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

1.

2.

Orhan Pamuk’un romanlarının en büyük zaafı, yazarla kahramanı arasındaki mesafenin kaybolması.
Bu nedenle romanlarda hep aynı karakterin maceralarını okuyoruz. “Cevdet Bey ve Oğulları”, “Beyaz
Kale”, “Kara Kitap”, “Kar”, “Masumiyet Müzesi”,
“Kafamda Bir Tuhaflık”, “Kırmızı Saçlı Kadın”… Hepsinde aynı erkek tipi; bakan ama fark edemeyen,
hayat acemisi, şeyhlerden, maneviyat sahibi insanlardan feyz almaya meraklı, naif, kırılgan, hülyalı…
Bu insan tipi kimi romanın -özellikle “Masumiyet
Müzesi”nin- hikâyesi ile uyumlu. “Kırmızı Saçlı
Kadın”da bir uyumdan söz edeceksek eğer, Orhan
Pamuk’un standart erkek karakterinin romanın ve
barındırdığı fikirlerin suniliği ile örtüştüğünü söyleyebiliriz.

Öykü ele avuca sığmaz, muhalif bir tür ve Cortazar’ın
deyişiyle puan toplayarak değil, nakavtla kazanmak
istiyor. İnsanların hikâyelerini, ütopyalarını anlatma
arzusu öykü türü içinde olanak buluyor. Öykü çeşitli biçimlerde hayata dokunuyor. Öykü, yaşadığımız
dünyanın hızına, avuçlarımızın arasından kayıp gidişine kendince itiraz ediyor; suları tersine akıtmak
istiyor.
Bu parçadaki altı çizili sözlerle öyküye ilişkin anlatılmak istenenler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) baskı altına alınamamak - imkânsız olanı zorlamak
B) zor anlaşılır olmak - kalıcı olmaya çalışmak

I. Evren ile ilgili derin araştırma ve yaklaşımları olmasına rağmen evinde bozulan bir elektrik prizini onaramayan profesör

C) anlatımda yenilik istemek - sınırları aşmak
D) bir kurala sığmamak - güç durumları işlemek

II. Bilim çevrelerinde verdiği konferanslarıyla nam
salmasına karşın metrolarda bir kez bile yer kapamayan felsefeci

E) anlatımına sınır çizilememek - yeni yöntemler
denemek

III. Üniversitede eleştiri kuramlarıyla tanınan ancak
yeni çıkan bir kitap hakkındaki eleştirileri tutarlılık göstermeyen akademisyen
Bu parçada geçen “hayat acemisi” sözüne yukarıdakilerden hangileri örnek oluşturmaz?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) Yalnız III
E) II ve III

3.

Goethe bir konuşmasında şiirleri için duygularımın
anı defteri demişti ve anı defterinin hiçbir sayfası,
onun bu içten duygularını, bu hüzünlü belgeler kadar açık bir biçimde önümüze sermemiştir.
Bu cümledeki altı çizili sözde Goethe’nin, şiirlerine ilişkin anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Düşüncelerine duygusal ögeler katmak
B) Yaşam yolculuğunu işlemek
C) Hüzünlerine çarpıcılık kazandırmak
D) Hayat hikâyesini kayıt altına almak
E) Hislerine tanıklık etmek
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6.

� Dimitri Mendeleyev periyodik tablonun ilk versiyonunu 150 yıl önce, 1 Mart 1869’da ortaya
koymuştu.
� 63 elementten oluşan periyodik tablonun bu taslak hâli yıllar içinde birçok bilim insanının katkısıyla gelişti.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru
bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 63 elementten oluşan periyodik tablonun taslak
hâlini 150 yıl önce, 1 Mart 1869’da Dimitri Mendeleyev ortaya koymuştu.

(I) Şimdiye kadar kahve üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen veriler; günde 4 bardak içildiğinde kahvenin rahim kanseri, prostat ve kolon kanserine yakalanma riskini düşürdüğü yönünde. (II) Fakat uzmanlar, çok tüketilen kahvenin vücuda olan
yan etkilerini de hatırlatıyor. (III) Fazla miktarlarda
kahve tüketen insanlarda uykusuzluk, anksiyete ve
alınganlık gibi belirtiler görülüyor. (IV) Aynı zamanda kahve, geçici olarak tansiyonu yükselten uyarıcı kafein içeriyor, bazı kişilerde reflüye neden olabiliyor ve mideyi tahriş edebiliyor.
Bu parçadaki III numaralı cümlenin parçadaki işleviyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

B) Dimitri Mendeleyev tarafından 150 yıl önce, 1
Mart 1869’da ortaya konulan 63 elementlik periyodik tablonun taslak hâli yıllar içinde birçok
bilim insanının katkısıyla gelişti.

A) I. cümleyi destekleyici örnekler içermektedir.
B) II. cümlede savunulan düşünceyi bir benzetmeyle desteklemektedir.

C) Yıllar içinde birçok bilim insanının katkısıyla geliştirilen 63 elementlik periyodik tablonun ilk versiyonunu Dimitri Mendeleyev ortaya koymuştu.

C) IV. cümle ile tutarlılık göstermeyen bir durumdan söz etmektedir.

D) 63 elementten oluşan periyodik tablonun ilk versiyonu 150 yıl önce Dimitri Mendeleyev ve birçok bilim insanının katkısıyla ortaya konmuştu.

D) II. cümlede öne sürülenleri örnekler üzerinden
somutlaştırmaktadır.
E) Parçada işlenen konuyla uyum göstermemektedir.

E) 150 yıl önce, 1 Mart 1869’da ilk versiyonu ortaya çıkan periyodik tablo yıllar içinde birçok bilim insanının katkısıyla gelişti.

5.

A

7.

(I) Mevsim ne olursa olsun, Bozburun Yarımadası’na
inen, yaşam sevinci uyandıran o ışıkla buluşurum.
(II) İçim zaman zaman bulutlandığında beni bu esrarengiz yarımadaya çeken sırrın yalnızca deniz tutkum olmadığını bilirim. (III) Hele sonbaharsa giden
yazdan yanıt bekleyen mavi bir mektup gibidir Bozburun. (IV) Bozburun’daki iskelelerden birinde ağlarını onaran yaşlı balıkçıyla sohbet ederek akşama
varırım. (V) Kendimi denize attığımda dalgalarla söyleşe söyleşe saatlerce yüzer; yüzerken de bedenimin üzerinden tüm yükleri attığını, kaslarımın yeniden güç kazandığını hissederim.

Kupada pazar günü karşılaşacak iki takımın da birer mağlubiyeti bulunmaktadır.
Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu maç kupada pazar günü oynanacak son maçtır.
B) Kupada bu maçtan önce en az iki karşılaşma
oynanmıştır.
C) Bu kupadaki maçlar hep pazar günü oynanmaktadır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıma duygular katılmamıştır?

D) Bu iki takım, şimdiye kadar oynadıkları maçlarda galibiyet yüzü görmemiştir.

A) I

E) Bu iki takım ilk kez bu maçta karşı karşıya gelecektir.

B) II

C) III

D) IV

E) V
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11. Sonbaharın ilk günlerini ormanlarla, dağlarla ve de-

Türk romanının kilometre taşlarından biri sayılan Tutunamayanlar, hem kullandığı dilsel araçlar hem de
kendinden önce gelen edebiyat geleneğiyle kurduğu ilişki açısından çok zengin bir metindir.

nizle karşılamak için Sinop’a çevirdim rotamı. Ormanlarla, dağlarla, dalgalarla kucaklaşmak için. Şehir merkezine iner inmez ilk işim, methini önceden
duyduğum yerel pazara uğrayıp kahvaltılıklarımı almak ve sonra doğruca limandaki çay bahçelerine
yönelmek oluyor.

Bu cümledeki “hem … hem de” bağlacının yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin
anlamında bir değişme olmaz?

Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

A) ya … ya da
B) ne … ne de

A) Belirtili ad tamlaması

C) gerek … gerekse

B) Ayrılma hâl eki almış isim

D) ister … ister

C) İlgi ekiyle türemiş sıfat

E) kâh … kâh

D) İsim-fiil grubu
E) Zarf-fiil grubu

9.

Aşağıda verilen dizelerin hangisindeki altı çizili
sözcük, türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Seni, anlatabilmek seni.

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bağımlı sıralı

İyi çocuklara, kahramanlara

bir cümledir?

B) Dağıtır saçlarını ve yalvarıp uzaktan

A) Açın karnı doyar, gözü doymaz.

Mavi bir iklim gibi çağırır beni sesin

B) Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.

C) Siz geniş zamanlar umuyordunuz

C) Para isteme benden, buz gibi soğurum senden.

Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.

D) Sakla samanı, gelir zamanı.

D) Loş kayıkhaneleriyle bir yalı,

E) Besle kargayı, oysun gözünü.

Dinmiş lodosların uğultusu içinde
E) Çöp gibi bir oğlan ipince
Hayırsızın biriydi fikrimce

13. Biz seçkin öğrenciler, bütün normal insanlarda bulunan başkalarının hayatıyla ilgilenmek genini taşımayız. Bu eksikliğimiz bir sakatlık olarak sık sık yüzümüze vurulsa da bizler meraklarımız konusundaki farklılığımızı, doğanın bize verdiği bir armağan olarak bilmekte daima kararlı olmuşuzdur. Bizim meraklarımız daha çok varoluşun kendisi ve düşlerle ilgilidir.

10. Ankara, Anadolu uygarlıklarının mirası üzerinde yükselen ve bir diplomasi şehri olarak ünlenen geçmişine, değişim ve atılım dolu bir gelecek ekliyor.
Bu cümlenin ögelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Özne - dolaylı tümleç - yüklem
B) Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem

Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

C) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - nesne yüklem

A) Dönüşlülük zamiri		

B) Belgisiz sıfat

D) Dolaylı tümleç - nesne - yüklem

C) Belgisiz zamir		

D) İşaret zamiri

E) Dolaylı tümleç - dolaylı tümleç - nesne - yüklem
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14. Gelişen dünyanın bir parçası olmak hem bireyleri

17. Turizm sektörü de gelecek nesillere daha temiz bı-

I
hem de ekonomileri daha fazla tüketime ve çöp üreII
timine sürüklüyor, buna sırt çevirmek imkânsız. Tüm
III
dünya gibi Türkiye de büyürken atık hacmini de büIV
yütüyor ancak son yıllarda en üst düzeyde atılan
V
adımlar geri dönüşüm bilincinin giderek arttığını gös-

rakılması için herkesin büyük çaba sarfettiği dünyaI
nın keyfini turistlerin de sürmesi adına yepyeni tatil
II
konseptleri sunuyor. Ekolojik turizm, sakin bir ortamda doğayla iç içe olmak isteyenleri tarlaya çaIII
ğırıp toprak ve tarımla uğraşmaya; çapa yapma,

teriyor.

bahçe sulama, dallardan ürünleri toplama gibi akti-

Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?

vitelere katılmaya davet ediyor. Türkiye, su kaynak-

A) I

B) II

C) III

D) IV

ları ve spora elverişli ortamlarıyla turizmde öncü ülIV
keler hâline geldi.
V

E) V

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

15. Bir ışık falan görmüyordum, yalnızca son bir yudum

su içmeyi arzuluyordum. Merdivenlerden oğlumun
sesi yankılanıyordu. Yanıma uğrayıp pipeti dayasaydı ağzıma kana kana son yudumumu içseydim. Gelmedi! Çürümeye başlayan savaş gemisi hurdaya gidiyordu nihayet. Belki de yeni bir limana demir atacaktım, annem beni orada bekleyecekti.

A) I

D) IV

E) V

vardır?

A) 35 ülkeden 70 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen 21’inci Sidney Bienali, “Denge ve Uyum”
temasıyla dünyayı yeni bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlıyor.

A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü daralması
D) Ünsüz düşmesi

B) İKSV tarafından düzenlenen 25’inci İstanbul Caz
Festivali, 250’den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı, İstanbul’un 27 mekânında müzikseverlerle
buluşturuyor.

