneğin,  
                   II

 Orta Çağ Batı toplumlarında Rönesans’ın ortaya 
                 III

 çıkmasıyla son bulmuş olsa da tarım odaklı üretim 
sistemi değişimin hızlı gerçekleşmesine engel oldu 
           IV                V

 ve yaklaşık bin yıl sürdü.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangi-
sinde, birden çok çekim eki kullanılmamıştır?

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

15. Hanın merdivenlerini inerken birden hızlandı. Ne  
       I

 gelmişti aklına? Taş basamaklar bitmeyecek gibiy-
di. Dışarı çıkınca Köprü’ye doğruldu. Hızlı yürüyor-
du. Kadıköy İskelesi’nde durup bir gazete aldı. Az 
           II

 daha yürüyüp Köprü’nün altına saptı. Oradaydı. 
Gene evvelsi günkü yerine oturmuş, balık avlıyordu. 
              III

 Haliç’ten yana köşeye varınca durdu. (…) Yanındaki 
     IV

 küçük, yassı sepette balıklar vardı. İç cebinden 
çıkardığı yüzlüğü pantolon cebine koydu.

       V
 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-

si, fiilimsi değildir?

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

16. Benim büyüklere önerim öncelikle hemen bir Küçük 
Prens kitabı alıp ön yargısız bir şekilde okumaları. 
O minik kitapta kendini bulmayacak biri olacağına 
inanmıyorum. Sonra hayata biraz çocuk gözüyle 
bakmayı denesinler. Hatırlamak için kendileriyle ka-
lıp düşünmeliler. Çağırmalılar çocuk hâllerini. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Gelecek zaman kipi

B) Şimdiki zaman kipi

C) Emir kipi

D) Üçüncü çoğul şahıs eki

E) Gereklilik kipi

17. Yaz yeni başlamıştı. O gün ilk sıcaktı. Vapur bekli-
yorduk. Gelen vapurdan iskeleye öyle insanlar indi 
ki her gün İstanbul kazan, ben kepçe dolaştığım 
hâlde onlara rastlamamıştım. Kimlerdi? Ne yapar- 
       I                 II

 lar? Nasıl yaşarlar? Nerede otururlar? Ne dertleri  
                    III

 var? Şu uzun saçlı, bir keman hocasına benzeyen 
         IV

 adam kim olabilir?
             V

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
si türü bakımından ötekilerden farklıdır?

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

18. Nerde miyim ben şimdi
              I

 Aydınlıktan daha derinde,
                  II

 Gerçeği görmek için
                                     III

 Kim güneşe bakıyorsa

 Onun gözlerinde.

            IV

 Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin türü 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak 
verilmiştir?

 

I II III IV

A) İsim İsim Edat Sıfat

B) Zarf İsim Bağlaç Zamir

C) Zarf İsim Edat Zamir

D) İsim Sıfat Edat Zamir

E) Zarf Sıfat Bağlaç Sıfat
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19. (I) Gönül Hanım romanı edebî özellikleri yanında, 
tarihî ve ilmî bakımdan da önemli özellikler taşır. 
(II) Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun edebî yönünü 
inceleyen araştırmacılar, daha çok Çağlayanlar ki-
tabından övgüyle bahsederler. (III) Bu değerlendir-
melerinde haklılık payı da vardır. (IV) Ancak Gönül 
Hanım roman tekniği açısından değerlendirildiğinde 
karşımıza farklı bir eser çıkar. (V) Eserin; edebiyat, 
tarih, coğrafya, arkeoloji, müzik, sanat tarihi ve ben-
zeri alanlarda bilgi birikimi gerektirdiği muhakkaktır.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de edat kullanılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

20. (I) Gündelik hayatımızın önemli tiplerinden biri 
olan misafir; giyimiyle, kuşamıyla, diliyle, duruşuy-
la, davranışlarıyla nevi şahsına münhasır bir top-
lumsal tiptir. (II) Arapçada “misafir” kelimesi sefer 
eden, yolcu anlamında olmakla beraber, Türkçeye 
konuk kelimesine eş anlamlı olarak dâhil olmuştur. 
(III) Arapçada bu anlamda “dayf” kelimesi kullanıl-
maktadır. (IV) Aynı kökten türetilen ziyafet, misafir 
ağırlama ve ona ikramda bulunma anlamlarına gel-
mektedir. (V) TDK ise misafiri “hem yolcu olan hem 
de yolculuk esnasında bir yerde konaklayacak kim-
se anlamında tanımlamıştır.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

21. (I) Eski Türkler, hep çadırlarda doğmuşlar ve bura-
larda yaşayıp ölmüşlerdir. (II) Eski Türkler çadıra 
“otak (otağ)” adını veriyorlardı ki, bugünkü “oda” 
sözü buradan gelmektedir. (III) Otağ ismi çadır an-
lamında Selçuklularda ve beyliklerde olduğu gibi, 
Osmanlılarda da kullanılmıştır. (IV) Çadır kelimesi-
ne gelince bu da Türkçe olup “çatmak” fiili ile ilgilidir. 
(V) Devlet erkânı için dikdörtgen ya da kare tabanlı 
çadırlar yapılmış, halk arasında ise yuvarlak ça-
dırlar kullanılmıştır. (VI) Bu çadırlara “yurt” denirdi. 
(VII) “Yurt” bugün Türkçede, “ülke, konaklama yeri, 
kişinin üzerine evini inşa ettiği toprak parçası” anla-
mına gelmektedir.

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci 
paragraf hangi cümleyle başlar?

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

22. Televizyonun olmadığı ya da henüz taşra ve kırsal 
kesimde çok yaygın olmadığı dönemlerde panayır-
lar hayatın en eğlenceli, hareketli ve renkli günlerini 
temsil ediyordu. Bu dönemin birçok yerde neredey-
se 1980’li yılların sonuna kadar sürdüğü biliniyor. 
----. Sosyoekonomik ve kültürel gelişmelerin doğal 
bir sonucu olarak zaman içinde toplumun eğlence 
anlayışında da köklü değişimler meydana gelmiş-
tir. Bu sürece paralel olarak panayırlarda eğlence 
anlayışının temelini oluşturan çadır tiyatroları, cam-
bazhaneler ve sirkler de ortadan kaybolmuştur. 
Günümüzde az sayıda kurulan panayırlarda bile ar-
tık lunaparklar, elektronik oyun stantları eğlencenin 
temelini oluşturmaktadır. 

 Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışı-
na göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Günümüzde insanlar eğlence için büyük paralar 
harcamaya başladı. 

B) Panayırların giderek azalması ve ölçeklerinin 
küçülmesi panayırlara katılanları da etkiledi. 

C) Televizyondan sonra internetin de hayatımıza 
girmesiyle insanlar evlerinde eğlenir oldular. 

D) Büyük ölçüde, kuşaktan kuşağa bu organizas-
yonlar gelenekselleşti. 

E) Ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler sosyal ve 
kültürel hayatı önemli derece etkiledi.

23. I. XIX. yüzyılın sonlarında, Fransız soylusu Pierre 
de Coubertin, hayli geniş kapsamlı bir toplumsal 
reform projesi tasarlıyor. 

 II. Sporun toplumsal yaşamda başat yer tuttuğu, 
eğitimin bireylerin tüm ihtiyaçlarıyla uyumlu ol-
duğu bir harikalar diyarı keşfediyor kendince. 

 III. Projenin eğitim ayağında spor etkinliğinin öne 
çıkarıldığı bir program yer alıyor. 

 IV. “Toplumu değiştirmek için spor etkinliklerini yay-
maktan başka çaremiz yok.” diyor De Coubertin. 

 V. Bunun için de küresel ölçekte bir spor olayı ya-
ratmak gerekiyor. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir 
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında han-
gisi baştan dördüncü olur? 

A) I B) II C) III D) IV E) V
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24. ---- Kendilerine en ihtiyaç duyulan zamanda bir 
ışık gibi ortaya çıkmaları… “Her şey bitti!” dendi-
ğinde kendilerini göstermeleri… Tıpkı zamanında 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve onun si-
lah arkadaşlarının bizler için yaptıkları gibi… Kendi 
hayatları pahasına bu milletin hayatını, geleceğini 
kurtarmaları sizce neyle ödenebilir? Çanakkale’de 
cepheye giderken göğsünden vurulması, hastalı-
ğının ilerlediği ve gitgide tehlikeli bir hâl aldığı dö-
nemde Hatay’ı ana vatana katmak için son nefesine 
kadar uğraşması sizce vatan aşkından başka neyle 
açıklanabilir ki? 

 Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Büyük lider olmak öyle kolay bir iş değildir. 

B) Kahramanların kendileriyle övünebilecekleri pek 
çok özelliği vardır. 

C) Bir millete lider olmak kolay mıdır, sanıyorsu-
nuz? 

D) Kahramanların ortak özelliği nedir, bilir misiniz? 

E) Her milletin kendini var etmede önderi olmuş bir 
kahramanı vardır.

25. Kış birdenbire bastırmıyor bizim oralarda. Eylül baş-
larında yavaş yavaş başlayan yağmurlar tanelerini 
büyüterek gelecek yağmurları, soğuyan havayla bir-
likte haber veriyor. Herkes biliyor bunu, hazırlıklarını 
da ona göre yapıyor. Eylüle kadar akmaz hâle ge-
len çeşmelerin suyu birdenbire çoğalmaya başlıyor. 
Bunu dağların doruklarındaki yoğun yağmur suları-
nın suları demlenerek ve ısınarak çeşmelerde ço-
ğalmasından anlıyoruz. Yazın buz gibi içtiğimiz sular 
sanki toprakta ısıtılmış bir şekilde bize sunuluyor. 

 Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda ve-
rilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Cansız bir varlığa insana özgü nitelikler aktarıl-
mıştır. 

B) Karşıt duruma yer verilmiştir. 

C) Tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır. 

D) Devrik cümlelerle anlatıma doğallık kazandırıl-
mıştır.

E) Farklı duyularla algılanan ayrıntılara yer veril-
miştir.

26. Dündar Öğretmen, o akşamdan sonra Ali’yi bir or-
taokula ya da sanat okulu olan bir yere göndere-
bilmek için durmadan planlar kurdu. Yollar aradı. 
Bunu kendine yeni bir ülkü edindi. Başkente dilekçe 
üstüne dilekçe yazdı. İlçenin ileri gelenlerine, büyük 
memurlarına teker teker akıl danıştı. Ali’yi okutacak 
bir kişi ya da bir yol ararken bu arada belki yedi kez 
çocuğun köyüne gitti. Anasıyla, yakınlarıyla teker 
teker konuştu. İşi, onları “vatan hainliği” ile suçla-
maya kadar götürdü. O, böyle çabaladıkça Ali’de 
de okuma ve “bay” olma isteği körüklendi. Kendisini 
önemsemeyi öğrendi. Tarlayı marlayı boşladı. 

 Bu parçanın dil ve anlatım özellikleri için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) İkilemeler kullanılmıştır.

B) Amaç bildiren cümleye yer verilmiştir.

C) III. kişili anlatım ile yazılmıştır.

D) Kimi durumlar abartılarak verilmiştir.

E) Yalın bir dil yeğlenmiştir.

27. Zaman yönetiminden anladığımız nasıl bir hayat? 
Her şeyin saati saatine yapıldığı, günlük rutinlerin 
asla aksamadığı bir çizelgeden mi bahsetmek ge-
rekiyor? Uzmanlar zaman yönetiminin her bireyde 
farklılık göstereceğine dikkat çekiyor. Bir annede, 
öğretmende, çalışan bireyde veya çocuklukta farklı 
süreçler söz konusu. Ortak olan ise kişinin öncelik-
lerini belirlemesi ve bu önceliklere giden yoldaki en-
gelleri fark etmesi. Uzman Psikolog Farika Teymur 
Artır, okul çağı çocukları için, “Günün aynı saatlerin-
de belli çalışmaları yapmak önemli. Bununla birlikte 
belirlenen hedef doğrultusunda çalışmaları sürdü-
recek şekilde zamanı programlamak da gerekiyor.” 
diyor. Söz gelimi gençler için az ama sık çalışmak 
öğrenilen bilgileri kalıcı hâle getiriyor.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi-
si yoktur?

A) Soru cümleleri   B) Örnekleme

C) Tanık gösterme  D) Öznel yargılar

  E) Benzetme



R
au

nt

TYT • Türkçe A

7 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

28. Bir yıkım ya da yabancılaşma anında bildiğimiz her 
şey anlaşılmaz, inandığımız değerler güvenilmez, 
önemsemediklerimiz önemli hâle geliverir. Böyle 
anlarda sarsılır; verili hayat üzerine düşünmeye, 
genel doğrulardan kuşku duymaya başlarız. Yazma 
isteği böyle anlarda yoğunlaşır. Hayatın anlam ya 
da anlamsızlığı; bizim kim olduğumuz; geçmiş, şim-
di ve gelecek arasındaki geçişlilik gibi sayısız, do-
laysız sorudan doğar yazarak sorgulama bilinci.

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Yazma eyleminin itici gücü sorular ve sorunlardır.

B) Yazma deneyimi kendi karanlığını keşfetme yol-
culuğuyla başlar.

C) Yazmak her şeyden önce verili hayatla yetinme-
mek, bizim için çizilmiş sınırlara başkaldırmaktır.

D) Hayat hep aynı biçimde akmaz; bugün yanlış 
bildiğimiz, yarın doğru olarak karşımıza çıkabilir.

E) Yazmak, kimileri için çileli bir yol, kimileri için de 
mutluluk kaynağı olabilir.

29. Tanpınar, romanlarında doğrudan şiirlere yer ver-
mekle kalmaz; mekânlar, zaman, nesneler, insan-
lar; benzetmelerle, mecazlarla, duyular arası aktar-
malarla, imajlarla anlatılır. Bu aktarımlar doğaya ve 
insana dönük olmak üzere iki türlüdür. Doğanın du-
rumları tasvir edilirken kişileştirmelere, kişiler tasvir 
edilirken doğanın durumlarına benzetmelere baş-
vurulur. Şiir sanatındaki varlığı ve doğayı, bireysel 
bir süzgeçten geçirmek suretiyle kullanma, böylece 
düzyazısal bir tür olan romanda neredeyse şiirle 
aynı yoğunlukta hayat bulmuş olur. 

 Bu parçadan hareketle Tanpınar ile ilgili olarak; 

 I. Roman sanatında yeniliklere imza atmış, sıra 
dışı romanlar kaleme almıştır. 

 II. Romanları şiir dünyasının açılımı niteliği taşı-
maktadır. 

 III. Roman evrenini oluşturan ne varsa ona şiirsel 
bir dille yaklaşır. 

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

30. John Steinbeck, Amerika’daki moral çöküşünü anla-
tan ve pek de beğenilmeyen 1961 tarihli son romanı 
The Winter of Discontent ’in (Hoşnutsuzluğumuzun 
Kışı) ardından 1962 yılında Nobel Edebiyat Ödü-
lü’nü kazanır. Komite ödüle gerekçe olarak onun 
“hem gerçekçi hem de masalsı olan edebiyatının, 
esprili ama sosyal bir perspektife dayanan karakte-
rini” gösterir. Kimilerince skandal olarak değerlen-
dirilen bu tercihin ardından Steinbeck, gazetecilerin 
“Ödülü hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusu-
na, “Açıkçası, hayır!” diye cevap verecektir. 

 Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gerçek ile masal arasında bir içeriği olan ro-
manlar beğenilmeyebilir. 

B) Bazı yazarlar hak etmese de aldığı ödülü hoş 
karşılayabilir. 

C) Edebiyat ödülleri dağıtılırken okurun ve yazarın 
beğenisi aranan bir şart değildir. 

D) Okuyucu için ödül, bir romanın kalitesini belirle-
yen unsurlardan sayılmaz. 

E) Sosyal meselelere dikkat çeken eserler her za-
man önde olmuştur.

31. Kendi alanındaki gelişmeleri izleyemez, değerlendi-
remez hâle gelecek ölçüde her konuya bulaşmanın 
yabana atılamayacak ölçüde sakıncaları olduğunu 
düşünüyorum. Sözü dolaştırmadan ifade edeceğim 
için özür dilerim ama çeyrek yüzyılı aşkın bir süre ya-
yıncılık alanında çalıştım. Sayısız yerli, yabancı ya-
zarla diyalog kurdum. Bizdeki kadar edebiyatın genel 
tablosundan habersiz, geçmişin birikiminden ve şim-
diki zamanın açılımlarından uzak, yaratma sorunları-
na kayıtsız “edip”le hiçbir ortamda karşılaşmadım. 

 Bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) İnsanların birçok alanda uzmanlaşması

B) Yayıncılıkta çağın gereklerine uyulmaması 

C) Yazar ve şairlerin kendi alanlarında derinleşme-
mesi 

D) İnsanların olur olmaz her konuda konuşması 

E) Edebiyatımızın nitelik ve nicelikçe Batı’nın geri-
sinde kalması
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32. Bütün öğrencilerin, internet ve kütüphane vasıtasıyla 
bilgiye kolayca ulaşabilme pratiği kazanmaları şarttır. 
Bilgisayar, internet ve kütüphane kullanımı, sosyal 
bilimler eğitiminin olmazsa olmazlarındandır. Batı’da 
bu bilgiler öğrenciye ortaöğretimde kazandırıldığı için 
sıradan bir sosyal bilimler öğrencisi, eğitiminin ilk haf-
tasında kütüphanenin imkânlarını ciddi bir şekilde ve 
bilimsel gayelerle kullanmaya başlar. Üniversitede 
özellikle sosyal bilimlerin eğitiminde kütüphaneler, 
sınıflardan daha önemlidir. Öğrenci, ders için har-
cadığı vaktin birkaç mislini kütüphanede harcar ve 
bilgisinin çoğunu sınıfta değil; kütüphanede öğrenir. 

 Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıka-
rılamaz? 

A) Öğrenciler, bilgilerinin çoğunu internet ve kütüp-
haneler yoluyla elde etmektedir. 

B) Türkiye’de ortaöğretimde kütüphaneden yarar-
lanmanın yolları öğretilmiyor. 

C) Sosyal bilimlerde kütüphanelerin kullanımı, sı-
nıflardaki eğitimden daha faydalıdır. 

D) Avrupa’da sosyal bilimler öğrencileri vaktinin ço-
ğunu kütüphanede geçirir. 

E) Öğrencilere öncelikle okullarda bilgiye kolay 
ulaşabilme yolları öğretilmelidir.

33. Sadık Efendi dilekçeyi yüksek sesle okudu. Dördü 
de cümlelerin kuruluşundan bir anlam çıkaramadı-
lar, çoğu kelimeleri hayatlarında ilk defa duydukları 
hâlde, dilekçeyi pek beğendiler. Bizde beğenilecek 
her yazının anlaşılmaz olması öteden beri asıl oldu-
ğuna göre onların bu davranışlarına hiç şaşmamak 
lazım! Toplumumuz Sadık Efendi’nin dilekçesine ge-
linceye kadar, anlaşılmaz sözleriyle bütün edebiyat 
jürilerini, bütün ünlü eleştirmenleri hayran eden nice 
sayısız şairler, nice büyük yazarlar yetiştirmiştir! 

 Bir romandan alınan bu parçada aşağıdakiler-
den hangisine değinilmektedir?

A) Toplumumuzun eksik olan bir yönüne 

B) Kimi eserlerin farklı bir dille kaleme alınmasına 

C) Edebiyat çevrelerinin olumsuz bir yanına 

D) Edebiyat dünyasının aşmaya çalıştığı bir duru-
ma 

E) Toplumsal bir geri kalmışlığa

34. Okur, yazarın ilk kitabıyla kurduğu anlam dünyasını 
aralar; sesini duyar ve yazılan her metinle zengin-
leşen diğer anlam alanlarına bu kapıdan hareket-
le nüfuz etmeye çalışır. Nun Masalları da Nazan 
Bekiroğlu’nun hem poetik hem de metinlerinin 
anlam evrenine bakış açısı yakalayabileceğimiz 
giriş kapısıdır. Bekiroğlu’nu yetkinliğini zamanla 
kazanan diğer yazarlardan ayıran nokta ise Nun 
Masalları’nın onun yayımlanmış ilk anlatısı olması-
dır. Yazar bu kitabında bir araya getirdiği hikâyeler 
ile sonradan yayımlayacağı Yusuf ile Züleyha, La: 
Sonsuzluk Hecesi gibi anlatıları için okuru âdeta 
hazırlar ve onlara metnin içerisinde kaybolacakları 
anlam alanlarının varlığını hatırlatır sürekli. 

 Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) Nazan Bekiroğlu, insanın kendi hikâyesini ma-
salsı bir kurgu içerinde verir. 

B) Metinlerinde incelikli bir anlam evreni oluşturan 
her yazarın bir giriş kitabı vardır. 

C) Yazarların kimi yazınsal eksiklikleri tüm kitapla-
rında tekrar eder. 

D) Her kitap ayrı bir anlam dünyası içinde var olur. 

E) İlk kitaplar yazar kadar okur için de önemlidir.

35. Türk insanı onu lirik şiirlerinden çok trajik hayat 
hikâyesiyle tanır. Ancak yine de onun adı anılınca 
pek çoğumuzun aklında güçlü bir Orta Çağ roman-
tizmi canlanır. Türk senaristleri, onun hayatından bir 
senaryo çıkarabilir. Çünkü onun hayat hikâyesinde 
günümüz dünyasını yakından ilgilendiren pek çok 
konuya kapılar aralanmaktadır. 

 Bu parçada söz edilen kişiyle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez? 

A) Hayatı filme konu olacak biridir. 

B) Duygunun öne çıktığı şiirler yazmıştır. 

C) İnsanların zihninde yer ettiği yanları vardır. 

D) Çağımızın olay ve durumlarına ışık tutmaktadır. 

E) Trajik konuları anlatmada oldukça başarılıdır.
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36. Sevdiğim her kitap beni etkiliyor ama galiba beni 
en çok etkileyen Kafka oldu. Kafka’yı okuduğum 
zaman benim için yazı yazmak büyük önem taşı-
dı. Bu büyüklüğün sebebi şuydu: Kafka, gerçekleri 
çok özgün bir biçimde veriyordu. Kafka’yı okuyana 
kadar “Bunca iyi yazar varken ben kim oluyorum da 
yazı yazıyorum.” derdim. Kafka’yı okuduktan sonra, 
gerçeği çok belli şekilde ortaya koymak önemliydi. 
Rilke’den de etkilendim. Rilke bana ayrıntıları öğ-
retti. Küçük bir ayrıntının büyük bir gerçek kadar 
önemli olduğunu anlattı. 

 Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşı-
lık olarak söylenmiş olabilir? 

A) En çok keyif aldığınız kitaplar nelerdir? 

B) Şimdiye kadar etkilendiğiniz yazarlar oldu mu? 

C) Yazınsal birikiminizi hangi tür yapıtlara borçlu-
sunuz? 

D) Edebiyatta kalıcılığı sağlamak ne ile mümkün-
dür? 

E) Yazar adaylarına hangi sanatçıları okumayı 
önerirsiniz?

37.  İnsanların dört mevsim tarım yaptığı Nil Nehri ke-
narındaki verimli araziler zaman zaman Nil’in taş-
ması sonucu 80-100 km sağa ve sola kaymakta 
ve Nil’in getirdiği materyal, kil ve kum birikintileri 
bu arazilerin yüzeyinde birikmektedir. Her ne ka-
dar gelen materyal iyi bir yetiştirme ortamı hazır-
lıyorsa da çiftçilerin tarlaları ve onların sınırları 
kaybolmaktadır. Zamanla toprak anlaşmazlıkları 
ortaya çıkmaktadır. Yüzyıllar süren bu tür sorun-
lar Öklit’in geometrisini yaratır.

  Mısır’da kent ekonomisinin gelişmesi beraberin-
de geometrik ilişkiler konusunda da bilgi gerekti-
riyordu. Ekilecek tohum miktarı için tarlanın ala-
nının saptanması gerekiyordu. Vergi toplayanlar 
tarla büyüklüğüne göre hesap yapıyorlardı. Bu 
sebeple kabaca alan hesapları geliştirmişlerdi.

 Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) İki durumun birbiriyle çelişen yönlerini göster-
mektedirler.

B) İki farklı konuya yönelik farklı yaklaşımları orta-
ya koymaktadırlar.

C) Aynı olguyu farklı örnekler vererek ele alıp pe-
kiştirmektedirler.

D) Aynı düşünceyi kanıtlamaya yönelik uzman gö-
rüşlerinden yararlanmaktadırlar.

E) Aynı durumun birbirine karşıt sonuçları üzerinde 
durmaktadırlar.
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TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

38 - 39. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Abdülhak Şinasi Hisar’ı yakından tanıyanlar onun 
son derece ciddi görüntüsü altında mizaha yatkın bir 
yönünün bulunduğunu kaydederler. Barış yıllarındaki 
toplantılarında, Cenap ve Süleyman Nazif’le buluş-
malarında sık sık fıkralar anlatır. Yakın arkadaşları 
Yakup Kadri ve Yaşar Nabi, Hisar’ın fıkra anlatma-
ya düşkün olduğunda birleşirler. Hisar, Süleyman 
Nazif’in ölümünün ardından kendisinden dinlediği 
fıkraları Milliyet gazetesinde yayımlamıştı. Okuyanlar, 
onun Yahya Kemal’le ilgili kitabında fıkralarla ilgili bir 
bölüm olduğunu bilirler. Ayrıca romanlarında da za-
man zaman mizaha kayan bir eğilimi sezmek hiç de 
zor değildir. 

38. Bu parçada Abdülhak Şinasi Hisar ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Beğendiği fıkraları derlediğine

B) Fıkra anlatmaktan hoşlandığına 

C) Sanatçı dostlarının olduğuna 

D) Fıkrayı sevmesinin ciddiyetine gölge düşürme-
diğine 

E) Yazdıklarında mizahi ögeye yer verdiğine

39. Bu parçada Abdülhak Şinasi Hisar ile ilgili ola-
rak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Hakkında ortak görüşler olduğuna

B) Hiç beklenmedik davranışlarda bulunduğuna

C) Edebiyat çevrelerinde çok sevildiğine

D) Mizahın kişiliğinin bir parçası olduğuna  

E) Kişiliğini eserlerinde gizlemediğine

40. Müşteri: (I) ---- ?

 Firma: Evet, ancak her biletin iptal / iade durumu 
ücret koşullarına göre değişiklik gösterir. Biletinizin 
ücret koşullarını “uçuşlarım” sayfasından görebilir, 
detaylı bilgi için ücret koşulları sayfamızı ziyaret 
edebilirsiniz.

 Müşteri: Çocuğum için bilet alırken indirimli bir tari-
feden yararlanabilir miyim?

 Firma: (II) ---- ?

 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. Biletimi hangi durumlarda iptal edebilirim

 II. Bebek yolcularımız için uyguladığımız indi-
rimli tarifeler hakkında bebek ve çocuk yol-
cular veya ücret koşulları sayfalarımızdan 
bilgi alabilirsiniz.

B) I. Uçuşlarımın tamamını ya da belirli bir uçu-
şumu nasıl iptal edebilirim

 II. Uçağın kalkış saatinden 48 saat öncesine 
kadar çocuğunuz için refakat hostesi tale-
binde bulunabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen 
bebek ve çocuk yolcular sayfamızı ziyaret 
edin.

C) I. Biletimi satın aldıktan sonra iptal etmem 
mümkün mü

 II. Kendi koltuğunda yolculuk yapabilecek olan 
2-12 yaş arası çocuklarınız için uygulanan 
indirim oranı ücret sınıfına göre değişiklik 
gösterebilir. İndirimli ücretlerden faydalan-
mak için seyahat öncesinde çocuğunuzun 
doğum tarihini gösteren bir belge sunmanız 
gerekir

D) I. Uçak biletimi kredi kartıyla satın alabilir mi-
yim

 II. 2 yaşını doldurmuş tüm yolcularımız sadece 
kendi koltuklarında seyahat edebilirler. 2-12 
yaş arası çocuğunuzun bileti için özel indi-
rimden faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi için 
lütfen bebek ve çocuk yolcular sayfamızı 
ziyaret edin

E) I. Online rezervasyonumu iptal edebilir miyim

 II. Çocuk indiriminden tüm satış kanallarımız-
da yararlanabilirsiniz. Promosyon ücret sı-
nıflarında ise çocuk indirimi uygulanmamak-
tadır
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1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini 

yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.

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

11 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

1. Tarihte Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan 
en işlek ticaret yollarından biri İpek Yolu’dur. Asya 
Hun hükümdarı Mete Han bu yola hâkim olmak 
amacıyla birçok kavimle mücadele etmiştir.

 Mete Han’ın İpek Yolu’na hâkim olmak isteme-
sinde;

 I. ekonomik hayatı canlandırma,
 II. yerleşik hayatı yaygınlaştırma,
 III. Asya siyasetinde söz sahibi olma

 amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Türk – İslam devletlerindeki;

 I. Ömer Hayyam önderliğindeki  bir heyetin “Celâli 
Takvim “i hazırlaması,

 II. Büyük Selçuklu veziri Nizâmülmülk’ün Nizamiye 
Medreselerini açması,

 III. Uluğ Bey’in, devrin en büyük gözlemevi olan Se-
merkand Rasathanesi’ni yaptırması

 gelişmelerinden hangileri bilimsel çalışmaların 
yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

3. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Balkanlarda 
fethettiği topraklarda yaşayan halklara din ve vicdan 
hürriyeti tanımıştır.

 Buna göre Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ;

 I.  istimâlet politikası izleme,

 II. fetihleri kalıcı hâle getirme,

 III. Türk siyasi birliğini sağlama

 amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek iste-
diği söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

  D) I ve III E) II ve III

4. Sakarya Savaşı’ndan sonra taarruz gücünü kay-
beden Yunan ordusu; Kütahya, Eskişehir ve Afyon 
hattına çekilmiş, savunma tedbirleri almaya baş-
lamıştır. Ancak Türk ordusu, Sakarya Savaşı’nı 
kazanmış olmasına rağmen tüm yurdu düşman 
işgalinden kurtarmak için taarruz gücünü arttırma 
yoluna gitmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisinin Türk ordusunun ta-
arruz gücünü arttırmaya yönelik bir faaliyet ol-
duğu savunulamaz?

A) Tekâlif-i Millîye Emirlerinin uygulanması

B) Anadolu’daki diğer askerî birliklerin Batı cephe-
sine kaydırılması

C) İtilaf devletleri kontrolündeki depolardan silah ve 
cephane kaçırılması

D) Orduya verilen eğitimlerin arttırılması

E) Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması

5.  TBMM’de 3 Mart 1924’de kabul edilen yasa ile;

  Halifelik kaldırılmıştır.

  Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.

  Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır.

 Bu gelişmelerin;

 I. inkılapçılık,

 II. laik devlet yapısı,

 III. millet egemenliği

 unsurlarından hangilerini güçlendirmeye yöne-
lik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) I ve III E) I, II ve III
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6. 
“Coğrafya araştırmalarında, olayların belirli alanlardaki 
yayılışları, bulunuş biçimleri ve dağılımları ifade edilir. 
Bu yayılış alanları, incelenen olayın yapısal bütünlüğüne 
göre; köy, şehir, bölge, havza, olabileceği gibi, ülke, kıta, 
okyanus ya da Dünya olabilir. Yani coğrafya bilimi bir ko-
nuyu hem yerel hem de genel alandaki dağılışı yönüyle 
inceleyebilir. Bunu yaparken olayların; yatay, dikey ve 
zaman içindeki dağılışı ile birlikte değişimlerini de ortaya 
koyar.’’

 Aşağıdaki coğrafi oluşumlardan hangisi yuka-
rıda belirtilen açıklamalardan herhangi birisi ile 
ilişkili değildir?

A) Türkiye çevresinde bulunan denizlerin sıcaklık 
değerleri güneyden kuzeye gidildikçe azalmak-
tadır. 

B) Dünya genelinde kalıcı kar sınırı Ekvator’dan 
kutuplara gidildikçe deniz seviyesine yaklaşır.

C) Atmosferdeki CO2 (karbondioksit) miktarı 1960 
yılından bu yana sürekli artarak 330 ppm (mil-
yonda 330)’den rekor düzey olan 440 ppm de-
ğerine ulaşmıştır.

D) Türkiye’de kıyı turizmi etkinlikleri, mayıs – eylül 
ayları arasında ve güneybatı sahil kentlerinde 
yoğunlaşmaktadır. 

E) Belirli sıcaklığa sahip olan bir hava kütlesinin 
taşıyabileceği azami nem miktarı da belirli de-
ğerlerde olmaktadır.

7. Aşağıdaki sembolik Dünya haritasında üç farklı 
merkez numaralandırılarak gösterilmiştir.

 

0°

40° K

40° GIII

II

I

 Belirtilen merkezlerde 21 Aralık günü yaşanan 
gece – gündüz süreleri aşağıdaki grafiklerden 
hangisine daha çok benzerlik gösterir? 

A) (Saat)

Gece
I II III

24

12

Gündüz

 B) (Saat)

Gece
I II III

24

12

Gündüz

C) (Saat)

Gece
I II III

24

12

Gündüz

 D) (Saat)

Gece
I II III

24

12

Gündüz

                     E) (Saat)

Gece
I II III

24

12

Gündüz
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8.  Yeryüzünde sıcaklık değerlerinin dağılışı enlem, 
bakı ve yükselti gibi coğrafi koşulların etkisine 
göre değişmektedir. 

  Yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık değerleri 
her 200 metrede ortalama 1°C azalmaktadır.

  

Deniz

30°10' D 30°55' D

52°45' K

52°10' K

4°C

I

II

III

IV

V

400 m

K

 Buna göre, yukarıdaki izohips haritasında mutlak 
konumu verilen (K) merkezinin sıcaklığı 4°C iken, 
numaralandırılmış diğer merkezlerden hangisinde 
kar yağışı için en uygun sıcaklık koşulları yaşanır?

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

9. Aşağıdaki şekilde yerin iç yapısında bulunan mag-
manın konveksiyonel hareketleri gösterilmiştir.

 
İç

Çekirdek

Dış
Çekirdek

Manto

 Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki magmatik 
hareketler ile doğrudan ilişkili şekilde gerçekle-
şir?

A) Atmosferde küresel ısınmanın ortaya çıkması

B) Ekvator çevresindeki yıllık yağış miktarının fazla 
olması

C) Pasifik Okyanusu çevresinde şiddetli depremle-
rin yaşanması

D) 30° enlemleri çevresinde büyük çöllerin oluşması

E) Kutup bölgelerinde buzul alanlarının geniş alan 
kaplaması

10. 
“Günümüzde pek çok insan çeşitli nedenlere bağlı olarak 
doğdukları ülkelerden göç etmektedir. Bu durum dünyanın 
yaşam şartları ve fırsat eşitliği dengesini yeniden gözden 
geçirmek bakımından oldukça önemli veriler taşımakta-
dır. Özellikle yaşam standartları düşük olan ülkelerden 
demografik uygulamalar yönüyle gelişmiş ülkelere doğru 
yaşanmaktadır.’’

 Buna göre, aşağıda verilen nüfus grafiklerinden 
hangisi, sahip olduğu yaşam koşulları ile dış ül-
kelere yoğun göç veren bir ülkenin nüfus verile-
rini en iyi yansıtır?

A) 

Nüfus

Ya
ş 

G
ru

pl
ar

ı
3020100

40-49
50-59

60+

20-29
10-19

30-39

0-9

 B) 

Nüfus

Ya
ş 

G
ru

pl
ar

ı

3020100

40-49
50-59

60+

20-29
10-19

30-39

0-9

C) 

Nüfus

Ya
ş 

G
ru

pl
ar

ı

3020100

40-49
50-59

60+

20-29
10-19

30-39

0-9

 D) 

Nüfus

Ya
ş 

G
ru

pl
ar

ı
3020100

40-49
50-59

60+

20-29
10-19

30-39

0-9

                     E) 

Nüfus

Ya
ş 

G
ru

pl
ar

ı

3020100

40-49
50-59

60+

20-29
10-19

30-39

0-9
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1412. SINIF Diğer sayfaya geçiniz.

11. İlk Çağ düşünürlerinden Platon’un varlık anlayışı, iki 
evren kuramına dayanır. Biri, diğerinin bir görüntüsü 
olan bu evrenlerden asıl olanı, soyut ve düşünsel 
niteliktedir. Platon bu evrene idealar evreni adını 
verir. İdealar evreninde değişmeden kalan mutlak 
varlıklar, yok olmayan özler bulunur. İçinde yaşa-
nılan nesnel dünya ise değişen varlıkların olduğu 
dünyadır. Burada bulunan varlıklar, idelardan pay 
aldıkça var olur.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi ideala-
ra ilişkin doğru bir yargı değildir?

A) İdealar duyusal dünyanın dışındadır.

B) Mutlak nitelikte olmaları nedeniyle sabittir.

C) Maddedeki değişim ideaları da değiştirir.

