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3. Taraflar, zirvenin devam ettiği süreçte somut ilerleme ve kar-

şılıklı anlayış sağlamıştır. Taraflar, ilişkilerinin iki tarafı da tat-

min edecek şekilde normalleşmesi için kapsamlı bir çerçe-

ve üzerinde mutabık kalmışlar; bu çerçevede, bir yol harita-

sı belirlemişlerdir.

 Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir 

kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) İkili ilişkileri, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı çerçevesin-

de geliştiren ülkeler, eğitim konusunda ortak projelere 

imza atacaklar.

B) Bakanlık, açıklamasında, üzerinde anlaşmaya varılan ze-

minin devam eden bu süreç için olumlu bir perspektif 

sağladığını belirtti. 

C) İki ülke arasında Ağustos 2007’den bu yana İsviçre’nin 

ara buluculuğunda Cenevre’de teknik düzeyde yapılan 

görüşmeler, kısa bir süre önce tamamlanmıştı.

D) Askerlik süresini 6 aya düşüren kanun teklifi, Meclis Ge-

nel Kurulunda görüşüldü ve teklifin ilk 6 maddesi, TBMM 

Millî Savunma Komisyonunda onaylandı.

E) İki kurumun başkanlarının birlikte katıldığı basın açıkla-

masında gazeteciler kurumun çalışmaları hakkında bil-

gilendirildi.

2. Osmanlı mimarisinde cami planı vazgeçilmez bir ---- dayan-

maz. Bu, hem coğrafi nedenleri olan hem İslam dünya gö-

rüşüne de uyan bir ----. Zaten bir yapının nasıl olacağına da-

ir belirli dinî hükümler de yoktur. Müslüman düşünürlerce 

çok kez ifade edildiği gibi, herhangi bir yapının dine aykırı 

bir biçime sahip olması da düşünülemez. Bundan ötürü Os-

manlı mimarisinde cami tipolojisi ve mimari üsluplar dinin 

temel kaynaklarına göre değil, kültürel ---- göre saptanmış-

tır.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına gö-

re aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getiril-

melidir?

A) projeye - yaklaşımdır - standartlara

B) plana - teoridir - ilkelere

C) prototipe - tutumdur - eğilimlere

D) taslağa - hedeftir- durumlara

E) tasarıma - davranıştır - verilere

1. Teknolojideki hızlı gelişmeler, son yıllarda baş döndürücü 

(şaşkına çevirici) seviyededir. 1970’li ve 1980’li yıllarda bi-

lim kurgu romanlarında ve filmlerinde birçok nesne ve tek-

noloji, hayal ürünü olarak düşünülürken şimdi hayatımızda-

dır. Karel Capek ve Isaac Asimov’un hikâyelerinde, Star 

Wars, Terminatör ve Ben Robot gibi bilim kurgu filmlerinde 

konu edilen robotlar da artık hayatımıza girmiştir (yaşamı-

mızda yer almıştır). Robot teriminin ilk ortaya atıldığı (ileri sü-

rüldüğü) zamanlarda hizmetçi olarak düşünülen (tasarlanan) 

robotlardan günümüzde sanayiden, askeriyeye birçok alan-

da yararlanılmaktadır. Robotlar eğitimde; öğretmen, öğre-

tim materyali (belgesi), öğretici akran ve yardımcı öğretmen 

olarak kullanılmaktadır.

 Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı 

parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?

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

I

II

III

IV

V

4. Bilim insanları; güneş ışığını, karbondioksidi ve suyu eme-

bilen bir yapay yaprak geliştirerek fosil yakıtlardan doğal ga-

za alternatif olabilecek bir gaz kokteyli olan “syngas”ı üret-

tiler.

 Bu cümleden aşağıda verilenlerden hangisi kesin olarak 

çıkarılabilir?

A) Bilim insanlarının yapay gaz üretme çalışmalarında son 

yıllarda artış olmuştur.

B) Doğal enerji kaynakları içinde en etkili olan, Güneş’tir.

C) Karbondioksit kullanılarak üretilen yapay gazlardan biri 

de “syngas”tır.

D) Fosil yakıtların yerini tutabilecek alternatif yakıtlar, za-

manla daha da yaygınlaşacaktır.

E) Syngas, doğal yollarla üretilen bir gaz değildir.

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

3. Bu testin cevaplanmasý için tavsiye olunan süre 45 dakikadýr.
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8. Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi

 Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi

 Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine

 Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine

 Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi 

yoktur?