E) Ünlü düşmesi

C) Avrupa’nın en ünlü sivil Gotik Anıtlarından biri
olarak gösterilen ve XV. yüzyılda yapılan Lonca
Binası ziyareti hak ediyor.

16. O günlere dönebilseydik avluları (I) haremi (II) se-

lamlığı dolaştıktan sonra İshak Paşa’nın babası Abdi Paşa (III) bizi Muayede Salonu’nda kurdurduğu
sofrada ağırlardı. Paşanın mide rahatsızlığı malum
(IV) o yüzden sinirsiz (V) yağsız etten yapılan meşhur abdigör köfte ana yemek olurdu.

D) Antik Çağ tarihçileri Troya Savaşı’nın MÖ 12501135 yılları arasında yapıldığını kabul etseler de
Homeros uzmanları MÖ 2000’e kadar uzandığına işaret ediyorlar.
E) Yolcularına 29 Ekim’den itibaren yeni evi İstanbul Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayan
Türk Hava Yolları, merkez üssü İstanbul’u tanıtan ve bazı sürpriz yeniliklere de değinen bir film
çekti.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine
ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
B) II

C) III

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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19. Günümüzde fotoğrafın görsel sanatlara sunduğu

21. Akdeniz’in, kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına

imkânların ve problemlerin niteliği ele alındığında fotoğrafın ilk ortaya çıktığı dönemdeki birçok problemin hâlâ etkili olduğu hatta daha da çetrefilli bir hâle
geldiği gözlemlenebilir. Günümüz çağdaş sanatının
yoğunlaştığı her bir problem, kameranın icadı ve
yaygınlaşmasıyla başlayan problemlerin birer üst
versiyonu gibidir. Fotoğraf sanatının getirdiği her sanatsal ve estetik tartışma, sonraki teknik gelişmelerde katlanarak ilerlemiş gibi görünmektedir. Bu konuda Walter Benjamin’in “Fotoğrafın geleneksel estetik anlayışın karşısına çıkardığı güçlükler, sinema
sanatınınkilere oranla çocuk oyuncağıydı.” sözü
açıklayıcıdır.

bakan küçük tepe, minik bir çiçek ormanı gibiydi.
İnce, uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri
sahile inen keçi yoluna düşüyor; ilkbaharın tatlı
rüzgârıyla sarhoş olan martılar, çılgın bağrışlarıyla
havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş
bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın
ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kişileştirmeye başvurma
B) Benzetme yapma
C) İkilemeye yer verme

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tartışma			

B) Açıklama

C) Tanık gösterme		

D) Örnekleme

			

D) Farklı duyulara yer verme
E) Nitelendirmelerde bulunma

E) Karşılaştırma

22. Kangal, çoban ve bekçi köpekleri; cesaretleri, hızlılıkları ve çeviklikleri ile tanınırlar. Bazı tarihçiler, Kangal köpeklerinin, Orta Asya’dan göç eden bazı Türk
boylarıyla birlikte Anadolu’ya geldiğini düşünmektedir. Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, Kangal köpeklerini, “aslan kadar kuvvetli” olarak tarif etmektedir. Kangal köpekleri, kadın ve çocuklara karşı gayet sevecendirler. Sadece kuvvetli önsezileri sayesinde kötü niyetli kişilere karşı saldırgan tutum sergilerler. Bir çoban köpeği olarak görevlerine son derece bağlı olan Kangal köpekleri, özellikle hayvancılık yapanların en büyük yardımcısı konumundadırlar. Kangal köpekleri, dünya köpek ırkları arasında
kurtlara karşı koyabilen tek köpek cinsidir.

20. Biz bir aile programı yapmak istedik, özellikle pazar

günü saat on gibi başlıyordu program; ailenin kahvaltı sofrasında olduğu, çocukların da izleyebileceği, büyüklerin de izleyebileceği bir program. Hep
dediler ki “Biz bile izliyoruz.” Tabii, çünkü size yapılmıştı o program. Biraz müzik olan, herkese hitap
eden bir aile programıydı. Çocuklara yapılmış, o zamana kadar bu boyutlu bir program olmadığı için
herkes bunu “Ah çocuklarımız çok izliyor!” diye çocuk programı olarak algıladılar. On sene sürdü program, bence on sene boyunca biz esasında bunun
bir aile programı olduğunu anlatamadık.

Bu parçada “Kangal köpekleri” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Bu parçada söz edilen program ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Eskiden beri kuvvetli bir hayvan olarak bilindiğine

A) Çocukların beğenisini kazandığına

B) Kurtlara karşı koyabilen tek köpek cinsi olarak
bilindiğine

B) Büyüklere ve küçüklere seslenme amacı taşıdığına

C) Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerin göçleri ile
geldiğinin sanıldığına

C) Öyle olmadığı hâlde çocuk programı olarak algılandığına

D) Kuvvetli önsezileri ile suç işleyebilecek kişileri
algıladıklarına

D) Zamanla aile programı olarak kabul gördüğüne

E) İyi eğitildiği taktirde sürülerin korunmasını tek
başına üstlenebildiğine

E) Akışında müziğe de yer verildiğine
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23. Gün geçmiyor ki bu büyükşehirde -İstanbul’da- bir

25. Türkçenin en iyi yazarlarından biridir Refik Halit Ka-

düzine sergi ile karşılaşmayalım. Kırk yıl resim ile
dargın duran bir dostunuzun, bir hukukçunun, bir
matematikçinin veya emekli bir gümrük memurunun günün birinde bir sergi açıp da tebrikler kabul
ettiğini görürseniz buna şaşmayın. Artık resim denilen Zümrüdüanka kuşu, çekirdekten yetişme mürekkep yalamış sanatkârların başlarına konmuyor.
Resim sanatını elinde tutan sanatçıların -Avrupa’da
olduğu gibi- çevresini sessiz sedasız kadın ressamlar sarmaya başladı. Eski kataloglarda tek tük beliren kadın ressam adları, bugün hayli kabarık bir sayıya ulaşmıştır. Şehir galerisi, sergiler kadın ressamların sanat baskınına uğramıştır. Her ne kadar sanat
tarihinde bir kadın ressam görülmüyorsa da çağımız mucizeler çağı. Seramikte olduğu gibi resimde
de erkekler geri planda kalabilirler.

ray. Sadece iki hikâye kitabıyla, türün en önemli yazarları arasına girmeyi başarır. Şenlikli bir kalemi vardır. En hüzünlü hikâyede bile kasvet çökmez okurun yüreğine. Hafif bir yürek burkuntusu olur elbette. Ancak ürkütücü bir bataklık değildir onun yazdıkları. Daha çok olaylara, maceraya ağırlık verir. İç
tahliller ancak macera üzerinden okunabilir. Psikoloji, yüzeyde görünmeyen bir unsurdur onun yazdıklarında. Ancak karakterleri asla tek boyutlu değildir. Macera denerek küçümsenen kitaplarında bile etiyle kemiğiyle yaşayan karakterler yer alır.
Bu parçada Refik Halit Karay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Türk dilini yetkinlikle kullanan yazarlardan biri
olduğuna

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

B) İç ferahlatan bir anlatımla hikâyelerini kaleme aldığına
C) Mekân tasvirlerinde önemli bir başarı yakaladığına

A) İstanbul’da sanatsal etkinliklerin yoğun olduğu
B) Kadınların çeşitli sanat dallarına ilgi göstermeye başladığı

D) Metinlerinde hareket ve merak unsurunu öne çıkardığına

C) Kadın ressamların sayısının azımsanmayacak
bir düzeye ulaştığı

E) Canlı ve yaşamın içinden karakterlere yer verdiğine

D) Resim sanatına farklı çevrelerden ilginin oluştuğu
E) Kadın ressamların, sanat tarihindeki geleneği
sürdürdükleri

26. Kitabı yayımlamadan önce şiir yazan - okuyan ay-

rımı yapmadan otuza yakın arkadaşa okuttum, çabalarını sevgiyle anıyorum. Baskın eğilim, bir yaş
paniği yaşadığım yönünde oldu. Bir şair arkadaşım,
bu izleği iyi anladı sanıyorum. En azından benim hissetmeme karşılık veren bir anlamaydı. “Kırk yaşıma
yürürken de dünyayı kurtaramıyorum” dizesi buna
iyi örnektir. Dünyayı kurtaramıyorum, burada bir ironi var ama arkadaşımın yorumuyla da bir düş yolculuğudur. Bir tür Mohaç Meydan Muharebesi’dir.

24. (I) Hat sözcüğü kelime anlamı olarak yazmak, çiz-

mek, kazmak, alamet koymak manalarına gelmektedir. (II) Terim anlamında ise “Arap asıllı yazının estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı” şeklinde ifade edilmektedir. (III) Bazı kaynaklarda estetik ve endişeli yazı yazma sanatı olarak
geçen hüsnühat, bu endişesinden dolayı yazanına
hattat ismini verip kâtiplikle arasındaki en büyük farkı ortaya koymaktadır. (IV) Hat sanatının tarih sahnesinde görüldüğü yıllar, İslamiyet’in ilk dönemlerine kadar uzanmaktadır. (V) Bu dönemde basit hatlardan oluşan yazıya da “makili” ismi verilmektedir.
(VI) Daha sonralarında bu yazı geliştirilerek “kûfi”
yazı meydana getirilmiştir.

Bu parçanın yazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Duygusal yaradılışta olan
B) Toplumcu bir sanat anlayışına sahip olan

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

C) Eleştirileri dikkate alan

A) II

E) Yalın bir anlatımı benimseyen

B) III

C) IV

D) V

D) Şiirde ahenk unsurlarını önemseyen

E) VI
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27. Dünya Savaşı’nın Batılı ve Doğulu toplumlar üzerin-

28.

de meydana getirdiği moral çöküntüsünün ardından
Avrupa’da yalnızlaşmış, çözülmüş, artık herhangi
bir değere kendisini kolayca teslim etmeyen yeni bir
insan türemiş; düzyazı sanatları içinde özellikle roman bu yeni insanı konu edinmeye başlamıştı. Bu
yeni insan, konusunu oluşturduğu romanı, tarz olarak da zorlamış ve sonunda kendisinden başka bir
amaca koşulamayacak, yeni bir roman akımı giderek yaygınlaşmaya başlamıştı. Bergson felsefesinden de kolayca etkilenen bu roman akımları ile yeni Türkiye’de yaygınlaştırılmaya çalışılan edebî anlayış arasında derin çelişkiler olması kaçınılmazdı.
Cumhuriyet’ten sonra bizde ortaya konan çoğu romanın idealleştirilmiş, kendini bir amaca hizmet etmeye adamış güçlü kişileri ile Batı’daki romanlarda
işlenen çözülmüş insanlar arasındaki fark, konusunu oluşturduğu eserlere de elbette yansıyacaktı.

I. Göç stratejisi ve rotaları türler arasında değişiklik göstermesine rağmen süzülen göçmen kuşların göçü daha çok ilgi çekmekte. Leylek, kartal, şahin gibi geniş, büyük kanatlı ve iri kuşlar
göç sırasında sürekli kanat çırpma (aktif uçuş)
yerine süzülerek uçuşu tercih eder. Bu uçuş şeklinin aktif uçuşa göre 23 kat daha az enerji gerektiriyor olması bu iri kuşların niye süzülerek
göç ettiğini açıklıyor.
II. Güneş ışığının yeryüzünü ısıtmasıyla birlikte yerden yükselen sıcak hava akımları (termaller) içine giren kuşları hızla yukarı kaldırabilmekte. Bu
yükselme sırasında dönerek sıcak hava sütunu
içinde kalmayı başaran kuşlar, termalin gücüne
göre zaman zaman kilometrelerce yüksekliğe
ulaşmaktalar. Bir sonraki termale kadar göç rotası üzerinde süzülerek ilerleyen kuşlar çok az
kanat çırparak termallerin uygun olduğu zamanlarda bir günde 400 kilometrelik mesafeleri katedebilir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

II numaralı parçanın I numaralı parça ile ilişkisini aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Avrupa’da Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan yeni insan, romanı yönlendirici olmuştur.