D) Somut nesnelerin varlık sebebidir.

E) İdealar sabit, nesneler ise değişkendir.

12. Gazâlî, bilginin amacını değişmeyen hakikatlere 
ulaşmak olarak görür. Felsefesine şüphe ile başla-
yan Gazâlî’ye göre, mutlak hakikate ne duyularla ne 
de akılla ulaşabiliriz. Çünkü duyularımız bizi aldata-
bilir, aklımızsa birbiri ile çelişen yargılar oluşturma-
mıza neden olabilir. Ona göre, mutlak hakikatlere, 
Tanrı’nın var olduğu bilgisine, gönül gözü ile ula-
şılabilir. Gönül gözü, kalpten beslendiği için insan 
kalbini temizlemelidir. Bu da çeşitli arzu ve isteklerin 
baskısından kurtulmakla olur.

 Bu parçaya göre Gazâlî doğru bilgi kaynağı ola-
rak aşağıdakilerden hangisini işaret eder?

A) Pratikte işe yarama

B) İçten duyup hissederek varlığı kavrama

C) Akıl ve deneyle elde edilme

D) Özün bilgisini verme

E) Dil çözümlemesinden doğma

13. Descartes’a göre evrendeki tüm varlıklar, yer kap-
lama özelliği olan madde ve düşünme özelliği olan 
ruhtan oluşur. Bu birbirini tamamlayan fakat birbirine 
indirgenemeyen iki töz, öncesiz ve sonrasız olarak 
kendiliğinden var olan Tanrı tarafından yaratılmıştır. 
Tanrı ilk sebep ve ilk hareket ettiricidir. Büyük bir 
makineye benzeyen evrende hareket, Tanrı tarafın-
dan belirlenmiş mekanik kanunlarla açıklanabilir. 

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?

A) Varlık cisimsel niteliktedir.

B) Varlık oluştur.

C) Varlık yokluktur.

D) Varlık düşünseldir.

E) Varlık hem ruh hem maddedir.

14. Spinoza’nın ahlak öğretisinde, ilk önce ‘erdem’ 
kavramıyla ‘kendimizi koruma isteği’ arasında bir 
bağlantı kurulur. Kendimizi korumayı istememizin 
asıl özü, kendimizi güçlendirmeye, yetkinleştirmeye 
çalışmaktır. Erdem de bu çabanın gerçekleşmesin-
den başka bir şey değildir. Erdemli bir kimse, bilgili 
olduğu için güçlü olan bir kimsedir. Spinoza’ya göre, 
ruh ne kadar etkin olursa, o kadar erdemli olunur. 
Tutkular, ruhun bulanık ve karışık olan edilgin hal-
leridir. Özgür bir ruh, kararlarını aklıyla alır.  Tutku 
durumunda insan köledir, düşünme durumunda 
özgürdür. Gerçek bilgiden başka bir şey olmayan 
erdem, hem kuvvet hem de özgürlüktür. Buna göre 
ahlakın ödevi, düşünce ile tutkuları yenmektir.

 Macit Gökberk’in, Felsefe Tarihi kitabından alı-
nan bu parçaya göre Spinoza;

 I. Evrensel ahlak yasasını öznel temele dayandı-
rır.

 II.  Çok sayıda insana fayda sağlayan eylemi ahlaki 
bulur.

 III. Erdemli insanın özgürleşebileceğini iddia eder.

 yargılarından hangilerini savunmamaktadır?

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

  D) I ve II  E) II ve III
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15 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

15. T. Hobbes’a göre insanın toplumdaki doğal durumu, 
herkesin herkesle savaşması şeklindedir. Sürekli 
savaşın olduğu bu ortamı “İnsan, insanın kurdudur.” 
sözüyle açıklar. Ona göre, can güvenliğinin olma-
dığı bu savaş hâli, ortak bir güç olan devlet altında 
birleşilene kadar sürer. Devletin ortaya çıkış nede-
ni, bireylerin kişisel çıkarlarını korumaları için kendi 
haklarını ortak bir iradeye devredip güvende olma 
isteğidir.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?

A) Devlet, sonradan oluşturulmuş bir kurumdur.

B) Devlet, insan doğasının devamıdır.

C) Devlet, doğal bir kurumdur.

D) İktidar, geleneksel temellere dayanır.

E) Devlet, sınıflı bir yapıdadır.

16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini 
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip 
Okulları öğrencileri / mezunları cevaplayacaktır.

16. Hz. Peygamber’in dini sözlerine ve davranışlarına 
“nebevi sünnet” denilmektedir. Bir bakıma İslam di-
nini açıklayıcılığı nedeniyle, evrensel mesajlar içer-
mektedir ve vahiyle desteklenmiştir. Örneğin; “… 
Allah’a itaat ediniz, elçisine de itaat ediniz. Sizden 
yetki sahibi kişilere de itaat ediniz. Eğer bir konu-
da ihtilafa düşerseniz o konuyu Allah’a (Kur’an-ı 
Kerim’e) veya Peygamber’e (sünnetine) götürünüz. 
Bunu Allah’a ve Hz. Peygamber’e inanmanın gere-
ği olarak yapınız. Bu sizler için daha hayırlı ve en 
güzel bir yorumdur.” (Nisa Suresi, 57. ayet) bunu 
anlatmaktadır.

 Bu parçaya dayanarak;

 I. İslam fıkhının bir kaynağı da icmadır.

 II. Sünnet, İslam dininde referans kaynağıdır.

 III. Sünnete uyulması gerektiği Kur’an-ı Kerim’de 
emredilmiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

  D) I ve II  E) II ve III

17. Hz. Peygamber’e duyulan derin saygı ve sevginin 
ifadesi olarak yazılmış, “Vesilet’ün Necat” (Kurtuluş 
Nedeni) adıyla da bilinen bir eserdir. Ülkemizde sün-
net düğünlerinde, ölen bir kişinin ardından sevap 
kazanmak amaçlı, Hz. Muhammed’in doğumunu 
kutlamak için ve kandil gecelerinde okunmaktadır.

 Bu parçada açıklanan eserin yazarı aşağıdaki 
kişilerden hangisidir?

A) Süleyman Çelebi

B) Hoca Ahmet Yesevi

C) Pir Sultan Abdal

D) Mevlana Celaleddin Rumi

E) Yunus Emre

18. “Her ümmet (çeşitli kavimler, milletler) için Allah’ın 
kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine is-
mini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıdık. İşte 
sizin Tanrınız tek bir Tanrı’dır. Şu halde O’na teslim 
olun. Alçak gönüllüleri müjdele”

(Hac Suresi, 34. ayet)

 Kur’an-ı Kerim’in bu ayetine göre;

 I. Kesilen kurbanın etini, sadece kurbanı kesen 
aile yemelidir.

 II. Kurban kesilirken besmele çekilmelidir.

 III. İbadet ederken Allah’a teslimiyet içinde olunma-
lıdır.

 maddelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

  D) I ve II  E) II ve III
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1612. SINIF

19. 1. Durum : Hz. Muhammed, Uhut Savaşı’nda sa-
vunma mı yoksa meydan harbi mi yapı-
lacağı konusunda arkadaşlarından fikir 
almış ve istişare sonucunda benimse-
nen görüşü kabul etmiştir.

 2. Durum : Hendek Savaşı’nda şehrin etrafına 
hendek kazma fikri, istişare sonunda, 
Selman-ı Farisi’den çıkmıştır.

 Bütün bu örnekler Hz. Muhammed’le ilgili aşağı-
dakilerden hangisini göstermektedir?

A) Savaşlarda hızlı karar aldığını

B) Kadın haklarına önem verdiğini

C) Bilimsel çalışmaları desteklediğini

D) Danışarak iş yapmaya çok önem verdiğini

E) İnsan sevgisiyle dolu bir peygamber olduğunu

20. “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an-ı Kerim’e) sarılı-
nız, parçalanıp bölünmeyiniz. Allah’ın size sundu-
ğu İslam nimetini daima hatırınızda tutunuz. Hani 
(cahiliye çağında) birbirinize düşman idiniz de Allah 
sizin kalplerinizi birbirinize ısındırdı ve bu sayede 
kardeşler oldunuz. Halbuki bundan önce (Cahiliye 
adetleri üzerine yaşayarak) Cehennem çukurunun 
kenarına varmıştınız da O, sizi oradan kurtarmıştı. 
İşte Alah, ayetlerini böylece açıklıyor ki dosdoğru 
yolu bulasınız.” (Al-i İmran Suresi, 103. ayet)

 Kur’an-ı Kerim’in bu ayetinde aşağıdakilerin 
hangisinden söz edilmemiştir?

A) Toplumsal birlik ve beraberliğin öneminden

B) Müslüman olmanın nimetine şükretmek gerekti-
ğinden

C) İslamiyet öncesi var olan düşmanlıklardan

D) İslamiyet’in ilkeleri etrafında birleşilmesi gerekti-
ğinden

E) Yardımlaşmayı sağlayan zekât ve sadakadan

21 - 25. Felsefe sorularını; Din Kültürü ve Ahlâk Bil-
gisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan 
veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

21. Kant’a göre, bütün bilgilerimiz bilginin edinildiği dış 
dünya ve bilgi edinen özneden doğar. Dış dünya, 
bilgilerimizin maddesini, malzemesini, içeriğini ve-
rir. Özne ise bu karmaşık veriyi düzenler, belli bir 
biçime sokar. Dış dünya olmasaydı, duyuların bil-
direceği bir malzeme olamayacak, anlayış gücü ol-
masaydı, dış dünyaya ilişkin bütün algılar, anlamlı 
bir bütün hâline giremeyecek, deneyim ve bilgi edin-
mek olanaksızlaşacaktı. Kant’a göre, insan zihninde 
doğuştan var olan akıl ilkeleri, deney sonrası bir bi-
çimde duyularla elde edilen hammaddeyi işleyerek 
bilgiye dönüştürür. Bu nedenle bilgi deneyle başlar 
ancak deneyden doğmaz.

 Bu parçaya göre Kant’ın doğru bilgiye ulaşmak 
için gösterdiği kaynak aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A)  Akıl   B) Akıl ve deneyim 

C) Olgu   D) Deneyim 

        E) Fayda

22. J. Locke’a göre insan zihni doğuşta boş bir levha 
gibidir. Bu levhaya “tabula rasa” adını vermiştir. 
İnsanda var olan bilgiler, ancak yaşantı ve tecrü-
belerin bu levhaya yazılması sonucunda oluşur. 
Zihinde bulunan bilgilerin hiçbiri deneyim dışı bir 
kaynağa dayanmamaktadır. Ateşin yakıcı olması, 
suyun akışkan olması gibi bilgiler mutlaka bir duyu 
ve algı sürecinden elde edilerek zihinde yer almıştır.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
J. Locke’un bilgi görüşüyle aynı doğrultuda de-
ğildir?

A) Doğru bilgi, deney sonrasıdır.

B) Duyu ve algılar, bilgiye ulaşmada tek kaynaktır.

C) İnsan zihninde doğuştan hiçbir bilgi yoktur.

D) Doğru bilgiye sadece akıl yürüterek ulaşılabilir.

E) Algılar, doğru bilginin temelidir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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17 SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.
TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

12. SINIF

23. E. Husserl’in kurucusu olduğu fenomenolojiye  göre 
bilincin verileri incelenerek, görünenlerin içindeki öz 
bilinebilir.  Öz, varlığı varlık hâline getiren; onu o şey 
yapan temel nedendir. Nesnelerin içinde vardır ve 
bilinç onu sezgiyle kavrayabilir. Öze ulaşmak için 
önce zihinde bulunan bütün önceki bilgileri bir pa-
rantez içine alıp yok saymak gerekir. Bu sayede de 
geriye saf bir bilinç kalacak ve varlığın özü bu saf bi-
linçle kavranabilecektir. Husserl, aslında gerçekliğe 
mantıksal bir yolla ulaşılabileceğini savunmaktadır. 
Eğer nesnelerin dışsal özellikleri dışarıda bırakılırsa 
onların gerçekliği, özü bilinebilecektir. Örneğin bir 
ağacın gerçekliğine yönelik bir araştırmada, ağacın 
fiziksel özellikleri parantez içine alınırsa ağacın ger-
çekliği saf bilinç ile bilinebilecektir.

 Bu parçada açıklaması yapılan fenomenolojiye 
göre  aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Maddenin karşıtına dönüşerek varlığı oluşturdu-
ğu savunulmaktadır.

B) Varlığın katmanlı bir yapıya sahip olduğunu ifa-
de eder.

C) Varlığın özgürlükle gerçekleşebileceğini iddia 
etmektedir.

D) Nesnelerden ayrı bir metafizik varlık yoktur.

E) Varlığa salt akıl ile yönelindiğinde varlığın kay-
nağı bilinebilir.

24. H. Bergson’a göre yaşam, sürekli akış hâlinde olan 
dinamik ve değişen niteliktedir. Aklımızla sadece 
dış dünyayı kendi özgün perspektifimizden bilmeyi 
içeren göreceli bilgilere ulaşabiliriz. Asıl gerçekliği 
kavramak ise ancak içten bir kavrayışla mümkün-
dür. Bunu da ancak sezgiler sağlayabilir.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?

A) Yaşam ancak gönülle bilinebilir.

B) Varlığın temeli maddeseldir.

C) Doğru bilgi, deneyimle kazanılır.

D) İnsanın duyu organları bilgiye ulaşmada yeter-
sizdir.

E) Varlığın kaynağı saf zihinle bilinebilir.

25. Bir görüşe göre kuramları doğrulamanın biricik yolu 
yapılan tekil deneylerden genel çıkarımlara ulaş-
maktır. K. Popper’a göre bu yöntem, henüz deney-
lenmemiş durumları göz önünde bulundurmadığı 
için bilimsellik adına eksiklik içermektedir. Ona 
göre, doğadaki herhangi bir olayı veya olguyu tek 
tek varlıklardan genele yönelen bir akıl yürütme ile 
doğrulamak imkânsızdır. Bu yüzden bilimin yöntemi 
genelden özele akıl yürütme olmalıdır. Bilimselliğin 
ölçütü de doğrulama değil, yanlışlama olmalıdır.

 Bu parça, aşağıdakilerden hangisine eleştiri ni-
teliğindedir?

A) Paradigmaların öznel bir yapıda olmasına

B) Bilimin sürekli ilerleyeceği iddiasına

C) Tümevarımın, bilim için yeterli kabul edilmesine 

D) Bilim insanlarının öznel görüşlere sahip olması-
na

E) Bütün bilimlerin fizik bilimine indirgenmesine
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1. Bu testte Matematik alanına ait toplam 40 soru vardır.

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

18 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

3. Bir atletizm yarışmasında sırıkla atlama kategorisin-
de üç yarışmacı finale kalmıştır. Finalde, 1. ve 3. 
olan yarışmacıların atladıkları yükseklikler sırasıyla 
30  metre ve 2 6  metredir.

	 Buna	 göre,	 finalde	 2.	 olan	 yarışmacının	metre	
cinsinden	 atladığı	 yükseklik	 aşağıdakilerden	
hangisi	olabilir?

 A) 24   B) 33   C) 2 5
  D) 3 6   E) 2 10

4. 
     

2 6
3 2
7 3

6 8

+

-

 işleminin	sonucu	kaçtır?

 A) 
2
3

  B) 
5
7   C) 

8
11

  D) 2  E) 3

1. AB iki basamaklı, CAB üç basamaklı birer doğal 
sayı olmak üzere aşağıdaki çarpma işlemi veriliyor.

                      

AB
46

CAB
#

 Buna göre, A B C+ + 	toplamı	kaçtır?

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

2. Vizyona giren bir filmi izlemek için sinemaya giden 
Ece, Faruk ve Gizem koltuk düzeni aşağıda verilen 
salondan yan yana olan üç boş koltuğu almıştır.

          

 Ece ve Gizem’in koltuk numaralarıyla ilgili aşağıda-
kiler bilinmektedir.

• Ece’nin koltuk numarası tek sayıdır.
• Ece ve Gizem’in koltuk numaralarının toplamı 

çift sayıdır.

	 Buna	göre,	Faruk’un	koltuk	numarası	kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 12 D) 14 E) 20

24232221

19181716

14131211

Dolu Boş

9876

43 5

10

15

20

25

21
A B

SAHNE

C D E
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8. Berna, aklından bir doğal sayı tuttuktan sonra aşa-
ğıdaki çarkı çeviriyor. Okun gösterdiği dilimdeki iş-
lemi bu sayıya uyguluyor. Daha sonra çarkı bir kez 
daha çeviriyor. Benzer şekilde okun gösterdiği di-
limdeki işlemi bir önceki işlemden elde ettiği sayıya 
uyguluyor ve sonucu defterine yazıyor.

                   
13

ekle
3

ekle
5

çıkar

8 ile
çarp

2 ile
çarp

10’a
böl

	 Berna’nın	 defterine	 yazdığı	 sayı	 152	 olduğuna	
göre,	aklından	tuttuğu	sayı	en	az	kaçtır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

9.	 a,	b	ve	c	gerçek	sayıları	için

  
a b
b c
c a

5

9

3
3 6
3

+ =

+ =

+ =

	 olduğuna	göre,	b	kaçtır?

 A) 
3
1   B) 

4
3

  C) 
5
2

  D) 
6
1   E) 

7
6

5.	

  
!

! !
n

n n
1

2 3 1
9

+

+ + +
=^

^ ^
h

h h

 eşitliğini	sağlayan	n	doğal	sayısı	kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

6. A ve B sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere,

         
ki basamakl AB
D rt basamakl ABAB
Alt basamakl ABABAB

‹ ›
ö ›
› ›

 doğal sayılarının toplamı T ile ifade ediliyor.

	 Buna	göre,	T	sayısı	AB	sayısının	kaç	katıdır?

 A) 1023 B) 1123  C) 1234
  D) 10102  E) 10 203

7. a, b ve c birer gerçek sayı olmak üzere,

  · ·a b c b a c 01 1 1-

 eşitsizlikleri veriliyor.

	 Buna	göre;	a,	b	ve	c	sayılarının	işaretleri	sırasıy-
la	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) , ,+ + - B) , ,+ - + C) , ,+ - -

  D) , ,- + + E) , ,- - +
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10. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde, toplama işlemine 
göre birbirinin tersi olan A ve B sayıları ile 7 sayısı 
işaretlenmiştir.

       
	 A	sayısının	7’ye	olan	uzaklığı	10	birim	olduğuna	

göre,	B	sayısının	7’ye	olan	uzaklığı	kaç	birimdir?

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

11. n tane pozitif tam sayı böleni olan doğal sayıların 
oluşturduğu küme “n-li birlik kümesi” olarak adlan-
dırılıyor. Örneğin, 6 tane pozitif tam sayı böleni olan 
12 sayısı 6-lı birlik kümesinin bir elemanıdır.

 Buna göre,

I. Tüm asal sayılar 2-li birlik kümesinin elemanı-
dır.

II. 1-li birlik kümesi boş kümedir.
III. 3-lü birlik kümesindeki tüm elemanlarının bir 

tane asal çarpanı vardır.

 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

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

BA 7

12. 1’den 50’ye kadar numaralanmış 50 top bir torbaya 
atılıyor. Her seferinde torbadan rastgele bir top çeki-
liyor ve torbaya geri atılmıyor. Bu işleme, numarası 
hem 2’ye hem de 3’e tam bölünebilen bir top gelene 
kadar devam ediliyor.

 Buna	göre,	torbadan	en	fazla	kaç	top	çekilebilir?

 A) 37 B) 39 C) 40 D) 41 E) 43

13.  
               

 Yukarıdaki Venn şemasında, iki basamaklı doğal 
sayılardan;

• 2 ile kalansız bölünebilenlerin kümesi A,
• 5 ile kalansız bölünebilenlerin kümesi B,
• 20 ile kalansız bölünebilenlerin kümesi C

ile gösterilmiştir.

	 Buna	göre,	boyalı	bölge	ile	gösterilen	kümenin	
eleman	sayısı	kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

A B
C
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16. Üçüncü dereceden bir P x^ h polinomu x 12 +  ile tam 
bölünmektedir.

 P x^ h	polinomu,

       P P1 2 20= =^ ^h h
 eşitliğini	sağladığına	göre,	P 0^ h	değeri	kaçtır?

 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

17. Bir kitaplıkta bulunan matematik, Türkçe ve fen ki-
taplarının sayılarıyla ilgili aşağıdakiler biliniyor.

• Türkçe kitaplarının sayısı, matematik ve fen ki-
taplarının toplam sayısının yarısına eşittir.

• Matematik kitaplarının sayısı, Türkçe ve fen ki-
taplarının toplam sayısından fazladır.

	 Kitaplıkta	6	tane	fen	kitabı	olduğuna	göre,	mate-
matik	ve	Türkçe	kitaplarının	toplam	sayısı	en	az 
kaçtır?

A) 22 B) 28 C) 33 D) 36 E) 48

14. ABC üç basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, ta-
nım kümesi üç basamaklı doğal sayılar kümesi olan 
bir f fonksiyonu

  f ABC
A C
B

=
+

^ h

 biçiminde veriliyor.

 Buna göre,

  f f A123 41=^ ^h h
	 eşitliğini	sağlayan	A	rakamı	kaçtır?

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

15.	 Gerçek sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları

  
f x x
g x x 3

1
2

=

= -

-^
^
h
h

 biçiminde tanımlanıyor.

 Buna göre, g f a f a& =^ ^ ^h h h	eşitliğini	sağlayan	a	
sayısı	kaçtır?	

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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18. Bir portakal sıkma makinesi, portakalların içindeki 
suyun %75’ini açığa çıkararak elde ettiği portakal 
suyunu bir haznede topluyor. 

 Bu makineyle ağırlıkça %92 oranında su bulundu-
ran bir miktar portakal sıkılıyor.

	 Haznede	2070	g	portakal	suyu	biriktiğine	göre,	
makineyle	kaç	kg	portakal	sıkılmıştır?

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

19. Bir bilgisayar kasasının 3 tane CD yazıcısı vardır. 
Bu yazıcılar 10 dakikalık sürede en hızlı olandan en 
yavaş olana doğru sırasıyla 8, 5 ve 3 adet CD kop-
yalayabiliyor.

 Bu yazıcılarla toplam 2 saat sürecek bir kopyalama 
işi yapılacaktır. Tüm yazıcılarla aynı anda kopyala-
ma işine başlanıyor fakat 80 CD kopyalandığında 
en hızlı olan yazıcı bozularak devre dışı kalıyor. Di-
ğer iki yazıcıyla kopyalamaya devam edilip iş bitirili-
yor.

	 Buna	göre,	işin	bitmesi	toplam	kaç	dakika	sür-
müştür?

 A) 145  B) 150  C) 160
  D) 185  E) 190

20. Bir kırtasiyedeki mavi ve kırmızı kalemler, her bi-
rinde 3, 4 ya da 5 kalem olacak biçimde rastgele 
paketleniyor.

 Aşağıdaki 1. grafikte bu kalemlerin renklere göre 
dağılımı, 2. grafikte ise elde edilen paketlerin türlere 
göre dağılımı gösterilmiştir.

      

	 Elde	 edilen	 beşli	 paketlerin	 sayısı	 3	 olduğuna	
göre,	kırmızı	kalemlerin	sayısı	kaçtır?

A) 40 B) 42 C) 45 D) 48 E) 50

21. Aşağıda 1’den 5’e kadar numaralanmış beş kutu 
verilmiştir. 1, 2 ve 3 numaralı kutuların içinde                  
x gram ağırlığında, 4 ve 5 numaralı kutuların içinde 
ise x 2+  gram ağırlığında bilyeler bulunmaktadır.

 

4 4

 Numarası çift sayı olan kutulardan numara sayısı 
kadar, numarası tek sayı olan kutulardan ise numa-
ra sayısının bir fazlası kadar bilye alınıyor.

	 Alınan	bilyelerin	toplam	ağırlığı	92	gram	olduğu-
na	göre,	4	numaralı	kutudan	alınan	bilyeler	top-
lam	kaç	gramdır?

A) 12 B) 15 C) 20 D) 24 E) 32

Mavi
Dörtlü

Beşli

Üçlü

210°
120°

1. grafik 2. grafik

Kırmızı

240°
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24. Bir apartmanın en üst katında oturan Adnan, sabah 
evden çıkarken asansör çalışmadığı için merdiveni 
kullanıyor. Adnan, merdivenin basamaklarının dört-
te birini ikişer ikişer, diğer basamaklarını üçer üçer 
iniyor.

	 Adnan	merdiveni	 27	 adımda	 indiğine	 göre,	 bu	
merdiven	kaç	basamaklıdır?

A) 56 B) 64 C) 72 D) 84 E) 96

25.	 Bir yarısı ince, diğer yarısı kalın olan bir ip her iki 
ucundan aynı anda yakılıyor. Ateş; ipin ince kıs-
mında dakikada 2 metre hızla, kalın kısmında ise 
dakikada 1 metre hızla ilerleyerek ipin tamamını 7,5 
dakikada yakıyor.

	 Buna	göre,	bu	ipin	uzunluğu	kaç	metredir?

A) 18 B) 20 C) 21 D) 24 E) 25

22. Neriman Hanım’ın evinde 8 saatte 0,4 kilovat enerji 
tüketen A sınıfı bir buzdolabı vardır. Neriman Ha-
nım, bir beyaz eşya firmasının düzenlediği “Eskisi-
ni Getir Yenisini Götür!” kampanyası kapsamında 
evindeki buzdolabını verip yerine A+ sınıfı bir buz-
dolabı alıyor. Firma yetkilisi A+ sınıfı bir buzdolabı-
nın A sınıfı bir buzdolabına göre %30 daha az enerji 
tükettiğini ifade ediyor.

	 Buna	göre,	Neriman	Hanım’ın	yeni	aldığı	buzdo-
labı	50	saatte	kaç	kilovat	enerji	tüketir?

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

23. Altının saflığını ifade etmek için ayar kelimesi kulla-
nılır. %100 saf altın 24 ayardır. Saflık yüzdesi düş-
tükçe aynı oranda altının ayarı da düşer. Örneğin 
bir bilezik 12 ayar ise %50 oranında saf altın içeri-
yordur.

 Bir altın işletmecisi, 60 gram 14 ayar altın ile bir 
miktar saf altını eritip karıştırarak 18 ayar altın elde 
etmek istiyor.

 Buna	göre,	 işletmeci	kaç	gram	saf	altın	kullan-
malıdır?

 A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50
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26. Pastacı Sibel Hanım, imalathanesini bir ilaçlama fir-
masına 45 günde bir ilaçlatmaktadır. Sibel Hanım, 
üçüncü kez ilaçlama yaptıracağı gün özel bir pasta 
siparişi aldığı için ilaçlamayı 2 gün sonrasına ertele-
miştir.

	 Sibel	Hanım	üçüncü	ilaçlamayı	çarşamba	günü	
yaptırdığına	göre,	ilk	ilaçlamayı	hangi	gün	yap-
tırmıştır?

 A) Cuma B) Cumartesi C) Pazar
  D) Pazartesi E) Salı

27. Aşağıda, bir kafenin menüsü gösterilmiştir. Ancak 
baskı hatası olduğu için sıcak içeceklerin tümü me-
nüde yer almamaktadır.

         Menü
Ana Yemekler
Tavuk Şinitzel, Izgara Köfte
Kahvaltılıklar
Tost, Gözleme, Menemen
Soğuk İçecekler
Ayran, Limonata, Şalgam
Sıcak İçecekler
Türk Kahvesi, Çay

 Bu kafeye gelen bir kişi “bir çeşit ana yemek ve bir 
çeşit soğuk içecek” veya “bir çeşit kahvaltılık ve bir 
çeşit sıcak içecek” siparişi vermek istiyor. 

	 Bu	kişinin	21	farklı	seçeneği	bulunduğuna	göre,	
menüde	kaç	tane	sıcak	içecek	eksiktir?

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

28. Bir masada kırmızı, mavi, yeşil, mor ve pembe renk-
li beş kalem vardır.

          

 Bu kalemler, mavi kalemin hemen solunda kırmızı 
kalem ve mor kalemin hemen sağında yeşil kalem 
olacak şekilde yan yana dizilecektir.

	 Bu	iş	kaç	farklı	şekilde	yapılabilir?

A) 6 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18

29. Yaman ve Zeynep’in de içerisinde olduğu 7 kişilik 
arkadaş grubu, öğretmenlerini ziyaret etmek için iki 
taksi çağırıyor. İlk gelen taksiye rastgele dört kişi, 
sonra gelen taksiye de diğerleri biniyor.

 Buna	 göre,	 Yaman	 ve	 Zeynep’in	 aynı	 taksiye	
binmiş	olma	olasılığı	kaçtır?

 A) 
7
1   B) 

7
2   C) 

7
3

  D) 2
5

  E) 
3
5
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32.
                   

 Şekilde turuncu renkte verilen dört dik üçgen birbi-
rine eştir. Mor karenin alanı, dik üçgenlerden birinin 
alanının 2 katına eşittir.

	 Buna	göre;	ABCD	karesinin	bir	kenarının	uzun-
luğu,	 KLMN	 karesinin	 bir	 kenarının	 uzunluğu-
nun	kaç	katıdır?

 A) 2   B) 3   C) 5

  D) 
2
3

  E) 
3
4

33. Aşağıda, çerçevelenmiş bir resim gösterilmiştir. 

       

 Dikdörtgen biçiminde olan bu çerçevenin kenar 
uzunlukları 5 br ve 9 br’dir. Çerçevenin içerisindeki 
resim ise çerçevenin kenarlarına eşit uzaklıktadır.

	 Resmin	alanı	21	birimkare	olduğuna	göre,	 res-
min	çevresi	kaç	birimdir?

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

bir kare
ABCD bir kare
KLMN

D C

A B

N

M

L
K

5

9

30. 

           

	 Yukarıdaki	verilere	göre,	x y+ 	toplamı	kaç	dere-
cedir?

A) 130 B) 140 C) 150 D) 160 E) 170

31. 

 

	 Yukarıdaki	verilere	göre,	x	kaç	birimdir?

 A) 6 5   B) 38   C) 9 2
  D) 10  E) 12

A

E

x

y

20°

80°

B

F

D

C

//
//

°

AB EF
DE CF

m ABD

m

m B

m

BDE

CF x

EFC y

20

08

°=

=

=

=

^
^
^
^

h
h
h
h

%

%

%

%

G
2

4 E

A

B D C

x

ABC bir gen
AB BC
G a rl k merkezi
BE AD
BE br
GE br
AC x

2
4

üç

€› ›
=

=

=

=

=
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34. Ayşe’nin kenar uzunlukları 15 br ve 20 br olan 
ABCD dikdörtgeni biçiminde bir kartonu vardır (1. 
şekil). 

 Ayşe bu kartonla aşağıdaki işlemleri yapıyor.

• Kartonu AB kenarı, AD kenarı üzerine gelecek 
biçimde katlayarak AE kat izini oluşturuyor (2. 
şekil). Katladığı kısmı açarak kartonu 1. şekil-
deki biçimine getiriyor.

• Daha sonra CD kenarı, AD kenarı üzerine gele-
cek biçimde katlayarak DF kat izini oluşturuyor 
(3. şekil). Kartonu yine 1. şekildeki biçimine ge-
tiriyor.

• Kat izlerinin kesim noktasını G harfiyle isimlen-
diriyor (4. şekil).

 Buna	göre,	GFE	üçgeninin	alanı	kaç	birimkare-
dir?

 A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 25

A A BʹD D

B CEC20
1. şekil 2. şekil

15

AA Cʹ DD

CFB B EF

G

4. şekil3. şekil

35.	 Aşağıdaki şekil, üçü eş dikdörtgen ve biri eşkenar 
üçgen biçiminde olan dört parça kartonla oluşturul-
muştur.

      

 Yeşil kartonun AB kenarı, mavi kartonun CD kenarı-
na paraleldir.

	 Dikdörtgen	kartonların	uzun	kenarı	2 3 4+ 	cm	
olduğuna	göre,	kısa	kenarı	kaç	cm’dir?

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

36. Aşağıdaki şekilde, bir noktasal ışık kaynağının önü-
ne konan 3 br yarıçaplı bir madenî paranın perde-
de oluşturduğu gölge gösterilmiştir. Işık kaynağının 
madenî paraya olan uzaklığı 8 br, perdeye olan 
uzaklığı ise 24 br’dir.

      

	 Buna	göre,	perdede	oluşan	gölgenin	alanı	 kaç	
birimkaredir?

 A) 36p  B) 48p  C) 64p

  D) 72p  E) 81p

A

C D

B

8

24

3

Para

Perde
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TEMEL	MATEMATİK	TESTİ	BİTTİ.
FEN	BİLİMLERİ	TESTİNE	GEÇİNİZ.

39. Aşağıda, ABCDEF düzgün altıgeni ile A merkezli 
BF ve CE çember yayları verilmiştir.

         

	 BF	çember	yayının	uzunluğu	 34 	birim	olduğu-
na	göre,	CE	çember	yayının	uzunluğu	kaç	birim-
dir?

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

40. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki 
cisim birim küplerle oluşturulmuş ve cismin tüm yüz-
leri sarıya boyanmıştır.

      

	 Buna	göre,	cismi	oluşturan	birim	küplerden	kaç	
tanesinin	yalnızca	iki	yüzü	sarıya	boyanmıştır?

 A) 22 B) 24 C) 25 D) 26 E) 28

A B

E

F C

D

37. Aşağıda, birer kenarları çakışık olan düzgün altıgen 
biçiminde dört eş kâğıt verilmiştir.

     

• Turuncu kâğıdın KL kenarı, BL doğrusu üzerin-
dedir.

• A noktası mavi kâğıdın bir köşesidir.
• .AB B dirL’=

• Kâğıtların bir kenarının uzunluğu 2 birimdir.

 Buna göre, AB 	uzunluğu	kaç	birimdir?

 A) 3 2   B) 4 2   C) 3 3

  D) 4 3   E) 3 5

38. ,a bN^ h noktası, dik koordinat düzleminin IV.  bölge-
sindedir.

	 Buna	 göre,	 aşağıdaki	 noktalardan	 hangisi	 dik	
koordinat	düzleminin	II.	bölgesindedir?

 A) ,K a b-^ h B) ,L a b-^ h C) ,M b a^ h
  D) ,P b a-^ h E) ,R b a-^ h

A

B K L



FEN BİLİMLERİ TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15 - 20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. Hava sıcaklığının 20°C olarak ölçüldüğü bir günde,  
          I

 yol kenarında duran 120 cm uzunluğundaki ağacın 
          II

 dalından kopan bir elma yere düştü. 200 gram kütleli 
               III

 elmanın yere düşmesinde etkili olan kuvvet kütle  
                  IV

 çekim kuvveti idi.

 Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerle veri-
len fiziksel niceliklere ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) I numaralı nicelik skaler bir niceliktir.

B) II numaralı nicelik temel büyüklüklerdendir.

C) III numaralı nicelik türetilmiş bir büyüklüktür.

D) IV numaralı büyüklük vektörel bir büyüklüktür.

E) IV numaralı büyüklük türetilmiş bir büyüklüktür.

2. Birbirine paralel yollarda, tünele doğru sabit hızlar-
la hareket eden tren ve otomobilin hızları sırasıyla 
20 m/s ve 15 m/s’dir.

    4 m

Tünel

16 m

20 m/s

15 m/s

 t = 0 anındaki konumları şekildeki gibi olan tren ve 
otomobil, 7. saniye sonunda tüneli tamamen terk et-
mektedir.

 Buna göre, trenin uzunluğu kaç metredir?

A) 35 B) 45 C) 55 D) 65 E) 75

3. Aynı ortamda bulunan, eşit kütleli K ve L saf mad-
deleri katı hâldedir. Maddeler,  özdeş ısıtıcılarla ısı-
tıldığında, sıcaklıklarında meydana gelen değişimin 
verilen ısıya bağlı grafiği aşağıdaki gibi olmaktadır. 

0

Sıcaklık

Isı

L
K

 Buna göre;

 I. K maddesinin katı haldeki öz ısısı L maddesinin 
katı haldeki öz ısısından büyüktür.

 II. K maddesinin erime ısısı L maddesinin erime ısı-
sından büyüktür.

 III. K maddesinin sıvı haldeki öz ısısı L maddesinin 
sıvı haldeki öz ısısından büyüktür.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

yatay

yatay düzlem

düzlem ayna

düşey4. Üzerinde dijital saat 
bulunan yatay düz-
lemin üzerine, yatay 
düzleme dik olacak 
biçimde bir düzlem 
ayna şekildeki gibi 
yerleştirilmiştir. 