A) Ünlü düşmesi

B) Ünsüz düşmesi

C) Sert ünsüz yumuşaması

D) Ünlü daralması

E) Ünsüz benzeşmesi

6. (I) Bu yönetmenimiz ilk filmiyle töre konusuna yepyeni bir 

pencereden baktığını göstermişti. (II) Bir köyde töreler üze-

rinden yaratılan düşmanlık algısının alegorik bir dille işlen-

diği film, törelere dair ipuçları veriyordu. (III) İkinci filminde 

de sinema dünyasında geniş yankılar uyandıran ilk filmine 

benzer bir tema var. (IV) İkisinde de töre baskısı altında bu-

nalan birey ve toplum, baskıya karşı gelmek yerine kendine 

yeni nefes alma alanları yaratıyor. (V) Her iki film de, yönet-

menin röportajlarından anladığımız kadarıyla, “bugün”e da-

ir tezler ortaya koyuyor.

 Bir yönetmenden söz edilen bu parçadaki numaralanmış 

cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-

mez?

A) I. cümlede, ilk filminde töreye farklı bir bakış açısıyla yak-

laştığı belirtilmiştir.

B) II. cümlede, ilk filminin konusundan söz edilmiştir.

C) III. cümlede, ikinci filminin geniş kitleler tarafından beğe-

nildiği açıklanmıştır.

D) IV. cümlede, iki filminin ortak bir yönünden söz edil-

miştir.

E) V. cümlede, filmlerinde günümüze yönelik düşünceler 

ileri sürdüğü belirtilmiştir.

7. • Doğada görülen varlıkların renklerinin günün değişik za-

manlarında ışık değiştikçe, yansımalar fazlalaştıkça bir-

takım değişikliklere uğradığı görülür.

 • Bu durumdan eşyanın gerçek bir renginin olmadığı ve 

bu renk değişmesinin de ışığa, yansımalara bağlı oldu-

ğu çıkarılabilir.

 Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi-

çimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğada görülen varlıkların renginin birtakım değişiklik-

lere uğraması, ışığın ve eşyanın gözlerimizden uzaklaş-

ması ile ilgilidir.

B) Doğada görülen varlıklarda ışığa, yansımalara, uzaklığa 

bağlı renk değişimleri göz yanılması olarak tanımlana-

bilir.

C) Çevremizde gördüğümüz varlıkların gerçek bir renginin 

olmadığı kanısına, renklerin günün değişik zamanların-

da gösterdiği değişikliklere bakılarak kesin olarak ulaşı-

labilir.

D) Doğadaki varlıkların renginin günün değişik zamanların-

da ışık ve yansımalardan dolayı farklı renklerde görül-

mesi bizi, eşyanın gerçek bir renginin olmadığı sonucu-

na götürür.

E) Doğada görülen varlıkların gün içinde farklı renklerde 

görülmesi, cisimlere vuran ışığın ölçüsü, havanın yoğun-

luğu, cisimlere olan uzaklığımız ile açıklanabilir.

5. Sanayi Devrimi’nden önce Osmanlı ekonomisi esas itibarıy-

la tarıma ve küçük ölçekli imalat ve ticaret sektörlerine da-

yalı olarak belli bir refah düzeyini sağlayabiliyordu. 1915’te 

ise Osmanlı İmparatorluğu’nun Türkiye sınırları içindeki fab-

rika sayısı kırkı bulmamaktaydı ve bu fabrikalar da temel ih-

tiyaçlarda dahi dışa bağlılığı gideremeyecek bir yapıdaydı.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri isim-

den türemiştir?

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

 D) III ve V E) IV ve V 

I

II

III

IV V
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10. I. Cisim ve mekânların çeşitli bakış açıları ve matematik-

sel bir yaklaşımla çözümlenmesi olarak tanımlanabile-

cek perspektif, temelde uzak-yakın ilişkisine dayalı bir 

çizim yöntemidir.

  II. Perspektif kuralları esas alınarak yapılan bir çizimde ufuk 

çizgisi göz önünde bulundurularak “kaçış noktalarından” 

uzatılan yapay ışınlar, her bir cisim veya yaşam alanının 

hem kendi içinde hem de diğer cisim ve yaşam alanla-

rı ile uyumlu biçimde resmedilmesine yardım eder.

 Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağı-

dakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümledeki açıklamanın kişisel bir değerlendirmeden 

ibaret olduğuna değinilmektedir.