A) Aktarılanlara bilimsel yönden açıklık getirmek

B) Dünya Savaşı insanlarda çok derin yaralar açmıştır.

B) Konuya farklı bir bakış açısı kazandırmak

C) Tarihsel olayların edebî anlayışlar üzerinde etkisi vardır.

C) Ana düşünceyi benzer bir örnekle desteklemek
D) Aktarılanların olası sonuçlarını ortaya koymak

D) Bizdeki roman ile Batı’daki roman koşullara bağlı olarak farklılık gösterir.

E) Aktarılanları farklı bir yaklaşımla genelleştirmek

E) Bergson felsefesinin etkisiyle bizde de yeni tarz
romanlar yazılmıştır.

29. (I) “Ben Bir Gürgen Dalıyım”, Hasan Ali Toptaş’ın in-

sanoğlunun tehlikeli yönünü, bir gürgen ağacının dilinden anlattığı bir çocuk kitabıdır. (II) Son dönemlerde biz yetişkinler, bu tarz çocuk kitaplarını okur
ve beğenir olduk. (III) Bence bunun nedeni, bu kitapların dilinin çocukların ağzından yazılmışçasına
samimi ve yalın olmasıdır. (IV) İnsanoğlu olarak belki de bunu özledik. (V) “Ben Bir Gürgen Dalıyım” dili sade, anlaşılması kolay bir kitap.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I
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C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A

A

A

TYT

Türkçe Testi

30. Tarihî dokusuyla birlikte yaşamasına rağmen İstan-

32. Kendimize dost seçeceğiz. En iyilerini seçmek isti-

bul, tarihte yaşamıyor, aksine ----. İstanbullular bu
değişimi, ekonomik ve kültürel hayatta doğrudan
yaşıyorlar. Aslına bakılırsa İstanbul, Türkiye’nin içyüzüdür, yani İstanbul’daki değişim ve dönüşüm
Anadolu’nun bütün şehirlerine kadar yansımaktadır.
Dünyadaki ilk yenilikler elbette İstanbul’dan giriyor
Türkiye’ye ve Boğaz’dan yayılıyor dalga dalga. Fakat İstanbul, dolayısıyla Türkiye yenileşmeci reflekslere sahip. Öyle ki, düşünen, üreten genç bilim insanlarının dinamizmi sayesinde teknolojik değişime
de ev sahipliği yapıyor.

yoruz ama nerede bulacağız o dostları? Şansımız
iyi olursa uzaktan görebiliriz büyük bir şairi. Bir bakanın odasında on dakika kalmak, bir devlet başkanının bakışlarını bir saniye üzerimize çekmek, ümit
edeceğimiz bahtiyarlıkların en büyüğü. Ama hep buna benzer mesut tesadüfler peşindeyizdir. Yıllarımızı, duygularımızı, kabiliyetlerimizi harcarız bu uğurda. Sayısız sıkıntılara katlanırız. Bize her an kollarını açan bir dostlar topluluğundan habersiz yaşarız.
İçlerinde hükümdarlar da vardır, devlet adamları da.
Günlerce şikâyet etmeden iltifatlarımızı beklerler.
Ağız açmalarına izin vermeyiz. Seçiş özgürlüğümüzün sınırsız olduğu tek dünya: Kitaplar dünyası.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre,

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

I. modern dünyaya entegre olarak gün geçtikçe
gelişiyor, değişiyor
II. çağdaş yaşam ile tarihsel dokuyu birbirinden
uzakta yaşamaya çalışıyor

A) İyi bir dost bulmak için çok geniş bir çevremizin
olması gerekir.

III. modern yaşamın çıkmazları içinde günden güne özgünlüğünü yitiriyor

B) İyi dostların şair, bakan ve devlet adamı gibi tanınmış kişilerden olması insanı yüceltir.

IV. çağdaş yaşama bağlı olarak her geçen gün gelişerek değişiyor

C) Aradığımız her şeyi bulabileceğimiz kitaplar, en
iyi dostlarımızdır.

cümlelerinden hangileri getirilemez?

D) Kitapları dost edinenlerin başka dost edinmelerine gerek yoktur.

A) I ve II

B) I ve IV
D) II ve IV

C) II ve III

E) Kitaplar bize büyük dostlukların kapılarını aralar.

E) III ve IV

31. Bülbül, boyu 16,5 cm, ağırlığı ise 21 gram kadar

33.

olan bir kuştur. Kızılkuyruk kuşuna benzese de kuyruğunun ortası ve bacakları onlar gibi koyu renge
sahip değildir. Kuyruk sokumu ve sırtındaki tüyler
kızıla çalan kahverengi, altındaki tüyler uçuk nohut
sarısı denilen renktedir. Boğaz kısımları soluk renklere sahiptir. Erişkin kuşlarda silik renkte göğüslük
kısmı bulunur. Kahverengi başının üzerinde siyah
renkte iri gözlere sahip olan bülbülün kaşları kır rengine sahiptir.

I. Dolayısıyla bu dönemde üretilen ilk metalik camların kalınlığı yüz mikrometreden daha azdı.
II. Bu durumun doğal bir sonucu olarak metalik
camların üretilebilmesi için malzemenin bir boyutunun çok ince olması gerekiyordu.
III. İlk metalik cam, W. Klement, R. H. Willens ve
P. Duwez tarafından 1960’ta geliştirilmişti.
IV. 1990’lara gelindiğindeyse saniyede sadece 1
kelvin soğutma hızıyla üretilebilen metal alaşımları geliştirilmeye başlandı.

Bu parçada bülbül ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

V. İçerisinde % 75 altın, % 25 silisyum bulunan
alaşımdan metalik cam elde etmek için soğutmanın saniyede bir megakelvin hızla yapılması
gerekiyordu.

A) Dış görünüşü ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.
B) Nasıl beslendikleri açıklanmıştır.
D) Nereden geldikleri konusuna değinilmiştir.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?

E) Kendilerini nasıl savundukları belirtilmiştir.

A) I

C) Yaşam koşulları anlatılmıştır.
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C) III

D) IV

E) V
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34. Toplumcu edebiyatçıların sanat anlayışına göre oku-

36. - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

maya değer şiirler, romanlar, öyküler; dünya hakkında, hayat hakkında, yazıldıkları dönem hakkında ve
insan tabiatı hakkında birtakım gerçekleri yansıtır.
Sanat eserleri bize sundukları ve öğrettikleri bu gerçeklerden ötürü değerlidir. Sanatçı, dünyayı bütün
manasıyla algılayan, algılarını tecrübeleriyle birleştirip insanlığın hizmetine sunan kişidir. Sanatçılar yapıtlarıyla var olurlar ancak kendilerini var ettikten
sonra toplumu da var etmek için çalışmazlarsa görevlerini yapmış sayılmazlar. Toplumun var olması
demek, aydınlık fikirlerle donanmış olması demektir.

Yanlış hafıza, bir olay veya hatıra hakkında zihnimizin ürettiği çarpıtılmış veya uydurulmuş hafıza türüdür. Burada kavramsal olarak ayırt etmemiz gereken şey hatırlayamama durumudur. Birçok durumda geçmişe ait bir anıyı veya bir detayı hatırlayamayabiliriz. Bir hafta önce bugün ne giymiştik? Hatta
dün akşam yemeğinde ne yemiştik? Gündelik hayatın yoğunluğu içinde bunlar önemini yitiren ve hafızamızdan siliniveren veya gerekli çağrışımları yapamadığımız, “gereksiz” hâle gelen detaylardır. Ama
bir de bu bilgileri yanlış hatırlamak var. Aslında bizi
birçok durumda yanlış çıkarım yapmaya ve iddialarda bulunmaya iten de bu. Bir hafta önce bugün
yeşil bir gömlek giymiş olmamıza karşın mavi gömlek giydiğimizi hatırlamamız ve üstelik bundan çok
da emin olmamız gibi.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okumaya değer edebî eserlerin sayısı, verilen
toplam eser sayısından oldukça düşüktür.
B) Toplumu ancak sanatsal kaygıyı ön plana çıkaran sanatçılar aydınlatabilir.
C) Toplumun var olması, içinden başarılı sanat eseri ortaya koyabilen sanatçı çıkarmasına bağlıdır.

36. Bu parçadaki altı çizili sözcükle,

D) İnsanı ve toplumu anlatan, topluma ışık tutan
eserler okumaya değer eserlerdir.

I. hafızanın sanıldığından çok daha güçlü olması,
II. hafızamızın kimi zaman bizi yanıltması,

E) Şiirler, romanlar, öyküler; yazıldıkları dönemden
izler taşır.

III. kimi bilgilerin hafızamızda kalıcı izler bırakması
durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır?

35. Ataç da onun gibi konuşurcasına yazar; süsten,
oyundan, yalandan, yapmacıklıktan hoşlanmaz. Yazısının bir kılıç gibi keskin ve yalın olmasından hoşlanır. Ataç da onun gibi, gençlerle ilgilenir. Çelişkiye
düşmekten çekinmez. Öfkeli, hırçın ve kavgacıdır.
Oldukça özneldir. Öyle ki onun takma adla yazdığı
tiyatro eleştirilerini okuyanlar; havası, yaklaşımı, tutumu bakımından Ataç’ın ona çok benzediğini söyleyebilirler.

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

Bu parça, aşağıdakilerden hangisini anlatmak
amacı ile yazılmış olabilir?

37.

A) Ataç’ın üslup özelliklerinden söz etmek

C) Yalnız III
E) I ve III

I. Tanımlama yapma
II. Örnek verme

B) Ataç’ın benzediği sanatçı ile ortak yönlerini açıklamak

III. Tanık gösterme
IV. Karşılaştırma yapma

C) Ataç’ın aslında özgün bir yazar olmadığını kanıtlamak

Bu parçanın anlatımında yukarıdakilerden hangileri vardır?

D) Ataç’ın karakter çizgilerinin belirgin yanlarını anlatmak

A) I ve II

E) Ataç’ın karakter yapısını anlatmak

B) I ve IV
D) II ve IV
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C) II ve III
E) III ve IV
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38. Gazeteci:

39. – 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

(I) ---Akademisyen:

İnsanoğlu çağlar boyunca ölüm karşısında hep çaresiz kaldı. Bu yüzden de ölüme bir sürü anlam yükledi. Böylece bir nebze de olsa kendini avutmaya
çalıştı. Fakat bu çaresizliği onun peşini hiç bırakmadı. Kil tabletler üzerine yazılmış neredeyse “yazı” kadar eski olan Gılgamış Destanı, Kral Gılgamış’ın
ölümsüzlük peşinde koşarken yaptığı yolculuğu anlattır. Gılgamış Destanı bilinen en eski edebî metinlerden biridir. Gılgamış’ı bu ölümsüzlük yolculuğuna çıkartan da can dostu Enkidu’nun ölümüdür. Tüm
insanlar ölüm karşısında çaresiz olduğu gibi Gılgamış da Enkidu’nun ölümü karşısında çaresizdir.
Enkidu’nun ölümünü kabullenmediği için gömülmesine de gönlü razı olmaz. “Ta ki burnundan kurtçuklar düşene kadar” İşte bu son, Gılgamış’ın yüreğini
yakar ve yüreğinin toprağına ölüm korkusunun tohumunu atar. O günden sonra da ölümden korkmaya ve günlerce bozkırda başıboş dolaşmaya başlar.

— Güzel tarafı çalışma arkadaşların, öğrencilerin;
etrafında herkes bir şey üretmeye çalışıyor, düşünüyor ve okuyor. Onlardan teknik ya da kuramsal yeni bir bilgi almak, etkileşime geçiriyor.
Tek başına bir atölyede olmaya tercih ediyorum.
Motive edici birçok yönü var. Daha canlı ve dinamik tutuyor. Kendi alanında bir üniversitede
olmak, konundan uzaklaşmana izin vermiyor.
Gazeteci:
(II) ---Akademisyen:
— Bir defterim var. Oraya aklıma geleni yazıyorum,
çiziyorum, dönüp tekrar okuyorum. O zaman ne
düşünmüşüm ve şimdi ne düşünüyorum? Aslında hep kendini sorgulayarak geçiyor. Genel
olarak zihnimdeki şey üç boyutlu bir şeye mi, videoya mı, sese mi, resme mi dönüşecek; bunu
süreç ortaya çıkarıyor. Belli bir dil, teknik ya da
biçimsel bir form oluşturduğum söylenemez.