 Buna göre, saatin aynadaki görüntüsü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A)  B)  C) 

  D)  E) 
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5. Sonsuz uzunluktaki düz bir telden sabit elektrik akı-
mı geçirildiğinde, telden r kadar uzaklıktaki noktalar-
da meydana gelen manyetik alan kuvvet çizgilerin-
den biri şekildeki gibidir.

r K

2

1

O

 Buna göre;

 I. Telden 2 yönünde akım geçmektedir.

 II. Telde elektronların hareketi 1 yönündendir.

 III. Telden geçen akım şiddeti arttırılırsa K noktasın-
daki manyetik alan şiddeti artar.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

6. Yükleri q1 ve q2 olan iki cisim, birbirinden d kadar 
uzaklıkta şekildeki gibi tutulurken aralarındaki elekt-
riksel kuvvetin büyüklüğü F’dir.

 

d

LK

q1 q2

 Aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılıyor.

  K cismine, K cismiyle özdeş nötr iletken bir küre 
dokundurulup ayrılıyor.

  K cismi, L cisminden 2d uzaklıktaki bir noktaya 
yerleştiriliyor.

 Buna göre, yukarıdaki işlemler sonucunda ci-
simlerin aralarındaki elektriksel kuvvetin büyük-
lüğü kaç F olur?

A) 
2
1

  B) 
4
1

  C) 
6
1

  D) 
8
1

  E) 
12
1

7. Esnek bir yay üzerinde, oklarla gösterilen yönlerde 
ilerleyen iki atmanın t = 0 anında konumları şekilde-
ki gibidir.

Serbest
uç

Sab�t
uç

 Atmalar t sürede iki bölme ilerlediklerine göre, 
5t süre sonra atmaların konumu aşağıdakiler-
den hangisi gibi olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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8.  Kezzap

  Sud kostik

  Amonyak

  Yemek sodası

  Sofra tuzu

 Yukarıda yaygın adları verilen maddelerin kaç 
tanesinin formülünde sodyum (Na) elementi var-
dır?

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

9. 

e– e–

 1H atomunun 1. yörüngesindeki elektron dışarıdan 
enerji verilerek 2. yörüngeye geçiriliyor.

 Bu olay sonucunda oluşan Hidrojen atomu ile 
ilgili;

 I. Uyarılmış atomdur.

 II. Yüksek enerjili ve kararsızdır.

 III. Periyodik cetveldeki yeri değişmiştir.

 yargılarından hangileri yanlıştır?

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

  D) I ve II  E) II ve III

10. 

X

Y
T

Z

1

2 5 7

2

3

Per�yot numarası

Değerl�k
elektron
sayısı

 X, Y, Z ve T baş grup elementlerinin periyot numa-
ralarına karşı değerlik elektron sayılarının değişim 
grafiği yukarıda verilmektedir.

 Buna göre,

 I. X doğada monoatomik yapıda ve gaz halinde 
bulunur.

 II. Y elementinin grup numarası 7’dir.

 III. Z elektron ilgisi en yüksek elementtir.

 IV. T elementinin proton sayısı 17’dir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II  C) I ve IV

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

11. Metalik 
katı

Kovalent 
katı

İyonik 
katı

Moleküler 
katı

CO2

Fe

KNO3

C (grafit)

C6H12O6

Çelik

 

Yukarıdaki tabloda katı türlerine ait örnekler veril-
mektedir.

 Buna göre, katıların kaç tanesinin türü yanlış ve-
rilmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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12. İlaç çeş�tler�

Sert ve
sıkıştırılmış
�laçlardır.

III
alet�yle
vücuda

uygulanır.

Sürüldükler�
yüzeye

tamamen
dağılırlar.

Şurup Hap I İğne

Süspans�yon
ve Emüls�yon

hal�nde
olab�l�rler.

II
yoluyla
vücuda
alınırlar.

 İlaç çeşitleri ile ilgili yukarıda verilen kavram ha-
ritasında I, II ve III numaralı boşluklara yazılması 
gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

 

I II III

A) Krem Damar Enjektör

B) Draje Deri Spatül

C) Merhem Ağız Enjektör

D) Kapsül Ağız Mukoza

E) Merhem Damar Enjektör

13. Laboratuvarda deney yapan bir öğrenci X katısı 
ve Y sıvısıyla bir homojen karışım hazırlamıştır. 
Bir süre sonra X katısının Y sıvısında bir kısmının 
çöktüğünü gözlemlemiştir. Oluşan çözelti …I… çö-
zeltidir. Karışımı ısıtan öğrenci kabın dibindeki katı 
miktarının azaldığı gözlemlemiştir. X katısının çözü-
nürlüğü ısı …II… çözünmedir. Oluşan karışımı bile-
şinlerine ayırmak isteyen öğrenci …III… yöntemini 
kullanmalıdır.

 Karışımlarla ilgili deney yapan öğrenci ile ilgili 
verilen paragrafta I, II ve III numaralı boşluklara 
hangi ifadeleri getirilmelidir?

 

I II III

A) Doymuş Alan Basit damıtma

B) Aşırı doymuş Veren Basit damıtma

C) Doymamış Alan Buharlaştırma

D) Doymuş Veren Süzme

E) Aşırı doymuş Alan Ayrımsal damıtma

14. COONa
– +

 Yukarıda yapısı verilen sabun ile ilgili,

 I. Bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilir.

 II. Toprak ve su kirliliğine sebep olur.

 III. Eldesinde NaOH kullanıldığında katı sabun elde 
edilir.

 yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

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

  D) I ve II  E) II ve III

 

15. Komünitede yer alan canlı türleri arasında çeşitli et-
kileşimler vardır. Bu ilişki, popülasyonların yoğunlu-
ğu üzerinde etkili olabilmektedir.

 İlişki Popülasyon yoğunluğu üzerine etkileri

I İlişki, her iki tür için de faydalıdır.

II İlişki, bir tür için yararlı, diğer tür için zararlıdır.

III Bir tür ilişkiden yarar görürken diğer tür etkilenmez.

IV İlişki, her iki tür için de zararlıdır.

 Tabloda numaralı verilen türler arası ilişkiler 
aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiş-
tir?

 
I II III IV

A) Mutualizm Parazitizm Kommensalizm Rekabet

B) Mutualizm Rekabet Kommensalizm Parazitizm

C) Kommensalizm Parazitizm Mutualizm Rekabet

D) Mutualizm Kommensalizm Rekabet Parazitizm

E) Kommensalizm Rekabet Mutualizm Parazitizm
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TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

16. Aşağıda verilen soyağacında X kromozomu ile taşı-
nan çekinik gene dayalı bir özelliği fenotipinde gös-
teren bireyler taralı olarak gösterilmiştir.

1

2 3

5

4

 Soyağacında numaralı verilen bireylerden han-
gisinin genotipi kesin olarak bilinemez?

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

17. Bölünmekte olan bir hayvan hücresinin, bölünmenin 
bir evresindeki durumu şekilde gösterilmiştir.

 Hücrenin geçirdiği bölünme çeşidi ve bu hücre 
ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğ-
rudur?

A) Bölünme, hasar görmüş bir dokunun onarımını 
sağlamak amacıyla gerçekleşmektedir.

B) Hücre, bölünmenin metafaz evresindedir.

C) Bu evrede hücrede sekiz kromatit bulunmakta-
dır.

D) Bu bölünme çeşidi, gamet oluşumunu sağla-
maktadır.

E) Bu evrede kardeş kromatitler hücrenin zıt kutup-
larına çekilmektedir.

18. Kloroplast ve mitokondri organelerinde gerçek-
leşen,

 I. ATP sentezi,

 II. nükleotit tüketimi,

 III. protein sentezi,

 IV. ATP tüketimi

 olaylarından hangileri çekirdek içinde de mey-
dana gelir?

A) Yalnız II B) I ve III C) II ve IV

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

19. Omurgalı hayvanların tamamında aşağıda veri-
len özelliklerden hangisi ortak olarak gözlenir?

A) Tüm yaşam boyunca, kemik dokudan yapılmış 
bir iç iskelete sahip olma

B) Akciğerler ile gaz değişimini gerçekleştirme

C) İç döllenme ile çoğalma

D) Sabit vücut ısılı olma

E) Kanın, böbrekler tarafından süzülmesi ile idrar 
oluşturulması

20. Aşağıda bazı organik moleküller verilmiştir:

 I. Maltoz

 II. DNA

 III. Sakkaroz

 IV. Polipeptid

 Bu moleküllerin içerebildikleri monomer çeşidi 
sayısı bakımından büyükten küçüğe doğru sıra-
laması nasıl olmalıdır?

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

C) IV - III - II - I  D) II - IV - I - III

            E) III - IV - II - I



TÜRKÇE 

1) D 

2) B 

3) C 

4) C 

5) D 

6) E 

7) B 

8) A 

9) D 

10) D 

11) A 

12) B 

13) A 

14) D 

15) C 

16) A 

17) D 

18) C 

19) B 

20) A 

21) D 

22) E 

23) D 

24) D 

25) C 

26) D 

27) E 

28) A 

29) E 

30) C 

31) C 

32) B 

33) B 

34) B 

35) E 

36) B 

37) C 

38) A 

39) D 

40) C 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER 

1) D 

2) E 

3) C 

4) E 

5) E 

6) E 

7) C 

8) E 

9) C 

10) D 

11) C 

12) B 

13) E 

14) D 

15) A 

16) E 

17) A 

18) E 

19) D 

20) E 

21) B 

22) D 

23) E 

24) A 

25) C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK 

1) A 

2) D 

3) B 

4) C 

5) A 

6) E 

7) D 

8) B 

9) E 

10) D 

11) C 

12) E 

13) B 

14) C 

15) D 

16) E 

17) C 

18) A 

19) E 

20) B 

21) D 

22) C 

23) D 

24) C 

25) B 

26) E 

27) C 

28) A 

29) C 

30) B 

31) A 

32) B 

33) A 

34) E 

35) A 

36) E 

37) D 

38) C 

39) B 

40) E 

 

 

 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ 

1) C 

2) C 

3) D 

4) C 

5) E 

6) D 

7) A 

8) C 

9) C 

10) C 

11) B 

12) C 

13) A 

14) B 

15) A 

16) E 

17) D 

18) C 

19) E 

20) B 
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TYT • Türkçe A

1. Bu testte Türkçe alanına ait toplam 40 soru vardır.

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

TÜRKÇE TESTİ

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde 
belirtilen sözün anlamı yoktur?

A)	 Koluna	girip	ona	destek	olmayı	aklımdan	geçir-
sem de buna katiyen yeltenmem. (asla)

B)	 Gemiciler;	 gördüklerini,	 yaşadıklarını,	 tanık	 ol-
duklarını	aralarında	bile	konuşmazlar.	(üstelik)

C)	 Ne	durumda	olduğunu	anlamamız	için	gidip	ona	
göz	 atmamız	 gerekiyordu.	 (kısa	 bir	 süre	 bakı-
vermek)

D)	 Çürümüş,	 ağır	 bir	 hava;	 kapının	 açılmasıyla	
yüzümüze	 vurarak	 denize	 doğru	 yayılıp	 gitti. 
(yoğun)

E)	 İnsanların	 hiç	 yoktan	 parlayan	 öfkesini,	 şimdi	
daha	iyi	anlıyorum.	(sebepsiz	olarak)

2.	 Her	 yıl	 sinemanın	 yeni	 ve	 nitelikli	 filmlerini	 seyir-
ciyle	 buluşturmak	 ve	 Türk	 sinemasının	 ulusal	 ve	
uluslararası	 sektörel	 alanda	 görünürlüğünü	 artır-
mak	 adına	 düzenlenen	 Ulusal	 Uzun	 Metrajlı	 Film	
Yarışması’nda	bu	yıl	da	8	ödül	kategorisi	yer	alıyor.

 Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Her	yıl	sinema	ile	 ilgili	çok	sayıda	yarışma	dü-
zenlenmektedir.

B)	 Ulusal	 Uzun	 Metrajlı	 Film	 Yarışması,	 sinema	
adına	düzenlenen	en	eski	etkinliktir.

C)	 Ulusal	Uzun	Metrajlı	Film	Yarışması’nda	en	az	
iki	kez	8	kategoride	ödül	verilmiştir.

D)	 Türk	sinemasının	ulusal	ve	uluslararası	alanda-
ki	görünürlüğü	yıldan	yıla	artmaktadır.

E)	 Ulusal	 Uzun	 Metrajlı	 Film	 Yarışması’nın	 en	
önemli	hedefi,	seyirciyi	yeni	ve	nitelikli	 filmlerle	
buluşturmaktır.

3. Karanlığın Sol Eli	 (	 )	 bir	 solukta	 okuyup	 bitirdiğim	
ve	 çok	 sevdiğim	bir	Ursula	K.	 Le	Guin	 romanı	 (	 )	
Bilinen	türden	bir	bilim	kurgu	romanı	değil	(	)	roma-
nın	sıra	dışı	bir	konusu	ve	tarzı	var.	Konusu	her	ne	
kadar	başka	bir	gezegende	geçse	de	uzay	araçları,	
robotlar,	 üstün	 teknolojiler,	 zamanda	 yolculuk	 vs.	
bu	romanın	konusunu	oluşturmuyor.	Romana	konu	
olan	şey	ise	bunların	hepsinden	daha	sıra	dışı	(	)	Bu	
gezegenin	halkı	(	)

 Bu parçada ayraçla belirtilen boş yerlere aşa-
ğıda verilen noktalama işaretlerinden hangileri 
sırasıyla getirilmelidir?

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

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

  E) (,) (…) (,) (:) (…)

4. Virginia	Woolf	deyince	akıllarda	çok	renkli	bir	portre	
canlanıyor.	Kimi	zaman	hüzünlü	 renkler	ağır	bası-
yor.	Woolf’un	eserlerinden	taşan	zekâsına	ve	şapka	
çıkartılacak	 bilge	 cümlelerine	 yakıştıramıyor	 insan	
bu	hüznü.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçadaki 
altı çizili sözle aynı anlamda bir söz kullanılma-
mıştır?

A)	 Eleştirmenler,	kitabı	takdir	etmekten	kendilerini	
alamamışlardı.

B)	 Şimdiye	kadar	onun	şiirlerini	beğenmeyen	kim-
se	çıkmadı.

C)	 El	değmeden	yapılmış	hissini	veren	bu	nadide	
sanat	eserine	hayrandı.

D)	 Yazarın	 etkileyici	 anlatımı	 karşısında	 söyleye-
cek	sözü	kalmamıştı.

E)	 Kitapta	 anlatılanlar	 hem	 bireysel	 hem	 de	 top-
lumsal	anlamda	çok	yararlıydı.
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5. Farklı	bir	kültürle	 tanışıp	kaynaşmanın	hem	müzik	
kariyerime	hem	de	kendi	kişisel	gelişimime	katkıda	
bulunacağına	 inandığım	 için	 İstanbul	 gibi	 dünya	
medeniyetlerini	içinde	barındıran	bir	şehirden	sonra	
dünya	başkentlerinden	biri	olan	Londra’ya	taşınma-
ya	karar	verdim.	Londra’nın	yaşam	mozaikleri	açı-
sından	İstanbul’a	olan	benzerliği	beni	buraya	çekti.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)	 Dönüşlülük	zamiri	 B)	İşaret	zamiri
C)	 Adlaşmış	sıfat	 D)	Edat
	 	 	 E)	Niteleme	sıfatı

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin an-
lamını durum bakımından niteleyen bir sözcük 
yoktur?

A)	 O,	 salonu	 temizlerken	 ben	 kitapları	 raflardan	
güçlükle		indirdim.

B)	 Bir	 süre	 sonra	 kütüphanemdeki	 işime	döndüm	
tekrar.

C)	 Beline	taktığı	bezlerden	birini	alıp	aceleyle	kitabı	
sildi.

D)	 Çocukken	 okuduğum	 kitaplarımı	 bile	 özenle	
saklarım.

E)	 Kitaplardan	yüzüme	yumuşak	ve	ılık	bir	rüzgâr	
esti.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır?

A)	 Astronomlar,	Güneş’in	 yaklaşık	 10	milyon	 katı	
enerji	yayan	bir	ölü	yıldız	keşfettiler.

B)	 15	 Eylül’de	 NASA’nın	 uzayda	 yaklaşık	 20	 yıl	
boyunca	 görev	 yapan	Cassini	 uzay	 aracı,	 Sa-
türn’ün	 atmosferindeki	 hikâyesini	 tamamlaya-
cak.

C)	 Kızıl	gezegen	Mars’ta	kalıcı	kolonilerde	yaşama	
projesi	 için	 yapılan	 200	 bin	 başvuru	 arasında	
eleme	yapıldı.

D)	 Gökyüzünün	en	parlak	yıldızı	olan	Sirius	Dün-
ya’dan	görülebilmektedir.

E)	 Bu	yılın	Nisan	ayında	Cassini,	Grand	Finale	de-
nen	görevinin	son	safhasına	başladı.

8. Meyveleri	 iyice	 yıkayıp,	 ayıklayıp	 bazılarının ise 
                   I

	 kabuklarını	soyup	istediğiniz	kadar birer porsiyon 
                   II

	 olarak	poşetlere	koyun.	İçerisinde	hava	kalmayacak	 
           III
 

şekilde	 bir	 pipetle	 poşetlerin	 havasını	 alın,	 ağzını	 

 sıkıca	kapatın	ve	poşetleri	derin	dondurucuya	kaldırın.
    IV

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşa-
ğıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla veril-
miştir?

 

I II III IV

A) Zamir Edat Zarf Sıfat

B) Zamir Edat İsim Zarf

C) Sıfat Bağlaç İsim Zarf

D) Sıfat İsim Zarf Sıfat

E) Zamir Bağlaç İsim Sıfat

9. Bir	yazar	için	en	büyük	mutluluk,	yarattığı	karakter- 
                    I

 lerin	okurların	kalbinde	yer	edinmesi	ve	hayat	boyu	
onların	en	yakın	arkadaşı	olarak	kalması.	Özellikle 
       II

	 çocuk	ve	gençlik	edebiyatında böylesi büyülü	kah- 
           III       IV

 ramanlar yaratabilmek, genç	okurları edebiyatla bu- 
             V

	 luşturmak	ve	kitap	okumanın	aslında	dünyanın	en	
keyifli	 yolculuğu	 olduğunu	 hissettirmek	 açısından	
çok	kıymetli.

 Yukarıda numaralanmış sözlerden hangisi sıfat 
tamlaması değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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10. (I)	Sanat	eserinin	 ilk	özelliği,	 tabiatı	 taklit	etmektir.	
(II)	 Sanatkâr;	 tabiatta	 gördüğü	 nesnelerin	 benzer-
lerini,	 eserinde	 taklit	 yoluyla	 anlatır.	 (III)	 Kökleri	
eski	çağlara	kadar	uzanan	bu	görüşe	göre	sanatın	
kaynağı	tabiattır.	(IV)	Burada	taklit	esas	olduğu	için	
sanat	 eserinin	 başarılı	 sayılmasının	 ölçütü,	 aslı-
na	benzerliktir.	 (V)	Sanat	eseri;	konu	olarak	aldığı	
nesneyi	veya	olayı,	aslına	benzettiği	ölçüde	başarılı	
kabul edilir.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	 I.	cümlenin	yükleminde	ek	eylem	vardır.

B)	 II.	cümle	birleşik	yapılı	bir	cümledir.

C)	 III.	cümlede	birden	fazla	edat	vardır.

D)	 IV.	cümlenin	nesnesinde	isim	tamlaması	vardır.

E)	 V.	cümlenin	yüklemi	birleşik		fiildir.	

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu yoktur?

A)	 Annesini	 her	 şeyden	 çok	 seviyordu	 ve	 üzme-
mek	için	çok	çaba	harcıyordu.

B)	 Kitabı	hızlı	bir	şekilde	okudu	ve	özetini	çıkardı.

C)	 Geçen	gün	yağan	yağmurda	kendine	dikkat	et-
mediği	için	hasta	olmuştu.

D)	 Ortalık	 toplanıldıktan	 sonra	 hemen	 dışarı	 çık-
mıştı.

E)	 O	 da	 bildiklerini	 söylemekte	 ısrarcı	 ama	 inatçı	
değildi.

12. (I)	 Acı	 bir	 geçmiş	 doldu	 içine.	 (II)	 Üniversiteyi	 ka-
zandığını	öğrendiği	gün,	suçluluk	hissinin	yerini	hiç	
iyileşmeyen,	 derin	 bir	 kırgınlığın	 aldığı	 tek	 gündü. 
(III)	O	günden	başka	böyle	narin	bir	yerinden	kırıldı-
ğını	hiç	hatırlamıyor.	(IV)	Postacı	felsefeye	girdiğini	
gösteren	 kâğıdı	 getirdiğinde,	 babasının	 yüzünde	
beliren	 anlatılamaz	 derinlikteki	 hayal	 kırıklığıyla	
başlayan	o	sonuçsuz	yolculuğun	acısı	hiç	dinmedi.	
(V)	 Babası	 “Tahsil	 edecek	 başka	 şey	 bulamadın	
mı?”	demişti.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de sıfat-fiil yoktur?

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

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki za-
manla çekimlenmiş fiil, geniş zaman anlamında 
kullanılmamıştır?

A)	 Babamın	mutlu	olduğu	konuşurken	belli	oluyor	
en	çok.	

B)	 Canımı	sıkan	kim	olursa	hemen	söylüyorum.

C)	 Böyle	 zamanlarda	 içimin	 acısına	 dayanamıyo-
rum.

D)	 Elvan	arada	bir	kocasıyla	yemeğe	geliyor	bize.

E)	 Nahit	de	yakında	üniversiteden	mezun	oluyor.

14. 18	ve	19.	yüzyıl	Osmanlı	şehir	dokusunu	yansıtan	 
Safranbolu	evleri,	Safranbolu’nun	simgesi	durumun-
da ve turistik değerlerin	 başında	 geliyor.	 Toprak 
            I

	 zemine	 inşa	 edilmemiş	 olmaları	 ve	 yumurta	 akın-
dan	inşa	edilmiş	olmaları	evlerin	depreme	dayanıklı 
           II             III

	 olmasını	sağlamış.	Safranbolu’nun	kalbi	olarak	ka-
bul	 edilen	 ve	 tarih	 kokan	 çarşıda	 hem	 yerel	 halk 
      IV

	 hem	turist	olarak	buraya	gelenler,	vakitlerinin	büyük 
              V

	 bir	çoğunluğunu	burada	geçiriyor.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
si isim kökünden türemiştir?

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

15. Ellerimin önündeki dallar da

	 Sarıldı	yaprağa,

	 Göremiyorum	karşı	yamacı.

	 Erken	mi	yoldayım,

	 Ben	mi	geciktim?

 Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur?

A)	 Ünsüz	düşmesi

B)	 Ünsüz	değişimi

C)	 Ünsüz	benzeşmesi

D)	 Ünlü	daralması

E)	 Kaynaştırma
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16. I.	Eskiden,	 önemli	 bir	 kişiye	 gönderilecek	mektu-
bun	yazısına,	süslemesine	özen	gösterilirdi.	

	 II.	Yazımı	 biten	 mektup,	 değerli	 bir	 iple	 sarılarak	
gönderilirdi. 

	 III.	Âşığın	ahı,	 içinde	kıvılcım	ve	alevler	barındıran	
bir	duman	sütunu	şeklinde	resmedilir.		

	 IV.	Gençken	ara	sıra	kendi	kendine	konuştuğu	söy-
lenirdi.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri 
ögelerinin sıralanışı bakımından aynıdır?
A) I ve II  B) I ve III C) I ve IV
  D) II ve III E) III ve IV   

17. (I)	Türk	edebiyatındaki	sanatsal	akımları	araştırdı-
ğımızda	 birçoğunun	 siyasal	 ve	 toplumsal	 kaynaklı	
yoğun	 bir	 fikir	 atmosferinden	 etkilenmek	 suretiyle	
veya	bazı	sanatsal	 fikir	akımlarına	 tepki	olarak	or-
taya	çıktığını	görürüz.	(II)	Bir	hareketin	doğuşunda	
etki	ve	tepki	unsurları	rol	oynar.	(III)	İkinci	Yeni	şiir	
hareketi	bu	çerçevede	kendinden	önceki	dönemle-
rin	edebî,	toplumsal	ve	siyasal	koşullarından	etkile-
nen	bir	süreç	içerisinde	doğmuştur.	(IV)	İkinci	Yeni,	
Cumhuriyet	Dönemi’nde	ortaya	çıkmış	bir	şiir	hare-
ketidir.	(V)	İlk	çekirdekleri	1954’te	değişik	dergilerde	
görülmüştür.	 (VI)	 1956’da	 haftalık	 Pazar	 Postası	
gazetesinde	 toparlanarak	 ilkeleri	 belirginleşmeye	
ve	bir	akıma	dönüşmeye	başlamıştır.	

 Bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf 
hangi cümleyle başlar?

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

18. (I)	 İnsanlarla	 aramıza	 örülen	 duvarlar	 yıkıldıktan	
sonra	hayata	yeni	bakış	açılarıyla	bakmaya	başla-
rız.	(II)	Böylece	yeni	yüzler,	şahsiyetler,	dostlar	ve	
dostluklar	 olduğunu	 fark	 ederiz.	 (III)	 Dostun	 iyisi,	
insanın	 kötü	 gününde	 kendini	 gösterir.	 (IV)	 Bunu	
fark	ettiğimiz	anda	da	ayrılık	nehirlerinin	iki	yakasını	
kavuşturan	 yeni	 köprüler	 kurmuş	 oluruz.	 (V)	 Artık	
önümüzde	 yeni	 ufuklar	 olmasının	 huzurunu	 bütün	
benliğimizle	 hissedip	 yeni	 bir	 şuur,	 yeni	 bir	 hayat	
anlayışıyla	yeni	ufuklara	kanat	çırpmak	üzere	gemi-
mizin	yelkenlerini	açabiliriz.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

19. (I)	 Çocuklarda	 görülen	 parmak	 emme	 davranışı	
üzerine	 yapılan	 çalışmalar	 daha	 çok	 diş	 hekimle-
rinin	çalışmalarından	oluşmaktadır.	 (II)	Dolayısıyla	
bu	davranışın	nedenlerine	ilişkin	çalışmalar	oldukça	
kısıtlıdır.	(III)	Parmak	emme	davranışı	sıklıkla	stres	
yaratan	 durumlarda	 ortaya	 çıkmaktadır.	 (IV)	Uyku	
zamanı	çocuklar	için	oldukça	stresli	bir	zaman	dilimi	
olmaktadır.	(V)	Dolayısıyla	yatma	zamanı	geldiğin-
de	çocuklarda	emme	davranışı	görülebilir.

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

A)	 I.	 cümlede,	 çocuklardaki	 parmak	 emme	 dav-
ranışı	 ile	 ilgili	çalışmaların	sıklıkla	yapıldığı	uz-
manlık	alanı	belirtilmiştir.

B)	 II.	cümlede,	parmak	emme	davranışı	ile	ilgili	ça-
lışmaların	yetersizliğinden	söz	edilmiştir.

C)	 III.	 cümlede	 parmak	 emme	 davranışının	 daha	
çok	hangi	durumlarda	belirdiğine	yer	verilmiştir.

D)	 IV.	cümlede,	çocukların	ruhsal	gerilim	yaşadığı	
bir	zaman	kesitinden	bahsedilmiştir.

E) V. cümlede, bir önceki cümlede belirtilen duru-
ma	bağlı	olarak	ortaya	çıkabilecek	bir	davranış-
tan	söz	edilmiştir.

20. I.	Bu	kısa	ve	özlü	sözlerde,	atalar	tarafından	atfe-
dilen	duygu	ve	düşünce	yoğunluğu	söz	konusu-
dur.

	 II.	Atasözlerinde;	 akıllı,	 mantıklı	 ve	 bilgili	 olmaya	
büyük	değer	verilmiştir.

	 III.	Bu	 nedenle	 bazı	 kimseler	 mevcut	 bir	 durumu	
uzunca	izah	etmek	yerine,	o	durumu	en	iyi	ve	öz	
biçimde	açıklayan	bir	atasözü	kullanır.

	 IV.	Atasözleri,	 toplumun	 kültürünü	 ve	 çeşitli	 olgu	
veya	 olaylara	 ilişkin	 zihniyetini,	 üstü	 kapalı	 bir	
biçimde	yansıtan	en	öz	ve	etkili	ifadelerdir.	

	 V.	Nitekim	atasözlerinde	kullanılan	çeşitli	edebî	sa-
natların,	söz	tasarrufu	sağlamak	ve	sözün	etkisi-
ni	güçlendirmek	gibi	iki	önemli	işlevi	vardır.	

 Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir 
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında han-
gisi dışta kalır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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21. (I)	 “Viranşehir”,	Anadolu’nun	pek	çok	yerleşiminde	
antik	 kalıntılara	 sahip	 alanlar	 için	 “harabe”	 görün-
tüleri	 sebebiyle	 yerel	halk	 tarafından	kullanılan	bir	
tanımlama.	 (II)	Hatta	 bu	 tanımlama	bazı	 yerlerde,	
o	 yerleşimin	 resmî	 adı	 olarak	 da	 uzun	 yıllar	 varlı-
ğını	 korumuş.	 (III)	 Selçuklular	 harap	 ve	 yıkık	 ele	
geçirdikleri	bu	kente	Viranşehir	adını	vermişler.	(IV)	
Mevki	hâlâ	bu	isimle	de	biliniyor.	(V)	Hadrianapolis	
antik	 kenti;	 Karabük’ün	 Eskipazar	 ilçe	 merkezinin	
batısında,	 Viranşehir	 olarak	 adlandırılan	 alan	 ve	
çevresindeki	arazi	üzerinde	konumlanıyor.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden önce, düşüncenin akışına göre	 “İşte	
Hadrianapolis	de	(Hadrianus’un	kenti)	bu	antik	kent-
lerden	biri.”	cümlesi getirilmelidir?

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

22. “Estetik”	 sözcüğü	 Grekçe	 aisthesis	 ya	 da	 aistha-
nesthai	sözünden	gelir.	Aisthesis	sözcüğü	duyum,	
duyulur	algı	anlamına	geldiği	gibi	aisthanesthai	söz-
cüğü	de	duyu	 ile	algılamak	anlamına	gelir.	Estetik	
bu anlamda ----	.	Estetik	bilimini	kuran	ve	ona	bu	adı	
veren	 Alexander	 G.	 Baumgarten’a	 göre	 estetiğin	
temel	belirleyici	motifi,	duyusal	bilgidir.	Baumgarten	
Aesthica isimli eseriyle estetik bilimini temellendir-
miş,	duyu	bilgisini	araştırmıştır.	

 Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışı-
na göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A)	 bir	manzarayı	hoşlanarak	seyretmek,	bir	müzik-
ten	zevk	almak	gibi	 ilk	planda	duyusal	bir	olay	
olarak görünür

B)	 akıl	ve	duyular	alanı	arasındaki	gerilimi	gideren	
bir	konumdadır	

C)	 insan	üzerinde	etkili	olmuş,	 ideolojik	olarak	da	
kullanılmış	ve	irdelenmiştir	

D)	 duyulur	 algının,	 duyusallığın	 sağladığı	 bilgi	 ile	
ilgili	bir	bilim	olarak	düşünülür	

E)	 insanlar	tarafından	iyi,	güzel,	hoş	bulunur;	zor-
lanmadan benimsenir

23. Tolstoy	 der	 ki:	 “Söylediklerimin	 yankı	 bulmadığını	
gördüğüm	an,	dilim	tutulur	benim.”	Yankısı	kendisidir	
insanın,	taşıdığı	kalptir.	Yere	sağlam	adımlarla	bas-
mak	için	adımımızı	ağır	atmalıyız	yere.	Öyle	ağır	ol-
malı	ki	duruşumuz,	sıradan	rüzgârlarla	sallanmamalı	
gönül	 tahtımız.	 Yankısı	 kendisidir	 insanın.	 Zikri	 ile	
fikrinin	birleşmesidir.	Bilgisayar	başından	kalkmayan	
ve	çocuğuna	bilgisayarın	zararları	hakkında	telkinler	
veren	doktorun	tutumu	ile	yaş	kemâle	erdi,	diyerek	
kitapları	 tozlu	 raflarda	bırakıp	öğrencilerinden	kitap	
okumalarını	isteyen	muallimin	tutumu	aynıdır.	---- .

 Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A)	 Öğretmek	fiilinin	kutsallığına	gölge	düşürmemeli	
yeni	çağ	mimarları

B)	 Hayatı	dolu	dolu	yaşaması	insanın,	hayata	karşı	
bir	iyi	niyet	hareketidir

C)	 İleriyi	görmek	için,	sağlam	adımlarla	yaklaşmalı	
ötelere 

D)	 Kuşkularını	bir	kenara	bırakmalı	 insan,	sağlam	
gözlerle	bakmalı	hayata	

E)	 Söylemler	 uygulamaya	 geçirilmezse	 sözlerin	
yankısında	kaybolur	insan

24.	 I.	Sosyolojinin	 ortaya	 çıkışında	 belirleyici	 olan	 iki	
unsurdan	bahsetmek	mümkündür.

	 II.	On	sekizinci	yüzyıl	Avrupası’nda	yaşanan	deği-
şim,	on	dokuzuncu	yüzyılda	Avrupalı	düşünürler	
tarafından	bir	“kriz”	olarak	algılanmıştır.

	 III.	Bilimsel	 düşünüşte	 toplum	 dendiğinde	 akla	 ilk	
gelen	kavram,	sosyolojidir.

	 IV.	Bunlardan	birincisi:	Aydınlanma,	Sanayi	Devrimi	
ve	Fransız	Devrimi’nin	etkisiyle	Avrupa	toplum-
larında	meydana	gelen	değişimdir.

	 V.	Toplumu	inceleyen,	özgün	bir	bilim	dalı	olan	sos-
yoloji,	on	dokuzuncu	yüzyılda	ortaya	çıkmıştır.

 Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluştu-
racak biçimde sıralandığında hangisi baştan 
üçüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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25. 	 Yaşar	Kemal,	“köy	romancısı”	adlandırmasına	duy-
duğu	tepkiyi	dile	getiriyordu.	“Köy	romancısı”	deyimi	
ne	kadar	yanlışsa	“İstanbul	 romancısı”	da	o	kadar	
yanlıştır.	 Ne	 diyordu	 Yaşar	 Kemal:	 “Ben	 köylüyü	
yazdığım	için	kötü	romancı	olamam	ancak	kötü	ro-
man	yazdığım	 için	 kötü	 romancı	olurum.”	diyordu.	
Öyleyse	 İstanbul	 romancısını	da	 İstanbulluyu	yaz-
dığı	için	değil,	kötü	roman	yazdığı	için	kötü	romancı	
saymalıdır.	

 Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıka-
rılabilir?

A)	 Yaşar	Kemal	“köy	romancısı”dır.

B)	 İstanbullu	 yazarlar	 konuyu	 işleyiş	 bakımından	
iyi	romancı	değildir.

C)	 Üslup,	iyi	yazar	olmanın	ilk	şartıdır.

D)	 İyi	romancılar,	köy	edebiyatına	uygun	eser	ve-
renlerden	çıkar.

E)	 Bir	 yazarın	başarısı	 işlediği	 konulara	bakılarak	
değerlendirilemez.

26. Burada	akşamla	sabah	el	ele	vermiş,	ufkun	çevre-
sinde dönüp duruyor. Biri giderken öbürü geliyor. 
Yollarda	yerine	konulmamış	bir	tek	taş,	bir	avuç	top-
rak	yok.	Kentlerde,	köylerde	her	ev	boyalı.	Her	evin	
penceresindeki	perdeler	pırıl	pırıl	kolalı.	Bahçe	kö-
şelerinde	bir	bebek	köşkü	gibi	duran	tavuk	kümes-
leri	bile	boyalı.	Boyasız	bir	tahta	parçası	görülemez.	
Evlerine	iyi	boya	süremeyenler,		daha	ucuz	olduğu	
için	 kırmızı	 aşı	 boyası	 kullanıyor	 ve	 oturduğu	 yeri	
kara,	kirli	yüzlü	bırakmıyor.

 Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A)	 Görsel	ögelere	yer	verilmiştir.

B)	 Niteleyici	sözcükler	kullanılmıştır.

C)	 Benzetme	yapılmıştır.

D)	 Kişileştirme	sanatından	yararlanılmıştır.

E)	 Kanıları	değiştirme	amacıyla	yazılmıştır.

27. Güncel Türkçe Sözlük ’te	 “dil”	 şöyle	 tanımlanmak-
tadır:	 “İnsanların	 düşündüklerini	 ve	 duyduklarını	
bildirmek	 için	kelimelerle	veya	 işaretlerle	yaptıkları	
anlaşma.”	 Bu	 tanımdan	 dilin	 iletişimi	 sağlayan	 ve	
seslerden	 oluşan	 bir	 sistem	 olduğu	 anlaşılmakta-
dır.	“Kültür”	kelimesi	 ise	“Tarihsel,	 toplumsal	geliş-
me	süreci	 içinde	yaratılan	bütün	maddi	ve	manevi	
değerler	 ile	 bunları	 yaratmada,	 sonraki	 nesillere	
iletmede	kullanılan,	insanın	doğal	ve	toplumsal	çev-
resine	 egemenliğinin	 ölçüsünü	 gösteren	 araçların	
bütünü.”	biçiminde	açıklanmaktadır.	Milletlerin	kül-
türleri,	 dilleri	 sayesinde	 nesilden	 nesile	 aktarılır.	
Bundan	 hareketle	 dilin	 “kültür	 taşıyıcısı”	 olduğu	
rahatlıkla	söylenebilir.	Kültürlere	ait	bütün	değer	ve	
kavramlar	da	tarihî	süreç	içerisinde	dile	bir	biçimde	
yansır.	Kültürel	değerlerle	zenginleşen	dil,	milletle-
rin	hafızası	hâline	gelir	ve	kuşaklar	arasındaki	tarihî	
ve kültürel köprüleri kurar.

 Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ula-
şılabilir?

A)	 Dil	ve	kültür,	birbirini	besleyen	ve	oluşturan	 iki	
önemli	kavramdır.

B)	 Dilin	asıl	görevi,	kuşaklar	arası	kültür	taşıyıcılığı	
yapmaktır.

C)	 Kültür	 ögeleri,	 dilin	oluşumundan	sonra	ortaya	
çıkmıştır.

D)	 Dil	ve	kültür	kavramları,	zaman	içerisinde	farklı	
şekillerde	tanımlanmıştır.

E)	 İnsanlığın	 yarattığı	maddi	 ve	manevi	 değerleri	
önemli	kılan,	dildir.
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28. Şiir,	bilgi	aktarmak	için	yazılmaz.	Şiirin	aktardığı	şey	
bilgi	 değil,	 yaşantıdır.	 Duygulardan,	 imgelerden,	
düşlerden,	 özlemlerden	 oluşmuş	 bir	 yaşantı	 biri-
kiminin	 ürünüdür	 şiir.	 Dış	 dünyayı	 duyular	 yoluyla	
bize	tanıtıyor,	duyularımızı	çalıştırıp	inceltiyor.	Şiir,	
gördüğümüz	 gibi,	 bilgi	 dağarcığımızı	 zenginleş-
tirme,	 bize	 bilmediklerimizi	 öğretme	 gibi	 bir	 amaç	
gütmüyor.	Bunun	yerine	 yaşamı	değişik	 yönleriyle	
algılamayı,	duyarlılığımızı	keskinleştirmeyi	sağlıyor.	

 Bu parçaya göre şiir ile ilgili

	 I.	Sezme	gücümüzü	besleyip	geliştirir.	

	 II.	İnsanın	varoluşunu	irdeler.

	 III.	Düşünsel	bir	gaye	taşımaz.

	 IV.	Doğrudan,	zekâya	hitap	eder.

 ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

  D) II ve IV E) III ve IV

29. İlkel	 insanlar	 hastalıklarını	 tedavi	 için	 ilk	 olarak	
kuşkusuz	 sihir	 ve	 büyü	 kullanmışlardı.	 Belki	 onun	
yanında	 doğal	 maddelerden	 de	 yararlanmışlardı.	
Fakat	 o	 zamanlara	 ait	 yazılı	 belge	 olmadığı	 için	
bunların	ne	olduğu,	nasıl	kullanıldığı	bilinmiyor.	Her	
konuda	olduğu	gibi	bu	konuda	da	ilk	yazılı	belgeler	
Sümerlerden	geliyor.	Onlar,	4500	yıl	önceden	has-
talıklara	ve	ilaçlara	ait	belgeler	yazmaya	başlamış-
lardır.	 İki	 yüz	 yıldan	 beri	 yapılan	 kazılardan	 çıkan	
binlerce	 tablet	 arasında	 doktorluk	 ve	 ilaçlarla	 ilgili	
bir	hayli	belge	bulundu.	Yalnız	bunların	hemen	hep-
si	 Sümerlerin	 siyasi	 hayattan	 çekildiği	 zamana	 ait	
Akad	dilinde	yazılmıştı.

 Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A)	 Tarihteki	ölümcül	hastalıklar

B)	 Sümerlerde	tıp	

C)	 Tıp	tarihi	

D)	 Doğal	ilaçlar	

E)	 Sümerlerin	önemi

30. Hangi türden olursa olsun bir sanat ürününden tat 
alınması,	 onun	 kavranmasıyla	 doğru	 orantılıdır.	
Eseri	ne	kadar	çok	anlamışsak	elde	edeceğimiz	haz	
da	 o	 kadar	 yüksek	 olacaktır.	 Anlamak	 ise	 araştır-
makla,	irdelemekle,	aklın	dışındaki	güçlere	elverdi-
ğince	az	pay	bırakmakla,	izlenimlerimizi	dile	döküp	
başkalarına	iletir	hâle	getirmekle	gerçekleşebilir.

 Bu parçadan

	 I.		Bir	eseri	anlamak	ona	kafa	yormakla	mümkün-
dür.

	 II.	Her	sanat	eseri	mutlaka	bir	ana	fikir	barındırır.

	 III.	Sanatsal	 bir	 yapıttan	 zevk	alabilmek	onu	anla-
mayla	doğru	orantılıdır.

	 IV.	Kimi	sanatsal	eserleri	anlamak	 için	bir	kılavuza	
gereksinim duyulur.

 yargılarından hangileri çıkarılabilir?

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

31. Şehre	okumaya	gelenlerin	dostudur	kitapları.	Yurtta	
kalanların,	 öğrenci	 evlerinin…	 Alın	 teriyle	 bir	 şey	
almaya	 çalışanların	 günlük	 tutanıdır	 o.	 Ben	 bura-
dayım	ey	okur,	sen	neredesin,	diye	hesap	sormaz;		
okur	da	oradadır	zira.	 İyi	okur,	ne	okuyacağını	bi-
lendir.	Hani	insanları	boyutlarına	göre	ayırıp	küçük	
insanların	 yazarı	 falan	 diye	 kulp	 takarlar	 ya...	 O, 
küçük	büyük	ebat	ayrımının	dışında	kalanların	ya-
zarıdır.	

 Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili vurgulan-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A)	 Her	kesimden	okura	seslendiği

B)	 Yazdıklarının	kolayca	anlaşıldığı	

C)	 Orta	sınıfı	daha	çok	ele	aldığı	

D)	 Eserlerinde	emeğin	büyük	payının	olduğu	

E)	 Hitap	edeceği	okur	kitlesini	iyi	seçtiği
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32. 	 Fiziksel	gelişim,	bedeni	oluşturan	tüm	organların	
gelişmesini;	boyun	uzamasını,	kilonun	artması-
nı,	 kemiklerin	 gelişimini,	 dişlerin	 çıkmasını	 ve	
değişimini;	kas,	beyin,	sistem	ve	duyu	organları-
nın	gelişimini	kapsamaktadır.	Bireyin	kişiliği	üze-
rinde	en	çok	etkisi	görülen	gelişim	alanı,	fiziksel	
gelişimdir.	 Özellikle	 koşma,	 atlama,	 tırmanma	
gibi	fiziki	güç	gerektiren	oyunlar;	çocuğun	solu-
num,	dolaşım,	sindirim	gibi	sistemlerinin	düzenli	
çalışmasını	sağlar.

 	 Çocuk	 için	 oyun;	 bedensel,	 zihinsel	 ve	 ruhsal	
açıdan	yararlı	bir	egzersiz	anlamına	gelmekte-
dir.	 Anne	 karnından	 itibaren	 başladığı	 gelişim	
serüvenine	 oyun	 sayesinde	 sosyal	 çevreyi	 dâ-
hil	 eden	 birey,	 toplum	 ve	 sosyal	 dünya	 ile	 ta-
nışmaktadır.	 Çocuk,	 yaşadığı	 çevrede	 daima	
başkaları	 ile	ilişki	hâlindedir.	Çocuk	oyunlarının	
çoğunda	sosyal	bir	yapı	vardır.	Çocuk;	oyun	ile	
sosyal	 kimlik	 kazanır,	 aile	 bireylerinin	 rollerini	
üstlenerek	sorumluluklarını	 ve	bireylerin	 kişilik-
lerini	öğrenir,	meslek	gruplarını	ve	onların	rolle-
rini kavrar.

 Bu iki parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A)	 İki	farklı	görüş	arasındaki	benzerlikler	ortaya	ko-
yulmuştur.

B)	 Aynı	 olgu	 farklı	 yönleriyle	 değerlendirilip	 ele	
alınmıştır.	

C)	 Aynı	konuya	ilişkin	karşıt	görüşlerin	olduğu	vur-
gulanmıştır.

D)	 Aynı	düşünceyi	benimsetmeye	yönelik	farklı	an-
latım	tekniklerinden	yararlanılmıştır.

E)	 Farklı	üsluplar	kullanılsa	da	konu	benzer	neden-
lerle	açıklanmıştır.

33. Muhabir:

 (I) ----

 Tiyatrocu:

	 —	 Sahneye	 koyduğumuz	 oyunların	 öncelikle	 yer-
li	 olmasına	 özen	 gösteriyoruz.	 İçinde	 yaşadığımız	
toplumun	dertlerine,	meselelerine,	sıkıntılarına	do-
kunmak	 istiyoruz.	Topluma	ayna	tutarken	yaraları-
mızı	da	sarmaya,	iyileştirmeye	çalışıyoruz.	

 Muhabir:

 (II) ----

 Tiyatrocu:

	 —	 Tiyatro,	 tüm	 güzel	 sanatları	 bünyesinde	 barın-
dıran	bir	sanattır.	Bu	özelliği	ve	seyircisiyle	bire	bir	
canlı	 etkileşim	 kurması	 nedeniyle	 aklın	 ötesinde	
duygulara	da	hitap	eden	güçlü	bir	dildir.	Tiyatroya	
önem veren toplumlar salt sanat üretimi olarak de-
ğil;	 aynı	 zamanda	 siyasi,	 hukuki,	 içtimai	 ve	 ahlaki	
bakımdan	da	kendilerini	geliştirebilirler.

 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A)	 I.	 Tiyatroda	 oyuncuların	 performansını	 neler	
etkilemektedir?

	 II.	 Tiyatroyu	topluma	yaymak	için	ne	gibi	adım-
lar	atılmalıdır?

B)	 I.	 Oyunlarınızın	içeriği	hakkında	bilgi	verir	mi-
siniz?

	 II.	 Tiyatronun	halka	yeterince	ulaşabildiğini	dü-
şünüyor	musunuz?

C)	 I.	 Oyun	seçiminde	nelere	dikkat	ediyorsunuz?

	 II.	 Tiyatro	 alanında	 güzel	 örnekleri	 artırmak	
için	neler	yapılmalı	sizce?

D)	 I.	 Oyunlarınızda	öncelikli	hedefiniz	nedir?

	 II.	 Sizce,	tiyatronun	toplumsal	faydaları	neler-
dir?

E)	 I.	 Bugüne	kadar	ne	tür	oyunlar	sergilediniz?

	 II.	 Tiyatro	oyunları	dışında	başka	çalışmaları-
nız	var	mı?
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34. Uzun	süre	kahramanlarımın	neden	tarihten	çıkıp	da	
karşıma	dikildiklerini	 düşündüm.	Fakat	 onların	 sa-
dece	 tarihî	 kahramanlar	 olmadıklarını	 fark	 etmem	
zor	 olmadı.	Bir	 zamana	ait	 gibi	 görünseler	 de	her	
zamana	aittir	onlar.	Sırtlarında	eski	zaman	elbiseleri	
vardır	 ama	meseleleri,	 her	 zamanın	meseleleridir.	
Aşkları,	 ihanetleri,	 yöneticilerin	 halklarıyla	 ilişkileri	
ve	daha	bir	sürü	şey.	Böylece	aynı	insan	olduğumu-
zu	görürüm.	

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen 
roman kahramanlarını niteleyen sözlerden biri 
değildir? 

A)	 Tarihî	kimliğe	sahip	

B)	 Her	türlü	güçlüğe	göğüs	geren

C)	 Gerçeğe	uygun	

D)	 Tüm	çağlara	seslenen	

E)	 Yaşamdaki	kişilerle	örtüşen

35. İçinde	bulunduğumuz	yüzyılın	getirdiği	rekabet	ku-
rallarının	etkisiyle	bir	yere	yetişme	telaşında	geçen	
günlük	 hayatın	 rutini,	 yavaşlıkla	 fark	 edilebilecek	
güzelliklerin	 kaçırılmasına	 ve	 o	 huzurlu	 zamanla-
rı	geride	bırakmamıza	sebep	oldu.	Dünya	o	kadar	
hızlandı	 ki	 insanlar	 yeniden	 yavaşlamayı	 keşfe-
diyor.	Yeni	 şehirler	 kuruluyor,	 yeni	 yaşam	alanları	
inşa	ediliyor.	Yavaşlamak,	artık	tüm	bu	yönleriyle	bir	
yaşam	felsefesi	hâline	gelmeye	başladı.	

 Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine varılamaz? 

A)	 Çağımızda	rekabet	unsuruyla	bazı	güzelliklerin	
farkına	varılamamaktadır.	

B)	 Her	şeye	yetişme	telaşı,	insan	yaşamının	değiş-
mezi	hâline	gelmiştir.	

C)	 Yavaşlamak,	 insana	 huzurlu	 bir	 yaşam	 ortamı	
sunar.

D)	 İnsanlar,	yavaş	yaşama	felsefesini	benimseme-
ye	başlamıştır.	

E)	 İnsanlar,	hızla	birlikte	kaçan	değerlerin	 farkına	
vardığından	yavaşlamaya	yönelmiştir.

36. İnsanoğlu,	 yeryüzüne	 ayak	 bastığı	 andan	 itibaren	
sürekli olarak bilgi edinme ve yeni bilgiler üretme 
çabası	içinde	olmuştur.	Bu,	aslında	insan	olma	de-
ğeriyle	de	 ilgilidir.	Doğru	bilgi,	 insanı	doğru	 tercih-
lere	götürür.	Dolayısıyla	konunun	değerini	anlamak	
ve	değerlendirmesini	yapabilmek	 için	önce	bilginin	
ne	 olduğuna	 dair	 tanımlamalara	 bakmak	 gerekir.	
Bilgi;	 sözlük	anlamıyla	öğrenme,	araştırma,	birçok	
gözlem/tecrübe	yoluyla	elde	edilen	malumat	ve	kav-
rayışın	tümüdür.	İnsanı	değerli	kılan,	bilme	yetisi	ve	
imkânıdır.	İnsan	bu	imkânla	araştırır,	öğrenir,	sorgu-
lar	ve	kendi	hayatını	inşa	eder.

 Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A)	 Bilgiye	ulaşma	 insan	olma	 ile	bağlantılı	bir	du-
rumdur.

B)	 Bilme	yeteneği	insana	kıymet	kazandıran	bir	ni-
teliktir.

C)	 Sağlıklı	 bilgi,	 insanın	 doğru	 yönlenmesini	 sağ-
lar.

D)	 Bilgi	kirliliği	hem	toplumsal	hem	de	bireysel	açı-
dan	sakıncalı	sonuçlar	doğurur.

E)	 İnsan,	var	olduğundan	beri	öğrenme	süreci	içe-
risindedir.
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SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Tüm	dünyada	çoksatar	listelerine	giren	kitapta;	ağaç-
ların	 birbirleriyle	 arkadaşlık	 kurduğunu,	 birbirlerini	
koruduklarını,	 aralarında	 bilgi	 alışverişinde	 bulunup	
yavrularını	 yetiştirdiklerini	 okuyunca	 ağaçlara	 ba-
kışınız	değişiyor.	Dünyaca	ünlü	bir	 derginin	 çok	sa-
tanlar	 listesinin	zirvesinden	 iki	yıl	boyunca	 inmeyen,	
yayımlandığı	hemen	her	ülkede	satış	 rekorları	kıran	
Ağaçların Gizli Yaşamı,	 satışa	 sunulmasından	 bu-
güne	Türkiye’de	de	en	çok	okunan	kitaplar	 listesine	
girdi.	Ağaçlar	ve	ormanlar	üzerine	düşüncelerini	her	
kesimden	insanın	anlayacağı	bir	üslupla	dile	getirmiş-
tir	Wohlleben.	Kitabın	 kapak	 tasarımı	da	albenisiyle	
dikkat	çekiyor.	

37. Bu parçada sözü edilen kitapla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A)	 Satıldığı	her	ülkede	en	çok	satanların	zirvesinde	
yer	almıştır.	

B)	 Ağaçların	yaşamına	 farklı	bir	pencereden	bak-
maktadır.	

C)	 Herkesin	anlayabileceği	bir	biçemi	vardır.	

D)	 Okurun	ağaçlara	bakış	açısını	değiştirmektedir.	

E)	 Etkileyici	bir	kapak	tasarımı	vardır.

38. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A)	 Kişisel	değerlendirmelerde	bulunulmuştur.

B)	 Devrik	cümleye	yer	verilmiştir.

C)	 Karşılaştırmadan	yararlanılmıştır.

D)	 Kişileştirmeye	yer	verilmiştir.

E)	 Sayısal	verilerden	yararlanılmıştır.

39 - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bir	 aşk	 ve	 ıstırap	 serüveni	 olan	 Leyla	 ve	 Mecnun	
hikâyesi,	 Arap	 edebiyatından	 ziyade	 İran	 ve	 Türk	
edebiyatlarında	yankı	bulmuş	ve	nihayet	en	güzel	ve	
muhteşem	 meyvesini	 büyük	 şairimiz	 Fuzulî’nin	 ka-
leminden	vermiştir.	Leyla	ve	Mecnun	konusunu	 İran	
edebiyatında	 işleyen	 şairlerin	 en	 önemlileri	 Nizamî,	
Hüsrev	Dehlevî,	Camî	ve	Atifî’dir.	Bu	şairler	Leyla	ve	
Mecnun	yazan	Türk	şairlerinin	de	ilham	aldığı	üstat-
lardır.	 Türk	 edebiyatında	 da	 bu	 konu	XV.	 yüzyıldan	
itibaren	 işlenmeye	 başlanmıştır.	 Önceleri,	 İranlı	 bü-
yük	 üstatların	 Leyla	 ve	 Mecnun	 vadisinde	 açtıkları	
yolu	 izleyerek	mesnevilerini	kaleme	alan	şairlerimiz,	
zamanla	kendi	çizgilerini	yakalamayı	bilmişler	ve	yerli	
edayı	yansıtan	güzel	eserler	vermişlerdir.	Türk	edebi-
yatında	“Leyla	ve	Mecnun”	adıyla	yazılan	eser	sayısı	
otuzu	bulmakla	beraber	kütüphanelerde	ve	özel	eller-
de	 nüshalarına	 rastlananların	 sayısı	 yirmiyi	 geçme-
mektedir.	 Bunların	 en	 eskileri	 Edirneli	 Şahidî’nin	 ve	
Ali	Şir	Nevaî’nin	Leyla ve Mecnun larıdır.

39. Bu parçaya göre Leyla ve Mecnun hikâyesi ile 
ilgili

	 I.	Hakkındaki	ilk	mesnevi	Fuzulî’ye	aittir.	

	 II.	En	beğenilen	anlatımlarını,	Arap	edebiyatı	 ver-
miştir.	

	 III.	İranlı	şairler,	bu	hikâyeyi	ustaca	işlemişlerdir.	

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

  D) I ve II  E) II ve III

40. Bu parçada, Leyla ve Mecnun yazan şairlerle il-
gili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A)	 Türk	şairlerin	üretkenliği	ile	ilgili	nicel	veriye	

B)	 İranlı	şairlerin	Türk	şairleri	etkilediğine	

C)	 Türk	şairlerin	özgün	bir	üslup	benimsediğine	

D)	 En	nitelikli	örneklerinin	Türk	edebiyatında	görül-
düğüne

E)	 Türk	şairlerin	millî	motifler	kullandığına
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1. I. Durum: Batı	 Kök	 Türklerin	 başında	 bulunan	
İstemi	Yabgu,	Orta	Asya	ipek	ticaretinin	bir	bölümü-
nü	elinde	tutan	Akhunlara	karşı	Sasanilerle	işbirliği	
yapmıştır.

 II. Durum: Sasanilerin	 Soğdlu	 ipek	 tüccarlarının	
geçişini	yasaklaması	üzerine	İstemi	Yabgu,	bu	kez	
Sasanilere	karşı	Bizans’la	işbirliği	yapmıştır.

 Bu iki durum dikkate alındığında;

	 I.	Orta	Asya	ekonomisi	 için,	 İpek	Yolu	önemli	 bir	
yere	sahiptir.

	 II.	Batı	Kök	Türk	Yabgusu,	devletin	çıkarları	doğrul-
tusunda	değişken	bir	siyaset	izlemiştir.

	 III.	Kök	Türklerle	Bizans	sürekli	ittifak	içinde	olmuş-
lardır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

  D) I ve II  E) II ve III

2. Hz. Ömer Dönemi’nde gerçekleştirilen;
 	 Beytül	Mâl’ın	oluşturulması
 	 Kadı	ataması	yapılması

  Vali tayin edilmesi

 	 Hicrî	Takvim’in	hazırlatılması

 faaliyetleri seçeneklerde  verilen alanlar ile eş-
leştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Askerî  B) İdari  C) Adli
	 	 D)	İlmî	 	 E)	Mali

3. Osmanlı	Devleti’nde	ilk düzenli	ordu	Orhan	Bey	dö-
neminde	oluşturulan	 yaya	ve	müsellemlerden	olu-
şan	birliklerdir.		

 Orhan Bey’in bu birlikleri oluşturarak;

	 I.	sınır	güvenliğini	sağlama,

	 II.	fetihleri	hızlandırma,

	 III.	merkezî	otoriteyi	güçlendirme
 amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek iste-

diği söylenebilir?

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

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

4. 5	Ağustos	1921’de	çıkarılan	Başkomutanlık	Yasası	
ile	 TBMM’nin	 yasama,	 yürütme	 ve	 yargı	 yetkileri 
3	ay	süreliğine	Mustafa	Kemal	Paşa’ya	bırakılmıştır.	
Ayrıca	Mustafa	Kemal	Paşa’ya	başkomutanlık	yet-
kisi	tanınmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Pa-
şa’nın yasama yetkisini kullandığına kanıt ola-
rak gösterilebilir?

A)	 Büyük	Taarruz’u	yönetmesi

B)	 Sakarya	Savaşı’na	bizzat	katılması

C)	 Maarif	Kongresi’ni	toplaması

D)	 Tekâlif-i	Millîye	Emirleri’ni	yayınlatması

E)	 Bazı	mahkemelere	gözlemci	olarak	katılması

5. 17	Şubat	1926	tarihinde	dönemin	en	çağdaş	kural-
ları	esas	alınarak	hazırlanan	Türk	Medeni	Kanunu	
kabul	edilmiştir.	Bu	kanunun	kabulü	ile	Türk	kadın-
larına	daha	önce	sahip	olmadıkları	bazı	haklar	 ta-
nınmıştır.

 Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle 
Türk kadınının;

	 I.	mirastan	eşit	pay	alma,

	 II.	boşanma,

	 III.	seçme	ve	seçilme	

 haklarından hangilerini elde ettiği söylenebilir?

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

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



TYT • Sosyal Bilimler A

12 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

6. Haritalar,	Dünya’nın	ve	ülkelerin	tanınmasında	yar-
dımcı	 olan	 araçlardır.	Haritaların	 kolay	 anlaşılabil-
mesi	 için	 üzerinde	 bulunması	 gereken	 elemanlar-
dan	birisi	de	harita	işaret	tablosudur.

 Lejant:	Harita	ile	belirtilmek	istenen	doğal	ve	beşerî	
oluşumların	tanıtıldığı	işaret,	sembol	ve	kısaltmalar	
tablosudur.	Bu	 işaret	ve	semboller	haritanın	kulla-
nım	amacına	uygun	olmalıdır.

  

KISALTMALARİŞARETLER

Baraj setti ve gölleri

Doğal geçitler

Dağ zirveleri

Büyük şehirler

Şehirler

İlçe merkezleri

Ülke sınırları

Demiryolları

Otoyollar

Karayolları

Eşyükselti eğrileri

Akarsular

Limanlar Brj.  : Barajlar
Ov.  : Ova
Dğ.  : Dağı
T. : Tepe
Kör.  : Körfez
Ad.  : Ada
Br.  : Burun
Geç. : Geçit 

 Buna göre yukarıda verilen işaret, sembol ve 
kısaltmalar, aşağıdaki haritalardan hangisinde 
daha çok kullanılır?

A)	 Asya	Kıtası	iklim	dağılış	haritası

B)	 Türkiye	mülki	idari	bölümler	haritası

C)	 Türkiye	fiziki	haritası

D)	 Kıbrıs	Adası	yıllık	izoterm	haritası

E)	 Türkiye	deprem	haritası

7. 

 Büyük	kanatlı	kuşların,	havanın	kanatları	üzerindeki	
akış	hızını	artırmak	için	kalkıştan	önce	rüzgâra	karşı	
koşmaları	gerekir.	Bu	koşunun	rüzgâra	karşı	olması	
kuşların	havalanmasına	daha	fazla	yardımcı	olur.

  Kuşun konumu mb: Milibar

1040 mb

I
II

IIIIV

V

1015 m
b

1010 m
b

10
05

 m
b

995 m
b

10
25

 m
b

1020 mb

1030 mb

 Buna göre; yukarıdaki izobar haritasında ko-
numu belirtilen kuşun yerden havalanmasını 
kolaylaştıran en uygun koşu yolu numaralanmış 
ok yönlerinden hangisi olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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8. Bazı	 hayvanlar	 mevsim	 geçişlerinde	 yaşamlarını	
sağlıklı	bir	şekilde	sürdürebilmek	 için	kış	uykusuna	
yatar.	Hayvanların	kış	uykusu	genel	olarak	sonba-
har	mevsimi	sonunda	başlar,	ilkbahar	mevsimi	baş-
larında	sona	erer.

  

I II

IV

III

 Haritada işaretlenen alanlardaki hayvanların kış 
uykusu süreçleri ile ilgili aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A)	 I	nolu	alanda,	Kasım	-	Aralık	aylarında	kış	uyku-
suna yatarlar.

B)	 I	ve	IV	nolu	alanlarda	farklı	aylarda	kış	uykusu-
na yatarlar.

C)	 III	nolu	alanda	 	belirgin	bir	 kış	uykusu	dönemi	
yaşanmaz.

D)	 IV	nolu	alanda,	Kasım	-	Aralık	aylarında	kış	uy-
kusundan	uyanırlar.

E)	 II	nolu	alanda	Aralık	-	Ocak	aylarında	kış	uyku-
sundan	uyanırlar.

9. Aşağıda,	 Türkiye’nin	 yıllık	 ortalama	 yağış	 dağılışı	
gösterilmiştir.

 30
0

yağış (mm)

40
0

60
0

80
0

10
00

12
00

 Buna göre, en az yağış alan yerin Tuz Gölü çev-
resi olmasında;

	 I.	Ekvator’a	uzaklık,

	 II.	denizlere	uzaklık,

	 III.	dağların	uzanış	yönü,

	 IV.	büyük	çöl	bölgelerine	yakınlık,

 gibi özelliklerden hangileri daha fazla etkili ol-
muştur?

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

  D) II ve IV E) III ve IV

10. Aşağıdakilerden hangisi yerleşme üzerinde et-
kili olan doğal koşullara örnek olarak gösterile-
mez?

A)	 Rusya’da	 nüfusun	 genelde	 güney	 kesimlerde	
toplanması

B)	 Tropikal	 bölgede	 yüksek	 yerlerin	 yerleşime	
daha	uygun	olması

C)	 Orta	kuşak	karalarının	batı	kıyılarının	yerleşme	
açısından	elverişli	olması

D)	 Su	 kaynaklarının	 bol,	 toprağın	 verimli	 olduğu	
bölgelerde	nüfusun	yoğun	olması

E)	 Ulaşım	olanaklarının	fazla	olduğu	yerlerde	tica-
retin	gelişmesi	ve	yerleşmelerin	yoğun	olması



TYT • Sosyal Bilimler A

1412. SINIF Diğer sayfaya geçiniz.

11. Platon’a	 göre	 kavranan	 dünyanın	 sınırlarında	 “iyi”	
ideası	 vardır.	 İnsan	 onu	 kolay	 kolay	 göremez.	
Görebilmek	için	de,	dünyada	iyi	ve	güzel	ne	varsa	
hepsinin	 ondan	 geldiğini	 anlamış	 olması	 gerekir.	
Görülen	 dünyada	 ışığı	 yaratan	 ve	 dağıtan	 odur.	
Kavranan	dünyada	da	doğruluk	ve	kavrayış	ondan	
gelir.	 İnsan	ancak	onu	gördükten	sonra	hayatında	
bilgece davranabilir.

 Platon’un bu parçada savunduğu temel görüş 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Evrensel	ahlak	yasasını	insan	doğası	oluşturur.

B)	 İnsanın	 ölçülü	 davranabilmesi	 için	 aklıyla	 duy-
gularına	hakim	olması	gerekir.

C)	 İnsan	iyi	ideasına	uygun	davrandığı	ölçüde	bil-
gelik	sahibi	olur.

D)	 İnsan	bilgisi,	görülen	dünyanın	sınırlarına	takılıp	
kalır.

E)	 İnsanın	mutlu	olması,	iyi	ideasına	uygun	davra-
nışlarla	mümkündür.

12. İbn	 Rüşd	 Tutarsızlığın Tutarsızlığı	 adlı	 eserinde	
din	 ile	 felsefe	arasındaki	 ilişkiye	değinir.	Ona	göre	
Tanrı,	kitabı	Kur’an-ı	Kerim’de	açık	olarak,	insanları	
düşünmeye,	var	olan	her	şeyi	akıl	yoluyla	değerlen-
dirmeye	 çağırmıştır.	 Bu	 nedenle	 İbn	 Rüşd,	 felse-
fenin	dinle	aslında	zıt	değil,	uyum	içinde	olduğunu	
savunur.	Ona	göre	insanlar	akıllarını	doğru	kullan-
dıklarında	 dinin	 vahiyle	 onlardan	 talep	 ettiklerine	
ulaşırlar.	Çünkü	vahyedilen	akla	uygundur.	Din,	in-
sanları	bilgilendirmek	için	vardır	ve	bu	hikmete	ulaş-
mayı	sağlayan	yol	da	felsefedir.

 Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılabilir?

A)	 İnsan	doğru	bilgiye	akılla	ulaşır.
B)	 Varlığı	bilmek	için	sadece	inanmak	yeterlidir.
C)	 Felsefi	görüşler	dinî	bilgilerle	pekiştirilir.
D)	 Tanrı	insanlardan	sadece	vahyedilenleri	onayla-

malarını	ister.
E)	 Felsefe	mutlak	bilgilerin	kalıcılığını	sağlar.

13. Mevlânâ	Rubailer’inde	 “Eğer	 kendini,	 gerçek	 var-
lığını	 bulmak	 istiyorsan,	 kötü	 huylarından,	 nefsanî	
arzularından	kurtul!	Kendi	maddî	varlığından	dışarı	
çık!	Dereyi	bırak,	Ceyhun’a	doğru	gel!	Bir	takla	at,	
sıçra	feleğin	üstüne	çık!	”.	“Gene	gel!	Gene	gel!	Her	
ne	isen	olduğun	gibi	gene	gel!	Hakk’ı	tanımıyorsan,	
ateşe	tapıyorsan,	puta	tapıyorsan	gene	gel...	Bu	bi-
zim	dergâhımız,	evimiz	umutsuzluk	evi	değildir.	Yüz	
kere	tövbeni	bozmuşsan	gene	gel.”	der.

 Bu parçadan hareketle tasavvuf düşüncesindeki 
insan anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A)	 Kardeşlik	ve	dostluk	temeline	dayanır.
B)	 İnsanlar	arası	ayrımcılığa	karşı	çıkar.
C)	 İnsanın	iradeli	bir	varlık	olduğunu	vurgular.
D)	 İnsanın	kaderine	teslim	olması	gerektiğini	savu-

nur.
E)	 Dünyevi	ihtiyaçlardan	uzak	duran	insanın	ahlak-

lı	olduğunu	söyler.

14. MS	2.	-	15.	yüzyıl	felsefesinin	teolojik	teması,	15.	-	17.	
yüzyılda	akla	ve	bilime	yönelmiştir.	Bu	yüzyıl	felse-
fesini	 geliştiren	 en	 önemli	 olaylar,	 coğrafi	 keşifler	
ile	Antik	Çağ	medeniyetlerinin	ve	 İslam	eserlerinin	
Latince’ye	 çevrilmesidir.	 Örneğin	 Antik	 Çağ	 dü-
şünürleri	 Platon	 ve	 Aristoteles’in	 Batı’da	 yeniden 
tanınması,	çevrilen	eserlerle	gerçekleşmiştir.	Hatta	
Antik	 Yunan’ın	 Batı’da	 gerçek	 anlamda	 tanınması	
ve	yorumlanmasının	aslında	15.	-	17.	yüzyıl	döne-
mine	 denk	 geldiği	 de	 söylenir.	MS	 2.	 -	 15.	 yüzyıl	
felsefesinin	 akıl	 ve	 inanç	 tartışmaları	 da	 bilimsel	
bakış	açısının	yaygınlaşmasında,	insanın	merkeze	
alınmasında,	yönetim	biçimlerinin	sorgulanmasında	
önemli	bir	etken	olmuştur.

 Bu parçada öncelikle aşağıdakilerden hangisi 
anlatılmaktadır?

A)	 Rönesans	düşüncesiyle	elde	edilen	kazanımlar
B)	 Felsefe	 tarihinde	 çağlar	 arasındaki	 geçiş	 ve	

bağlantılar
C)	 MS	2.	-	15.	yüzyıl	felsefesinin	karakteristik	özel-

likleri
D)	 15.	 -	 17.	 yüzyıl	 felsefesindeki	 bilimsel	 yöntem	

tartışmaları
E)	 15.	-	17.	yüzyıl	felsefesinin	önceki	dönem	felse-

fesiyle	olan	ortak	özellikleri



TYT • Sosyal Bilimler A

15 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

15. Descartes Felsefenin İlkeleri	adlı	eserinde,	doğru	bil-
giye	ulaşmanın	hangi	yolla	olabileceğini	açıklamayı	
hedeflemiştir.	Ona	göre	gerçeğe	ilişkin	bilgi	arayışın-
da	 ilkin	 yapılması	 gereken,	 kişinin	 zihninin	 elverdi-
ğince	her	şeyden	şüphe	etmesidir.	Hatta	 tüm	emin	
olunan bilgilerden, matematik ve geometrinin kav-
ramlarından	da	şüphe	edilmelidir.	Bu	kuşku,	 insanı	
en	son	noktada	kesin	bir	hakikate	götürür.	O	hakikat	
de	şüphe	etmenin	düşünmeyle	olduğudur.	Descartes	
şüphe	etmesinin	düşünmesiyle	olduğu	ve	varlığının	
da	düşünmeyle	mümkün	olabildiği	hakikatine,	şüphe	
ederek	ulaşmıştır.	Onun	kullandığı	bu	şüphe,	doğru	
bilgiye	kademe	kademe	götüren	bir	araçtır.

 Buna göre filozofun bilgi görüşü için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir? 
A)	 Şüphe	sonuna	kadar	götürülse	de	hakikat	bili-

nemez.
B)	 Kuşkuya	 tabi	 tutulan	 bilgiler	 deneyimle	 sınan-

malıdır.
C)	 Doğru	bilgiye	ulaşıncaya	dek	şüphe	bir	yöntem	

olmalıdır.
D)	 İnsanın	düşünme	yetisi	sınırlı	olduğundan	doğ-

ru	bilgi	özneldir.
E)	 Kişiye	 fayda	sağlayan	bilgilerden	kuşku	duyul-

mamalıdır.

16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini 
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip 
Okulları öğrencileri / mezunları cevaplayacaktır.

16.	 I.	Bellli	kurallar	ve	ölçüler	içerisinde	Arap	harfleriy-
le	yazılmış	güzel	el	yazısı

	 II.	Sözcük	 olarak	 süsleme	 anlamına	 gelen;	 sabır,	
incelik	 ve	 yetenek	 gerektiren,	 usta	 ve	 öğrenci	
ilişkisiyle	aktarılıp	öğretilen	ve	daha	çok	Kur’an-ı	
Kerim	yazılarının	süslenmesi	için	değerlendirilen	
sanat	dalı

	 III.	Renklerin	 suyla	 ahengi	 olan,	 kitreli	 su	 üzerine	
serpilen	 boyalarla	 bezenmiş	 kâğıt	 süsleme	 sa-
natlarından	biri

 Bu açıklama ve tanımlamalar sırasıyla aşağıda-
kilerin hangisinde verilen kavramlara aittir?