B) I. cümlede tanımlanan terimin resimdeki işlevi açıklan-

maktadır.

C) I. cümlede dile getirilen resim tekniğinin başka sanatlar-

da da kullanıldığı vurgulanmaktadır.

D) I. cümlede verilen bilginin yeni teorilere kapı araladığı 

belirtilmiştir.

E) I. cümlede verilen ilkeye uyulmadığında ortaya çıkacak 

durumlardan söz edilmektedir.

11. (I) Hayvanların gizemli dünyasındaki olaylar insanı şaşkına 

çeviriyor. (II) Yılan, kumun içerisine kendini gömüp sadece 

gözlerini ve kuyruğunun ucunu dışarıda bırakıyor. (III) Bu 

şekilde avının yaklaşmasını bekliyor. (IV) Böcek arayan ker-

tenkele, yılanın salladığı kuyruk ucunu böcek sanarak alda-

nıyor. (V) Pusuda bekleyen yılan da onu hemen yakalıyor.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yük-

lemi geçişsiz eylemdir?

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

12. Uzun süren bir bahar yaşadıktan sonra, her zaman olduğu 

gibi yaz bastırıverdi; hem de yakıcı poyrazla korkutarak...

 Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Farklı türden eylemsiler

B) İlgeç ve bağlaç

C) Ad tamlaması

D) Eylemden ad yapma eki

E) Tezlik eylemi

9. Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre çölleşme ve kuraklık, 

yerküredeki 4 milyar hektardan fazla alanı ve 110 ülkede ya-

şayan 1,2 milyar insanın yaşamını doğrudan tehdit etmek-

tedir. Dünyamızın geleceği için tüm insanlığın ortaklaşa mü-

cadele etmesini ve tedbirler almasını zorunlu kılan kuraklık 

sonucunda, insanlık birçok olumsuzlukla yüz yüze kalmak-

tadır.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden türce özdeş 

olanlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I ile III

II ile IV

 B) I ile III

II ile V

 C) I ile IV

II ile IV

 D) I ile V

III ile IV

 E) II ile III

IV ile V

 

I

II

III IV

V

13. Dünyanın bütün bölgelerinde ve özellikle Afrika ülkelerinde 

çölleşmenin ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan önem-

li bir problem olduğu uluslararası toplumlarca fark edilen bir 

olgudur.

 Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-

nemez?

A) İki ögeli bir cümledir.

B) Öznesinde sıfat-fiil vardır.

C) Edilgenlik eki kullanılmıştır.

D) Türemiş sözcüklere yer verilmiştir.

E) Yüklem, ek eylemin geçmiş zamanıyla çekimlenmiştir. 
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17. (I) Özel sektör tarafından açılan fabrikaların artmasıyla bir-

likte devlet fabrikalarının sanayi içerisindeki payı azalmıştır. 

(II) Bu dönemde genellikle iç tüketim için un, buz, makarna 

gıda maddeleri üreten yeni fabrikalar açılmıştır. (III) Ayrıca 

bu dönemde “inhisar” sistemi ortaya çıkmış ve belli mallar-

da tek başına üretim yapan fabrikalar belirmiştir. (IV) “İnhi-

sar”ların büyük ölçekli fabrikalar kurdukları biliniyor. (V) Ör-

neğin Cibali’deki tütün fabrikası 1870’lerde 1600 kişi istih-

dam ediyordu.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-

ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I., içinde isim tamlaması olan kurallı bir fiil cümlesidir.

B) II., yüklemi edilgen çatılı olan girişik bir cümledir.

C) III., zarf tümleci ortak olan bağlı bir cümledir.

D) IV., yüklemi birleşik zamanlı olan basit bir cümledir.

E) V.de ilgi eki, eklendiği sözcüğü sıfatlaştırma göreviyle 

kullanılmıştır.

14. İstanbul’da yapılan Habitat II Kent Zirvesi “Daha iyi yaşana-

cak kentler için artık herkes bir araya gelmeli.” çağrısını yap-

mış, “Çevre ile birlikte barınmadan alt yapıya, eğitimden tra-

fiğe, yoksulluktan işsizliğe kadar birçok kent sorununu her-

kes yaşıyor.” açıklamaları yapılmış ve “Peki, bu sorunları 

kim, nasıl çözecek? Nasıl daha iyi yaşayabileceğiz?” soru-

larına cevap aranmıştı.

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır?