39. Bu parçadan hareketle

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

I. İnsanlar bir çare bulamadıkları ölüme ona çeşitli anlamlar yükleyerek kendilerini teselli etmişlerdir.

A) (I) Akademisyen olmanın avantajları nelerdir?

II. İnsanların ölümsüzlük arayışı çok eski çağlardan beri devam etmektedir.

(II) Çalışmalarınızın esin kaynağını ne oluşturur?

III. Gılgamış Destanı, ölümün bir yokluk olmadığı
teması üzerine kurulmuştur.

B) (I) Çalışmalarınızda karşılaştığınız güçlüklerden
söz eder misiniz?

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

(II) Eser yazarken neye öncelik verirsiniz?

A) Yalnız I

C) (I) Akademisyen olmak üretim pratiğinizi nasıl
etkiliyor?

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III

(II) Çalışmalarınızı üretirken nasıl bir yol izliyorsunuz?

40.

D) (I) Akademisyenliğinizin sanat hayatınıza katkıları nelerdir?

I. Anlatılması güç bir durumu örneklemelerle anlaşılır kılmak
II. Bir duruma somutluk kazandırmak için benzetmeye başvurmak

(II) Çalışmalarınızda hangi temalara ağırlık verirsiniz?
E) (I) Mesleğinizle sanatınız arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

III. İki durum arasındaki ilişkiyi betimleyerek açıklamak

(II) Eserlerinizi kaleme alırken nasıl bir süreçten
geçersiniz?

Bu parçadaki altı çizili sözde yukarıdaki tekniklerden hangilerine başvurulmuştur?
A) Yalnız I

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

1.

3.

Nil, proje ödevi için araştırma yaparken Mısır halkının krallarını ilah olarak gördükleri, onlar için piramit
adı verilen devasa mezarlar inşa ettikleri, kendileri
için ise labirent ya da mastaba denilen mezarlar yaptıkları ve bu mezarlara günlük yaşamda ihtiyaçları
karşılayacak araç-gereç, yiyecek ve giyecek bıraktıkları bilgilerine ulaşmıştır.
Nil’in ulaştığı bilgilerden hareketle Mısır Uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Bu anlatımdan yola çıkıldığında sekülerizmin ne
tür bir devlet modeli ortaya çıkaracağı söylenebilir?

A) Toplumsal sınıflaşmanın yaşandığına
B) Meşruti sisteme geçildiğine
C) Ahiret inancına sahip olunduğuna
D) Özgün sanat anlayışı görüldüğüne

A) Laik				

B) Demokratik

C) Teokratik			

D) Oligarşik

			

E) Tarımsal faaliyetlerin geliştiğine

2.

Sekülerizm, dinî olanın karşıtı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda sekülerizm, bir düşünce akımı veya bir hayat tarzı olarak Protestan ülkelerde ortaya
çıkan bir ideolojidir. Katolikliğe ve skolastizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu ideolojide insan aklının dinî bağlardan ayrılması ve dinin bir vicdan meselesi hâline getirilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak sekülerizm, dini kamusal hayattan soyutlayan
bir düşüncedir.

4.

Yeniçeriler tarafından ilk kez I. Kosova Savaşı’nda
top, II. Kosova Savaşı’nda ise tüfek kullanılmıştır.
Erken dönemden itibaren top ve tüfek kullanılmasına rağmen XIX. yüzyıla kadar geleneksel savaş araçları arasında yer alan ok ve mızrak kullanımı sürdürülmüştür.
Osmanlı ordusunun ateşli silahların yanında ok
ve mızrak gibi geleneksel araçlardan vazgeçmemesinde;
I. top ve tüfek ile isabet oranının daha düşük olması,

E) Federatif

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıldan itibaren askerî
ve ekonomik olumsuzluklardan kaynaklı olarak Tımar sisteminde yaşanan aksaklıklar, taşradaki yaşamı oldukça olumsuz etkilemiştir. Tarımsal üretimin zayıflaması, üretimin azalmasına bağlı olarak
ürünlere olan talebin artması, bunun sonucunda
ürün fiyatlarının tavan yapması ile paranın alım gücünün düşmesi büyük sorunlara yol açmıştır. Ekonomi dilinde enflasyon olarak tanımlanan bu duruma, Osmanlı Devleti müdahale etmek durumunda
kalmıştır.
Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki uygulamalardan
hangisini başlatması doğrudan enflasyona karşı mücadele olarak yorumlanabilir?

II. ateşli silah kullanımıyla can kayıplarının artması,
III. ok ve mızrakla atış yapmanın daha hızlı olması
gibi nedenlerden hangilerinin etkisinin olduğu
savunulabilir?

A) Avrupai ıslahatlar yapma

A) Yalnız I

C) Kapitülasyonları yaygınlaştırma

B) Yalnız II
D) I ve III

B) Narh uygulamasına geçme

C) Yalnız III

E) I, II ve III

D) Paranın ayarını düşürme
E) Müsadere sistemine son verme
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7.

Milliyetçilik, Türk milletinin siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda tam bağımsızlığa ulaşmasını sağlamaktır.
Buna göre;

A) Ülkenin ekonomik seviyesi

II. Boğazların idaresi için Boğazlar Komisyonu’nun
kurulması,

B) Sosyal-kültürel imkânları

III. Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılmaya
çalışılması

C) Genç ve yaşlı nüfus özellikleri
D) Dış satımda ekonomik faaliyetlerin payı

gelişmelerinden hangilerinin milliyetçilik ilkesi
doğrultusunda ortaya çıktığı söylenebilir?
B) Yalnız II
D) I ve II

6.

Ortanca yaş (medyan yaş), bir nüfus grubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır.
Buna göre, ortanca yaş (medyan yaş) bir ülkenin
aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgili bilgi vermez?

I. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kurulması,

A) Yalnız I

E) Kadın nüfusun erkek nüfusa oranı

C) Yalnız III
E) I ve III

8.

Öğrencileriyle hafta sonu bir yörede oryantiring (harita yardımıyla yön ve hedef bulma) sporu yapmak
ve bu sporu sevdirmek isteyen bir coğrafya öğretmeni, üzerinde bulundukları arazinin topoğrafya haritalarını iki farklı öğrenci grubuna çizdirmiştir. Aşağıda takım kaptanları olan Yiğit ve Nüve’nin çizdiği
haritalar gösterilmiştir.

Bir bölgenin ön plana çıkan özellikleri bölge sınıflamasında kullanılan en önemli kriterdir. Yeryüzünün
farklı yerlerinde bu özelliğe bağlı olarak farklı bölge
sınıflamaları yapılabilir.

Yiğit
0

0

m

V

0
m

IV

m

10

III

Nüve
30

20

II

I

� iklimin elverişli olduğu bölge,

0

0

0

0

0

0

m

Buna göre, aynı araziye ait topoğrafya haritalarındaki söz konusu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

� yoğun nüfuslu bölge,
� ekonomik faaliyetlerin geliştiği bölge,
� insani gelişim endeksi yüksek olan bölge
gibi sınıflamaların tümünün, haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangilerini kapsadığı söylenebilir?

A) Eğim farklılığıyla

A) l ve lll

D) Ölçek değerleriyle

B) ll ve lll

50

15

10

25

20

35

30

Coğrafya öğretmeni öğrencilerine, Nüve’nin haritasının oryantiring sporu için en elverişli topoğrafya
haritası olduğunu, bu haritayla yapılacak yarışta
Nüve’nin takımının yer şekillerine göre daha rahat ve
hızlı hareket edebileceğini söylemiştir.

Buna göre;

D) lll ve IV

A

B) Yükselti farklılığıyla
C) Harita çizim yöntemiyle

C) ll ve IV
E) lll ve V

E) Yer şekillerinin özellikleriyle
12
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11. Düşünme; felsefenin yanında bilim, sanat, din ve

günlük hayat etkinliklerini de mümkün kılar. Her alan,
kendi dil ve düşünme tarzını oluşturur. Filozof, bir
şey hakkında düşünebildiği gibi bu düşüncesi üzerinde de düşünür.

� Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları,
� Muğla, Antalya ve Hatay’ın kıyı kesimidir.
Bu dağılımda, aşağıdakilerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Bu parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Doğal bitki örtüsü - Toprak türleri

A) Rasyonel olma

B) Bakı özelliği - Jeolojik yapı

B) Eleştirel olma

C) Yer şekilleri özellikleri - Denize göre konum

C) Geniş kapsamlı olma

D) Rüzgârlar - Toprak yapısı

D) Refleksif olma

E) Matematik konum - Dağların uzanışı

Akarsular		

E) Birikimli olma

12. Condillac, bizim gibi yaşayan fakat mermerden ka-

K

		
Buzullar		

buğu dolayısıyla duyum alamayan bir heykel tasarlar. Bu mermer kabuğun çeşitli parçaları kaldırıldıkça heykel düşünsel ve manevi hayata kavuşacaktır.
Mermer kabukta önce, koku alma organını örten
parça kaldırılır. Mermer heykel, bu andan başlayarak yalnızca kokuları algılayabilir. Heykelin yanına
bir gül yaklaştırıldığında, onda gülden aldığı izlenimin sonucunda bir duyum meydana gelir. Daha sonra heykelin diğer duyu organlarını örten kabuklar
kaldırıldıkça heykel cisimlerin şeklini, rengini, konumunu, sesini, tadını anlayabilecektir.

L

		
Rüzgârlar		

M

		
Yer altı suları

A

Sosyal Bilimler Testi

Türkiye’nin yıllık ortalama yağış dağılışını gösteren
haritası incelendiğinde en fazla yağış alan yerler;

10.

A

N
I

Kopuk
menderes,
birikinti konisi
ve kanyonlar

II

Mantar
kaya,
lös ve
barkan

Sirkler,
hörgüç kaya
ve morenler

Condillac’ın bu parçada açıklanan mermer heykel örneği ile vurgulamak istediği görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Lapya,
obruk ve
traverten

III

IV

A) Bilginin kaynağı deneydir.
B) Bilgi, aklın ve duyuların iş birliği ile elde edilir.

Yukarıdaki oklarla yandaki hedefleri vurmak isteyen okçunun aşağıdakilerden hangisiyle isabetli atış yaptığı söylenebilir?
K

L

M

N

A)

III

II

I

IV

B)

II

III

IV

I

C)

I

III

IV

II

D)

II

IV

III

I

E)

I

III

II

IV

C) Bilgi, aklın tutarlı düşünmesiyle elde edilir.
D) Varlığı olduğu gibi bilmek mümkün değildir.
E) Bilgi, aklın sezgi gücü ile elde edilebilir.
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13. Hobbes’a göre, var olan her şey maddenin şekil al-

15. Bilimsel bilgi ve teoriler, hem konusunun değişme-

mış hâli olan cisimlerden ibarettir. Tüm cisimlerin
paylaştığı tek bir özellik vardır: hareket. Hareket özelliği bize maddenin nasıl şekil aldığını anlama imkânı
verir. Evrende her şey, hareket yasalarına göre mekanik olarak ortaya çıkar.

sine hem de yeni buluş ve yöntemlerin oluşmasına
bağlı olarak düzeltilebilir veya tamamen reddedilebilir. Bilimsel bilgi, değişime açık olsa bile ortaya
konduğu zaman ve şartlar içinde tutarlıdır. Yeni verilere dayanarak ortaya çıkan yeni çalışmaların daha iyi açıklama sunabilmesi bilimsel bilgilerin mutlak olmadığını ve bilimin sürekli değişme, gelişme
ve ilerleme hâlinde olduğunu gösterir.

Bu açıklama hangi felsefe sorusunun karşılığı
olabilir?
A) Evrenin belirli bir başlangıcı var mıdır?

Bu parçada bilimin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

B) Evrenin sonu var mıdır, yoksa evren sonsuz mudur?