 I II III
A) Minyatür Hat Tezhip
B) Hat Minyatür Tezhip
C) Hat Tezhip Ebru
D) Ebru Tezhip Hat
E) Hat Ebru Tezhip

17. İnsan,	 beden	 ve	 ruh	 boyutları	 olan	 bir	 varlıktır.	
İnsanın	ruh	boyutunun	en	belirgin	özelliği	inanmak-
tır.	İnsanlık	tarihinin	tüm	zamanlarında	ve	tüm	top-
lumlarda	inanç	bir	gerçeklik	olarak	karşımıza	çıkar.	
Çünkü	inanma	duygusu	insana	yaratılışında	verilen	
bir	özelliktir.	İnsan	bu	özelliği	dolayısıyla	bir	ve	tek	
yaratıcıya	inanma	ihtiyacı	duyar.	Bunun	yansımaları	
tarih	boyunca	insanlığın	kültür,	sanat	ve	medeniyet	
birikiminde	açık	bir	şekilde	görülmektedir.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

A)	 İnsan	doğuştan	inanma	ihtiyacına	sahiptir.

B)	 İnsan,	farklı	yönleri	olan	bir	varlıktır.

C)	 Tüm	toplumlarda	inanma	olgusu	görülür.

D)	 Kültür	ve	medeniyetlerin	kaynağında	inanç	var-
dır.

E)	 İnsanın	en	önemli	özelliği	 inanç	sahibi	olması-
dır.

18. Bütün	şartları	yerine	getirilerek	ve	içerdiği	hikmet	ve	
manaları	 bizzat	 duyularak	 ve	 hissedilerek	 yapılan	
ibadetler,	 insanı	 hem	 dünya	 hem	 de	 ahiret	 haya-
tında	gerçek	mutluluğa	götürür.	Bilinçli	olarak	yüce	
Allah’ın	huzurunda	olduğunu	hisseden	insan,	daima	
onun	 kontrolünde	 bulunduğunu	 düşünerek,	 hayatı	
onun	 emir	 ve	 yasakları,	 helal	 ve	 haramları	 çerçe-
vesinde	düzenler.	Böylece	ibadetler	insanın	sadece	
yüce	Yaratıcı	ile	olan	ilişkilerini	değil,	aynı	zamanda	
diğer	insanlarla	olan	ilişkilerini	de	olumlu	yönde	et-
kiler.

 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-
maz?

A)	 İbadetler	insanlar	arası	ilişkileri	olumlu	yönde	et-
kiler.

B)	 İbadetler	 sadece	 insana	 kazandırdığı	 erdemler	
için	yapılır.

C)	 İbadetlerin	 insanın	ahlâki	gelişimine	katkısı	var-
dır.

D)	 İbadetler	insanı	dünyada	ve	ahirette	mutlu	eder.

E)	 İbadetlerin	toplumsal	faydaları	vardır.
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19. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi dinin insan 
hayatındaki yeri ve önemi ile doğrudan ilgili de-
ğildir?

A)	 Din	insana	ailesine	ve	topluma	karşı	sorumluluk	
almayı	öğretir.

B)	 Din	insanın	hayatını	anlamlı	hâle	getirir.

C)	 Din	insana	iradesini	kullanmayı	öğretir.

D)	 Din	insana	her	istediğini	yapma	özgürlüğü	verir.

E)	 Din	insana	salih	amel	yapmayı	tavsiye	eder.

20. “İnsanın	başına	bir	sıkıntı	geldiğinde	Rabb’ine	yö-
nelerek	ona	yalvarır…”

(Zümer Suresi, 8. ayet)

	 “İnsana	bir	zarar	geldiği	zaman…	bize	dua	eder…”		
(Yunus Suresi, 12. ayet)

	 “Sizi	 karada	 ve	 denizde	 yürüten	 o	 Allah	 (cc)’tır.	
Gemi,	 içindekileri	 güzel	 bir	 rüzgârla	 götürürken	
yolcular	 neşelenirler;	 bir	 fırtına	 çıkıp	 da	 onları	 her	
taraftan	dalgaların	sardığı	ve	çepeçevre	kuşatıldık-
ları	anda	 ise	Allah’ın	 (cc)	dinine	sarılarak;	 ‘Bizi	bu	
tehlikeden	 kurtarırsan	andolsun	 ki	 şükredenlerden	
oluruz!’	diye	ona	yalvarırlar.”

(Yunus suresi, 22. ayet)

 Yukarıda verilen ayet meallerinde insanın hangi 
özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A)	 İnsanın	zaman	zaman	sıkıntıya	düştüğüne

B)	 Dua	ederek	Allah	ile	iletişim	kurduğuna

C)	 İnsanın	doğa	olaylarından	faydalandığına

D)	 İnsanın	sadece	başı	derde	girdiğinde	Allah’tan	
yardım	dilediğine

E)	 İnsan	bazı	üstün	özelliklere	sahip	olsa	da	kendi-
sinden	daha	üstün	varlığa	sığınma	ihtiyacı	duy-
duğuna

21 - 25. Felsefe sorularını; Din Kültürü ve Ahlâk Bil-
gisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan 
veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

21. Bir	bilgiye	ulaşmaya	çalışırken,	kendi	algılarımızla	
çevreyi	 tanımaya,	anlamaya	ve	yorumlamaya	çalı-
şırız.	Bunu	yaparken	içinde	bulunduğumuz	fizyolojik	
ve	psikolojik	koşullar,	kendimize	göre	bir	bilgi	oluş-
turmamıza	 neden	 olur.	 Hastaysak	 havanın	 soğuk	
olduğunu,	çünkü	üşüdüğümüzü	söyleyebiliriz.	Ama	
hasta	olmayan	birine	göre	hava	soğuk	olmayabilir.	
Bu	durum,	Antik	Çağ	 filozoflarının	bir	 kısmının	al-
gılarımızla	edindiğimiz	bilgilere	şüpheyle	yaklaşma-
larına	ve	doğru	bilginin	 imkânsızlığını	kabul	etme-
lerine	 neden	 olmuştur.	 Sofist	 düşünür	 Protagoras	
“İnsan	 her	 şeyin	 ölçüsüdür.”	 diyerek,	 bu	 öznelliği	
ifade	etmiştir.

 Buna göre “İnsan	her	şeyin	ölçüsüdür.” sözü aşa-
ğıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A)	 Doğru	bilginin	temelinde	düşünsel	süreçlerin	yer	
alması	gerektiğiyle

B)	 Tek	tek	somut	varlıklardan	yola	çıkarak	nesnel	
bilgilere	ulaşılabileceğiyle

C)	 Bilgide	mutlak	bir	temelin	bulunamayacağıyla

D)	 Duyulardan	 gelen	 bilginin	 herkesi	 kapsayaca-
ğıyla

E)	 Algılamada	bireysel	farklılıkların	olmayacağıyla

Diğer sayfaya geçiniz.
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22. MS	 2.	 -	 15.	 yüzyıl	 filozoflarından	 St.	 Augustinus,	
ezelî	ve	ebedî	bir	varlık	olan	Tanrı’nın	her	şeyin	ya-
ratıcısı	olduğunu	kabul	eder.	Ona	göre	Tanrı	en	iyi	
ve	 en	 değerli	 varlık	 olduğu	 için,	O’nun	 yarattıkları	
da	 iyi	 ve	 değerlidir.	 Ancak	 dünyada	 kötülükler	 de	
bulunmaktadır.	Düşünür,	 tüm	bu	kötülüklerin	 insa-
nın	irade	zayıflığından	ileri	geldiğini	savunmaktadır.	
Tanrı’dan	 uzaklaşıp	 kötülüğe	 yaklaşan	 insanı,	 bu	
duruma	düşüren	ahlaki	bozukluğudur.

 Buna göre insanın kötü eylemlere yönelme se-
bebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Dünyevi	hazlardan	uzaklaşıp	maneviyata	yönel-
mesi

B)	 Tanrı’ya	nasıl	yaklaşacağını	bilmemesi

C)	 Maddi	isteklerde	iradeli	davranması

D)	 Tanrı’nın	iyi	ve	değerli	bir	varlık	olduğunu	idrak	
edememesi

E)	 Tutku,	hırs	ve	arzulara	kapılması

23. Orta	Çağ’da	hüküm	süren	Skolastik	düşünce,	felse-
fede	teolojinin	hakim	olduğu,	birey	merkezli	değil	de	
din	merkezli	bir	düşünce	yapısıdır.	15.	yüzyıla	gelin-
diğinde	 Skolastik	 düşünceden	modern	 düşünceye	
geçildiği	görülür.	Modern	düşüncenin	temel	özelliği	
bilim	ve	insan	odaklı	olmasıdır.	Dolayısıyla	bu	döne-
min	öne	çıkan	problemleri	de	dünyayı	bilimsel	yön-
temle	anlamak,	insanın	temel	özelliklerini	tartışmak	
ve	insanı	değerli	bir	varlık	olma	yönüyle	ele	almak-
tır.	Bu	anlayış,	yönetim	biçimlerinde	de	hukuksal	bir	
yapının	talep	edilmesine	yol	açmıştır.

 Buna göre modern düşünce için;

	 I.	Doğanın	bilgisine	gözlem	ve	kontrollü	deneyler	
yoluyla	ulaşılabileceği	düşünülmüştür.

	 II.	İnsanın	merkeze	alındığı	ve	insan	aklının	vurgu-
landığı	bir	bakış	açısı	benimsenmiştir.

	 III.	Skolastik	düşüncenin	metafiziksel	açıklama	yön-
temleri	bilime	uyarlanmıştır.

 yargılarından hangileri söylenebilir?

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

  D) I ve II  E) II ve III

24.  15	 -	 17.	 yüzyıl	 felsefesinin	 en	 önemli	 ayırt	 edici	
yönü,	 bilimsel	 alanda	 yapılan	 atılımlardır.	 Doğaya	
değil	de	doğaüstüne	yönelen	Orta	Çağ	 felsefesin-
deki	anlayıştan	kopuşun	en	çok	gözlemlendiği	alan,	
bilim	alanındaki	tartışmalardır.	17.	yüzyıl	düşünürü 
F.	Bacon’a	göre,	 doğanın	 yasaları,	 otoritelerin	 bil-
dirdikleriyle	 değil,	 deney,	 gözlem,	 hipotez	 ve	 ku-
ramlarla	anlaşılmalıdır.	Bilgi	doğayı	kontrol	etmeyi	
sağlayan	bir	güç,	bir	araçtır	ve	bilime	yön	verecek	
olan	da	akıldır.

 Parçaya göre bu dönemde öne çıkan bilimsel 
yöntem ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir? 

A)	 Doğru	bilgiye	ulaştıracak	en	nesnel	araçtır.

B)	 Doğayı	açıklamada	yeterli	veri	sağlayacağı	kuş-
kuludur.

C)	 Neden-sonuç	 ilişkilerini	 genel	 kabullere	 göre	
oluşturur.

D)	 Bilimde	 otorite	 olmuş	 düşünceleri	 her	 zaman	
destekler.

E)	 Bilimde	tek	merkezden	bilgi	üretilmesini	sağlar.

25. Berkeley’e	 göre	 nesneler,	 düşünceden	 başka	 bir	
şey	değildirler.	Algılar	saf	düşüncelerdir	ve	kendisiy-
le	 ilgili	edindiğimiz	düşünceler	dışında	madde	diye	
bir	şey	yoktur.	Her	şeyin	dayanak	noktası	duyum-
sal	kesinliktir	ve	bilginin	değeri	duyumsal	kesinliğe	
dayanmasıyla	 anlam	 bulur.	 Berkeley’e	 göre	 nes-
nelerin,	 bilincimiz	 dışında	 varlıklarını	 kabul	 etmek	
yanlıştır.	Çünkü	böyle	bir	tasavvur,	objelerin	düşü-
nülmeden	var	olduklarını	kabul	etmek	olur.	Bu	yüz-
dendir	ki	dışarıdaki	objelerin	varoluşlarını	düşünme-
ye	ne	kadar	uğraşırsak	uğraşalım,	incelediğimiz	şey	
hep	 kendi	 idelerimizdir.	 Bundan	 dolayıdır	 ki	 varlık	
algılamaktır.

 Buna göre Berkeley aşağıdakilerden hangisini 
savunmaktadır?

A)	 Nesnelerin	özü	algılanmış	olmalarından	ibarettir.

B)	 Varlık	maddesel	bir	töze	bağlıdır.

C)	 Hakikat	dolaysız	kavrayışla	bilinebilir.

D)	 Doğru	bilgiye	aklın	duyumları	yönetmesiyle	ula-
şılabilir.

E)	 Algılar	aklın	bilgiye	ulaşmasını	engeller.
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1. Kare	şeklinde	bir	karton,	eş	kare	parçalara	bölün-
müş	ve	bu	parçalardan	bazıları	maviye	boyanmıştır.

	 Şeklin	boyalı	parçalarını	 ifade	eden	kesir	A,	boya-
lı	olmayan	parçalarını	ifade	eden	kesrin	dörtte	üçü 
B dir.

 Buna göre 
A
B

 kaçtır?

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

2. a,	b	ve	c	birer	pozitif	tam	sayıdır.	a	+	b		ifadesi	tek	
sayı,	2b	+	c	ile	a	+	c	ifadeleri	birer	çift	sayıdır.

 Buna göre

 I. a b3 +

	 II.	2c	+	b

 III. c3 2-

 IV. b3 1+

 ifadelerinden hangileri tek sayıdır?

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

  D) II ve III E) III ve IV

3. Kare	ve	daire	şekilleri	kullanılarak	aşağıdaki	gibi	bir	
süsleme	oluşturulmuştur.

 ...

 Bu süslemede 30 şekil kullanıldığında dairelerin 
sayısı, karelerin sayısından kaç fazla olur?

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

4. Üç	basamaklı	4AB	doğal	 sayısı,	 iki	 basamaklı	AB	
doğal	sayısının	17	katıdır.

 Buna göre A B+  kaçtır?

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

5. İki	basamaklı	AB	doğal	sayısının	asal	bölenlerinin	

toplamı	AB 	sembolüyle	ifade	ediliyor.	

	 Örneğin,	 14 2 7 9= + =  dur.

 Buna göre

        AB 8=

 eşitliğini sağlayan en büyük AB doğal sayısının 
rakamlarının sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

A)	 8	 B)	9	 C)	10	 D)	11	 E)	12
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6. Dengede	olan	aşağıdaki	eşit	kollu	terazinin	bir	kefe-
sinde	5	elma	ve	1	portakal,	diğer	kefesinde	2	muz, 
1	elma	ve	3	portakal	vardır.

 

 Muzun kütlesi M, portakalın kütlesi P ve elmanın 
kütlesi E ile gösterildiğinde aşağıdaki eşitlikler-
den hangisi doğru olur?

	 (Aynı	tür	meyvelerin	kütleleri	eşittir.)

A)	 M	=	E	+	P

B)	 M	=	2E	+	P

C)	 3E	=	M	+	P

D)	 2E	=	M	+	P

E)	 3E	=	M	+	2P

7. Aşağıda	verilen	1	den	28	e	kadar	numaralandırılmış	
kutuların	içerisinde	bilyeler	vardır.

  1. kutu 2. kutu 3. kutu 4. kutu 28. kutu

...

 Kutulardaki	bilye	sayılarıyla	 ilgili	aşağıdakiler	bilin-
mektedir.

	 	 4.	kutuda	4	bilye	vardır.

	 	 2	ve	3.	kutuda	toplam	3	bilye	vardır.

	 	 Ardışık	 numaralı	 her	 üç	 kutudaki	 toplam	 bilye	
sayıları	eşittir.

 Buna göre kutuların tümünde toplam kaç bilye 
vardır?

A)	 54	 B)	58	 C)	63	 D)	67	 E)	72

8. x – 7 pozitif olmayan bir tam sayı, y – 2 negatif 
olmayan bir tam sayı olduğuna göre x – y ifade-
sinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

A)	 9	 B)	8	 C)	6	 D)	5	 E)	4

9. Bir	binada	katların	bir	kısmı	zemin	katın	altında	bir	
kısmı	üstündedir.	Zemin	katın	altındaki	katlar	nega-
tif	tam	sayılarla,	zemin	kat	sıfır	ile	zemin	üstündeki	
katlar	pozitif	tam	sayılarla	gösteriliyor.

	 Bu	binadaki	x,	y	ve	z.	katlarla	ilgili,

	 				x	<	y	<	z		ve		|y|	<	|x|	<	|z|		eşitsizlikleri	biliniyor.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğ-
rudur?

A)	 y	katı	zemin	kattır.

B)	 x	ve	y	katları	zemin	katın	altındadır.

C)	 z	katı	zemin	katın	altındadır.

D)	 x	katı	zemin	katın	üstündedir.

E)	 z	katı	zemin	katın	üstündedir.
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10. Özel	olarak	üretilen	bir	basketbol	potasıyla	oynanan	
bir	oyunda,	n.	basket	atıldığında	2n	puan	kazanılır-
ken pota 3n	birim	yükselmektedir.	Kazanılan	toplam	
puan	pota	üzerindeki	ekranda	gösterilmektedir.

	 Örneğin	bu	oyunda	2.	basket	atıldığında	birinci	bas-
ket	 için	2	puan	ve	 ikinci	basket	 için	4	puan	olmak	
üzere	toplam	6	puan	kazanılır.	Pota	ise	birinci	bas-
kette	3	birim	ve	ikinci	baskette	9	birim	olmak	üzere	
toplam	12	birim	yükselir.

Puan Yükseklik (birim)

0 350

	 Oyuna	başlandığında	puan	0	ve	potanın	yüksekliği	
350	birimdir.	

 

 Potadaki ekranda gösterilen toplam puan 30 ol-
duğunda potanın yüksekliği kaç birim olur?

A)	 470	 	 B)	490	 	 C)	500

	 	 D)	520	 	 E)	540

11. Bir	 öğretmen	 öğrencilerine	 derste	 uzunlukları	 eşit	
fakat	 eğimleri	 farklı	 olan	 aynı	maddeden	 yapılmış	
beş	kaydıraktan	aynı	anda	özdeş	birer	bilye	bıraktı-
rıyor.	Bilyeler	farklı	sürelerde	kaydırakların	sonuna	
ulaşıyorlar.	Bunun	üzerine	öğretmen	öğrencilerine	
“Kaydırağın	eğimi	arttıkça	bilyenin	kaydırağın	sonu-
na	ulaşma	süresi	azalır.”	bilgisini	veriyor.

 Buna göre aşağıda eğimleri verilen bu kaydırak-
lardan hangisinden atılan bilyenin kaydırağın 
sonuna ulaşma süresi en azdır?

A) 
2
7

  B) 
3
4 3

  C) 
3
2 5

  D) 
3

2 10
 E) 

6
5 2

12. a,	b	ve	c	pozitif	tam	sayıları	sırasıyla	3,	4	ve	6	sayı-
larıyla	doğru	orantılıdır.

 a ve b sayılarının toplamı 34 ten küçük olduğuna 
göre c sayısının alabileceği en büyük değer kaç-
tır?

	 A)	18		 B)	24		 C)	30		 D)	36		 E)	42

13. Şükran,	 yaptığı	 limonatayı	özdeş	1	 litrelik	 şişelere	
doldurmak istiyor.

	 Her	şişeyi	yarısına	kadar	doldurabilmesi	için	5	litre	
daha	limonata	gerekirken	her	şişeyi	üçte	birine	ka-
dar	doldurduğunda	4	litre	limonata	artıyor.

 Buna göre Şükran kaç litre limonata yapmıştır?

	 A)	22	 B)	25	 C)	28	 D)	31	 E)	34

14. X,	Y,	Z	ve	T	firmaları	A	ve	B	binalarının	birinde	faa-
liyet	göstermektedir.	Bu	firmaların	adresleriyle	 ilgili	
aşağıdakiler	bilinmektedir.	

	  Z	ve	T	firmaları	A	binasında,	X	ve	Y	firmaları	B	
binasındadır.

	  Z	 ve	T	 firmalarının	 kapı	 numaraları	 arasındaki	
fark	1	dir.

	  X	ve	Y	 firmalarının	 kapı	numaraları	 arasındaki	
fark	2	dir.

	  X	ve	Z	firmalarının	kapı	numaraları	aynıdır.

	  Y	firmasının	kapı	numarası	4	tür.

 Buna göre T firmasının kapı numarası aşağıda-
kilerden hangisi olamaz?

A)	1	 B)	3	 C)	5	 D)	7	 E)	9
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15. Cenk,	Deniz	ve	Emre	aşağıda	verilen	hedef	tahtası-
na	oklar	atarak	bir	oyun	oynamışlardır.

15
119753

	 Her	oyuncu	hedef	tahtasına	üç	ok	atmış	ve	okların	
isabet	ettiği	bölgelerde	yazan	sayıların	toplamı	ka-
dar	puan	kazanmıştır.

	 Bu	kişilerin	yaptıkları	atışlar	ve	kazandıkları	puan-
larla	ilgili	aşağıdakiler	bilinmektedir.

	  Üçünün	de	attığı	okların	hepsi	hedef	 tahtasına	
isabet	etmiştir.

	  Bir	bölgeye	en	fazla	iki	ok	isabet	etmiştir.

	  Cenk,	attığı	okları	üç	farklı	bölgeye	isabet	ettire-
rek	en	yüksek	puanı	kazanmıştır.

	  Deniz,	toplam	27	puan	kazanmıştır.

	  Emre,	 9	 sayısının	 yazılı	 olduğu	 bölgeye	 iki	 ok	
isabet	ettirmiştir.

 Buna göre Deniz’in attığı okların isabet ettiği 
bölgelerde yazılı olan sayılar aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 3 9 15- -   B) 5 7 15- -

C) 5 11 11- -   D) 7 9 11- -

            E) 9 9 9- -

16. Bir	depodaki	eşit	maliyetli	ürünlerin	üçte	 ikisi	%20	
kârla,	geri	kalanları	%1	zararla	satılıyor.

 Buna göre depodaki tüm ürünlerin satışından 
yüzde kaç kâr elde edilmiştir?

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

17. Ece	ve	Fırat’ın	da	aralarında	bulunduğu	14	kişilik	bir	
grubun	yaş	ortalaması	a	dır.

	 Önce	Fırat	bu	gruptan	ayrılıyor,	kalanların	yaş	or-
talaması	a 1- 	oluyor.	Daha	sonra	Ece	de	gruptan	
ayrılınca	kalanların	yaş	ortalaması	a 1+  oluyor.

 Buna göre Fırat, Ece’den kaç yaş büyüktür?

A)	 34	 B)	35	 C)	36	 D)	37	 E)	38

18.	 Bir	 kargo	 şirketinde	 kampanya	 kapsamında	 belir-
li	bir	kütleyi	geçen	her	bir	kilogram	için	sabit	ücret	
alınmaktadır.

 Bu kampanyaya göre 30 kg lık paket için 36 , 
40 kg lık paket için 60  ücret alındığına göre 
paketlerden kaç kilograma kadar ücret alınma-
maktadır?

A)	 10	 B)	12	 C)	15	 D)	18	 E)	20

19. Bir	araç	A	noktasından	B	noktasına	gidecektir.	Yo-
lun	A	noktasından	itibaren	sekizde	beşi	asfalt,	kalan	
kısmı	topraktır.

 
BA B

	 A	 noktasından	 saatte	 70	 km	 sabit	 hızla	 harekete	
başlayan	bu	araç,	t	saat	sonra	toprak	yolun	başlan-
gıcına	geliyor	ve	hızını	bir	miktar	azaltıp	sabit	hızla	
ilerliyor.

 Araç A noktasından B noktasına 2t saatte ulaş-
tığına göre yolun toprak kısmında saatte kaç km 
hızla ilerlemiştir?

A)	42	 B)	45	 C)	48	 D)	54	 E)	56
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20. Bir	balık	tutma	yarışmasında	ilk	üçe	giren	yarışma-
cıların	tuttukları	balık	miktarları	ile	ilgili	aşağıdakiler	
bilinmektedir.

	  İkinci	olan	yarışmacı,	üçüncü	olan	yarışmacının	
tuttuğu	 balık	 miktarının	 2	 katından	 5	 kg	 daha	
fazla	balık	tutmuştur.

	  Birinci	 olan	 yarışmacı,	 ikinci	 olan	 yarışmacının	
tuttuğu	balık	miktarının	10	kg	eksiğinin	3	katı	ka-
dar	balık	tutmuştur.

	  Bu	üç	yarışmacı	toplam	44	kg	balık	tutmuştur.

 Buna göre birinci olan yarışmacı kaç kg balık 
tutmuştur?

A)	18	 B)	19	 C)	20	 D)	21	 E)	22

21. Aşağıdaki	 tabloda;	bir	mağazanın	X,	Y,	Z,	T	ve	M	
ürünlerine	 uyguladığı	 taksit	 sayısı	 ve	 ilk	 taksidin	
alışverişten	kaç	ay	sonra	ödenmeye	başlanacağı	ile	
ilgili	bilgiler	verilmiştir.

 Tablo :	Ürünlerin	Taksit	Bilgileri

 
Ürün

Taksit 
Sayısı

İlk Taksit Ödemesinin Kaç 
Ay Sonra Başlayacağı

X 2 3

Y 4 1	

Z 5 2

T 3 2

M 6 1

 Bu	mağazadan	2020	yılının	şubat	ayında	 iki	 farklı	
ürün	alan	Günce’nin	yaptığı	alışveriş	ile	ilgili	aşağı-
dakiler bilinmektedir.

	  Ürünlerden birinin	 ilk	 taksidini	 mart,	 diğerini 
nisan	ayında	ödeyecektir.

	  Ağustos	ayında	ödemesi	olmayacaktır.

 Buna göre Günce mağazadan hangi ürünleri sa-
tın almıştır?

A)	 X	ve	Y	 B)	Y	ve	T		 C)	Y	ve	Z

	 	 D)	Z	ve	T	 E)	Z	ve	M

22. x1, x2, x3, … , xn	veri	grubu	için,

  veriler	 küçükten	 büyüğe	 doğru	 sıralandığında	
veri	sayısı	tek	sayı	ise	ortadaki	veriye,	veri	sayı-
sı	çift	sayı	ise	ortadaki	iki	verinin	aritmetik	ortala-
masına	bu	veri	grubunun	medyanı	denir.

  en	fazla	sayıda	tekrar	eden	veriye	bu	veri	grubu-
nun modu denir.

  bu	veri	grubunun	aritmetik	ortalaması

   		formülü	ile	bulunur.

  bu	veri	grubunun	standart	sapması

  

  

	 	 formülü	ile	bulunur.

 10, 12, 12, 10, 6, x veri grubunun, modu ile med-
yanı birbirine eşit olduğuna göre standart sap-
ması kaçtır?

A) 
2
7

  B) 
3
10

  C) 
6
30

  D) 
3
30

  E) 
5

2 30
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23. Bir	mağazadaki	ayakkabılardan
	  kırmızı	olanların	kümesi	K,

	  topuklu	olanların	kümesi	T,

	  37	numara	olanların	kümesi	N

ile gösteriliyor.

 Buna göre Venn şemalarında gösterilen boyalı 
bölgelerden hangisi kırmızı ya da topuklu olan 
37 numaralı ayakkabıların kümesini belirtir?

 

A) K

N T

B) K

N T

C) K

N T

E) K

N T

D) K

N T

   
24.

  

A x x

B x x

3 19
112

Z

Z Z

2! #

! !

= -

=

+

+

"

'

,

1

 kümeleri veriliyor.

 Buna göre aşağıdaki sıralı ikililerinden hangisi 

A B B+ #^ h  kümesinin bir elemanı değildir?

A) ,1 16^ h B) , 12 4^ h C) ,4 7^ h

  D) ,4 28^ h E) , 168^ h

25. Bir	kafede	oturan	6	müşteri	pasta	yemiş,	10	müşteri	
çay	içmiştir.	Hem	pasta	yiyen	hem	de	çay	içen	müş-
terilerin	sayısı	3	tür.	Pasta	yemeyen	ve	çay	içmeyen	
müşterilerin	sayısı,	yalnız	çay	içen	müşterilerin	sa-
yısının	2	katına	eşittir.

 Buna göre kafede kaç müşteri vardır?

A)	 25	 B)	26	 C)	27	 D)	28	 E)	29

26. Gerçek	sayılar	kümesi	üzerinde	tanımlı	bir	f	fonksi-
yonu	her	x	gerçek	sayısı	için

  f x x2 1 14=- +^ h

	 eşitliğini	sağlıyor.

 Buna göre f f1 2+-^ ^h h değeri kaçtır?

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

27. Baş katsayısı 2 olan ikinci dereceden bir P(x + 1) 
polinomu için

   P(1)	–	P(0)	=	4

 olduğuna göre P(2) – P(1) değeri kaçtır?

A)	 –	2	 B)	2	 C)	4	 D)	6	 E)	8
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28. Bir	 şirkette	 tüm	 çalışanlara	 işe	 giriş	 sırasına	 göre	
birbirinden	farklı	kimlik	kodları	verilmektedir.

	 Kimlik	koduyla	ilgili	aşağıdakiler	bilinmektedir.

 	 İlk	iki	hane	A,	B,	C,	D,	E	harfleriyle	yazılabilecek	
tüm	ikililerden	oluşmaktadır.

 	 Son	iki	hane	01	den	başlanarak	99	a	kadar	nu-
maralandırılacaktır.

 	 Her	çalışanın	kod	numarası	giriş	sırasına	göre 
belirlenmektedir.

 	 Her	çalışanın	kod	numarası	birbirinden	farklıdır.

 Örneğin;
	 				1.	çalışan	 AA	-	01
	 				2.	çalışan	 AA	-	02
    h
	 		98.	çalışan	 AA	-	98
	 		99.	çalışan	 AA	-	99
	 100.	çalışan	 AB	-	01
    h

 şeklinde	olmaktadır.

 Buna göre bu şirkette en fazla kaç tane kimlik 
kodu verilebilir?

A)	 2475	 	 B)	2450	 	 C)	1450

	 	 D)	550	 	 E)	495

29.	 Renkleri	 dışında	 aynı	 özelliğe	 sahip	 kırmızı	 ve 
beyaz		toplardan	A	torbasında	20,		B	torbasında	30	
tane	vardır.	A	torbasındaki	kırmızı	renkli	topların	sa-
yısı,	 B	 torbasındaki	 beyaz	 renkli	 topların	 sayısına	
eşittir.

 Her iki torbadan kırmızı renkli top çekme olası-
lıkları eşit olduğuna göre B torbasındaki kırmızı 
renkli topların sayısı kaçtır?  

A)	 6	 B)12	 C)	18	 D)	20	 E)	24

30. Bir	evin	önden	görünümü	aşağıdaki	şekilde	model-
lenmiştir.	Bu	evin	dik	üçgen	olan	çatı	katındaki	oda-
sına	dikdörtgen	biçiminde	pencere	yapılacaktır.

A

B CED4 9

G F

 |AG| = |GB|,  |BD| = 4 birim,  |EC| = 9 birim

 olduğuna göre DEFG dikdörtgeninin çevresi kaç 

birimdir?

A)	 30	 B)	33	 C)	38	 D)	42	 E)	45
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31. Aşağıda,	5	birim	uzunluğunda	demir	çubukla	birbi-
rine	bağlanmış	iki	özdeş	vagonun	önden	görünümü	
modellenmiştir.

 
C

A

B D

	 Vagonların	A	ve	B	köşe	noktaları	arasındaki	uzaklık	
13	birim,	C	ve	D	köşe	noktaları	arasındaki	uzaklık	
37	birimdir.

 C, B, D noktaları doğrusal olduğuna göre vagon-
ların A ve C köşe noktaları arasındaki uzaklık 
kaç birimdir?

A)	 18	 B)	20	 C)	21	 D)	22	 E)	25

32. Dik	koordinat	düzleminde	verilen	şekildeki	d ve d1 2 

doğruları	arasındaki	dar	açının	ölçüsü	15° dir.

 y

15°

d1
d2

O

3

x3-

 Buna göre d1 doğrusunun eğimi kaçtır?

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

  

33. [AB]	çaplı	yarım	daire	şeklindeki	el	işi	kağıdının	içi-
ne	ABC	üçgeni	çizilerek	kesilip	çıkarılıyor.

 El işi kağıdının çapı 20 cm olduğuna göre kalan 
parçaların alanları toplamı en az kaç santimetre-
karedir?

A)	 100 	–	50	 	 	 B)	100 	–	100

C)	 50 	–	100	 	 	 D)	50 	–	25

	 	 	 E)	50 	–	50

34.	 Aşağıda	Şekil	I	de	verilen		ön	yüzü	mavi	,	arka	yüzü	
pembe	olan	ABCDEF	düzgün	altıgeni	biçiminde	bir	
karton	Şekil	II	deki	gibi	[AB]	ve	[DE]	kenarları,	[CF]	
köşegeni	ile	çakışacak	biçimde	katlanıyor.	Kenarlar-
daki	mavi	parçalar	ile	katlanan	pembe	parçalar	atılıp 
Şekil	III	elde	ediliyor.		

 

D

CF

B
Şekil I Şekil II

A

E

Şekil III

 Şekil III teki parçanın çevresi 80 birim olduğuna 
göre başlangıçtaki kartonun çevresi kaç birim-
dir?

A)	 84	 B)	88	 C)	90	 D)	92	 E)	96
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35. ABCD	yamuğunda	[AB]	//	[DC],	|BC|	=	|DA|

 ( ) °m ABC 45=
%  , |AB|	=	11	birim,	|CD|	=	3	birimdir.

     

45°
11

3D C

BA

 Buna göre DAC üçgeninin alanı kaç birimkare-
dir?

A)	4	 B)	5	 C)	6	 D)	7	 E)	8

36. Taban	dairesinin	yarıçapının	uzunluğu	r	birim,	yük-

sekliği	 h	 birim	 olan	 dik	 koninin	 hacmi	
·

V
r h
3

2
r

=   

formülü	ile	hesaplanır.

 Aşağıdaki	şekilde	iki	eş	dik	koni	verilmiştir.	Bu	koni-

lerin	içlerindeki	sıvıların	yükseklikleri,	konilerin	yük-

sekliklerinin 
3
1

 üdür.

 

 Her iki konideki sıvıların hacimlerinin toplamı 
60 cm3 olduğuna göre bir boş koninin hacmi kaç 
santimetreküptür?

A)	 36	 B)	72	 C)	81	 D)	84	 E)	90

37. Aşağıdaki	 şekilde	 Ali	 (A),	 Beril	 (B)	 ve	 Cem’in	 (C)	
evleri	mahallelerindeki	okulun	 (O)	konumu,	CAOB	
paralelkenarıyla	 modellenmiş;	 mahalleden	 geçen	
demir	yolu	da	düz	çizgiyle	gösterilmiştir.

 

150
80

250

A

C

B

O

Demir yolu

  Ali, Beril ve Cem’in evlerinin demir yoluna uzak-
lıkları sırasıyla 80 m, 250 m ve 150 m olduğuna 
göre okulun demir yoluna uzaklığı kaç m dir?

A)	170	 	 B)	180	 	 C)	190

	 	 D)	200	 	 E)	210

38. Aşağıda	 Şekil	 I	 de	 verilen	 dikdörtgen	 biçimindeki	
karton	kesikli	çizgiler	boyunca	kesilerek	Şekil	II	elde	
ediliyor.

 

D

Fl
P

CF

E

A B

El

x

143°

Şekil	II

CF

E

A

D P

B

Şekil	I

 [FC]	//	[AB],		 ( ) °m EFC 143=
%  ,  ( )m DE F x=l l

%

 olduğuna göre x kaç derecedir?

A)	 43	 B)	47	 C)	52	 D)	53	 E)	57
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FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

12. SINIF

39.	 Şekil	I	ve	Şekil	II	deki	cisimler	bir	yüzünün	alanı	a	
birimkare	olan	sekizer	özdeş	küp	kullanılarak	oluş-
turulmuştur.

  

Şekil I Şekil II

Özdeş küplerin bir
yüzünün alanı

a birimkare

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)	 Şekil	 II	 nin	 yüzey	 alanı	Şekil	 I	 in	 yüzey	 alanına	
eşittir.

B)	 Şekil	II	nin	yüzey	alanı	Şekil	I	in	yüzey	alanından	
2a	birimkare	fazladır.

C)	 Şekil	II	nin	yüzey	alanı	Şekil	I	in	yüzey	alanından	
4a	birimkare	fazladır.

D)	 Şekil	II	nin	yüzey	alanı	Şekil	I	in	yüzey	alanından	
5a	birimkare	fazladır.

E)	 Şekil	II	nin	yüzey	alanı	Şekil	I	in	yüzey	alanından	
3a birimkare eksiktir.

40. ABCD	dikdörtgeni	biçiminde	bir	karton	uzun	kenar-
larının	E	 ve	F	 orta	 noktalarından	 geçen	 bir	 doğru	
boyunca	 kesildiğinde	 ABCD	 dikdörtgenine	 benzer	
ABFE	ve	EFCD	dikdörtgenleri	elde	ediliyor.

 

D C D C

E F

BA BA

E F

	 Aynı	karton	[AB]	kenarı	[BC]	kenarının	üzerine	gele-
cek	biçimde	katlanarak	KBA	üçgeni	ve	KA CD dik-
dörtgeni elde ediliyor.