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

I

II

III

IV

V

15. Bazı yağlar ( ) obezite ( ) kalp rahatsızlıkları ve şeker hasta-

lığı gibi birçok probleme sebebiyet vermenin yanında kan-

serle ilişkilendirilebiliyor. İşte bunlardan biri ( ) hidrojenize 

yağlar ( ) Konservelerde ( ) fast food tarzı yiyeceklerde ve 

margarinde bu yağlardan bulunur. 

 Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdakilerin 

hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getiril-

mektedir?

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

C) (;) (,) (;) (.) (,)   D) (,) (,) (!) (...) (,)

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

16. Yazmaya başladığım ilk günleri anımsıyorum . Okumayı sök-

tüğüm , harfleri birbirine ekleyip sözcüklerden cümleler üret-

tiğim günleri : Doğduğum köyde , yokluğun içinde yitip gitmiş 

bir gurbetçi köyünde, Kargın’da, başlamıştım okula .

 Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden 

hangisi yanlış kullanılmıştır?

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

I

II

III IV

V

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yan-

lışlık yapılmamıştır?

A) Araştırmacılar / sanat dalları esas alınarak hazırlanan sa-

natçı biyografilerine / internet sitemizden / kolayca / ula-

şabilecek.

B) Projenin / kültür ve sanat zenginliğimizin Türkiye’de ve 

yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacağına / inanıyoruz.

C) 2010 yılında başlattığımız ve hâlen yürütülen İstanbul’un 

Ustaları projesini / Marmara Bölgesi’nde de uygulamak 

için / yola çıktık.

D) Bu programda sözlüklerde duygu, düşünce, tasarım ve-

ya güzelliği ifade etmek için kullanılan yöntemlerin tümü 

olarak karşımıza çıkan sanat hakkında / detaylıca / ko-

nuşacağız.

E) Geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanındaki ustaların 

güncel bilgilerini yayına hazırlayarak / sahip olduğumuz 

mirası ve bölgemizin sanat birikimini / görünür kılmayı / 

hedefledik.
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20. Dünyanın hemen hemen bütün yazarları, sancılı çalışmala-

rın arkasından eserlerini kaleme almışlardır. Gogol’ün İlahi 

Komedya’dan esinlenerek üç cilt olarak tasarladığı eseri, ilk 

cildinin ardından sansür komitesinden büyük eleştiriler alır. 

Bunun üzerine tarif edilemez sıkıntılar yaşadığını kendi an-

latır. 10 yıl sonra ikinci cildi tamamladığında Gogol, geçirdi-

ği bir buhranla eserin el yazmalarını yakar. İlk tasarlanan hâ-

line uygun şekilde tamamlanamamasına rağmen bütünlük-

lü bir kitap olan Ölü Canlar, metnin alt başlığı gibi âdeta “bir 

epik şiir”dir ve 19. yüzyıl Rus edebiyatının en başarılı örnek-

lerindendir. Kılı kırk yararak, büyük emekler vererek Ölü Can-

lar eserinin ikinci cildini yazmıştır. Ama onu da beğenmeyip 

yakmış, sonra ölmüştür. Hemingway, Çehov, Kafka, Mau-

passant da bu yazarlar arasındadır.

 Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-

nemez?

A) Yansız bir söylem yeğlenmiştir.

B) Açıklayıcı bir yol benimsenmiştir.

C) Gerekçeli yargılar kullanılmıştır.

D) Örneklendirme vardır.

E) Deyim kullanılmıştır.

21. Flaubert’in anlatımında sakin bir dehşet vardır. Âdeta bir ka-

mera gibi nesnelere adım adım yaklaşarak tüm gerçekliği 

metnine yansıtır. Kimsenin göremeyeceği kadar detayı ro-

manına yerleştirmeyi başarır. Bu özellik romana bir sinema-

tografik hava da katar. Bir şeyler olup biterken başka bir şey-

ler yapan karakterler veya canlılar her zaman varlığını gös-

terir.

 Bu parça aşağıdaki metinlerden hangisine yönelik bir 

değerlendirmedir?

A) Güneş, Kansas’a giden yolun üzerindeki evimizden geç-

ti. Bu sabah, bu bozkıra Kansas ya da Lowa adı verildi-

ğinden beri geçen sınırlı sayıdaki günlerden birinde, Kan-

sas, uykusundan uyanarak bir gün ışığının içine yuvar-

landı. Dedemin evi ışığa döndü. Avludaki çimlerin üze-

rindeki çiğ muhteşemdi.