A) Birikimli olarak ilerleme

C) Varlığın özü nedir?

B) Varlığı bölerek inceleme

D) Evrenin var oluşunun belirli bir amacı var mıdır?

C) Nesnel yöntemler uygulama

E) Evren yaratılmış mıdır, yoksa kendiliğinden mi
meydana gelmiştir?

D) Neden - sonuç ilişkilerini araştırma
E) Dinamik olma

16. – 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve
İmam Hatip Okulları öğrencileri / mezunları cevaplayacaktır.

14. Bir doktor, sabahleyin hastanedeki görevine gitmek

16. İslam dininde bütün iman esaslarının ve ibadetlerin

için arabasıyla yola çıkar. Bir süre gittiğinde yolda
bir kaza olduğunu görünce arabasından inip yaralı
kişilere yardım eder, yaralarını sarar ve hastaneden
ambulans ister. Sonra arabasına binip hastaneye
gittiğinde onu bekleyen hastaları doktora geç geldiği için üzüntülerini bildirirler. Doktor yolda karşılaştığı kazayı ve yaralılara yardım ettiğini söylediğinde hastalarının bir kısmı doktorun bu davranışını
onaylarken bir kısmı da onaylamaz.
Bu parça aşağıdakilerden hangisini destekler?

kaynağı, özü Allah’a tam bir imandır. İman esasları
içinde yer alan peygamberlere, meleklere, kitaplara, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna ve öldükten
sonra diriltilip ilahi mahkemede yargılanacağımıza
iman, Allah’a imandan kaynaklanır. Ancak Allah’a
iman sadece Allah’ın varlığına ve birliğine iman değil, aynı zamanda onun Kur’an-ı Kerim’de belirlediği tüm emir ve yasakların doğruluğuna inanmayı gerektirir. Bu esaslardan bir tanesini bile kabul etmemek, Allah’ın bilgi ve otoritesini kabul etmemek anlamına gelir ki bunun da adı şirktir.

A) İnsanın bencil duygularla hareket etmesi gerektiğini

Bu parçada yer alan açıklamalar aşağıdaki kavramlardan en çok hangisiyle ilgilidir?

B) Evrensel ahlak yasasının mümkün olmadığını
C) Vicdanın ahlaki eylemin ölçütü olamayacağını
D) Sorumluluğun özgürlüğe bağlı olduğunu

A) İbadet				

B) İhlas

C) Huşu				

D) Beka

			

E) İnsanın eylemlerinde özgür olmadığını
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17. Namaz sadece bazı surelerin okunmasından, ayak-

19. Peygamberimizin huzurunda geçen bir konuşmayı

ta durmaktan, rükûya eğilmekten ve secde etmekten ibaret değildir. Namazın en önemli özelliği ve
şartı, daha niyet edilmesinden itibaren Allah’ın huzurunda olduğunun bilinciyle ve Allah’ı görüyormuş
gibi kılmaktır.

Hz. Aişe şöyle naklediyor: “Bir defasında bedevilerden bir grup, Resulullah’ın huzuruna girdi. Bunlar,
bir münasebetle ‘Çocuklarınızı öper misiniz?’ dediler. Sahabeler ‘Evet.’ dediler. Bedeviler, ‘Fakat Allah’a
yemin olsun ki bizler öpüp sevmeyiz.’ dediler. Bunun üzerine peygamberimiz, ‘Eğer Allah sizin gönüllerinizden rahmet ve şefkati çıkarmışsa ben ne
yapabilirim?’ buyurdu.”

Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmektedir?
A) İbadet				

B) İhlas

C) İman				

D) İhsan

			

A

Bu parçada Hz. Muhammed’in hangi özellikleri
vurgulanmıştır?

E) Takva

A) İnsanları sevme ve merhametli olma
B) Adaletli ve şefkatli olma
C) Sabırlı ve dayanıklı olma
D) Sabırlı ve kararlı olma
E) Kararlı ve dayanıklı olma

18. Düşünceden eyleme dönüşmemiş olan iman, mey-

20. “Komşunla ve ailenle iyi geçin. Misafirine ikramda

vesiz bir ağaca benzer. Salih amel ve güzel ahlakla
bezenmemiş iman, toprağa dikilip bakımı yapılmamış bir fidan gibidir. Yüce Allah, Kur’an’da ahiretteki kurtuluşumuz için inancın yanında ibadetin de gerekli olduğunu şöyle açıklar: “İman eden kullarıma
söyle, namazı kılsınlar; alışverişin ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan (bizim yolumuzda) gizli açık harcasınlar.” (İbrahim, 31)

bulun. Hiçbirinin kalbini kırma. Nerede kalbi kırılmış
biri varsa sen onun kalbini onar. Sana kötülük edene sen iyilik et.”
Cabbar Kulu bu özdeyişinde esas olarak aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Cömert ve adil olmayı
B) Kötülüklerle mücadele etmeyi
C) İyi davranışlarda bulunmayı

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

D) İnsanlara hakkı öğütlemeyi
E) İnsanın bilmediklerini öğrenmesini

A) İslam dininin esası Allah’a imandır.
B) İman, ibadet etmeyi gerektirir.
C) İbadet etmeyen insan dinden çıkmış olmaz.
D) İman ve ibadet birbirini tamamlar.
E) İbadet, imanın bir parçasıdır.
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24. Felsefe ve bilim arasındaki varlığa yönelik bakış açı-

21. – 25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan
veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

sı, varlığın olup olmadığına yönelik soruda belirginleşir. Bilim, varlığın olup olmadığını sormaz; varlığın
var olduğu kabulüyle varlığa yönelir. Felsefe ise bu
soruyu varlığın gerçekliğinin bilinip bilinemeyeceği
ve varlık-yokluk ikilemi bağlamında ele alır.

21. “Kendine uygun olmayan kimselerle arkadaşlık et-

Bu parçaya göre bilim ve felsefe hangi konuda
birbirinden ayrılmaktadır?

me.”

“Yanlışlarını düzeltmekten korkma.”

A) Varlığın anlamı

Konfüçyüs’e ait bu özdeyişler aşağıdaki felsefe
dallarından hangisinin ilgi alanı içindedir?
A) Epistemoloji		

B) Metafizik

C) Etik				

D) Din felsefesi

			

A

B) Evrenin düzeni
C) Varlığın sonu
D) Varlığın gerçekliği
E) Varlığı araştırma yöntemi

E) Bilim felsefesi

22. Bir düşüncenin anlamı, faydalı olmasına göre belir-

lenir. Faydalı olma, yalnızca bireyin maddi ihtiyaçlarını karşılaması ile değil, aynı zamanda insanın ve
toplumun gelişmesine katkıda bulunması ile de ölçülür.
Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine temel oluşturur?
A) Yeni ontoloji		

B) Pragmatizm

C) Varoluşçuluk		

D) Fenomenoloji

			

25. Farabi’ye göre, insanlar toplum hâlinde yaşarlar ve

ihtiyaçlarını gidermek için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. İnsanın bu ihtiyaçlarını düzenleyen güç ise devlettir. Farabi’ye göre, insan nasıl bir canlı organizma
ise toplum da öyledir. Organizmanın uyumlu işleyebilmesi için düzenli çalışması gerekir. İnsan bedenindeki düzeni kalp sağladığı gibi toplumdaki düzeni de devlet sağlar. Ona göre insan ahlaki olgunluğa ancak şehir hayatında ulaşabilir.

E) Materyalizm

23. İnsanın borcunu ödemesi, birine yardım etmesi iyidir fakat güzel değildir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Devlet, sonradan ortaya çıkan yapay bir kurumdur.

A) Güzel ve doğru farklı kavramlardır.

B) İnsanlar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayamazlar.

B) İyi ve gerçek birbirinden farklıdır.

C) Devletin işlevi toplum hayatını düzenlemektir.

C) Doğru ve iyinin anlamları farklıdır.

D) Toplum, canlı bir organizma gibidir.

D) İyi ahlakla, güzel sanatla ilgilidir.

E) İnsanın ahlaki yaşamı kent ortamında mümkündür.

E) İyi ve güzel birbirinden farklıdır.
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1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

Aşağıdaki işlem döngüsü, altıgenler içinde verilen
sayılar ve okların üstünde yer alan [( . ) çarpma, (÷)

1 2 3 4

bölme, (+) toplama, (–) çıkarma, (=) eşittir] işlemler

dam bir kâğıt türü) gösterilmiştir.

kullanılarak çözülmektedir.

4

(÷)
2

3

6

� a rakamı 1. sütunda boyanacak kare sayısına,

2

(. )

(÷)

x

5

(–)

ab, cd ondalık sayısındaki

(.)

(=)

(+)

� b rakamı 2. sütunda boyanacak kare sayısına,
� c rakamı 3. sütunda boyanacak kare sayısına,

y

� d rakamı 4. sütunda boyanacak kare sayısına
eşittir.

Yukarıdaki işlem döngüsüne göre x – y işleminin

Bu asetat kâğıtlarından iki tanesinin belirli kareleri

sonucu kaç olur?
A) – 10

B) – 8

C) – 7

Yandaki şekilde dört sütun ve 36 ka-

reye bölünmüş bir asetat kâğıdı (say-

D) 2

boyanıp, bu kâğıtlar üst üste bırakıldığında ortaya

E) 8

çıkan görüntüye göre yeni bir ondalık sayı oluşmaktadır.

Örneğin;
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Şekil-1

Şekil-2

Şekil-3

Şekil-4

6 metre

1,5 metre

2.

Şekil-1’deki 53,03 sayısını veren asetat kâğıdı ile

Şekil-2’deki 60,22 sayısını veren asetat kâğıdı üst

üste bırakılınca Şekil-3’teki gibi ortaya çıkan görüntüyle 73,24 sayısı oluşmaktadır.

Buna göre, Şekil-3’teki ve Şekil-4’teki asetat
kâğıtları üst üste bırakılınca hangi ondalık sayı

Yukarıdaki şekilde direğin en tepesine kadar çekil-

oluşur?

miş bayrağımız görülmektedir. Bayrak direğinin

A) 85,57

uzunluğu 6 metre ve bayrağın eni 1,5 metredir.

B) 85,75
D) 86,65

Buna göre, bayrağımız yukarıdaki konumdayken

C) 75,56
E) 85,46

yıldızın yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 2ñ5

B) 3ñ3

C) 3ñ5

D) 5ñ2

E) ò70
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6.

Aşağıda özdeş kartlarla yapılmış yapılar ve yapı için
kullanılan kart sayıları yapıların altlarına yazılmıştır.

a ve b pozitif gerçel sayılar olmak üzere, a ile b arasında aşağıdaki gibi tanımlamalar yapılıyor.

a

b

ab

a

b

b

ña

Aynı tanımlamalara göre aşağıdaki sayı düzeneği

2 adet

7 adet

15 adet

Şekil-1

Şekil-2

Şekil-3

oluşturuluyor.
8

Şekil-1’deki gibi 2 adet kart ile oluşturulan yapı “çatı” olarak adlandırılıyor.

2

4

6

� Çatıların üstüne yeni bir kat çıkılacaksa, iki çatı
üstüne yatay şekilde bir kart konularak yeni ka-

3

6

Bu düzenekteki tüm boş daireler, yukarıdaki ta-

tın dengesi sağlanmak zorundadır.

nımlamaya göre doldurulduğunda, en sonda yer
alan kırmızı daireye hangi sayı yazılır?

� En üst katta tek çatı kalana kadar her katta çatı sayısı bir azaltılarak yapı oluşturulur.

6

3

A) ñ2

B) ñ2

C) 2

D) 4

E) 23

Buna göre, yukarıdaki kurallara bağlı kalmak şartıyla 126 kart ile kaç katlı bir yapı oluşturulabilir?

A) 6

5.

B) 7

C) 8

3

12

< 6›

15

D) 9

E) 10

7.