 

Al

D C

BA

D C

BA

K

 Buna göre KA CD dikdörtgeninin alanının KBA
üçgeninin alanına oranı kaçtır?

A) 2 2 2-  B) 2 2-  C) 2 1-

  D) 2 	 	 E)	2



FEN BİLİMLERİ TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15 - 20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. Biyomekanik;	biyoloji,	fizyoloji	ve	tıp	konularını	fizik	
yasaları	ile	açıklayan	bilim	dalıdır.	Spor	biyomeka-
niği,	spor	dallarına	göre	özelleşmiş	insan	hareketle-
rini,	mekanik	kavramlarını	kullanarak	açıklar.	Ayrıca	
sporcunun	performansını	arttırmak	için	hareketleri-
nin	ve	spor	malzemelerinin	nasıl	olması	gerektiği	ile	
ilgili	çalışmalar	yapar.

       

 Bir basketbolcunun topu potaya isabetli atabilme-
si, bir	 futbolcunun	 topu	 yeterince	 süratli	 hareket	
ettirebilmesi,	 bir	 voleybolcunun	 topu	 gerektiği	 gibi	
yönlendirebilmesi	 için	biyomekanik	çalışmaları	çok	
önemlidir.

 Buna göre,

	 I.	Biyomekanik	fiziğin	alt	dallarından	biridir.

	 II.	Fizik	diğer	disiplinlerden	bağımsız	olarak	çalışır.

	 III.	Fiziğin	alt	dallarından	biri	olan	mekanik	sayesin-
de	sporun	gelişimi	için	faydalı	bilgiler	üretilmek-
tedir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

2. Homojen	X	ve	Y	küplerinin	kenar	uzunlukları	sıra-
sıyla	2a	ve	4a’dır.	Bu	küplerin	içinden	a	yarıçaplı	kü-
reler	kesilerek	çıkartıldığında	geriye	kalan	cisimlerin	
kütleleri	eşit	oluyor.

 Buna göre, küplerin yapıldıkları maddelerin öz-

kütleleri oranı 
d

d

y

x  kaçtır? ( 	=	3)

A)	 15	 B)	14	 C)	12	 D)	10	 E)	5

3. Birbirine	paralel,	doğrusal	raylar	üzerinde	sabit	hızla	
aynı	yönde	hareket	eden	K	ve	L	trenlerinden,	K	tre-
ninin	hızının	büyüklüğü	 ’dir.	

 

K

L

 	 Şekildeki	konumdan	2	dakika	sonra	trenlerin	ön	
uçları	yan	yana	geliyor.

 	 Şekildeki	 konumdan	 5	 dakika	 sonra	K	 treninin	
arka	ucu	ile	L	treninin	ön	ucu	yan	yana	geliyor.

 Buna göre,

	 I.	K	treninin	boyu	L	treninin	boyundan	uzundur.

	 II.	L	treninin	hızının	büyüklüğü	 ’den	küçüktür.	

	 III.	K	treninin	hızının	büyüklüğü	2  olursa,	2	dakika	
sonra	L	trenini	tamamen	geçer.	

 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

  D) I ve II  E) I, II ve III
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4. Yüklü	 bir	 elektroskopun	 topuzuna	 iletken	 K	 ve	 L	
cisimleri dokundurulmadan	ayrı	ayrı	yaklaştırılıyor.	
K	cismi	yaklaştırıldığında	elektroskopun	yaprakları	
biraz	daha	açılırken,	L	cismi	yaklaştırıldığında	biraz	
kapanmaktadır.

 Buna göre,

	 I.	Elektroskop	ve	K	cismi	aynı	cins	elektrik	yüküne	
sahiptir.

	 II.	L	cismi	nötrdür.

	 III.	K	cismi	elektroskopa	yaklaştırıldığında	elektros-
kopun	yapraklarındaki	yük	miktarı	artmıştır.

 ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

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

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

5. Şekildeki	kaplar,	aynı	yüksekliğe	kadar	homojen	K	
ve	L	sıvıları	ile	doludur.	

 

	 Verilen	durumda	kap	tabanlarına	etki	eden	sıvı	ba-
sınçları	ve	sıvı	basınç	kuvvetleri	eşit	olmaktadır.	

 Buna göre,

	 I.	K	ve	L	sıvılarının	özkütleleri	eşittir.

	 II.	K	ve	L	sıvılarının	hacimleri	eşittir.

	 III.	Şekil	II’	deki	kabın	taban	alanı	şekil	I’	deki		kabın	
taban	alanından	büyüktür.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

6. Bazı	özel	boyalar	sıcaklık	değişimiyle	renk	değişikli-
ğine	uğramaktadır.

 

 Bu	türdeki	bir	boya	ile	dış	yüzeyi	boyanmış	şekilde-
ki	siyah	kupaya	sıcak	su	konulduktan	t	süre	sonra	
kupa	tamamen	beyaz	görünmektedir.

 Buna göre t süresi;

	 I.	porselen	kupanın	kalınlığı,

	 II.	kupaya	konulan	suyun	sıcaklığı,

	 III.	kupanın	su	konulmadan	önceki	sıcaklığı	

 ifadelerinden hangilerine bağlıdır?

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

  D) I ve II  E) I, II ve III
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7. Şekil	I,	II	ve	III’te	yük	işaretleri	verilen	cisimler	K,	L	
ve	M	noktalarında	elektrik	alanları	meydana	getir-
mektedir.

 

 Cisimlerin oluşturduğu elektrik alanlar birbiri-
ni etkilemediğine göre bu yüklü cisimlerin K, L 
ve M noktalarında meydana getirdikleri elektrik 
alanların yönleri aşağıdakilerden hangisi gibi-
dir?

 

K L M

A) +	x +	x +	y

B) +	x +	x –	y

C) +	y +	x –	y

D) –	x –	x +	y

E) +	y –	y +	x

8. 

N
N

43

1
2

H

H

H H
H

H

 Şekildeki 1, 2, 3 ve 4 numaraları ile gösterilen 
bağlar için,

	 I.	1	numaralı	bağ	polar	kovalent	bağdır.

	 II.	4	numaralı	bağ,	3	numaralı	bağdan	zayıftır.

	 III.	1,	2	ve	3	numaralı	bağlar	özdeştir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

9. Periyodik sistemde,

 	 Atom	yarıçapı	en	büyük	olan	elementin	bulundu-
ğu	kare	yeşil	ile,

 	 İyonlaşma	enerjisi	en	büyük	olan	elementin	bu-
lunduğu	kare	mavi	ile,

  Elektron ilgisi en büyük olan elementin bulundu-
ğu	kare	sarı	ile

 boyanırsa aşağıdaki görüntülerden hangisi elde 
edilir?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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10. Ayrı	ayrı	kaplarda	bulunan	I,	II	ve	III	numaralı	sıvılar 
1	atmosfer	dış	basınçta	bulunmaktadır.

	 I.	Kütlece	%	20’lik	doymamış	tuzlu	su	çözeltisi

	 II.	Kütlece%	10’luk	doymamış	tuzlu	su	çözeltisi

	 III.	Saf	su

 Buna göre, verilen sıvılar ile ilgili aşağıdaki özel-
liklerden hangisi hepsi için aynıdır?

A)	 Aynı	sıcaklıkta	buhar	basınçları

B)	 Kaynamaya	başlama	sıcaklıkları

C)	 Donmaya	başlama	sıcaklıkları

D)	 Kaynamaları	sırasındaki	buhar	basınçları

E)	 Özkütleleri

11. Kristal	 katılar	 arasında	 yer	 alan	 iyonik	 kristaller,	
kovalent kristaller ve metalik kristaller kuvvetli etki-
leşimler	 tarafından	bir	 arada	 tutulurken,	moleküler	
kristaller	zayıf	etkileşimler	tarafından	bir	arada	tutul-
maktadır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuvvetli et-
kileşimler tarafından bir arada tutulan bir katı 
kristalidir?

A) CO2(k) B) C6H12O6(k)	 				C)	Fe(k)

  D) H2O(k)   E) I2(k)

12. HCl asidi

 I. CH3COOH

 II. NaOH

 III. CH3OH

 maddelerinden hangileri ile nötralleşme tepki-
mesi veremez?

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

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

13. Kütlece	%	40’lık	200	gram	şekerli	su	çözeltisi	ısıtıla-
rak	 suyun	 tamamı	buharlaştırılıyor.	Elde	edilen	 şe-
ker,	kütlece	%	20’lik	120	gram	şekerli	su	çözeltisinde	
tamamen	çözülüyor.

 Buna göre elde edilen son çözelti kütlece yüzde 
kaçlık olur?

A)	 10	 	 B)	13	 	 C)	26

	 	 D)	52	 	 E)	104

14. Aşağıda verilen karışımları bileşenlerine ayırır-
ken hangisinde hal değişim sıcaklığı farkından 
yararlanılamaz?

A)	 Ham	petrol	 	 	 B)	Tunç

C)	 Alkol	-	Su	 	 	 D)	Hava

	 																			E)	Naftalin	-	su

15. Aşağıdakilerden hangisi 2n = 6 kromozomlu bir 
hücrenin geçirdiği mayoz bölünmenin evrelerin-
den birine ait olabilir?

A)   B) 

C)   D) 

            E) 
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16. Aşağıda	bazı	organik	moleküllerin	yapısına	katıldığı	
molekül	ya	da	yapılar	eşleştirilmiştir.

 Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)	 Selüloz	-	hücre	çeperi
B)	 Protein	-	kas
C)	 Steroit	-	hücre	zarı
D)	 Deoksiriboz	-	ATP
E)	 RNA	-	ribozom

17. Aşağıda	bir	besin	zincirinde	yer	alan	numaralandı-
rılmış	canlılar	ve	bu	canlılarla	ilgili	bazı	bilgiler	veril-
miştir.

 
Canlılar Bilgiler

1 Besin	ihtiyacını	4	numaralı	canlı	ile	beslenerek	
karşılar.

2 Fotosentez	yaparak	kendi	besinini	üretir.

3 Besin	zincirinin	son	basamağında	yer	alır	ve	
sadece	1	numaralı	canlıyla	beslenir.

4 Besin	ihtiyacını	üretici	canlılar	ile	beslenerek	
karşılar.

 Buna göre, bu canlılarla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A)	 1	ve	3	numaralı	canlılar	tüketici	canlılar	grubun-
da	yer	alır.

B)	 2	numaralı	canlı	Güneş	enerjisini	kullanarak	be-
sin üretebilir.

C)	 4	numaralı	canlı	besin	zincirinin	ilk	basamağın-
da	yer	alır.

D)	 2	numaralı	canlıların	sayıca	azalması,	4	numa-
ralı	canlıların	da	sayıca	azalmasına	neden	olur.	

E)	 3	numaralı	canlının	bulunduğu	basamağın	biyo-
kütlesi	en	azdır.

18. Omurgalı hayvanların,

	 I.	sabit	vücut	ısılı	olan,

	 II.	kemikten	yapılmış	iç	iskeleti	olan,

	 III.	alyuvarları	çekirdeksiz	olan

 gruplarının içerdiği tür sayısı büyükten küçüğe 
doğru nasıl sıralanmalıdır?

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

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

19. Babası hemofili olan ancak kendisi hemofili ol-
mayan bir kadın ile hemofili bir erkeğin doğacak 
çocukları ile ilgili,

	 I.	Sağlıklı	erkek	çocukları	olamaz.

	 II.	Annesi	ile	aynı	genotipte	çocukların	olma	ihtimali	
%	25’tir.

	 III.	Kız	çocuklarının	hepsinde	bu	hastalıkla	 ilgili	en	
az	bir	tane	alel	bulunur.

 verilenlerden hangileri doğrudur?

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

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

20. 
X Y

Fehling ayıracı Amilaz

% 20 
Glikojen
çözeltisi

Saf su

Yarı geçirgen
zar

 Şekildeki	 U	 borusunun	X	 koluna	%	 20’lik	 glikojen	
çözeltisi;	Y	koluna	ise	saf	su	konulmuştur.	Ayrıca	Y	
koluna	az	miktarda	amilaz	ve	fehling	ayıracı	eklen-
miştir.

 Yeterli bir süre beklendiğinde,

	 I.	X	kolunda	renk	değişimi	gözlenir.

	 II.	Y	kolunda	su	seviyesi	azalır.

	 III.	Her	iki	kolda	glikoza	rastlanır.

 değişimlerinden hangilerinin görülmesi bekle-
nir? (Amilaz,	 glikojeni	 sindiren	 enzimdir.	 Fehling,	
glikojen	ile	renk	değiştirir.)

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

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



TÜRKÇE 

1) B 

2) C 

3) A 

4) E 

5) C 

6) E 

7) E 

8) B 

9) C 

10) D 

11) A 

12) A 

13) E 

14) D 

15) A 

16) D 

17) C 

18) C 

19) B 

20) B 

21) C 

22) D 

23) E 

24) A 

25) E 

26) E 

27) A 

28) B 

29) B 

30) C 

31) A 

32) B 

33) D 

34) B 

35) B 

36) D 

37) A 

38) E 

39) C 

40) D 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER 

1) D 

2) A 

3) E 

4) D 

5) B 

6) C 

7) B 

8) E 

9) C 

10) E 

11) C 

12) A 

13) D 

14) B 

15) C 

16) C 

17) A 

18) B 

19) D 

20) E 

21) C 

22) E 

23) D 

24) A 

25) A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK 

1) C 

2) A 

3) E 

4) B 

5) E 

6) D 

7) D 

8) D 

9) E 

10) A 

11) B 

12) B 

13) A 

14) E 

15) B 

16) A 

17) E 

18) C 

19) A 

20) D 

21) B 

22) E 

23) D 

24) E 

25) C 

26) D 

27) E 

28) A 

29) C 

30) C 

31) B 

32) B 

33) C 

34) E 

35) C 

36) C 

37) B 

38) D 

39) C 

40) A 

 

 

 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ 

1) C 

2) A 

3) D 

4) E 

5) A 

6) E 

7) B 

8) E 

9) E 

10) D 

11) C 

12) C 

13) D 

14) E 

15) B 

16) D 

17) C 

18) B 

19) D 

20) C 
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TYT • Türkçe A

1. Bu testte Türkçe alanına ait toplam 40 soru vardır.

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

TÜRKÇE TESTİ

1. Türk sanatı mimarlıkta Mimar Sinan ile en son mey-
veleri vermiş, (bir eser ortaya çıkarmak)  bütün gü- 
      I

 zellik imkânlarını tüketmiştir. (kullanarak, harcaya- 
                 II

 rak bitirmek) Bunun arkasından (art, peş) atılacak 
       III

 bir adımla güzellik aşılmış olunacaktı. Bu sebepten 
bir müddet (süre) Türk sanatında yaratılardan ziya- 
    IV

 de “tekrarlar devri” başlar. Nihayet barok sanatıyla 
da bu sayfa kapanmış olur. (istenen şeye ulaşma  
                V

 imkânı verilmemek)

 Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi, ay-
raç içinde verilen açıklamayla anlamca uyuşma-
maktadır? 

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

2. Kendini Hasan Ali Toptaş ile birlikte yeniden 
keşfe açan Türkçe, yazarın kalemiyle birlikte dillen-
dikçe dilleniyor. Toptaş’ın, zorlar gibi gözükürken 
dahi kendini anlaşılır kılan dil balansına alışkınız. 
Sürükleyiciliğine, birbirini tamamlamak için dizilen 
sözcüklerin cümle içindeki dozajına, merak ögesi-
nin ilk andan itibaren muhatabını bağlamasına da…

 Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
nedir?

A) Farklı nitelikleriyle belirmek

B) Geride hiçbir iz bırakmamak

C) Gelişimini aynı şekilde sürdürmek

D) Geniş olanaklar tanımaya başlamak

E) Yönünü belirgin olarak tayin etmek

3.  “Yüz kere asırların ibriğinden süzülmüş fikirle-
ri bile herkese kabul ettiremeyiz.” diyen Cenap 
Şahabettin’in vurgulamak istediği aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kimi fikirlerin her zaman kabul görmediği

B) Her birey tarafından onaylanan fikir olmadığı

C) Her fikrin zamanla geçerliliğini yitirebildiği

D) Her fikrin tartışılacak yönlerinin bulunduğu

E) Parlak fikirlerin toplumda geç karşılık bulduğu

4. Ağustos sıcakları yerini hafif bir melteme bırakarak 
sonbaharı karşılamaya başlarken tatil tutkumuzla 
yeni serüvenlere yelken açmaya devam ediyoruz. 
Hayallerimiz kadar ileri gidebildiğimizin o kadar far-
kındayız ki hayallerimize sınır koymamayı çoktan 
öğrendik. Sürekli keşfetme, yeni kültürler tanıma, 
bu yeni kültürün ruhumuza dokunmasına izin verme 
arzusuyla dolup taşıyor yüreklerimiz.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İsim-fiil grubu  B) Zarf-fiil grubu
C) Sıfat-fiil grubu  D) Birleşik fiil
   E) Birleşik sıfat

5. Dışarıdaki soğuk inanılmazdı onun için. Bir haftadır 
   I

 buradaydı ama hâlâ alışamıyordu. Çok zaman önce 
        II      III

 bir kez yaz ortasında geldiği Ankara’nın kışının bu 
kadar soğuk olabileceğini tahmin bile etmemişti.

    IV
 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşa-

ğıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla veril-
miştir?

 I II III IV

A) İsim Sıfat Zarf Bağlaç

B) Zamir Edat Sıfat Bağlaç

C) İsim Zarf Sıfat Edat

D) Sıfat Zarf Zarf Sıfat

E) İsim Zarf İsim Zarf
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tamlananı 
tamlayanından önce söylenmiş bir isim tamla-
ması vardır?

A) Sabahki kuyruğun yerinde gürültülü bir kalabalık 
toplanmıştı şimdi.

B) Elinde çantasıyla genç bir adam, lapa lapa kar 
altında onlara bakıyordu yolun karşısından.

C) Bu son sözleri söylerken zaten donuk olan göz-
leri tümden taş olup kalmış gibiydi adamın.

D) İnsanın hayatında bazı dönüm noktaları olur, 
içinde yaşarken fark edemediği.

E) O kadar hızlı kalktı ki sandalyesinden, elindeki 
bardağı nasıl olup da düşürmediğine kendi de 
şaştı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber 
hem de dilek kipleri bir arada kullanılmıştır?

A) Konuşacak şey bulamazdı annesiyle kalınca.

B) Babası, o da içsin diye tabağına çorba dökerdi.

C) Kapıya biraz kala sekmeye başladı Aliye.

D) “Hoş geldin oğlum!” dedi babaanne içerden.

E) Mutfağa kahve yapmaya koştu hemen.

8. Türk tiyatrosunun en büyük isimlerinden Yıldız  Ken- 
                   I

 ter’i geçen ay kaybettik. Bir süredir tedavi gö-
ren 91 yaşındaki Kenter, yetiştirdiği pek çok genç 
oyuncuyla da tiyatronun en önemli ustalarından bi- 
  II              III

 riydi. 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul’da dünyaya 
gelen Yıldız Kenter, 11 yıl Ankara Devlet  Tiyatrosunda

    IV
 çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör 

ile Kent Oyuncuları Topluluğu’nu kurdu. Sonrasında 
unutulmaz oyunlara ev sahipliği yapacak olan Kenter 
                V

 Tiyatrosu açıldı.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
si, yapıca ötekilerden farklıdır?

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

9. I. Bilim insanları ormanlardaki ağaç köklerinin top-
rak altında birleşerek besin ve su paylaşımı yap-
tığını ortaya çıkardı.

 II. Ağacın su ve besin alma düzeni incelendiğinde 
bunun sağlıklı komşu ağaçlarınkinin tam zıttı ol-
duğu görüldü.

 III. Yeni bir araştırma üst sınıf atletlerde kapasite 
artıran bir bakteri tipinin varlığını keşfetti.

 IV. Geçen ay yapılan kazıda, 90 milyon yıl önce çöl-
lerde yaşamış, avını yakalamak için pençelerini 
kullanan etobur bir dinozorun kalıntılarına rast-
landı.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri 
ögelerinin türü ve sıralanışı bakımından aynı-
dır?

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

  D) II ve IV E) III ve IV

10. Kral Edward İstanbul’a geldiği zaman, yatından bir 
motora binerek Dolmabahçe Sarayı’na yanaşır.  
            I

 Atatürk de rıhtımda onu beklemektedir. Deniz dal-
galı olduğundan, Kral’ın bindiği motor, sürekli inip 
                II

 çıkmaktadır. İmparator rıhtıma çıkmak  istediği bir  
       III

 sırada, eli yere değerek tozlanır. O sırada Atatürk 
elini uzatmış bulunduğundan, kral da ona elini 
uzatmadan önce mendiline silmek ister. Ama  
        IV

 Atatürk  hemen devreye girer ve: “Yurdumun topra-
ğı temizdir, o elinizi kirletmez.” diyerek kralı elinden 
    V

 tutup rıhtıma çıkarır.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
si, fiilimsi değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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11. Masal; genellikle halkın ürettiği, hayale dayanan, 
sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hay-
vanlar ile cadı, cin, dev, peri ve buna benzer var-
lıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan 
edebî türdür.

 Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen eklerin 
türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) İsimden fiil yapım eki - Fiilden isim yapım eki

B) İsimden fiil yapım eki - Geniş zaman kipi

C) İsimden isim yapım eki - Fiilden isim yapım eki

D) İsimden isim yapım eki - Geniş zaman kipi

E) Fiilden isim yapım eki - İsimden isim yapım eki 

12. Bir masalında, yatağın altına konmuş bir bezelye 
tanesinden rahatsız olarak sabaha kadar uyuyama-
yan prensesi anlatan Andersen diğer bir masalında 
küçücük yaşına rağmen aç kalmamak için kibrit sa-
tarak çalışmak zorunda kalan ve soğuktan donarak 
ölen kibritçi kızı anlatmış.

 Bu cümlenin belirtili nesnesinde aşağıdakiler-
den hangisi yoktur?

A) Türemiş sıfat  B) Edat
C) Zarf-fiil   D) Zamir
            E) İsim-fiil

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ek fiil ötekiler-
den farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)	 İmkânsızın	 Şarkısı ’nı okuduğumda içim kalp 
ağrılarıyla dolmuştu.

B) Romanları dışında düzyazıları da var ama onla-
rın verdiği tat da daha az değildir.

C) Yazar, çok geniş bir yelpazeden sesleniyordu 
okuruna.

D) Her edebiyat kendi çağının karakterinden yola 
çıkarmış.

E) Bu kitabı okumazsam kendime verdiğim sözü 
tutmamış olurum.

14. Öğretmen, en hayırlı vârisini kendi elleriyle yetiştiren 
kişidir. Bir insanın hayatına dokunur ve o hayatın 
geri kalanını tamamen değiştirir. Bir tohum eker ve 
yıllar sonra o tohumun meyvesini gıptayla seyreder. 
Bu yönüyle öğretmenlik, nasibi en bol meslektir.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Fiil cümlesi  B) İsim cümlesi

C) Devrik cümle  D) Olumlu cümle

           E) Bağlı cümle

15. (I) İstifçilerin daha çok çöp ve işe yaramaz eşya 
topladığı doğru değil. (II) Tabii ki istiflenen malze-
me çeşitliliğinin bir sınırı yok. (III) Bir istifçi için her 
şey toplanmaya değer olabiliyor. (IV) Ancak neler 
topladıkları istifçilerin yaratıcılığına ve neye ilgi duy-
duklarına bağlı. (V) Bir istifçinin evinde çok çeşitli 
eşyalarla karşılaşmanız olası.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümle anlamca olumludur.

B) II. cümle yüklemine göre isim cümlesidir.

C) III. cümle yapıca birleşik bir fiil cümlesidir.

D) IV. cümle kurallı bir isim cümlesidir.

E) V. cümle olumlu bir isim cümlesidir.

16. Ülkemizde yaşayan bitki grupları içinde endemik 
  I                II

 ve ekonomik açıdan değeri çok fazla olanlar var.  
                     III

 Ketengiller de bu gruplardan biri. Ketenlerin 200’den 
fazla türü var. Bunlar genellikle Akdeniz ülkelerinde, 
  IV

 Balkanlarda ve Türkiye’de bulunur.
                             V

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir ses olayı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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17. Taşlık karanlıktı. Kokulu karanlıkta çiçeklerin renk-
leri  babaannenin ince uğultusuna karışıyordu ( ) 
“Elini öpüver oğlum. Baba oğul arasında olmaz dar-
gınlık ( )” Çiçeklerden çok ( ) taşlığın öte yanındaki 
kapı çekiyordu Şükriye’yi. Açsa mıydı ( ) Dede ora-
da mıydı ki ( ) Yüreği çarparak kapının tokmağını 
çevirdi. Bir süre hiçbir şey göremedi.

 Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşa-
ğıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıy-
la getirilmelidir?

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

C) (.) (…) (,) (?) (…) D) (:) (.) (,) (?) (?)

   E) (.) (.) (;) (?) (…)

18. I. Ertesi gün pazardı, bu da beni işe gitmekten kur-
tarıyordu.

 II. Açık kahve, çizgili tüyleri ve minicik gözleriyle 
neredeyse apartman dairesinde beslenecek ka-
dar şirinler.

 III. Toprağı, ormanı, ağaçların yükselmeye başladı-
ğı yeri onun bakış açısından izliyorum.

 IV. Öyle görünmek istiyorsun ama sen bir avcı değil-
sin, dedi bana.

 V. Genç, adama cevap vermeden oradan hızla 
uzaklaştı.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde virgül kaç 
farklı görevde kullanılmıştır?

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

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cüğün yazımı yanlıştır?

A) Önümüzdeki yılların özellikle iş veren açısından 
zorlu geçeceği düşünülüyor.

B) İş yaşamında öz güven başarıyı getiren etmen-
lerden biridir.

C) Herkesin gönlünde masabaşı bir iş kapmak var.

D) Bu yıl yarıyıl tatili için Antalya’ya gitmeyi planlı-
yoruz.

E) Tasarımla ilgili bu festivalin yılaşırı düzenlene-
ceği açıklandı.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır?

A) Kasımpatılara rüzgâr değmiş, biraz da yağmur 
vurmuş olmalı ki yana yıkıklardı.

B) Mutfaktan kavrulan soğanın, ezilen sarımsağın, 
pişen etin kokusu geliyordu.

C) Yüzümde gün ışığı gibi parlak bir gülümsemenin 
belirdiğini hissettim.

D) O güzelim hava bozulup gökyüzü kapkara bu-
lutlarla kaplanıncaya kadar, inatla dışarıda otur-
duk.

E) Mermer tezgâhımızda yanan mum erimişti, bit-
mek üzereydi.
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21. (I) Yusuf Atılgan’ı alışageldiğimiz yazarlardan ayı-
ran noktalardan biri de hayatı yaşama biçimidir. 
(II) Yusuf Atılgan’ın ikinci romanı olan “Anayurt 
Oteli”nde psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık ko-
nuları başarıyla işlenmiştir. (III) İlk kez 1973 yılında 
yayımlanmış olan roman, yazarın en önemli eserle-
rinden biridir. (IV) Yazar, bu eserinde iletişimsizlik, 
yaşamın anlamsızlığı, olayların rasyonel bir biçimde 
açıklanamayacağı, davranışların nedeninin biline-
meyeceği gibi konuları işlemiştir. (V) Atılgan, ese-
rinde “Aylak Adam” adlı romanından farklı bir teknik 
ortaya koymuş; iç çözümlemelere yönelmek yerine, 
vaka düzenini ve ifade yöntemlerini karşıtlıklardan 
yararlanarak oluşturmuştur.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

22. I. Daha önceleri müzeler bilimsel ya da sanatsal 
nesneleri toplayan ve saklayan birer kurum nite-
liğindeydi.

 II. Değişik renkli ve ilginç yapılı bu canlılara olan 
ilginin artmasıyla bu örneklerin hatta fosillerin 
toplanıp sergilendiği müzeler açılmaya başlan-
mıştır.

 III. 19. yüzyılın ikinci yarısı birçok bilimsel keşfin ya-
pıldığı bir dönemdir.

 IV. Oysa yeni açılan müzeler öncekilerden fark-
lı olarak eldeki koleksiyonları halkla paylaşma 
amacını taşıyor, bilim ve doğa tarihi örneklerini 
sergiliyordu.

 V. Özellikle ABD’li ve Avrupalı kâşifler dünyanın çe-
şitli yerlerinden birçok canlı örneğini toplayarak 
ülkelerine getirmişlerdir.

 Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir 
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında aşa-
ğıdakilerden hangisi baştan üçüncü olur?                                                                                       

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

23. (I) Edebiyat ve toplum ilişkisini düşünmek ve irdele-
mek bir bakıma insan nedir sorusuna geri dönme-
yi gerektirir. (II) Zira edebiyatın öznesi hatta çoğu 
zaman nesnesi insandır. (III) Bu yüzden edebiyat; 
insanı, insana anlatma ve tanıtma sanatı olarak da 
betimlenebilir. (IV) Edebiyatın öznesi olan insan, 
yazan insandır. (V) Yazmak çok azınlıkta kalan bir 
grup için bir ihtiyaçtır. (VI) Okumak ise nispeten 
daha geniş bir kitlenin etkinliğidir.

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf hangi cümleyle başlar?

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

24 - 25. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Geçmişiyle yüzleşmeyen, mirasıyla buluşmayan, ge-
leneğiyle hesaplaşmayan ve reddetmek için bile olsa 
onun içinde nefes alıp vermeyen bir ilericilik gerçek 
ilericilik olamaz. Bir süre sonra o da kolayca gerici-
liğe dönüşür. Çünkü neyin ileri, neyin yeni ve özgün; 
neyin eski ve tekrar olduğunu söyleyemez size. Peki, 
neyin “yeni’’ olduğunu bize kim söyleyebilir sorusuna 
Heidegger’in cevabı “Elbette neyin eski olduğunu bi-
lenler.’’ olurdu. Dolayısıyla tam da bu anlamda gele-
neğe dönmek ileriye gidiş, yani geleceğe yöneliş anla-
mına gelir ki işte Rönesans’ı, geçmişten kopuş değil, 
Eski Yunan ve Roma kültürüne dönüp onun içinden 
yeni ürünler çıkarma çabası şeklinde anlarsak Yahya 
Kemal’in aslında ne yapmaya çalıştığını görürüz. 

24. Aşağıdakilerin hangisinde bu parçada anlatılan-
larla örtüşen bir düşünce yoktur?

A) İlerici olmak, gelenekten tam bir kopuş değildir.

B) Ancak eski bilinirse yeni eserler ortaya çıkarıla-
bilir.

C) Bir ayağı sanatsal birikime bağlı olan bir sanatçı 
özgün olmaz.

D) Gelenekle kucaklaşmak, onu bilmek yeniliğin 
kapısını aralar.

E) Rönesans sanatçıları yenilik için yüzlerini geç-
mişe dönmüşlerdir.
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25. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaki-
hangisi söylenemez? 

A) Bir kavram dolaylı olarak tanımlanmıştır. 

B) Benzetme yapılmıştır.

C) Koşula bağlılık vardır.

D) Yoruma yer verilmiştir. 

E) Düşünce alıntıyla pekiştirilmiştir.

26. Genelde kitaplarımı düşünerek yazıyorum. 
Ben çocuk kitabı yazma işini çok ciddiye aldım. 
Yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışarak, 
hikâyenin üzerinde günlerce aylarca düşünerek 
yazmaya çalışırım. Çocuklar da tıpkı büyükler gibi 
entelektüel seviyeleri olan canlılar ve kitapla ilişki 
kurduklarında kapasitelerini genişletmek istiyorlar. 
Kitap okuyan bir çocuk entelektüeldir, bunu böyle 
kabul   etmek ve ona göre davranmak lazım. Kitap 
okuyan çocuğa “çocuk” gibi davranamayız. Ama o 
çocuğa bir bireyin dünyasına yaklaştığınız gibi eşit 
yaklaştığınız zaman, siz de yazar olarak kendinizi 
zenginleştirmeye başlıyorsunuz. 

 Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden 
söz etmektedir?

A)  Niçin çocuklara yönelik kitap yazdığından 

B) Çocukları oldukları gibi kabullenme düşüncesin-
den 

C) Yazarların çocuk edebiyatına yönelmesi gerek-
tiğinden 

D) Çocuk edebiyatının, yetişkinlerinkinden zor ol-
duğundan 

E) Çocukların düşüncelerinin ciddiye alınması ge-
rektiğinden

27. İnsanlara yirmi dört saatin yetmediği bir dönemden 
geçiyoruz. Bu modern insanın yaşamı algılama ve 
okuma şekli de sürekli bir değişkenlik gösteriyor. 
Hikâye anlatmayı önemseyen bir yazar olarak bu 
değişkenliklere kayıtsız kalamıyorum. Ne anlataca-
ğım, meselem, kavgasını verdiğim şeyler değişmi-
yor elbette ama bunları nasıl yazıp nasıl anlataca-
ğım değişkenlik gösteriyor. Kendini tekrara düşen 
bir yazar olmaktan kurtulmak ve kendi çizgimi oluş-
turmak için, yazdığım öyküler üslup olarak değilse 
de biçim olarak hep farklılaşacak. Arayışı bırakan 
yazarın zamana yenik düşüp kaybolacağını biliyo-
rum. Zamanın ruhunu yakalamak ve yarına kalabil-
mek için çeşitliliğin peşindeyim. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının 
üzerinde durduğu kavramlardan değildir? 

A) Özgünlük B) Değişim C) Kalıcılık 

  D) Tutarlılık E) Güncellik

28 - 29. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) İstanbul’un düşman işgalinden sonra, işgal ordu-
larının şehre döktüğü para, kazanç şekillerini altüst 
etmiş; refah seviyesi eskiye göre inanılmaz derece-
de el değiştirmişti. (II) Yabancı kuvvetlerin etrafında, 
onların gündelik ihtiyaçları için hemen bir yığın yeni 
iş çıkmış; biraz atılgan insanlar bu işlere sarılmışlar, 
kazanılması kolay servetler elde etmişlerdi. (III) Bu 
kolay servetin etrafında büyük bir eğlence hayatı 
başlamıştı. (IV) Beyoğlu’nda bir yığın lokanta, bar 
açılmış, ağırbaşlı İstanbul efendilerinin bir zamanlar 
gazetelerini okuyarak alçak sesle fikirlerini naklettik-
leri, sabah kahvesi ve akşam çayı içtikleri İstanbul 
kahveleri manzaraları eskiye oranla epey değişmişti. 
(V) Beyoğlu büsbütün tanınmaz hâle gelmişti; birden-
bire Sirkeci’den Tepebaşı’na hiç olmazsa bir gramo-
fonla müşterilerini eğlendiren bir yığın eğlence yeri 
açılmıştı.

28. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile-
rinde karşılaştırma yapılmıştır? 

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

  D) III ve V E) IV ve V
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29. Bu parçadan İstanbul’un düşman tarafından iş-
galinden sonra şehrin durumuyla ilgili olarak 

 I. Şehrin ekonomik ve sosyal yapısı değişmiştir. 

 II. İstanbul’daki yerli halkın nüfusu azalmıştır. 

 III. Yabancılar, yerli halkı değişime zorlamıştır. 

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

  D) I ve II  E) II ve III

30. Gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasındaki en 
önemli farklılıklardan biri de kültürel üretim alanın-
da faaliyet gösteren, yani zihinsel egzersizleri bir iş 
hâline getiren entelektüellere bakış tarzıdır. Bilindiği 
üzere hakikatin kendine giden yolları bir hayli zor 
ve dolambaçlıdır. Entelektüeller, hakikat arayışı söz 
konusu olduğunda bu meşakkatli yolculuğa kendi-
lerini gönüllü olarak adamışlardır. Bu nedenle dü-
şünme işi ile meşgul olan entelektüeller, toplumda 
ayrıcalıklı bir yer edinmekte ve iltifat görmektedirler. 
Kuşkusuz böyle bir olumlu bakış tarzının takınıldığı 
toplumlarda entelektüeller, bir tehdit unsuru değildir; 
tam tersine onlara, uygarlık katlarının oluşturulma-
sını sağlayabilen “yaratıcı ve üretken bir güç” olarak 
bakılmaktadır.

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Aydın insanlara yaklaşım tarzı gelişmiş ve geliş-
memiş toplumlar arasındaki farkı belirleyen en 
belirleyici faktörlerden biridir.

B) Entelektüel insanların topluma bakış açısı, za-
manla farklılık göstermektedir.

C) Entelektüel bireylere imkân tanımak, değer ver-
mek bir ulusun gelişmesinin en önemli koşulu-
dur.

D) Milletler arasında kendine sağlam ve sarsılmaz 
bir yer bulan milletler daha çok, aydın insanların 
kıymetini bilenlerdir.

E) Geniş bir bilgi ve deneyime sahip bireylerden 
oluşan toplumlar daima zirvelerdeki yerini korur.

31. Alçak gönüllüğü ve kendini işine adamasıyla da 
hafızalara kazınan George Boole’nin ölüm sebebi, 
ıslak elbiseleriyle ders vermesi olmuş. 1864 yılın-
da evinden okula ortalama 3 kilometre olan yolu 
yağmur altında yürüdükten sonra ıslak elbiseleriyle 
ders veren George Boole, bunun neticesinde ağır 
bir soğuk algınlığına (zatürreye) yakalanmış ve 
8 Aralık 1864’te henüz 50 yaşındayken İrlanda’da 
hayata gözlerini kapamış.

 Bu parça George Boole ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisini vurgulamak için yazılmış ola-
bilir?

A) Sağlığını çok önemsemediğini

B) Tedbirli bir insan olmadığını

C) İmkânsızlıklara rağmen çalışmayı sürdürdüğü-
nü

D) İşine duyduğu bağlılığın hangi boyutta olduğunu

E) Duygularını kontrol etmekte güçlük yaşadığını

32. Gün	Batarken ile ilgili birkaç yazar arkadaşımla soh-
bet etmiştik, onların da gündeme getirdiği bir nokta 
var: ‘‘Ece karakterinin, Okan’la birlikte iş görüşme-
sine gittiği ofis sahnesinde, poğaçanın konduğu be-
yaz kâğıdın üzerinde yayılan yağ lekesiyle zamanı 
ölçmek, duvardaki jaluziyi “iki cam arasına sıkışmış 
jaluzi” olarak ifade etmek çok önemli ayrıntılar…’’ 
demişlerdi. Roman ayrıntılarda gizli. Okurun karak-
terle, karakterin mekânla ilişkisi açısından ayrıntıla-
rın iyi aktarılması gerek. 

 Bu parçadan hareketle Gün	Batarken adlı roman 
ile ilgili olarak; 

 I.  Etkileyici bir anlatımı vardır. 

 II.  Gözlem gücünden yararlanılmıştır. 

 III. Düşsel ögelere yer verilmiştir. 

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

  D) I ve II  E) II ve III
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33.  Yeşilçam sineması, 1960 ve 1970’lerde yoğun 
olarak sinemanın sanatsal tarafından ziyade ti-
cari yönüne odaklanarak gişe başarısını öncele-
yen popüler filmler üretir. Günümüzde de etkileri 
devam eden bu sinema, benzersiz olma kaygısı 
gütmeyen, yinelemelere dayanan ve melodra-
matik unsurlar barındıran senaryolara yaslana-
rak halkın duygularını etkin ve yoğun bir biçimde 
kullanır. 

	  Film üretiminin birincil ekonomik kaynağı se-
yircilerdir ve bu durum yapılan işleri daha çok 
“seyirci filmi” olmaya zorlar. Bir süre sonra se-
naryo sıkıntısı çekmeye başlayan endüstri, eski 
filmleri yeniden çekmeye ve yabancı filmleri bire 
bir uyarlamaya başlayacaktır. 

 Bu parçalardan filmlerle ilgili olarak çıkarılama-
yacak ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sanatsal bir duruş sergilemez. 
B) Seyircinin beğenisine odaklanır. 
C) Özgün bir çizgisi yoktur. 
D) Ekonomik kaygılarla çekilir. 
E) Duygusal ve acıklı olaylara dayanır.

34. Bir klasik eserin farklı yayınevleri ve çevirmenlerden 
olması, seçimlerimiz konusunda sorumluluk almaya 
bizi davet eder. Almaya karar verdiğiniz eser için 
kitapçılarda kendinize belli bir süre ayırıp karşılaş-
tırmanızı, birkaç sayfasına zaman ayırarak okuyup 
kitabınızı öyle almanızı öneririm. Okurluk değerli bir 
şeydir. Çünkü birileri bir şeyler yazar ve biz onların 
yazılarına değerli bir süre ayırarak okuruz. İşte bu 
değerler karşılaşmasında iyi eser, okurdaki karşılı-
ğını hemen bulur. 

 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
bilir? 

A) Zamanının kıymetini bilen okurlar seçici davranır. 

B) Önüne gelenin yazar olduğu bir ortamda okur, 
ne yapacağını bilemez hâle gelir. 

C) Seçici okurlar, yazarları nitelikli olmaya yönlen-
dirir. 

D) Okurun kendine olan saygısı, ne kadar okudu-
ğuna bağlıdır. 

E) Nitelikli okur, kitaplar arasında ayrım yapmayan 
okurdur.

35.  Kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy gös-
termiş. Bahar ilerledikçe bitki, kavak ağacına sarı-
larak yükselmiş. Yağmur ve güneşin etkisi ile hızla 
büyüyen kabak, kavağın boyuna ulaşmış. Başı bu 
kadar büyük bir hızla kavağa ulaşınca bir gün da-
yanamayıp sormuş kavağa: “Sen kaç ayda bu hâle 
geldin?” “On yılda…” demiş kavak. Çiçeklerini sal-
layarak gülmüş kabak: “On yılda mı? Ben iki ayda 
neredeyse seninle aynı boya geldim.” “Doğru, çok 
doğru.” demiş ağaç.  Günler sonra sonbahar rüz-
gârları başladığında kabak önce üşümüş, sonra da 
yapraklarını dökmüş bir bir. Soğuklar arttıkça da 
aşağıya doğru inmeye başlamış. Büyük bir telaş 
ve endişeyle sormuş kavağa: “Neler oluyor bana?” 
Kavağın “Ölüyorsun.” cevabından sonra inleyerek 
sormuş kabak: “Niçin?” Aldığı cevap çok anlamlıy-
mış: “Benim on yılda geldiğim yere iki ayda gelmeye 
çalıştığın için.”

 Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Başarıya giden yol büyük çile ve sıkıntılarla do-
ludur.

B) Başarılı olmanın en önemli koşulu büyük bir is-
tektir.

C) Kısa zamanda alınan başarılar kalıcı olmaz.

D) Bir zirvede kalıcı olmak dayanışma içinde olma-
yı gerektirir.

E) Günübirlik başarılara isteyen herkes ulaşabilir.
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36. Evlat, 1928 yılında İstanbul’da doğmuşum. Çocuk-
luğumdan beri benim fotoğrafa, kameraya ilgim za-
ten var. Muhsin Ertuğrul’un tiyatrosunda öğrencilik 
yaptım. O zamanlar yönetmen veya oyun yazarı 
olmak istiyordum. Muhsin Ertuğrul bana tiyatro sev-
gisini kattı. O arada İstanbul Üniversitesine devam 
ettim. 1950’de sizler daha dünyada yokken, dün-
ya da sizden habersizken gazeteciliğe başladım. 
Dünyada hemen hemen gitmediğim yer, çekmedi-
ğim fotoğraf kalmadı. Birçok ödül aldım, devlet sa-
natçılığı ödülü de buna dâhil.

 Böyle diyen bir sanatçı ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Eski bir gazeteci olduğuna 

B) Fotoğrafa ilgisinin Muhsin Ertuğrul’la başladığı-
na 

C) Zengin bir fotoğraf arşivine sahip olduğuna 

D) Tiyatro eğitimi aldığına 

E) Dünyayı karış karış gezdiğine

37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Psikiyatr dostlarım buna elbette bir ad vermişlerdir ve 
belki bundan kurtulmanın çaresi vardır ama ben artık 
onunla yaşamaya alıştım, üstüne gitmiyorum. Hatta 
okul yıllarını, hocaları, arkadaşları hatırlamak için bir 
vesile oluyor. Okulların açıldığı sabah yine bir kâbusla 
uyandım. Bu sefer fizikle baş edememiştim! Hiç fikri-
min olmadığı konulardan çıkmış sorularla boğuştum 
uzun süre. Yine de bir şeyler yapmaya gayret ediyor-
dum. Hocanın belki ‘‘gidiş yolu’’ndan puan vereceğini 
varsayıyordum ama durum vahimdi, okuldan atılmak-
la karşı karşıyaydım. Gözlerimi açtığımda koyu bir 
umutsuzluk vardı içimde. O sabah kızımı alıp yeni 
okuluna götürdüm. Okulun bahçesinde beklerken, sı-
nıfa çıkarken aklımda hep o kör olası fizik problemleri 
vardı.

37. Bu parçada sözü edilen kişi ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? 

A) İyi bir aile babasıdır. 

B) Vasat bir öğrencilik geçirmiştir. 

C) Bilinçaltının etkisinde kalmıştır. 

D) Okul yıllarını özlemektedir. 

E) Karamsar bir yapısı vardır.

38. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak;

 I. Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır. 

 II. Kanıları değiştirme çabası vardır.

 III. Bir düşünceye karşı çıkılmıştır. 

 yargılarından hangisine ulaşılabilir? 

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

  D) I ve III E) II ve III
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TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

39. Halk şiiri geleneğini sürdüren şiirlerle edebiyata         
başlayan Sabahattin Ali, daha sonraları edebî gü-
cünü daha çok gösterdiğine inandığı hikâye türüne 
geçmiş, ayrıca roman türünde de üç önemli eser 
ortaya koymuştur. Bir köy ve kasaba öykücüsü ola-
rak nitelenen yazar Anadolu gerçeğine, kendinden 
öncekiler gibi bürokrat bir aydın gözüyle bakma-
mış; Türk edebiyatında köye ve köylüye büyük ilgi 
gösteren ilk yazarlarımızdan olmuştur. Eserlerinde 
Anadolu’yu, köy ve kasaba yaşamını, sömürülen 
insanların acılarını anlatmıştır. Yazar, eserlerinde 
kendi ideolojisini sanatının gücüyle gizleyebilmiştir. 
Özellikle öykülerinde köy hayatının gerçekçi anla-
tılmasıyla ilgili Türk edebiyatına yeni bir bakış açı-
sı kazandırmıştır. Bugüne kadar yazarın yapıtları 
üzerine toplumsal gerçekçilik bağlamında pek çok 
çalışma gerçekleştirilmiştir. 

 Bu parçada Sabahattin Ali ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Halk şiiri tarzında şiirler yazmıştır. 

B) Hikâye türünde kendini daha yetkin görmekte-
dir. 

C) Köylünün sorunlarına sanat yoluyla çözümler 
sunmuştur. 

D) Eserlerinde kendi ideolojisini açığa vurmamıştır. 

E) Öykülerini köy gerçekliği çerçevesinde oluştur-
muştur.

40. Muhabir:

 (I) ----

 Kişisel Gelişim Uzmanı:

 — Hikâyem üniversite kantininde başladı. Hukuk 
Fakültesinde öğrenciydim. O günlerde fırsat eşitliği 
kavramı üzerine düşünüyordum. Üniversite sına-
vını kazananlarla kazanamayanların farkı üzerine 
konuşuyorduk. Arkadaşlarla “Sen sınava nasıl ha-
zırlandın?” diye analizler yaptık. Sonra, sıfırdan zir-
veye gelenleri düşündüm. Onları başarılı yapan bilgi 
neydi? Bu başarı bilgisi ölümle toprağa karışıyordu! 
Bir insan çıkıp başarılı insanları incelese, nasıl ba-
şardıklarının yöntemlerini öğrense bunu yoksul ama 
zeki gençlere öğretse çok iyi fırsat eşitliği olur diye 
düşündüm.

 Muhabir:

 (II) ----

 Kişisel Gelişim Uzmanı:

 — Başarılı olmak öğrenilebilir. Bina yapmanın, uçak 
kullanmanın, beyin ameliyatı yapmanın nasıl bir bil-
gisi varsa başarılı olmanın da bilgisi var. İnsanlar bu 
bilgileri profesyonel kaynaklardan öğrenmek yerine, 
kafalarına göre ve kulaktan dolma bilgilerle hareket 
ediyorlar. Sonra da başarısız olunca suçlayıcı dile 
teslim oluyorlar. Ahmet Haşim haklı, Türk insanı 
söylemekten çok söyleniyor.

 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. Kendinizden biraz söz eder misiniz?

 II. Başarının tüyoları nelerdir?

B) I. Bu alana sizi yönlendiren biri oldu mu?

 II. Başarının temel adımları nelerdir?

C) I. Sizi bu alana yönelten ne oldu?

 II. Başarılı olmak öğrenilebilir mi?

D) I. Başarı hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

 II. İsteyen herkes başarılı olabilir mi?

E) I. Peki, kişisel gelişim ne değildir?

 II. Başarı isteyenlere neler önerirsiniz?
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11 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

1. 
Hicrî Takvim Miladi Takvim

I. Ay yılı esasına göre 
hazırlanmıştır.

Güneş yılı esasına göre 
hazırlanmıştır.

II. Hz. Muhammed’in 622’de 
Mekke’den Medine’ye göçü 
başlangıç kabul edilmiştir.

Hz. İsa’nın doğumundan 
1 hafta sonrası başlangıç 

olarak kabul edilmiştir.

III. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Bir yıl 354 gündür.

IV. Hz. Ömer Dönemi’nde 
hazırlanmıştır.

Günümüzde en yaygın 
olarak kullanılan takvimdir.

V. Türkler, İslamiyeti kabul 
ettikten sonra kullanmaya 

başlamıştır.

Roma İmparatorluğu 
tarafından geliştirilmiştir.

 Yukarıdaki tabloda verilen Hicrî ve Miladi tak-
vimlere ait özelliklerden hangisi yanlıştır?

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

2. Mete Han’ın ölümünden sonra Çin entrikaları sonu-
cunda Asya Hun Devleti’nde iç karışıklıklar başla-
mıştır. Bu sorunu Çin hâkimiyetine girerek çözece-
ğini düşünen Ho-han-yeh ile bağımsızlığı savunan 
Çi-çi arasında taht mücadelesi meydana gelmiş ve 
bu mücadeleyi Çin’in desteği ile Ho-han-yeh kazan-
mıştır. Devlet Batı ve Doğu olarak ikiye ayrılmıştır.

 Bu bilgilere bakılarak Asya Hun Devleti ile ilgili;

 I. iç işlerine karışıldığı,

 II. ikili teşkilat uygulandığı,

 III. asimile oldukları

 gelişmelerinden hangilerinin meydana geldiği 
söylenebilir?

A) Yalnız II B) I ve II  C) I ve III

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

3. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin 
özelliklerinden birisi değildir?

A) İtalya’da başlamış ve diğer Avrupa ülkelerine 
yayılmıştır.

B) Daha çok edebiyat ve sanat alanlarında görülen 
gelişmelerdir.

C) Reform hareketinin başlamasına zemin hazırla-
mıştır.

D) Bu hareketin ortaya çıkmasında “mesen” sınıfı-
nın etkisi büyüktür.

E) Dogmatik düşünce güç kazanmıştır.

4. 

Ankara 
Antlaşması

Milletler 
Cemiyeti’ne 

üye olunması

…………

…………

Montrö 
Boğazlar 

Sözleşmesi

1926 1932 1934 1936

Sadabat 
Paktı

1937

 Yukarıda 1923-1938 yılları arasında Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin dış politikasında meydana 
gelen bazı gelişmelerin verildiği tarih şeridinde, 
boş bırakılan yere hangi olay getirilirse tarihî 
akış doğru olur?

A) Balkan Antantı

B) Afganistan ile dostluk antlaşması 

C) Nüfus mübadelesi

D) Yabancı okullar sorunu

E) Hayat’ın Anavatan’a katılması

5. II. Dünya Savaşı sırasında meydana gelen;

 I. Yıldırım Harbi,

 II. Normandiya Çıkarması,

 III. Stalingrad Kuşatması

 gelişmelerinden hangilerinin Mihver Devletlerin 
aleyhinde sonuçlandığı söylenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III
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12 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

6. 
“Florida Körfezi,  bir doğal parkın sınırlarında kaldı-
ğı için park korucuları burada devriye gezerler. Bu 
koruculardan birinin anlattığına göre, bir hafta sonu 
buraya gelen bir kayıkçı, kayığının bölgede bulu-
nan çamur banklarından birine tehlikeli bir biçimde 
oturması üzerine, kullandığı krokinin o alanda suyu 
yeterince derin olarak gösterdiğini ve bu durumun 
kendi hatası olmadığını beyan etmişti. Büyük ola-
sılıkla sorun, o şemanın aslında bölgedeki resto-
ranlardan birinden alınmış bir “harita benzeri’’ çizim 
olmasıydı. Bu sebeple kara veya deniz olsun yol-
culuk yaptığınız her yerde yanınızda hatasız harita 
çizimleri bulundurmalısınız.’’ 

Denizlerde	Bilimin	Peşinde,	TÜBİTAK	yayınları.	Sf.	7

 Yukarıdaki anlatımda coğrafyanın yardımcı bi-
limlerinden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

A) Meteoroloji B) Limnoloji C) Kartografya

  D) Litoloji E) Botanik

7. Dünya’nın güneş etrafında izlediği yola “yörünge” 
denir. Dünya,  bu yörüngede Güneş etrafında ekse-
ni eğik bir şekilde hareket eder.  Bunun sonucunda 
Dünya üzerinde pek çok coğrafi olay gerçekleşir. 

 Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş etra-
fındaki dönüşünün bir sonucu değildir?

A) Yıl kavramının oluşması

B) Yerel saat farklarının oluşması

C) Muson rüzgârlarının oluşması

D) Gece gündüz sürelerinin uzayıp kısalması

E) Dönence ve kutup dairelerinin oluşması 

8. Tortul tabakaların kıvrılma veya kırılması sonucun-
da gerçekleşen dağ oluşumu olayına “orojenez” de-
nir.

 Aşağıdaki kavramlardan hangisi orojenez süreci 
ile doğrudan ilişkili değildir?  

A) Graben B) Antiklinal C) Horst

  D) Senklinal E) Kaldera

9. Yerkabuğunda bulunan kayaçların çözülmesi ile 
başlayan, inorganik ve canlı unsurların oluşturduğu 
yer yüzeyi örtüsüne “toprak” denir.

 Topraklar büyük oranda bölgelerin iklim, yeryüzü 
şekilleri ve ana kaya özelliklerine göre oluşmakta-
dır.  Oluşumunda büyük oranda iklim koşullarının 
etkili olduğu topraklara “zonal toprak” denilmektedir.

     
1. Laterit 4. Regosol

2. Çernozyom 5. Podzol

3. Alüvyon 6. Kalsimorfik

 Tabloda numaralanmış toprak tiplerinden hangi-
leri zonal topraktır?

A) 1, 2 ve 3 B) 2, 3 ve 4 C) 3, 5 ve 6

  D) 4, 5 ve 6 E) 1, 2 ve 5

10. 
 

Türkiye’de kış aylarında trafiğe 
çıkacak olan şehirlerarası yük 
ve yolcu taşıyan tüm ticari araç-
larda 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri 
arasında kış lastiği kullanılması 
zorunludur. Kış lastikleri özellikle karlı ve buzlu ze-
minlerde iyi bir yol tutuşu sağladığı için daha güve-
nilir seyahat imkânı sunmaktadır.

 Buna göre;

 

III

II

IV V

I

 haritadaki numaralı alanların hangisinde ocak 
ayı süresince kara taşıtlarında kış lastiği kulla-
nılması seyahat güvenliğini daha çok arttırır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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13 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

11. Var olanlar iki kısma ayrılır: (1) Tanrı, akıl, melek 
ve doğal nesneler gibi varlığı insanın irade ve fiiline 
bağlı olmayan varlıklar. (2) Varlığı insan irade ve fi-
ili ile meydana gelen şeyler. İlk kısımdaki varlıklara 
ilişkin bilgiye teorik (nazarî) felsefe, ikinci grupta yer 
alan şeylere ilişkin bilgiye ise pratik (amelî) felsefe 
denilir. Teorik felsefenin amacı insanın bilmek su-
retiyle yetkinleşmesini sağlamak iken, pratik felsefe 
insanın bildiklerini yapıp uygulayarak ahlaki yetkin-
liğe ulaşmasını amaçlar. Şu halde felsefe, doğru 
bilgi ve doğru davranış ile yetkinleşmeyi sağlayan 
bir disiplin ve çabanın adı olmaktadır. Gerçek an-
lamda felsefeden (hikmet) söz edilebilmesi için, bu 
disiplinin metafizik ve teolojiyi kapsaması gerekir. 
Çünkü gerçek anlamda varlık, Zorunlu Varlık yani 
Tanrı olup O’na ilişkin bilgiye sahip olmayan kişi bil-
ge (hakîm) sayılamaz.

 İbn Sînâ’nın Kitâbu’ş-Şifâ isimli eserinden uyar-
lanan bu parçadan hareketle, düşünürün din ve 
felsefe ilişkisi hakkındaki görüşleri için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Soyut varlıkların bilinmesi için din ve felsefe iş 
birliği içinde olmalıdır.

B) İnsanın tam bir hikmet haline ulaşması, hem 
metafizik hem de felsefi bilgilere bağlıdır.

C) Akılla ulaşılan veriler doğadışını açıklamada ye-
terlidir.

D) Felsefe, metafizik ve teoloji bir bütünlük oluştur-
malıdır.

E) Her şeyin yaratıcısını bilmek için felsefe kadar 
metafiziğe de ihtiyaç vardır.

 

12. Belki biri şöyle diyecek: “Sokrates, seni böyle vakit-
siz bir sona sürükleyen ömründen utanç duymuyor 
musun?” Bana bunu soracak olana açıkça cevap 
verebilir ve diyebilirim ki: “Dostum, yanılıyorsun. 
Değeri olan bir kimse, yaşayacak mıyım, yoksa 
ölecek miyim diye düşünmemelidir; bir iş görürken 
yalnız doğru mu eğri mi hareket ettiğini, cesaretli bir 
adam gibi mi yoksa tabansızca mı hareket ettiğini, 
düşünmelidir.”

 Platon’un Sokrates’in	Savunması isimli eserinden 
alınan bu parçaya göre, ahlaki eylem aşağıdaki-
lerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Bir davranışı ahlaki kılan, niyet değil sonucunda 
yarattığı faydadır.

B) Bir davranışı ahlaki kılan, o eylemin nasıl yapıl-
dığıdır.

C) Bir davranışın ahlaki olması, diğer insanların 
onayını gerektirir.

D) Amaca götüren her yol ahlakidir.

E) Ahlaki eylem ve bilinçlilik arasında bir bağlantı 
yoktur.

13. Modern Batı düşüncesinde, aşkın bir hakikat anlayışı 
yerini, insan merkezli bir hakikat anlayışına bırak-
mıştır. Modern Batı düşüncesinde, insan aklını öne 
çıkaran ve hakikatin bilgisinin kaynağı olarak insa-
nı ve aklı merkeze alan dünya görüşü, hümanizm 
olarak adlandırılmıştır. Hümanizm, teorik ve pratik 
alanda insansal değer ve ilgilere odaklanan, tüm in-
sanların değerli ve onurlu olduklarını öngören, batıl 
inanışları ve doğaüstü herşeyi yadsıyan bir dünya 
görüşüdür. Bu görüşe göre, insan, kendini gerçekleş-
tirebilir, bunun için gerekli iradeye ve yetilere sahiptir. 
Hümanizm, insanın doğallığını, özgürlüğünü ve et-
kinliğini ön plana çıkaran felsefi bir tutumu dile getirir.

 Bu parçaya göre, hümanizmde dile getirilen in-
san merkezli düşünce yapısı, aşağıdakilerden 
hangisiyle aynı doğrultuda değildir?

A) İnsan, düşünme yetisiyle dış dünyanın bilgisine 
ulaşabilir.

B) Birey, kendini geliştirebilecek özelliklere sahiptir.

C) İnsan, seçimlerini kendi iradesiyle yapabilir.

D) Akılsal olmayan her türlü düşünce ve uygulama 
dışlanmalıdır.

E) İnsan, toplum genelinin iradesine boyun eğmeli-
dir.
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1412. SINIF Diğer sayfaya geçiniz.

14. Rousseau, insanın toplum içindeki yaşamıyla ilgili 
olarak şöyle der: “İnsan, bir başkasının ihtiyaç duy-
duklarına sahip oldukça, eşitlik zedelenecek, sa-
hiplik artacak, iş ihtiyacı oluşacak ve boş ormanlar 
kasabalarla yer değişecektir. Hasar gören eşitlik 
ilkesini, en berbat kargaşalar takip eder: böylece 
malvarlıklarının gasp edilmesi, fakirler tarafından 
yapılan hırsızlıklar, doğal merhamet duygusunu 
bastıran ve zapt edilemeyen tutkular ve adaletin 
varlığını devam ettiren cılız sesi, insanları cimri, 
hırslı ve kindar yapmaktadır. Eğer birey tüm yasal 
sistemlere son verecek olanın ve herkes için en iyi 
olanın ne olduğunu araştırmak isterse, bu iki önemli 
konu ile karşı karşıya kaldığını görecektir: Özgürlük 
ve eşitlik. İnsan, özgür doğmuş olsa da, toplum ta-
rafından dayatılan yasalar, onu “zincirli” bir hayata 
mahkum eder.

 J. J. Rousseau’ya ait bu parçaya göre aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılabilir?

A) Toplum halinde yaşamak, bireylerin istediklerini 
yapabilmelerini sağlar.

B) İnsan, toplum halinde yaşadığında daha erdem-
li davranır.

C) Siyasal yaşam, insana doğal özgürlüğünü kay-
bettirmektedir.

D) Toplumdaki eşitliği sağlayan, doğanın kendisi-
dir.

E) Toplum halinde yaşamak, doğal bir zorunluluk-
tur.

15. Gözlerimin ya da bacaklarımın yaptığı işi gösterip de 
gördüğümü ya da yürüdüğümü söyleyip var olduğu-
mu çıkarırsam ulaştığım sonuç, kuşku duyulmayacak 
kadar yanlışsız bir sonuç olmaz, zira hiçbir zaman 
gözlerimi açmadığım ve yerimden kımıldamadığım 
halde, gördüğümü ya da yürüdüğümü sanabilirim; 
çünkü kimi zaman uyuklarken böyle bir sanıya ka-
pıldığım olur, belki vücudum olmadan da aynı sanıya 
kapılmışımdır. Düşüncemiz dışında gerçekten bu-
lunan ya da var olan başka hiçbir şeyin olmadığına 
inandığımız bu anda, ne olduğumuzu incelediğimiz-
de, var olmak için ne uzama, ne şekle, ne bir yerde 
olmaya ve ne de bedene verilen bu türden başka bir 
şeye gereksinimimiz olduğunu ve sadece düşündü-
ğümüz için var olduğumuzu açıkça biliyoruz.

 Descartes’ın Felsefenin	İlkeleri adlı eserinden alı-
nan bu parçaya göre, doğru bilgiye ulaşmanın 
yöntemi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Hakikatin yaratıcının bilgisi olduğunu kabul et-
mek

B) Hakikatin değişken nitelikte olduğunu benimse-
mek

C) Günlük hayatta işe yarayan bilgileri araştırmak
D) Kuşku götürmez bilgilere ulaşıncaya dek şüphe 

duymak
E) Duyulardan gelen bilgilerin doğruluğunu kabul 

etmek
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15 Diğer sayfaya geçiniz.12. SINIF

16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini 
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip 
Okulları öğrencileri / mezunları cevaplayacaktır.

16. Peygamberimiz için inen bir ayette şöyle denilmek-
teydi: “And olsun ki Resulullah (Allah’ın elçisi) sizin 
için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve 
Allah’ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir.”

(Ahzab Suresi, 21. ayet)

 Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi yönüne deği-
nilmiştir?

A) Toplumsal olaylarda adaletli olmasına

B) Müslümanlarca izlenmesi gereken kişi olmasına

C) Merhametli olmasına

D) Sabırlı ve kararlı olmasına

E) Cömert ve paylaşımcı bir kişi olmasına

17. “Nuh: ‘Ey milletim! Bende bir şaşırmışlık yoktur, 
ancak ben alemlerin Rabbinin gönderdiği pey-
gamberim, Rabbimin sözlerini bildiriyor, size öğüt 
veriyorum. Sizin bilmediğinizi Allah katından ben 
biliyorum. Allah’tan sakınmanızı, böylece O’nun 
merhametine erişmenizi sağlamak üzere sizi uyar-
mak için aranızdan biri olarak Rabbinizin size be-
nimle haber göndermesine mi şaşıyorsunuz?’ dedi.”

(Araf Suresi, 61-63. ayetler)

 Kur’an-ı Kerim’in bu ayetlerine dayanarak pey-
gamberler hakkında aşağıdaki yargılardan han-
gisine ulaşılamaz?

A) Doğru ve adaletli kişilerdir.

B) Allah tarafından görev verilmiş kişilerdir.

C) Öğreticilikleri nedeniyle insanlardan seçilmişler-
dir.

D) Bilgilerinin asıl kaynağı Melek Cebrail’dir.

E) İnsanlara hakikati tebliğ etmektedirler.

18. “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e 
ve sizden olan ulülemre (idarecilere) de itaat edin. 
Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah’a 
ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve 
resule götürün (Onların kurallarına göre halledin); 
bu hem hayırlı bir yol, hem de sonuç alma bakımın-
dan daha güzeldir.”

(Nisa Suresi, 59. ayet)

 “Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse işte onlar, 
Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, 
sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bu kişiler ne 
güzel arkadaşlardır.”

(Nisa Suresi, 69. ayet)

 Kur’an-ı Kerim’in bu ayetlerine göre aşağıdaki 
sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah’a iman etmiş kişiler, O’nun gönderdiği pey-
gamberlerine tam itaat ederler.

B) Hem dünyada hem de ahirette kazançlı çıkan-
lar, dostunu iyilerden seçen kişilerdir.

C) İslam dininde bilgili kişilere itaat etmede bir hiye-
rarşi mevcuttur.

D) Kıyas, İslam dininin başvurduğu yöntemlerden 
biridir.

E) Dinî ve ahlâki konularda uyulacak ilk kriterler, 
Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdir.

19. “Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılanlar” anlamın-
da bir tamlamadır. İslâm literatüründe çeşitli kelâm 
ekolleri tarafından, kendilerince küfre girmediği ka-
bul edilen ve Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kıl-
manın farz olduğuna inanan veya bunu pratikte icra 
eden, dinine bağlı bütün Müslüman topluluklarını 
ifade etmek üzere kullanılan bir tabirdir.

 Bu parçada tanımlanan kavram, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ehl-i adl B) Ehl-i beyt C) Ehl-i kıble

  D) Ehl-i sünne E) Ehl-i din
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20. Mekke müşrikleri, Hz. Peygamber (s.a.v)’i Mekke’de 
barındırmadıkları gibi Medine’ye Hicret’ten sonra da 
rahat bırakmamışlar, O’na karşı takiplerini ve baskı-
larını devam ettirmişlerdir. Bedir, Uhud ve Hendek 
savaşları olmuş ve İslamiyet’in gelişim sürecin-
de büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Uhud Savaşı’nda 
amcası Hz. Hamza şehit edilince Hz. Muhammed 
çok üzülmüştü. Bütün bu üzüntü ve olumsuz-
luklara rağmen Hz. Peygamber sabırlı ve me-
tanetli davranmıştı. Mekke’nin fethinden sonra 
güç Müslümanlardan yanaydı. Buna rağmen Hz. 
Peygamber, onların barbarlıklarına karşı misilleme-
de bulunmamıştır. Konuyla ilgili inen ayette “Eğer 
ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalan-
dırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler 
için daha hayırlıdır.” (Nahl Suresi, 126. ayet) buy-
rularak, affetme erdeminin yüceliği anlatılmıştır. Hz. 
Muhammed (s.a.v)’de konuyla ilgili, “… Kim sabırlı 
davranırsa Allah ona sabır verir. Allah, hiç kimse-
ye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda 
bulunmamıştır.” (Buharî, Zekât, 50. Hadis) diye bu-
yurmuştur.

 Bu parçaya dayanarak, İslamiyet ile ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Çok merhametli bir dindir.

B) Suçluyu mutlaka cezalandırmayı önermiştir.

C) Kusurlar silinmesini fazilet üstünlüğü saymıştır.

D) Kötülüğe ille de kötülükle karşılık vermeyi uygun 
bulmamıştır.

E) Sabrı, iyiliğin zirvesinde görmüştür.

21 - 25. Felsefe sorularını; Din Kültürü ve Ahlâk Bil-
gisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan 
veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

21. Bir kişiye “Mutlu olmak istiyorsan, çevrendekilere 
yardım etmelisin.”, “İyi olmak istiyorsan, yalan söy-
lememelisin.” vb. buyrukların tamamını öğretmiş ol-
sanız dahi, bunlar birer yükümlülük değil, yalnızca 
kişinin davranışlarını yönlendiren kurallar olurlar. 
Öyleyse koşullu buyruklara dayanarak gerçekleş-
tirilen eylemler zorunlu olmaktan çıkar. İşte Kant, 
bu durumun yarattığı ahlâki bunalımı ortadan kal-
dıracak, yükümlülük bildiren ve kendinde amaç olan 
bir ahlâk yasası, bir koşulsuz buyruk aramaktadır. 
Bununla ilgili üç ayrı formülasyon sunan Kant, bun-
lardan birini “Öyle eyle ki, insanlık, ister senin ister 
başka birinin kişiliğinde, aynı zamanda bir amaç 
olsun, asla yalnızca bir araç olmasın.” olarak ifade 
etmiştir.

 Özge Özaydın’ın Kant’ın ahlak kuramı üzerine 
yazdığı makalesinden uyarlanan bu parçaya 
göre, aşağıdakilerden hangisi ahlaki bir eylem 
değildir?

A) Bir amaçtan ya da ödevden doğan eylemler
B) Yükümlülükten doğan eylemler 
C) Toplumun hedefi olan eylemler
D) İnsanlığın amaç olduğu eylemler
E) Çıkar odaklı olan eylemler

Diğer sayfaya geçiniz.
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22. Aristoteles’e göre, varlıkların oluşumu ve değişimi 
dört nedenle açıklanabilir. Bu dört nedenin ilki mad-
di nedendir ve bu neden, değişmenin ortaya çıktığı 
dayanak ya da malzemedir. Örneğin bir heykelin ya-
pılmış olduğu bronz, onun maddi nedenidir. İkincisi 
formel nedendir. Heykel örneğinde, heykelin onu di-
ğer nesnelerden ayıran şekli onun formel nedenidir. 
Üçüncü neden, hareketi ifade eden fail nedendir. 
Örneğin heykeli yapan heykeltıraş, heykel için fail 
nedendir. Dördüncü neden ise ereksel nedendir. 
Bir şeyin amacı ya da hedefi bize bu nedeni verir. 
Buna göre bir heykelin ereksel nedeni, süsleme ya 
da güzel bir nesnenin yaratılması olabilir. Bu dört 
nedenden ikisi içkin, ikisi de aşkın nedenlerdir.

 Ahmet Cevizci’nin Felsefe	Tarihi adlı eserinden 
uyarlanan bu parçaya göre, Aristoteles’in varlık 
görüşü için aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?

A) Her varlık, birden fazla unsurun birleşimidir.

B) Varlığın oluşumu, statik bir süreçtir.

C) Varlığın oluşumu, sadece aşkın bir güce dayalı-
dır.

D) Varlık, tek bir cevhere indirgenebilir.

E) Doğada, sınırsız bir değişimden söz edilemez.

23. Yûnus Emre “Hakkı gerçek sevenlere cümle âlem 
kardaş gelir.” dizesinde, Allah aşkıyla tüm yaratıl-
mışları sevmek gerektiğine ve Allah’ı seven tüm 
insanların kardeş olduğuna vurgu yapar. Yûnus 
Emre’nin tasavvuf düşüncesinde insan, yaratılmış-
ların en kıymetlisidir. Ona göre, insanlar arasında 
bir ayrım yapmaksızın herkesi kucaklamalı, kötü-
lüğe iyilikle karşılık vermelidir. Kimseye zarar ver-
memeli, kalp kırmamalıdır. Tasavvuf felsefesi, bu iyi 
ahlaki eylemler üzerine kurulu bir felsefedir.

 Bu parçaya göre, Yûnus Emre’nin tasavvuf anla-
yışı için;

 I. İnsan sevgisi, Yaratan’a duyulan sevgiden kay-
naklanmaktadır.

 II. İnsanları kardeşliğe ve barışa yöneltmektedir.

 III. İnsanın iyi eylemlerinin kaynağında, akıl ve bilgi 
bulunur.

 yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II  E) II ve III

24. Montesquieu’ya göre özgürlük, kişilerin yasaların 
izin verdiği her şeyi yapabilmeleri, izin vermedikleri-
ni ise yapamamalarıdır. Bir devlette özgürlükten söz 
edilebilmesi için iktidarın yetkilerini kötüye kullan-
maması gereklidir. Bunu önlemenin yolu, iktidarı ik-
tidarla durdurmak, frenlemektir. Montesquieu, yasa 
koyma, değiştirme ve kaldırma yetkileri ile yasalara 
göre devleti yönetme ve son olarak yasaların iyi 
uygulanıp uygulanmadığını denetleme yetkilerinin, 
farklı ellerde toplanması gerektiğinin altını çizer. Bu 
yetkilerin, aynı kişi veya kurumda toplanması hâlin-
de, özgürlüğün ortadan kalkacağını vurgular.