I. ñ2 < ñ3 < ò70
II. 3š

1
4

3

<š

1

–3

III. (– 22) < (– 22)

1
2

2

< (– 23)

Yukarıdaki ifadelerin hangilerinde verilen sıralaB) Yalnız II
D) I ve III

		

x + y toplamı çift sayı

		

y . z çarpımı tek sayı

olduğu biliniyor.

ma doğrudur?
A) Yalnız I

x, y ve z birer tam sayı olmak üzere;

Buna göre,

C) Yalnız III

I. x . y tek sayıdır.

E) II ve III

II. y – z çift sayıdır.
III. x + y + z çift sayıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

18

C) I ve II

E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A

A
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3

16

46

A

10.

2

2. Kat

5
1. Kat

21

Yukarıdaki şekilde 2 katlı bir düğün pastası verilmiş-

67

tir.

Yukarıdaki şekilde, yan yana iki kutucuğu birbirine

� 2. kattaki pasta, 1. kattaki pastanın yarısı bü-

bağlayan çizginin altında tek ok işareti ile gösteri-

yüklüğündedir.

len kutucuğa, üstteki iki kutucukta yazan sayıların
toplamı yazılıyor. Çift ok işareti ile gösterilen kutu-

� 1. kattaki pasta 6 eşit parçaya, 2. kattaki pasta

cuğa ise üstteki iki kutucukta yazan sayıların topla-

4 eşit parçaya ayrılmıştır.

mının 2 katı yazılıyor.

� 1. kattaki pastanın 4 parçası ve 2. kattaki pastanın 3 parçası misafirlere dağıtılmıştır.

Aşağıda verilen şekildeki kutucuklar aynı kurallara
göre dolduruluyor.

Buna göre, düğün pastasının misafirlere dağıtıldıktan sonra kalan miktarının, dağıtılmadan ön-

4

5

ceki miktarına oranı kaçtır?

x

A)

16

1

B)

10

11

C)

36

13

D)

36

17

E)

36

19

36

30

y

11.

Buna göre, x + y toplamı kaçtır?
A) 56

B) 85

C) 93

D) 98

E) 111

Işığın bir saniyedeki yayılma hızı: 3 x 105 km
Dünya’nın Güneş etrafında 1 saatteki dönüş
hızı: 1,08 x 105 km

Yukarıdaki tabloda ışığın 1 saniyedeki yayılma hızı
ve Dünya’nın Güneş etrafında 1 saatteki dönüş hızı verilmiştir.

9.

Dünya’nın Güneş etrafında 1 saatteki dönüş hızı,

Bir pozitif tam sayı, pozitif tam bölenlerinin adedine

namludan çıkan bir merminin saatteki hızının yak-

de tam bölünüyorsa bu sayıya “Tau Sayısı” denir.

laşık 60 katıdır.

Örneğin; 18 sayısının pozitif tam bölenleri: 1, 2, 3,
6, 9, 18 olmak üzere 6 tanedir. 18 sayısı 6’ya tam

Buna göre, ışığın 1 saatteki yayılma hızı namlu-

bölündüğü için 18 sayısı bir “Tau Sayısı” dır.

dan çıkan bir merminin 1 saatteki hızının yaklaşık kaç katıdır?

Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi bir “Tau
Sayısı” değildir?
A) 80

B) 84

A) 6 x 105
C) 90

D) 96

B) 1,2 x 106

D) 1,2 x 108

E) 240
19

C) 6 x 108

E) 24 x 104
Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A

A
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12.

14. Bir terzi, yaz boyunca kendi dikimhanesinde kışlık
gömlek üretmiş ve kış mevsiminde bu gömlekleri
satışa sunmuştur. Bu terzi ürettiği gömleklerin
1

’ünü tanesi 20 liradan, geri kalanları da tanesi 35
3
liradan satmıştır.
Buna göre, terzinin sattığı gömlek sayısının belirlenebilmesi için,

Bir öğretmen, şekilde görüldüğü gibi bir kitabı tam

ortadan ayırıp buraya bir ayraç bırakıyor. Ayracın

I. tüm satıştan terzinin eline geçen para miktarı,

sağında kalan sayfa numaralarını 1, 2, 3, . . . şeklin-

II. düşük fiyattan sattığı gömleklerde terzinin elde

de pozitif tam sayılarla, solunda kalan sayfa numa-

ettiği kâr miktarı,

ralarını . . . – 3, – 2, – 1 şeklinde negatif tam sayılarla numaralandırıyor.

III. Terzinin yüksek fiyattan sattığı gömleklerden elde ettiği kazancın, tüm satıştan elde edilen ka-

Buna göre ayracın solunda kalan, numarası y

zanca oranı

olan sayfa ile ayracın sağında kalan, numarası x
olan sayfa arasında kaç sayfa bulunduğu aşağı-

bilgilerinden hangilerinin tek başına verilmesi ye-

dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

terlidir?

A) |x – y| – 1

A) Yalnız I

B) |x – y| + 1

D) |x – y| – 2

C) |x + y – 2|

D) I ve III

E) |x + y – 1|

13. Bir kentin elektrik dağıtımını üstlenen elektrik dağı-

C) Yalnız III
E) II ve III

15. Bir üniversitenin Edebiyat Fakültesinde öğrencile-

tım şirketinin konutlar için belirlediği elektrik birim

rin dinlediği müzik türlerine ilişkin bir anket yapılmış

fiyatı, sanayi için belirlediği elektrik birim fiyatından

ve aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.

% 25 daha fazladır.

� Her öğrenci türkü, pop ve klasik müzik türlerinden yalnız birini dinlemektedir.

Bu dağıtım şirketi, her biri ayda 150 kilowatt elektrik tüketen a + 2 tane konuttan elde ettiği kazancı,

� Türkü dinleyen öğrenci sayısı, tüm öğrencilerin

her biri ayda 2500 kilowatt elektrik tüketen b tane

üçte biri kadardır.

sanayi şirketinden elde etmektedir.

� Klasik müzik dinleyenlerin sayısı, pop müzik din-

leyen erkek öğrencilerin sayısının 2 katı; türkü

Buna göre, a ile b arasındaki bağıntı aşağıdaki-

dinleyenlerin 30 fazlası kadardır.

lerden hangisidir?

A) 4a + 5 = 30b		

B) 3a + 6 = 40b

C) 3a + 8 = 50b		

D) 4a + 9 = 40b

			

B) Yalnız II

Bu fakültede pop müzik dinleyen erkek öğrenci
sayısı, aynı müzik türünü dinleyen kız öğrencilerin sayısından kaç fazladır?

E) 3a + 7 = 30b

A) 25

20

B) 30

C) 45

D) 55

E) 60

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A

A

A
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16. Aşağıdaki grafikte, bir derneğin başkanlık seçimin-

18. Aşağıdaki tabloda bir giyim mağazasında satılan 5

de adayların aldıkları oyların dağılımı verilmiştir.

farklı ürünün birer adedinin maliyeti ve satış fyatı görülmektedir.

Alınan oy sayısı

Ayla

Berk

Deniz

Can

Adaylar

Bu adayların aldığı oylara ilişkin aşağıdakiler bilin-

Maliyet (TL)

Satış fiyatı (TL)

Şapka

8

12

Atkı

16

20

Kazak

20

32

Pantolon

40

70

Ceket

200

340

Bu mağazada, bu ürünlerden en düşük kâr oranı ile

mektedir.

satışa sunulan ürün A, en yüksek kâr oranı ile satışa sunulan ürün B’dir.

� Bu seçimde Ayla, diğer adayların aldığı oy sayılarının toplamı kadar oy almıştır.

A ürününün satış fiyatı B ürünündeki kâr oranıyla, B ürününün satış fiyatı da A ürünündeki kâr

� Berk’in aldığı oy sayısı, Ayla’nın aldığı oy sayı-

oranıyla belirlenseydi bu iki ürünün birer tanesi-

sının yarısı kadardır.

nin satışından elde edilecek kâr kaç TL olurdu?

� Deniz’in aldığı oy sayısı, Ayla’nın aldığı oy sayı-

A) 10

sının beşte biri kadardır.

B) 22

C) 60,2

D) 105,6

E) 154

Adayların aldığı oyların dağılımı dairesel bir gra-

fikte gösterildiğinde, Can’ın aldığı oyu gösteren
daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?
A) 54

B) 60

C) 63

D) 65

E) 72

17.

19.

9

x

12

y

Yukarıdaki tablonun hücreleri 1’den 12’ye kadar olan

17

14

18

16

ortalaması 17 olduğuna göre, geriye kalan öğ-

zılmalıdır.

rencilerin en çok kaç tanesi 18 yaşındadır?

Boyalı hücrelerden iki tanesinde yazan sayılar 9

A) 8

ve 12 olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
D) 19

12

Bu öğrenci grubundan seçilen 22 öğrencinin yaş

de bulunan iki hücrede yazan sayıların toplamı ya-

C) 18

16

yısını ve yaşlarını göstermektedir.

sütunun en altında bulunan boyalı hücreye, üzerin-

B) 17

Öğrenci sayısı

Yukarıdaki tablo bir grupta bulunan öğrencilerin sa-

tam sayılar birer kez kullanılarak doldurulacaktır. Her

A) 16

Yaş

B) 9

C) 10

D) 12

E) 13

E) 36
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Diğer sayfaya geçiniz.
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20.

x birim

x birim

22.

Kâğıt

x birim

Şekil-1
y birim

x birim

Yukarıdaki şekilde, bir deneyde kullanılan basınçöl-

A

çer gösterilmiştir. Bu deneyde; A, B, C mikroorga-

y birim

nizmalarının 0 - 60 milibar aralığında basınçlı ortama bırakılıp, hangi basınç aralığında yaşamaya de-

Şekil-2

vam ettikleri gözlemlenmiştir.

Şekil-3

Bu gözlem sonucunda aşağıdaki rapor oluşturulmuştur.

Burak elindeki kare şeklindeki kâğıdı;

� Göstergedeki ibre hem mavi hem sarı hem de

� İki kenarından x birim uzaklıktaki kesikli çizgi-

lerden Şekil-1’deki gibi ok yönünde katlıyor ve

kırmızı bölgedeyken A mikroorganizması yaşa-

� Şekil-2’de oluşan kâğıt yine kesikli çizgilerin ol-

� Göstergedeki ibre sadece mavi bölgede değil-

yabiliyor.

Şekil-2 elde ediliyor.

ken B mikroorganizması yaşayabiliyor.

duğu yerden ok yönünde katlanarak Şekil-3 elde ediliyor.

� Göstergedeki ibre sadece kırmızı bölgede değilken C mikroorganizması yaşayabiliyor.

� Şekil-3’te oluşan kâğıt A noktasından y birim
uzaklıktan kesikli çizgi boyunca makasla kesi-

� Göstergede farklı iki renkteki bölgeyi ayıran sa-

lip çıkarılıyor.

yı değerleri, ölçüm yapılırken her iki bölgeye de
dahil edilmiştir.

Buna göre, son durumda elde edilen kâğıt tamamen açıldığında, oluşan kâğıt alanının cebirsel

Bu deneye göre kaç milibar aralığında hem A

ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
2

A) 4x – 2y

B) 2x – y

D) 2x + y

hem B hem C mikroorganizmaları yaşayabiliyor?
2

2

C) 2x – y

A) [15, 40]

E) 4x2 – 2y2

D) [15, 60]

samağındaki rakamların yer değiştirilmesi ile oluşan

ğıdakilerden hangisine eşittir?

D) C Ç A

E) [40, 60]

basamaklı bir sayı ile aynı sayının birler ve yüzler ba-

A Ì B Ì C olduğuna göre, C – (A Ç B) kümesi aşa-

üç basamaklı sayıyı çarptığında, son iki basamağı
sıfır olan altı basamaklı bir sayı buluyor.

C) C Ç B

B) B – A

C) [0, 15]

23. Ahmet, bir hesap makinesi ile işlem yaparken üç

21. A, B ve C boş kümeden farklı birer kümedir.

A) C

B) [0, 40]

E) C Ç Aı

Buna göre, yukarıdaki durumu karşılayan kaç tane üç basamaklı sayı vardır?
A) 2
22

B) 4

C) 6

D) 7

E) 8

Diğer sayfaya geçiniz.
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24.

26.

Yandaki şekilde 16 eş kareye bölünmüş bir karton görülmektedir.

Aşağıda ise yandaki şekilde verilen eş karelerle aynı boyuttaki ye1. zar

şil renkli karelerin birleşmesiyle

2. zar

oluşmuş şekiller vardır.

Yukarıdaki şekilde iki adet zar görülmektedir.
� 1. zar önce mavi ok yönünde 2, daha sonra mor
ok yönünde 2 defa çevriliyor.

� 2. zar önce mor ok yönünde 2, daha sonra sarı ok yönünde 1 defa çevriliyor.

� Her bir zarın karşılıklı yüzleri üzerindeki nokta-

		

I		

II

		

III		

IV

ların toplamı 7’dir.

Buna göre, ilk durumda zarların üstte kalan yüzlerindeki noktalar toplamının, son durumda üstte kalan yüzlerdeki noktalar toplamına oranı kaçtır?
A)

7

B)

5

7

C) 1

6

D)

7
3

E)

7

Bu şekillerden ikisi yukarıdaki tabloya üst üste bı-

4

rakılacaktır. Daha sonra karton üzerinden rastgele
bir kareye bir boncuk bırakılacaktır.

Bu şekillerden hangileri kartona bırakılırsa bon-

25.

I

cuğun yeşil renkli kareye bırakılma olasılığı

II

olur?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

Su deposu

Su deposu

1
2

C) III ve IV
E) II ve III

Damacana

Yukarıdaki şekilde verilen I numaralı su deposunun

hacmi (x2 + 3x) litre, II numaralı su deposunun hac-

mi (x2 + x) litre, damacananın hacmi (x + 5) litredir.
I numaralı su deposundan tam dolu olan (x + 4) tanesinin toplam hacmi litre türünden A(x), damaca-

nın tam dolu olan (2x2 + 1) tanesinin toplam hacmi

27. Doğal sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksi-

litre türünden B(x) şeklindedir. A(x) + B(x) litre top-

yonları,

lamı kadar olan suyun tamamı II numaralı su depolarına doldurulacaktır.

f(x) = x + 2 ve g(x) = {

x > 5 olduğuna göre, en az kaç adet II numaralı
B) 2x + 6
D) 3x – 6

, 0£x<3

g(x – 1) + f(x), x ³ 3

biçiminde tanımlanıyor.

su deposu gereklidir?
A) 2x – 4

f(x – 1)

Buna göre, (f o g o f)(1) ifadesinin değeri kaçtır?

C) 3x + 14
E) 3x + 8

A) 6
23

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

Diğer sayfaya geçiniz.
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28. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru

30.

sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, ve-

D

1m

A

E

C

O

ri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortala-

B

masına o veri grubunun medyanı (ortanca) denir.
Öğrenci sayısı
8
5
4

Yukarıdaki şekilde üzerine örtü serilmiş masanın yü-

3

zeyi dikdörtgen biçimindedir. ABCD dikdörtgeninin

1

2

3

4

5

ağırlık merkezi O noktası, |DE| = 1 m olmak üzere

Notlar

masa örtüsüne su dökülünce örtünün EBC bölümü

EB boyunca katlanarak C noktası O ile çakışacak

Yukarıda matematik sınavına giren bir sınıftaki öğ-

şekle getiriliyor.

rencilerin aldığı notların dağılımını gösteren sütun

Buna göre, açıkta kalan EBC üçgensel bölgesi-

grafiği verilmiştir.

nin alanı kaç m2 dir?

Buna göre, matematik sınavından alınan notların medyanı kaçtır?
A) 2

B) 2,5

A)
C) 3

D) 3,5

E) 4,5

29. Sercan, bir dava için Avukat Ahmet Bey ile görüş-

1
8

B)

ñ2

31.

müş ve tekrar bağlantı kurmak için üstünde 7 ha-

C)

8

A

neli telefonun yazılı olduğu kartviziti Ahmet Bey’den

ñ3

D) ñ3

8

F

alıp bir süre karta baktıktan sonra kartı cebine koy-

muştur. Birkaç hafta sonra Ahmet Bey’i aramak için

E) 2ñ3

E

B

cebinden kartviziti çıkardığında, kaleminden akan

mürekkebin şekildeki gibi kartvizite bulaştığını görüyor.

C

Ahmet T

D

G

Avukat

Tel: 546 2

ABCDE bir düzgün beşgen, FCG bir eşkenar üçgendir. Şekilde verilen FCG üçgeni C köşesi etra-

fında ok yönünde 24° döndürülürse FıGıC üçgeni

Sercan, telefon numarasının görünmeyen kısmın-

daki rakamların birbirinden farklı ve son rakamın tek

elde ediliyor.

olduğunu biliyor.

Buna göre Sercan, Avukat Ahmet Bey’i telefon

|BE| = |FG| olduğuna göre, elde edilen şekilde
m(AéGıC) kaç derecedir?

fazla kaçıncı denemede bulabilir?

A) 24

ile aramak istese son üç hanenin doğru hâlini en
A) 360

B) 320

C) 280

D) 240

B) 36

C) 42

D) 54

E) 56

E) 200
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Diğer sayfaya geçiniz.
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32.

A

Temel Matematik Testi

y

y

A(0, 16)

A

34.

T

E

E

Eı
F

K(3, 4)
O

H

C(12, 0)

x

K
Kı

O

Şekil-1

D
F

H
C

A

x

Şekil-2

li maket çizimi Şekil-2’deki gibidir.

Şekil-2’de verilen piramidin taban çevresi 120 cm
ve tepe noktasının zemine uzaklığı 20 cm’dir.

analitik düzleme Şekil-1’deki gibi yerleştiriliyor. Sonra EKF dik üçgeni kesilerek [FıKı] Î [OC] olacak şe-

Bu maket piramit TBC yan yüzeyi zemine gele-

kilde OCFH dörtgeni üzerine yapıştırılıyor.

cek şekilde yan yatırıldığında, tabanın ağırlık mer-

kezi olan H noktasının zemine uzaklığı kaç cm

HF // OC ise H ve Eı noktalarından geçen doğ-

olacaktır?

runun eğimi kaçtır?
3

33.

B)

2
3

C)

4
5

D)

5
6

Şekil-2

Yukarıda Şekil-1'de verlien kare dik piramidin ölçek-

olmak üzere, AOC dik üçgeni biçimindeki karton

1

B

Şekil-1

K(3, 4), A(0, 16), C(12, 0), EK ^ KF, |AE| = |FC|

A)

C

E)

A) 25

7

B) 20

C) 15

20

A

D) 12

E) 9

6

35.

A

E

AEDF kare
|AE| = 20 cm

D
C

B

|EC| = |CD|
|AB| = |BF|

B

C

E

F
D

|AB| = |AC|, |DE| = |DF| ve |BC| = |FE|		

olan ABC ve DEF ikizkenar üçgenlerinde		

F

[AD] köşegeni çizilirse, [BC]’yi K noktasında kese-

m(BéAC) = m(DéEF) dir.

cektir.

DEF üçgenini, [EF] ve [BC] çakışacak biçimde ABC

üçgeninin içine yerleştirdiğinizde D köşesi ABC üç-

Buna göre, KBFD bölgesinin alanı kaç cm2 ola-

geninin çevrel çemberinin merkezi olmaktadır.

caktır?

Buna göre, m(BéAC) kaç derecedir?

A) 50

A) 20

B) 30

C) 40

D) 45

B) 60

C) 100

D) 150

E) 160

E) 60
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36.

A

Temel Matematik Testi
[AB] ^ BBı

A

38.

O

C

[KBı] ^ BBı
17

Aı

K

K

12
D
A

Bı

B

A¿BO ~ C¿OD, |AO| = |OD| = 12 birim

Uzunluğu 17 birim olan [AB] çubuğu K noktasından
bükülerek |AıBı| = 13 birim, AıK ^ KBı ve |AıK| > |KBı|

|OB| = 16 birim

olacak şekilde Aı ile Bı noktaları arasına ip geriliyor.

Yukarıdaki dik gönye görselinde verilenlere gö-

Buna göre, Aı noktasının BBı doğrultusuna uzak-

re, |AB| – |DC| farkı kaç birimdir?

lığı kaç birimdir?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

B

A) 9

E) 12

B) 10

C) 11

D) 12

E) 15

39. Analitik düzlemde verilen
		

3x – 4y + 10 = 0 ve 3x – 4y + 20 = 0

doğruları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
A) 1

37.

D
E

B) 2

C) 3

40.

D

E

a

A

Yukarıda ABCDEF düzgün altıgen ve çevrel çembe-

y

35

B

Kenar uzunlukları 12 ve 35 birim olan ABCD dik-

ri verilmiştir.

dörtgeninin [DC] ve [BC] kenarları üzerindeki de-

ğişken E ve F noktaları ile CEF dik üçgeni gibi

m(DïG) = m(GïC) ve m(BïL) = m(LïC)

dik köşesi C noktasında olup kenar uzunlukları

Yukarıdaki verilere göre, m(GéFL) = a kaç dere-

tam sayı olan (eş olan üçgenler 1 kez sayılmak

cedir?

B) 30

C
F

12

B
A

A) 15

z
x

L

		

E) 5

G
C

F

D) 4

C) 45

D) 60

şartıyla) kaç farklı dik üçgen oluşturulabilir?

E) 75

A) 4
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B) 6

C) 8

D) 9

E) 10

TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

A

A
TYT

A

A

A

FEN BİLİMLERİ TESTİ Fen Bilimleri Testi

TYT

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.

1.

3.

Fizik bilimine ait teori ve yasalarla ilgili,
I. Keşfedildikleri andan itibaren, evrende gerçek-

leşen olaylar bu teori ve yasalara uygun şekilde

20Ω dur.

Bu dirençlerin uçlarına 120 voltluk potansiyel

gerçekleşir.

fark uygulandığında dirençlerin birinden geçen

akım 4A büyüklüğünde olduğuna göre, diğer di-

II. Sınanabilir, sorgulanabilir ve değiştirilebilir.

rençten geçen akım kaç amperdir?

III. Oluşturulmalarının temelinde deney vardır.

A) 1

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız II

B) I ve II

D) II ve III

2.

Birbirine paralel bağlı iki direncin eşdeğer direnci

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

C) I ve III

E) I, II ve III

4.

İçinde dK özkütleli tuzlu su bulunan saydam bir kaba, içi boş cam bir bardak yerleştiriliyor. Kabın ağzı yine saydam bir poşetle Şekil-1’deki gibi kapatı-

Isıca yalıtılmış bir ortamda Şekil-1’deki gibi birbirine dokundurulan K ve L katı cisimleri ısıl dengededir. M katı cismi, K ve L cisimlerine Şekil-2’deki gi-

lıp üzerine ağırlık yapması için küçük bir taş parça-

bi dokundurulup cisimlerin ısıl dengeye gelmeleri

sı konuluyor. Kap bir süre Güneş ışığı altında bek-

sağlandığında K cisminin sıcaklığının azaldığı göz-

letildiğinde ise cam bardak içerisinde Şekil-2’deki

lemleniyor.

gibi bir miktar suyun toplandığı görülüyor.

M
K

L

K

Şekil-1

L

Şekil-2

Son durumda M cismi katı durumda olduğuna
göre,
dK

dM

dL
Şekil-1

I. K ve L cisimlerinin M cismine verdikleri ısı miktarları eşittir.

Şekil-2

II. M cisminin sıcaklık değişimi, L cisminin sıcak-

Son durumda kapta kalan tuzlu suyun özkütlesi

lık değişimine eşittir.

dL, bardakta biriken suyun özkütlesi dM olduğu-

III. K ve L’nin sıcaklık değişimleri eşittir.

si aşağıdakilerden hangisidir?

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

na göre, dK, dL ve dM arasındaki büyüklük ilişkiA) dK > dL > dM		

B) dL > dK > dM

C) dL > dM > dK		

D) dM > dL > dK

			

A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

E) dK = dM > dL
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7.

Bir ayna önüne bırakılan ışıklı bir cismin görüntüsü
cisme göre düz oluşuyor.