 Montesquieu’nun bu parçadaki görüşlerine göre, 
bir devlette özgürlükten söz edilebilmesi için ol-
ması gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yasama, yürütme ve yargı güçleri ayrı ellerde 

toplanmalıdır.
B) İktidar yasaları yapma ve yürütme görevine sa-

hip olmalıdır.
C) Yönetme gücüne sahip olanlar yargı gücüne de 

sahip olmalıdır.
D) Devletin tüm mekanizmaları tek bir elde toplan-

malıdır.
E) İktidarı denetleyici sivil toplum kuruluşları oluş-

turulmalıdır.

25. Değer takdirlerimizin ve manevî çizelgelerimizin 
gerçek değeri nedir? Kuralların bize sağladığı so-
nuç nedir? Kimin için? Neyle ilgili? Cevap: Yaşam 
için. Ya yaşam nedir? Benim formülüm şöyle der: 
Yaşam, güç istencidir. Özveri, hizmet ve sevgi bulu-
nan yerde, egemen olmak iradesi vardır. Zayıf olan, 
dolambaçlı yollardan kuvvetlinin kalbine ve kalesine 
sokulur ve güç çalar. Nerde yaşam varsa orada ira-
de vardır, fakat yaşama iradesi değil, güç iradesi. 
Ben bunu öğretiyorum!

 Nietzsche’nin yukarıda verilen görüşlerinde 
aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir?
A) Var olan tüm değerlerin sorgulanmaksızın be-

nimsenmesine

B) İnsanların özgür iradeleriyle yaşamlarına yön 
verebileceklerine

C) Herkesin davranışını belirleyen bir ahlak yapısı-
nın olabileceğine

D) Toplumda sadece belli bir kesime ait insanların 
güç istenci olması gerektiğine

E) İnsanın yaşamın her alanında güç iradesinden 
ayrılmaması gerektiğine
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3. Aşağıda, bir örüntünün ilk üç adımı verilmiştir. Bu 
örüntüyü oluşturan dairelere 2’den itibaren ardışık 
çift sayılar yazılmaktadır.

 

1. adım 2. adım 3. adım

10

12 1418
4

6 2 8

16
10

12
4

6 2 8
4

6 2

	 Buna	 göre,	 örüntünün	 5.	 adımındaki	 dairelere	
yazılacak	olan	sayıların	toplamı	kaçtır?

 A) 240 B) 250 C) 260 D) 270 E) 280

4. Hesap makinelerinde işlem yaparken rasyonel sayı-
ların ondalık gösteriminde virgül yerine nokta kulla-
nılır. Örneğin hesap makinelerinde 1,05 yerine 1.05 
yazılır.

 Cansu, hesap makinesi kullanarak 3.7 sayısı ile bir 
başka ondalık ifadeyi toplamış ve sonuç olarak bir 
tam sayı elde etmiştir.

 Deniz, daha sonra Cansu’nun hesap makinesinde 
yaptığı bu işlemi ekranda göründüğü gibi kâğıda 
yazmış ve noktaları çarpı işareti gibi düşünüp işle-
min sonucunu 36 bulmuştur.

 Buna	göre,	Cansu’nun	yaptığı	işlemde	elde	etti-
ği	tam	sayı	sonuç	kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

1. 1’den 6’ya kadar olan doğal sayılar, aralarında top-
lama ya da çıkarma sembolleri bulunan aşağıdaki 
altı kutuya her kutuda farklı bir sayı olacak biçimde 
yerleştirilerek eşitlik sağlanacaktır.

  5+ + - - - =

	 Buna	göre,	ilk	üç	kutuya	yazılacak	olan	sayıların	
toplamı	kaçtır?

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

2. İki rasyonel sayının toplamı 
6
7 , çarpımı ise 

3
1 ’tür.

	 Bu	 sayıların	 çarpma	 işlemine	 göre	 terslerinin	
toplamı	kaçtır?

 A) 
2
3

  B) 
2
5

  C) 
2
7

  D) 
3
5

  E) 
3
8
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7. Derya’nın bilgisayarda oynadığı bir matematik oyu-
nunun ekranında · ·2 3 53 2 5 ve · ·2 3 5a b c ifadelerinin 
yer aldığı iki kutucuk bulunmaktadır. Sağdaki kutu-
cukta üs olarak bulunan a, b ve c doğal sayıları her 
turda değişmektedir. Derya, her turda bu değişken 
sayıların oluşturduğu ifadeyle sabit olan soldaki ifa-
deyi karşılaştırmaktadır. Soldaki ifade büyükse kır-
mızı daireye, değilse yeşil daireye tıklıyor.

            

 Derya’nın oynadığı beş turda a, b ve c sayıları aşa-
ğıdaki tabloda verilen değerleri almıştır.

             a b c
1. tur 2 3 4
2. tur 3 4 3
3. tur 6 2 4
4. tur 5 3 4
5. tur 5 4 2

 Buna	göre	Derya,	beş	turun	sonunda	kaç	kez	ye-
şil	daireye	tıklamıştır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

8. 
  x

xx 156 2
2

5
3

=
--

-

	 denklemini	sağlayan	x	değeri	kaçtır?

 A) 
2
1   B) 

3
2   C) 

4
3

  D) 
5
3

  E) 
5
4

2 3 5· ·3 2 5 2 3 5· ·a b c

5. Şekildeki elektrik direği, bir fırtınada toprak hizasın-
dan bütünüyle yere devrilmiş ve tepesi III numaralı 
aralığa düşmüştür.

    

 I, II ve III ile numaralanmış aralıkların uzunlukları 
sırasıyla 18 , 8  ve 2  metredir.

	 Buna	 göre,	 direğin	 uzunluğu	 metre	 türünden	
aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

A) 6,8 B) 7,5 C) 8,6 D) 8,9 E) 9,2

6. x, y ve z birer pozitif tam sayı olmak üzere

• x y+  toplamının tek sayı,
• y z+  toplamının tek sayı

olduğu biliniyor.

 Buna göre,

I. x y:  çarpımı çift sayıdır.
II. x z:  çarpımı çift sayıdır.
III. y z:  çarpımı çift sayıdır.

	 ifadelerinden	hangileri	kesinlikle	doğrudur?

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

I
Toprak

II III
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9. 
  ,x y ve z6 8 3= = =

 olmak üzere x, y ve z sayılarının sayı doğrusu üze-
rindeki konumları aşağıda verilmiştir.

 Bu sayı doğrusu üzerinde x, y ve z’den farklı bir t 
tam sayısı y ile z arasında, t-  sayısı da 0 ile x ara-
sındadır.

	 Buna	göre,	 t’nin	 alabileceği	 değerlerin	 toplamı	
kaçtır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

10. Aşağıdaki Venn şemasında K, L ve M kümeleri gös-
terilmiştir.

                  

 Buna	göre,	şemadaki	boyalı	bölgeyi	ifade	eden	
küme	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) K L M== ^ h  B) K M L= =^ h
 C) ML K= =^ h D) L M K= =^ h
  E) LM K= =^ h 

y

t–t
zx

0

K

L
M

11. Ayşe, n çift sayısından n k+  tek sayısına kadar olan 
doğal sayıların toplamını

  A n n n n k1 2 : : := + + + + + + +  

 biçiminde A ile ifade ediyor.

 Burak, bu toplamda yer alan tek doğal sayıların 2 
katı olan sayıların toplamını

  B n n n k2 2 2 2 26 : : := + + + + + +^ ^ ^h h h 
 biçiminde B ile ifade ediyor.

  B A 6- = 	olduğuna	göre,	k	kaçtır?

 A) 9 B) 11 C) 13 D) 15 E) 17

12. Necip, on sütundan oluşan bir tablonun hücrelerine 
1’den itibaren 150’ye kadar olan tüm doğal sayıları 
yazıyor. Ardından 1 ile başlayan üçer artarak de-
vam eden sayıları pembeye boyuyor. 2 ile başlayan 
beşer artarak devam eden sayıları da çember içine 
alıyor.

 

 

	 Buna	göre	Necip,	tabloda	pembeye	boyadığı	sa-
yılardan	kaç	tanesini	çember	içine	almıştır?

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

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

. . .

. . .

. . .

17 18 19 20
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15. Baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir P x^ h poli-
nomu ile ilgili aşağıdakiler biliniyor.

• x 2-  ile tam bölünmektedir.
• x 3-  ile bölümünden kalan 1’dir.

 Buna göre, P x^ h	polinomunun	katsayılar	toplamı	
kaçtır?

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

16. Can, 12 tane küpün her birinin her bir yüzüne is-
minin harflerinden rastgele birini yazıyor. Yazdığı 
harfleri saydığında C, A ve N harflerinin sayılarının 
sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılı olduğunu görüyor.

	 Buna	 göre	Can,	C	 harfini	 küplerin	 kaç	 yüzüne	
yazmıştır?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

13. Bir f doğrusal fonksiyonu her x gerçek sayısı için

  f x f x1 1+ = +^ ^h h
 eşitliğini sağlıyor.

	 Buna	göre,	f	fonksiyonunun	grafiğinin	x	ekseni-
ni	kestiği	noktanın	apsisi	 ile	y	eksenini	kestiği	
noktanın	ordinatının	toplamı	kaçtır?

A) 2-  B) 1-  C) 0 D) 1 E) 2

14. Aşağıda dik koordinat düzleminde ,1 4-6 @ aralığın-
da tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

               

 Buna göre,

I. f f x 5& =^ ^h h
II. f f x 4& =^ ^h h
III. f f x 0& =^ ^h h

	 denklemlerinden	 hangilerinin	 dört	 farklı	 kökü	
vardır?

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

5

f

O–1 2

1

4

y

x
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17. Selin Öğretmen, düzenlediği resim yarışması so-
nucunda 1, 2 ve 3. olan öğrencilerinin A4 kâğıda 
yaptıkları resimleri birinci olan resim en yüksekte, 
ikinci olan birinciden 5 br alçakta ve üçüncü olan da 
ikinciden 5 br alçakta olacak biçimde sınıf duvarına 
asıyor.

   

h – 10
h – 5

h

 Ancak daha sonra resimlerin yere fazla yakın oldu-
ğunu düşünüp her resmi 15 br daha yükseğe ası-
yor. Böylece ikinci olan resmin son durumdaki yük-
sekliği, üçüncü olan resmin ilk yüksekliğinin 3 katı 
oluyor.

	 Buna	 göre,	 birinci	 olan	 resmin	 ilk	 durumdaki	
yüksekliği	kaç	birimdir?

A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 32

18. Azra’nın yaşı, Berk’in yaşının 2 katından 3 eksiktir. 
4 yıl sonra yaşları toplamı, yaşları farkının 5 katı ola-
caktır.

	 Buna	göre,	Azra’nın	bügünkü	yaşı	kaçtır?

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

19. Aşağıdaki grafikte, aynı anda yanmaya başlayan 
farklı kalınlıktaki A ve B mumlarının boylarının za-
mana göre değişimi gösterilmiştir.

          

 Buna	göre	başlangıçta,	A	mumunun	boyu	B	mu-
munun	boyunun	kaç	katıdır?

 A) 
2
3

  B) 
3
4   C) 

3
5

  D) 
4
7   E) 

5
8

20. Bir kırtasiyede üçerli ve beşerli paketlenmiş hâlde 
kurşun kalemler satılmaktadır. Hasan Öğretmen öğ-
rencilerine dağıtmak üzere bu paketlerden toplam 
15 tane satın alıyor. Aldığı paketlerin içinden de top-
lam 53 adet kurşun kalem çıkıyor.

 Buna	 göre,	 Hasan	 Öğretmen	 kaç	 tane	 beşerli	
kurşun	kalem	paketi	satın	almıştır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Boy (cm)

A

B
0 5 8 10

Zaman (saat)
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23. Ali, tamamı suyla dolu olan bir bidonla çiçeklerini 
sulamaya başlıyor. Çiçeklerinin bir kısmını suladık-
tan sonra bidondaki suyun beşte üçünü harcadığını 
görüyor ve bidona içindeki kadar su ilave ediyor. 
Ardından bidondaki su bitene kadar çiçekleri sula-
maya devam ediyor.

 Başlangıçtan	 itibaren	 her	 çiçeğe	 eşit	miktarda	
su	döken	Ali	 toplam	56	çiçeği	suladığına	göre,	
başlangıçtan	su	ilave	edinceye	kadar	kaç	çiçeği	
sulamıştır?

 A) 20 B) 24 C) 30 D) 35 E) 40

24. Pul biber yapan bir baharat üreticisi, kilogram fiyatı 
6,30 TL olan kırmızı biberden bir miktar alıyor ve 
aldığı biberlerin çekirdeklerini ayırıp atıyor. Bu du-
rumda biberler ağırlıklarının %10’unu kaybediyor. 
Daha sonra çekirdeksiz biberleri kurutarak pul biber 
elde ediyor.

	 Bu	üreticinin	elde	ettiği	pul	biberin	kilogram	ma-
liyeti	25	TL	olduğuna	göre,	çekirdeksiz	biberler	
kuruduğunda	 ağırlığının	 yüzde	 kaçını	 kaybet-
miştir?

A) 48 B) 56 C) 64 D) 72 E) 80

21. Bir mağazada satılan tüm ürünlere %20 zam yapıl-
dığında mağazanın günlük satışı %30 azalıyor.

	 Buna	göre,	ilk	duruma	göre	mağazanın	kasasına	
giren	günlük	para	yüzde	kaç	azalmıştır?

 A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 20

22. Bir keresteci 2,4 metre, 3,2 metre ve 3,84 metre 
uzunluğundaki tomrukları, her biri eşit uzunlukta 
olacak biçimde mümkün olan en uzun parçalara 
ayıracaktır. İş sonunda tomruklardan geriye parça 
artmayacaktır.

 

2,4 metre

3,2 metre

3,84 metre

 

 

 

 

  

  

 
	 Buna	 göre	 keresteci,	 bu	 üç	 tomruktan	 toplam	

kaç	parça	elde	eder?

A) 55 B) 56 C) 57 D) 58 E) 59
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25. Kum ocağı işleten Halil Bey, belirli miktardaki ku-
mun taşınması için bir nakliye şirketi ile anlaşmıştır. 
Şirket bu işi farklı kapasitedeki A ve B araçları ile 
yapabileceğini söylemiştir. 

 Kumun tamamı, A aracıyla 2 tur ve B aracıyla 3 tur 
tam dolu şekilde ya da A aracıyla 1 tur ve B aracıyla 
5 tur tam dolu şekilde taşınabiliyor. Ancak hiç kum 
taşımadan B aracı arızalanıyor ve bütün iş A aracıy-
la yapılıyor. A aracı, son tur hariç diğer turlarda tam 
dolu şekilde çalışarak kumun tamamını taşıyor.

	 Buna	göre,	A	aracı	son	turda	kaçta	kaçı	dolu	ola-
rak	kum	taşımıştır?

 A) 
2
1   B) 

3
2   C) 

4
1

  D) 
5
2   E) 

6
5

26. Bir pastanede üç çeşit yaş pasta üretilmektedir. 
Aşağıdaki tabloda, bu pastanede üretilen yaş pas-
taların ağırlıkları ve satış fiyatları gösterilmiştir.

           

 Ela, yaş günü için bu pastaneden toplam 8 kg yaş 
pasta alacaktır. 

	 Buna	göre,	Ela	bu	pastaneden	istediği	miktarda	
yaş	pastayı	en az	kaç	TL	ödeyerek	alabilir?

 A) 240  B) 300  C) 330
  D) 380  E) 400

Ağırlığı (g) Fiyatı (TL)
1. pasta 800 40
2. pasta 1200 50
3. pasta 1500 60

27. Bahçesinde armut, elma ve şeftali ağaçları olan bir 
çiftçi, bu ağaçlarda yetiştirdiği meyvelerin bir kısmı-
nı satmaktadır.

 Aşağıdaki 1. grafikte çiftçinin bahçesinden topladığı 
meyvelerin ağırlıkça dağılımı, 2. grafikte ise topladı-
ğı bu meyvelerin türlerine göre satış yüzdeleri veril-
miştir.

 

 Bu	 çiftçi	 toplam	 100	 kg	meyve	 sattığına	 göre,	
topladığı	elmaların	kaç	kilogramını	satmamıştır?

 A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15

28. Bir çiçekçide farklı renklerde 2 lale, 5 gül ve 3 me-
nekşe bulunmaktadır. Zeynep, bu çiçekçiden 1 lale, 
3 gül ve 1 menekşe almak istiyor.

	 Buna	göre,	Zeynep	kaç	farklı	seçim	yapabilir?

 A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60

Armut Elma Şeftali
Meyve
 Türü

120°

100°
Armut

Elma

Şeftali

50

75

1. grafik 2. grafik

90

Satış Yüzdesi
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31. Aralarında 8 birim uzaklık olan eşit boydaki Arda ve 
Eren, gökyüzündeki bir insansız hava aracına sıra-
sıyla 30° ve 45° lik açı ile bakmaktadır.

  

30°

8 br

Arda Eren

45°

	 Buna	göre,	Arda’nın	göz	hizasından	hava	aracı-
na	olan	uzaklık	kaç	birimdir?	(Arda, Eren ve hava 
aracının aynı düzlemde olduğu varsayılacaktır.)

 A) 4 36 +  B) 4 38 +  C) 4 312 +

  D) 8 38 +  E) 8 312 +

32. Bir ağaç eğik durduğu için tepesinden şekildeki gibi 
iple zemine bağlanarak dik konuma getirilmiştir. İpin 
kopmasını engellemek için de dik bir sopa destek 
olarak kullanılmıştır.

 Ağaç 2,4 m ve sopa 0,4 m uzunluğunda olup sopa-
nın ipin bağlandığı noktaya uzaklığı 0,6 metredir.

 Buna	göre,	sopanın	ağaca	uzaklığı	(x)	kaç	met-
redir?

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

0,4

0,6

2,4

x

29. Aşağıda, bir rüzgâr gülünün üç eş üçgenden oluşan 
pervanesi verilmiştir. 

                 

 Bu üçgenlerden her biri mor, pembe ve mavi boya-
lardan biriyle rastgele boyanıyor.

 Bu	boyamada	en az	 iki	üçgenin	aynı	renge	bo-
yanmış	olma	olasılığı	kaçtır?

 A) 
3
1   B) 

3
2   C) 

9
5

  D) 
9
7   E) 

12
7

30. 

 

	 Yukarıdaki	verilere	göre,	x	kaç	derecedir?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

A

E
K

F

CDB
x

//

ABC bir gen
FBD e kenar
gen

AK KE

m BCA x

FE BC

üç
fl

üç

=

=^ h%
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33.	 Çevresi	17	birim	ve	kenar	uzunlukları	birim	cin-
sinden	 birer	 tam	 sayı	 olan	 kaç	 farklı	 ikizkenar	
üçgen	çizilebilir?

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

34. Bir deltoidin eş kenarlarının oluşturduğu açılara del-
toidin tepe açısı denir.

 Tepe açılarının öl-
çüleri 108° ve 64° 
olan ABCD deltoidi 
biçiminde bir karton 
veriliyor. (1. şekil)

 Bu karton BD köşe-
geni boyunca kesi-
liyor ve elde edilen 
iki parçadan biri tu-
runcuya, diğeri ise 
yeşile boyanıyor. 
(2. şekil)

 Turuncu parçanın 
AB kenarı, yeşil 
parçanın BC kena-
rıyla çakıştırılıyor. 
Bu durumda turun-
cu parçanın D kö-
şesi Dl konumuna 
geliyor. (3. şekil)

 Buna göre, DCDl	açısının	ölçüsü	kaç	derecedir?

 A) 164  B) 166  C) 168
  D) 170  E) 172

D

108°

64°

B
1. şekil

CA

D

B 2. şekil

CA

D

3. şekil

C

B

A Dl

35. Aşağıdaki şekil, on eş kare kartonun kenarları çakı-
şacak biçimde yerleştirilmesiyle oluşmuştur.

             

 Bu	şeklin	çevresi,	bir	kartonun	bir	kenar	uzunlu-
ğunun	kaç	katıdır?

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

36. Bir şef garson, peçete katlama tekniğini aşağıdaki 
gibi iki adımda anlatmıştır.

 1. adım: Kare biçiminde bir peçete alınız. Peçetenin 
karşılıklı iki köşesini köşelerde ikizkenar dik üçgen-
ler oluşacak biçimde içe doğru katlayınız.

 2. adım: Katlanmayan köşeler üst üste gelecek bi-
çimde peçeteyi bir kez daha katlayınız.

 

    

 

	 Başlangıçta	alınan	peçetenin	bir	kenarı	7	birim	
ve	oluşan	ikizkenar	dik	üçgenlerin	bir	dik	kenarı	
2	birim	olduğuna	göre,	katlanmış	durumdaki	pe-
çetenin	çevresi	kaç	birimdir?

 A) 6 10 2+  B) 8 5 2+  C) 10 7 2+

  D) 214   E) 1 25

1. adım 2. adım
Katlanmış
peçete
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37. 
 

	 Şekildeki	 ABCD	 paralelkenarının	 alanı,	 boyalı	
bölgelerin	alanları	toplamının	kaç	katıdır?

A) 2,2 B) 2,4 C) 2,5 D) 2,6 E) 2,8

38.

 Şekildeki ABCDE düzgün beşgeninin ve DKL eşke-
nar üçgeninin kenar uzunlukları eşittir. Ayrıca D, L 
ve M noktaları doğrusaldır.

 //KL AB	 olduğuna	göre,	m L B xM =^ h% 	 kaç	dere-
cedir?

 A) 126 B) 128 C) 130 D) 132 E) 134

D F

E

C

B

P

A

ABCD bir
paralelkenar
DE EP PB= =

E C

x

K L

M

A B

D

39. Aşağıda, ABCC A Bl l l ikizkenar üçgen dik prizma bi-
çiminde bir çadır modellenmiştir. 

      

 Bu çadırın içinden A ve P noktaları arasına bir ip 
gerilmiştir.

	 Buna	göre,	ipin	uzunluğu	kaç	birimdir?

 A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

40. Bir zeytinyağı fabrikasında bulunan taban yarıçapı 
1 m ve yüksekliği 6 m olan dik dairesel silindir bi-
çimindeki tankta belirli miktarda zeytinyağı vardır. 
Bu yağ, ayrıt uzunlukları 10 cm, 15 cm ve 20 cm 
olan dikdörtgenler prizması biçimindeki 200 özdeş 
teneke kutuya, kutular tam dolu olacak biçimde ko-
nabiliyor.

	 Buna	göre,	zeytinyağı	tankının	kaçta	kaçı	dolu-
dur?

 A) 
9
p

  B) 
12
p

  C) 
15
p

  D) 1
8p

  E) 
10
1

p

A

15

P

CB 12

10 10

Al

Bl
Cl

AB br
A br
BC br
CC br
B P PC

C
10
10
12
15

=

=

=

=

=

l

l l

TEMEL	MATEMATİK	TESTİ	BİTTİ.
FEN	BİLİMLERİ	TESTİNE	GEÇİNİZ.



FEN BİLİMLERİ TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15 - 20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. Yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili olarak ve-
rilen;

 I. Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasında-
ki ilişkileri inceler.

 II. Güneş ve diğer yıldızların yapısını ve enerjileri-
nin kaynaklarını inceler.

 III. Güçlü LASER ışınlarının elde edilmesi bu bilim 
dalının ilgi alanına girer.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Aşağıda verilen taçlardan, I numaralı taç saf altın-
dan, II numaralı taç saf gümüşten, III numaralı taç 
ise altın ve gümüş birlikte kullanılarak üretilmiştir. 
Altının özkütlesi 19,30 g/cm3, gümüşün özkütlesi 
10,50 g/cm3 tür.

 I II III

 Laboratuvarda taçları isimlendirerek ölçümler ya-
pan öğrenciler aşağıdaki verilere ulaşmışlardır.

Taç Hacim (cm3) Kütle (g)

K 400 6200

L 400 7720

M 400 4200

 Buna göre taçlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmeler-
den hangisi doğrudur?

 K L M

A) I II III

B) II III I

C) III I II

D) I III II

E) II I III

3. Bir cisim, aşağıdaki birim karelere ayrılmış düzlem-
de hareket etmektedir.

A B O2

D C

O1

  Cisim, D noktasında iken O1 noktasına göre ko-
num vektörünün büyüklüğü X dir.

  Cisim, C noktasında iken O2 noktasına göre ko-
num vektörünün büyüklüğü Y dir.

  Cismin A noktasından B noktasına gelirken yap-
tığı yer değiştirmenin büyüklüğü Z dir.

 Buna göre, aşağıda verilen büyüklük sıralamala-
rından hangisi doğrudur?

A) X > Z > Y B) Z > Y > X C) X > Y > Z

  D) Y = Z > X E) X = Y = Z 

4. Bir fabrikada çalışan Ahmet, 2 saatte 40 adet koliyi 
yerden 2 metre yüksekliğindeki rafa yerleştiriyor.

 Aynı fabrikada çalışan Ali,  5 saatte 120 adet koliyi 
yerden 1 metre yüksekliğindeki rafa yerleştiriyor.

 Tüm koliler özdeş ve türdeş olduğuna göre;

 I. Ali, Ahmet’ten fazla iş yapmıştır.

 II. Ahmet’in ortalama gücü, Ali’nin ortalama gücün-
den büyüktür.

 III. Ali’nin 1 adet koliye kazandırdığı potansiyel 
enerji, Ahmet’in kazandırdığından büyüktür.

 ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III
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5. “Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarı çıkıl-
dıkça azalır.”

Cıva

Boş

 Deniz seviyesinde bulunan içi cıva dolu bir kaba, 
havası boşaltılmış bir tüp ters çevrilip batırıldığında 
şekildeki denge durumu oluşmaktadır.

 Buna göre;

 I. Kaptaki cıva ısıtılıp sıcaklığı arttırılırsa tüp için-
deki cıva seviyesi yükselir.

 II. Sistem deniz seviyesinden yüksek bir yere taşı-
nırsa tüp içindeki cıva seviyesi alçalır.

 III. Tüp, açık ucu cıva dışına çıkmayacak şekilde 
bir miktar yukarı hareket ettirilirse cıva seviyeleri 
arasındaki fark değişmez.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

6. Kütleleri eşit – q ve + q yüklü küreler şekildeki gibi 
dengede iken iplerdeki gerilmelerin büyüklükleri 
T1, T2 ve T3 olmaktadır.

 

+q

–q

I

X

d

T1

II

+q

–q Y

2d

T2

III

–q

+q Z

d

T3

 Buna göre, T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki aşağıda-
kilerden hangisi gibidir?

A) T1 = T2 = T3    B) T3 > T2 > T1

C) T1 > T2 > T3    D) T1 = T3 > T2

  E) T3 > T1 > T2

7. K, L ve M noktasal ışık kaynaklarından çıkan birer 
ışın aynada yansıdıktan sonra O noktasından geç-
mektedir.

 O

L

M

K

 Bu ışınların aynada yansıma açıları sırasıyla K, L 
ve M olmaktadır. 

 Buna göre K, L ve M arasındaki büyüklük iliş-
kisi aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) K > L  > M   B) L > K  > M

C) M > L  > K   D) K > M  > L 

            E) K = L  = M

8.  Zaç yağı

  Sönmemiş kireç

  Kezzap

  Sirke asidi

  Yemek sodası

 Yukarıda bazı bileşiklerin yaygın adları verilmektedir.

 Buna göre, bu bileşiklerin formülleri yazıldığın-
da en az sayıda atom içeren bileşikle, en fazla 
sayıda atom içeren bileşiğin atom sayıları ara-
sındaki fark kaçtır?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4
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9. Atomun yapısını daha iyi anlayabilmek için bilim 
insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda çeşitli 
fikirler ortaya atarak, atomun yapısını aydınlatmaya 
çalışmışlardır.

 Aşağıda bazı bilim insanlarının atomun yapısı 
ile ilgili araştırmaları sonucunda ortaya attıkları 
fikirler ve o fikirlere ait görsellerden hangisi yan-
lış verilmiştir?

 

A)

J. Dalton

Atomlar kimyasal tepkimelerde parçala-
namaz, bölünemez, vardan yok, yoktan 
var edilemez ve başka bir atoma dönü-
şemez.

B)

J.J. Thomson

Elektron adı verilen negatif (–) yüklü 
tanecikler, pozitif yüklü atomun içinde 
homojen olarak dağılmıştır.

C)

E. Rutherford

Çekirdeğin çapı yaklaşık 10-12-10-13cm, 
atom çapı ise 10-8cm olduğundan atom 
hacminin büyük bir kısmı boşluktur.

D)

N. Bohr

Elektronlar çekirdek çevresindeki her-
hangi  bir yerde bulunabilir.

E)
W. Crooks

Gazların elektrikle etkileşimi sonucu 
ortaya çıkan davranışlarını inceleyerek 
katot ışınlarını bulmuştur.

10. Periyodik tablonun 3.periyodunda bulunan X, Y ve 
Z elementlerinin son yörüngelerindeki elektron sayı-
ları sırasıyla 4,5 ve 6’dır.

 Buna göre X, Y ve Z elementleriyle ilgili aşağıda-
ki grafiklerden hangisi yanlıştır?

A) Hac�m

Grup
Numarası

B) Elektronegat�fl�k

Proton
Sayısı

C) Yörünge Sayısı

Grup
Numarası

D) Son Yörüngedek�
Elektron Sayısı

Grup
Numarası

E) İyonlaşma Enej�s�

Atom
Numarası

X

Y

Z
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11. 

 Su molekülleri doğada sıcaklık ve basınç değerleri-
ne bağlı olarak katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir.
Suyun katı haline buz denir. Buz suyun en düzen-
li halidir ve sıkıştırılamaz. Buz molekülleri sadece 
--------------- hareketi yapar. Suyun --------------- hali-
ne ise su buharı denir. Su buharı --------------- özellik 
gösterir. Atmosferdeki su buharına ise nem denir ve 
suyun diğer fiziksel hallerine göre  taneciklerinin en 
yüksek --------------- olduğu halidir.

 Suyun fiziksel halleri ile ilgili verilen yukarıdaki 
paragrafta boşluklar uygun terimlerle doldurul-
duğunda aşağıdaki terimlerden hangisi dışarıda 
kalır?

A) öteleme B) enerjili C) gaz

  D) akışkan E) titreşim

12. Kimyasal Tür Fiziksel Hal Kaynama Noktası (°C)

CO2 Gaz – 57

H2O Sıvı   100

Pb Katı 1750

SO2 Gaz – 10

 Yukarıda bazı maddelerin 1 atm dış basınçtaki kay-
nama noktaları ve oda koşullarındaki fiziksel halleri 
verilmektedir.

 Buna göre tablodaki kimyasal türler ile ilgili,

 I. Polar moleküllerin kaynama noktası apolar mo-
leküllerden daha büyüktür.

 II. Metalik bağ hidrojen bağından daha kuvvetlidir.

 III. H2O moleküllerinde bulunan polar kovalent bağ-
lar 100°C kopmaya başlar.

 yukarıda yapılan yorumlardan hangileri doğru-
dur?

 (1H, 6C, 8O, 16S)

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

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

13. Oda koşullarında 120 g suda 80 g tuz tamamen çö-
zülerek tuzlu su çözeltisi hazırlanıyor.

 Hazırlanan çözeltiye aşağıda verilen işlemler sıra-
sıyla uygulanıyor:

 I. Çözeltinin yarısı boş bir kaba aktarılıyor.
 II. Aktarılan çözeltinin üzerine 60 g su ilave ediliyor.

 III. Çözeltiye 90 g su içeren 140 g tuzlu su çözeltisi 
ilave ediliyor.

 Buna göre, bu işlemlerin herbirinin sonunda çö-
zeltilerin kütlece yüzdeleri kaçtır?

 I II III

A) 40 25 30

B) 20 10 35

C) 40 25 50

D) 20 15 45

E) 40 20 55

14. Kozmetik bir malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler ve-
rilmektedir.

  İçerisinde metalik tuzlar bulundurur.

  Derinin alt tabakalarına uygulanır.

  İnsan vücudunda alerjik reaksiyonlara neden 
olabilir.

 Yukarıda bilgileri verilen kozmetik malzeme aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A)   B) 

           Parfüm              Kalıcı dövme
C)   D) 

              Jöle              Diş macunu

  E) 

                           Kalıcı saç boyası
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15. Aşağıda verilen soyağaçlarında X kromozomu ile 
taşınan çekinik gene dayalı bir özelliği fenotipinde 
gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.

 

1 2I

5 6III

3 4II

 Soyağaçlarında numaralı verilen bireylerle ilgili,

 I. 1 nolu dişide özellikle ilgili gen bulunmaz.

 II. II nolu ailenin erkek çocuğu özellikle ilgili geni 
babasından almıştır.

 III. 5 nolu birey bu özellikle ilgili taşıyıcı; 6 nolu birey 
ise sağlıklıdır (normal).

 bilgilerinden hangileri doğrudur?

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

Anti-A Anti-B Anti-D16. Bir bireyden alınan üç 
damla kan örneği üzeri-
ne sıra ile Anti-A, Anti-B 
ve Anti-D (Anti-Rh) test 
serumları damlatılmış ve 
çökelme durumları gözlenmiştir. Kan örneklerinden 
sadece Anti-B damlatılanda çökelme gözlenmiştir.

 Bu bireyin kan grubu özellikleri ile ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisinin doğruluğu kesin-
dir?

A) Kan grubu genotipi BBrr’dir.

B) Annesinde B kan grubu geni bulunur.

C) Babasında Rh antijeni geni bulunur.

D) Alyuvar hücrelerinin zarlarında A kan grubu an-
tijeni bulunmaz.

E) Kan grubu genotipinde 0 geni bulunur.

17. Aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisin-
de glikozit bağı bulunmaz?

A) Adenin nükleozit   B) Urasil nükleotit
C) -amilaz   D) Nişasta
                          E) Maltoz

18. Kuşlar ve sürüngenlerde,

 I. akciğer solunumu yapma,

 II. vücut sıcaklığının sabit olması,

 III. iç döllenme, dış gelişme gösterme,

 IV. keratin yapılı tüylerin bulunması

 özelliklerinden hangileri ortaktır?

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

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

19. Bölünmekte olan bir hücrenin bazı bölünme evreleri 
gösterilmiştir.

 I II III IV

 Bu bölünmeyi geçiren hücre ve gösterilen bö-
lünme evreleri ile ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi doğru değildir?

A) Bölünen hücre 2n = 8 kromozomlu bir hayvan 
hücresidir.

B) Hücre mayoz bölünme geçirmektedir.

C) I nolu evrede homolog kromozomlar ayrılmakta-
dır.

D) IV nolu evrenin tamamlanması sonucu haploid 
yapılı hücreler oluşur.

E) Evrelerin gerçekleşme sırası III - I - IV - II şeklin-
dedir.

20. Kemoototrof beslenen bir canlı,

 I. hücre dışı sindirim yaparak organik atıkları ayrış-
tırma,

 II. CO2 gazının, organik bir bileşiğin yapısına katıl-
masını sağlama,

 III. doğadaki inorganik bir maddeyi oksitleyerek 
kimyasal enerji üretme

 olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir?

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

  D) I ve II  E) II ve III



TÜRKÇE 

1) E 

2) A 

3) B 

4) E 

5) C 

6) C 

7) B 

8) E 

9) B 

10) E 

11) A 

12) D 

13) B 

14) C 

15) A 

16) B 

17) D 

18) C 

19) A 

20) A 

21) A 

22) B 

23) C 

24) C 

25) B 

26) E 

27) D 

28) B 

29) A 

30) A 

31) D 

32) D 

33) E 

34) A 

35) C 

36) B 

37) C 

38) A 

39) C 

40) C 

 

 

SOSYAL BİLİMLER 

 

1) C 

2) B 

3) E 

4) A 

5) D 

6) C 

7) B 

8) E 

9) E 

10) B 

11) C 

12) B 

13) E 

14) C 

15) D 

16) B 

17) D 

18) D 

19) C 

20) B 

21) E 

22) A 

23) D 

24) A 

25) E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK 

 

1) D 

2) C 

3) A 

4) C 

5) B 

6) E 

7) C 

8) E 

9) C 

10) D 

11) B 

12) A 

13) C 

14) B 

15) C 

16) D 

17) B 

18) A 

19) B 

20) A 

21) D 

22) E 

23) B 

24) D 

25) A 

26) C 

27) D 

28) E 

29) D 

30) E 

31) D 

32) E 

33) B 

34) E 

35) B 

36) C 

37) B 

38) D 

39) A 

40) E 

 

 

FEN BİLİMLERİ 

 

1) E 

2) C 

3) D 

4) C 

5) E 

6) D 

7) A 

8) C 

9) D 

10) D 

11) A 

12) D 

13) A 

14) B 

15) C 

16) D 

17) C 

18) B 

19) E 

20) E 

 

 

 

 