I. hız,

II. Boyu cismin boyundan büyüktür.

II. frekans,

III. Ayna düzlem aynadır.

III. dalga boyu

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız III
D) I ve III

niceliklerinden hangileri değişir?

C) I ve II

A) Yalnız I

E) II ve III

B) Yalnız II
D) I ve III

8.

Sürtünme kat sayısının her yerinde aynı olduğu yatay yolda, üzerlerinde verilen oklar yönünde hareket eden özdeş K, L ve N cisimlerine etki eden kuv-

L

N

NH3

– 50

3F

CH4

1

si aşağıdakilerden hangisidir?

B) aN > aL > aK

C) aL > aN > aK		

D) aN > aK > aL

			

2

SbH3
HI
SnH4

H2Se

PH3

SiH4

3

AsH3
HBr
GeH4

4

5

6

Periyot
numarası

(– 4A – 5A – 6A – 7A)

ivmeleri aK, aL ve aN arasındaki büyüklük ilişkiA) aK > aL > aN		

H2S
HCI

– 100

K cismi hızlandığına göre, K, L ve N cisimlerinin

H2Te

HF

0
F F

E) II ve III

H2O

50

gösterilmiştir.

C) I ve II

Kaynama
noktası
100

vetlerin yönleri ve F cinsinden büyüklükleri şekilde

K

yayın birleştirilmesiyle oluşan yay sisteminde, yay-

Diğer yaya geçen periyodik dalgalara ait

I. Görüntü sanaldır.

6.

Aynı maddeden yapılmış, farklı kalınlıktaki iki gergin
lardan birinde periyodik dalgalar oluşturuluyor.

Buna göre

A) Yalnız I

A

Yukarıdaki grafikte 4A, 5A, 6A ve 7A grubundaki elementlerin hidrojenle oluşturdukları bileşiklerin kaynama noktaları verilmiştir.

Buna göre grafik ile ilgili verilen aşağıdaki ifade-

E) aL = aN > aK

lerden hangisi yanlıştır?

A) Kaynama noktası normalden yüksek olan H2O,

HF ve NH3 molekülleri arasında yoğun fazda
hidrojen bağı vardır.

B) 4A’daki bileşiklerde london kuvvetleri etkilidir.
C) H2S, H2Se ve H2Te bileşiklerinde yoğun fazda
dipol-dipol etkilidir.

D) PH3, AsH3, SbH3 bileşikleri polardır, yoğun fazda london kuvvetleri içermezler.

E) 4A grubunda periyot numarası arttıkça london
etkileşimleri kuvvetlenir.
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10. Aşağıda atom modellerini temsilen renkli toplar ve

Simya, metalleri altına çevirme, ölümsüzlüğü elde

bu atomlara ait değerlik elektron sayıları verilmiştir.

etme uğraşı olarak bilinir. Simyacılar imkânsız işlerle uğraşmış gibi görünse de sülfürik asit, nitrik asit

gibi pek çok asit, yanmayı kolaylaştıran zift, reçine,

Atomları temsilen

gibi modern zamanlara ulaşan pek çok madde keş-

Değerlik elektron

barut ve patlayıcılar, zehirli bir element olan arsenik

renkli toplar

fetmiştir.

sayısı

1

2

3

7

8

Verilen bu atomlara ait periyodik cetvelde bulu-

Günümüzde kullandığımız kimyasal güvenlik işa-

nabileceği bölümler,

retleri simya döneminde de kullanılıyor olsaydı

bu parçaya göre, simya döneminde aşağıdaki
piktogramların hangisine rastlayamazdık?
A)

B)

c

a

b

şeklinde verildiğine göre,
I. a bölümüne
II. c bölümüne
C)

lir.

D)

ve
,

topları gelebilir.
,

ve

topları gelebi-

III. b bölümüne en fazla 2 top gelebilir.
IV.

ile

topları c bölgesinde ise kimyasal özel-

likleri benzer olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
E)

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

Diğer sayfaya geçiniz.
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12.

11.
100

100

100

90

90

90

80

80

80

70

70

70

60

60

60

50

50

50

40

40

40

30

30

30

20

20

20

10

10

10

40
20

2+

Ca

Ca element atomunun proton sayısı, kütle numarası ve iyon yükü yukarıdaki kutucukta verilmiştir.
Buna göre

Mehmet Furkan'ın kimya laboratuvarında yaptığı

I.

deneyin basamakları şöyledir:

40
18

1. Üç tane dereceli silindirin her birine yüzer mL
olacak şekilde; birincisine su, ikincisine propil

II.

Ar

40
20

III.

Ca

39
19

K+

kutularında belirtilen taneciklerden hangileri

alkol ve üçüncüsüne antifriz konur.

40

2. Su bulunan dereceli silindire yavaşca metal küre bırakılır. Metal kürenin suyla temas ettiği an-

20

Ca

2+

dan silindirin tabanına ulaşana kadar geçen sü-

olamaz?

işlem diğer sıvılar için de tekrarlanarak tabloya

A) Yalnız I

re kronometre ile ölçülerek tabloya yazılır. Aynı
yazılır.

taneciği ile izotop, izoton veya izobar

B) Yalnız II
D) I ve III

3. Su banyosuna su doldurularak içinde farklı sı-

C) I ve II

E) II ve III

vılar bulunan dereceli silindirler su banyosuna
konulur ve 50 °C’ye kadar ısıtılır. Su dolu dere-

celi silindir çıkartılır, soğumadan içine yavaşça

13. X, Y, Z ve T maddelerinden oluşan karışımı bileşen-

metal küreler bırakılır. Metal kürenin suyla temas

lerine ayırmada kullanılan işlemler sırasıyla,

ettiği andan silindirin tabanına ulaşana kadar

geçen süre kronometre ile ölçülerek tabloya ya-

1. işlem: Mıknatıslama

zılır. Aynı işlem diğer sıvılar için de tekrarlanır.
Dereceli

silindirde

bulunan sıvı

20 °C’de metal

50 °C’de metal

süresi (sn)

süresi (sn)

kürenin düşme

2. işlem: Eleme
3. işlem: Su ekleme

kürenin düşme

Su

2

1

Propil alkol

4

2

Antifriz

36

18

4. işlem: Süzme
5. işlem: Buharlaştırma
şeklindedir.
Buna göre, X, Y, Z ve T maddeleri ile ilgili aşağı-

Buna göre, Mehmet Furkan’ın yaptığı deney ile

da verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

ilgili verilen

A) X, Y, Z ve T’den oluşan karışım heterojendir.

I. Deney, viskoziteyi ölçmek için yapılmıştır.

B) Ayırma işleminde tanecik boyutu farkından fay-

II. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskozitesi azalmıştır.

dalanılmıştır.

III. Sıvılardan viskozitesi en yüksek olan antifriz, en

C) Karışım; bakır tozu, kum, çakıl ve şekerden oluş-

düşük olan sudur.

muş olabilir.

D) X, Y, Z ve T’den en az birinin tanecik yapısı su-

ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

yun tanecik yapısı ile benzerdir.

C) I ve II

E) Karışımı oluşturan maddelerin tamamı oda koşullarında katı hâldedir.

E) I, II ve III
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A

A

TYT
14.

Fen Bilimleri Testi
16. Bel soğukluğu hastalığına sebep olduğu bilinen

Şurup, çözelti veya süspansiyon şeklin-

N. gonorrhoeae bakterisine karşı penisilin antibiyo-

deki ilaçlardır. Kullanmadan önce iyice
Mehmet

tiği kullanılmaktaydı. Penisilin antibiyotiğine karşı di-

çalkalanmalıdır.

rençli bakteri suşlarının yüzdesi aşağıdaki grafikte
verilmiştir.

İğne, en etkili ilaç verme yöntemlerinden birisidir. Sıvı ilaç, enjektör yardımıyElif

A

Dirençli N. gonorrhoeae
yüzdesi

la kas içine veya damar içine enjekte
edilir.

8

Nefes yoluyla ilaç verme yönteminde,
aeresol türü ilaçlar kullanılır. Akciğer raDemir

hatsızlıklarında kullanılır.

4

10. sınıf öğrencisi olan Mehmet, Elif ve Demir kimya dersinde insan sağlığı için kullanılan bazı ilaçlarla ilgili bilgiler vermiştir.

1

Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğ-

1940

rudur?

1980

1985

Yıl

1990

Buna göre,

A) Yalnız Mehmet

l. 1940’lı yıllardan 1990’lı yıllara doğru gidildikçe

B) Mehmet ve Elif

penisilin antibiyotiğinin bel soğukluğuna sebep

C) Elif ve Demir

olan bakterileri öldürme etkisi artmıştır.

D) Mehmet ve Demir

ll. Bel soğukluğunun tedavisinde penisilin antibi-

E) Mehmet, Elif ve Demir

yotiğinin etkisi zamanla azalmıştır.

lll. Antibiyotiğin sürekli kullanılması bakterilerde direnç oluşmasına sebep olur.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız l

B) Yalnız ll
D) ll ve lll

15. Tay - sachs hastalığı olarak bilinen ve sinirleri hara-

C) Yalnız lll
E) l, ll ve lll

beden bozuklukta, lipitleri sindiren X organelinde

özel bir enzim eksikliği vardır. Bu enzimi taşımayan

X organeli lipit içeren veziküllerle birleştiği zaman,
içeriklerini tamamen sindiremez. Bu durumda sinir

hücrelerinde lipit birikmesinden dolayı felç ve erken
ölümler ortaya çıkabilir.

Buna göre X olarak bahsedilen organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Golgi				

B) Mitokondri

C) Lizozom			

D) Koful

		

E) Endoplazmik retikulum
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17. Hücre bölünmelerine ait bazı evrelerin şekli aşağı-

19. Enzimatik bir tepkimenin hızında zamanla meyda-

da verilmiştir.

na gelen değişimin grafiği aşağıda verilmiştir.
Tepkime hızı

I

t1

II

t2

t3

Zaman

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) t2 - t3 zaman aralığında ürün oluşumu devam
eder.

B) t3’te tepkimenin durmasının sebebi substratın
III

tükenmesi olabilir.

IV

C) t2’de substrat miktarının azalması beklenir.

Buna göre, yukarıdaki evrelerden hangileri

D) t3’teki değişimin sebebi yüksek sıcaklık olabilir.

2n = 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölün-

E) t1 - t2 aralığında substrat enzim kompleksi oluş-

mesine ait olamaz?
A) Yalnız ll

B) I ve IV

D) lll ve IV

tuğu hâlde t2 - t3 aralığında oluşmaz.

C) II ve III
E) l, ll ve IV

20. 1940’lı yıllarda pamuğa zarar vererek ürün miktarı-

nı düşüren, zararlılarla mücadelede kimyasal ilaçlar
kullanıldı. Bunun için zararlıları öldüren kimyasal

maddeler, giderek artan dozlarda kullanıldı. Bu uygulamanın sonucunda ilk yıllarda pamuk zararlıları

azaldı ve pamuk ürünü arttı. Sonraki yıllarda pamuk
zararlıları arttı ve pamuk ürünü azalmaya başladı.

18. Bilim insanları tarafından,

Bir süre sonra pamuk zararlılarının artışına se-

l. Canis lupus

bep olan ekolojik soruna,

ll. Canis aureus

l. pamuk zararlılarını besin olarak tüketen avcıla-

lll. Capra domesticus

rın da ölmesi,

lV. Felis domesticus

ll. pamuk zararlılarının kimyasal maddeye karşı direnç kazanması,

şeklinde adlandırılan canlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur?

lll. pamuk zararlılarıyla beslenen yeni türlerin habitata yerleşmesi

A) l ve ll aynı sınıf kategorisinde yer alır.

faktörlerinden hangilerinin neden olduğu söyle-

B) lll ve lV çaprazlandığında verimli döl oluşur.

nebilir?

C) l ve lll arasında benzer protein bulunmaz.

A) Yalnız l

D) lll ve lV aynı cinse aittir.
E) l ve ll farklı takımlarda yer alır.

B) Yalnız ll
D) l ve ll
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C) Yalnız lll

E) l, ll ve lll
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