B) Sırtını bir sütun gibi yükselen bir ağaca dayamış ölü bir 

adam, bakışlarını ona dikmişti. Cesedin üzerinde bir za-

manlar mavi olan üniforma vardı fakat artık rengi solmuş, 

melankolik bir yeşil tona bürünmüştü. Gence dikilmiş 

gözleri, ölü bir balığınkiler kadar donuktu. Ağzı açıktı. 

Kırmızı rengi itici bir sarıya dönüşmüştü. Yüzün gri deri-

si üzerinde küçük karıncalar geziyordu. Karıncalardan 

biri, yükünü yapmış; üst dudak boyunca onu itekleye-

rek taşıyordu.

C) Bahçıvanın oğlu, gece yarısı olduğunda bir hışırtı duy-

muş. Bir kuş uçup gelmiş. Gagasıyla bir elmayı kopar-

maya çalışırken bahçıvanın oğlu zıplamış ve bir ok fırlat-

mış ona. Bu ok, kuşa zarar vermemiş ama altın tüylerin-

den birini koparmış. Kuş da uçup kaçmış. Sabah olun-

ca kopan altın tüy krala getirilmiş.

D) Koton’un iştahı o kadar açıldı ki hacmine eşit yemekle 

artık doymuyordu. Doktorun, hâlâ anlayamadığımız tav-

siyesini alay zannettiğime pişman oluyordum. Zavallıya 

hakaret de etmiştim. Mutluluğumuzu tekrar bize veren 

bu ihtiyardan af dilemek istemiştim. Bir sabah kalktım, 

evine gittim. Maroken bir koltuğa uzanmış, beyaz por-

selenden bir pipoyu içiyordu. Yerinden kalkmadı.

E) Vapur Kadıköy’e gelmişti. Arkadaşımı dinlerken ökçele-

rimin üzerinde kalmış, hafifçe parmaklığa oturmuştum. 

Doğruldum. Sağ ayağım fena hâlde uyuşmuştu. Yere 

basamıyordum. Biraz dur kuzum, dedim. “Ayağım uyuş-

muş. En sonra çıkarız.” Gülüyor, “Ayağın değil, galiba 

beynin uyuştu.” dedi. 

19. (I) Kaç saattir burada olduğumu tam olarak hatırlayamıyo-

rum. (II) Bu dinginliğe kendimi o kadar kaptırmışım ki zama-

nın nasıl geçtiğini anlayamadım. (III) Öyle vakti çoktan geç-

miş olmalı, şelalenin üzerini örten sık dallar arasından sızan 

güneş ışığı, saatler önceki gücünde değil artık. (IV) Bir saat 

kadar önce çekim yapmak için kurduğum tripodun üstün-

deki fotoğraf makinesi, şelaleden metrelerce uzağa ulaşan 

serpintilerle biraz nemlenmiş. (V) Filtrenin üzerine yapışmış 

su zerreciklerini silip deklanşöre bastığımda Kurşunlu Şela-

lesi bir tülü andırırcasına fotoğraf karesine yansıyacak.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ya-

zım yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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22. ----? Daha doğrusu bizi yanlış mesleğe sürükleyen, mutsuz-

luğumuzun imarı ne çok şey var. Bazen seçtiğimiz mesle-

ğin sunduğu mevkinin, bazen yüksek gelirinin, kimi zaman 

da popülaritesinin ya da ailemizden birilerinin yanlış yönlen-

dirmesinin kurbanı olabiliyoruz. Olmasak da nice kurbanla-

ra şahit oluyoruz. Günümüzde o kadar çok mağduru var ki 

hatalı meslek seçiminin. Çevrenizi 1 saat gözlemlemeniz ye-

terli bunun için. Her sabah uyandığında ayakları geri geri gi-

den ne çok kişiye şahit oluruz. Keyif almadığı işi yapmak zo-

runda kalanın ızdırap kusan beden dilini çoğumuz fark ede-

riz. Başarıyı ölçmekten ziyade bir sıralamadan öteye geçe-

meyen sınavlara, bir bölümde okuduğu hâlde yeniden gi-

renlerin oranının 500 binin üzerinde olması tesadüf olmasa 

gerek.

 Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdaki-

lerden hangisi getirilmelidir?

A) Meslek seçimini belirleyen ne çok dinamik var, değil mi

B) Hatayı yapıyoruz ama nerede

C) İnsanı yaşamdan soğutan sebepleri saymak mümkün mü

D) Mesleklerinde mutlu olmayan insanlar grubu nasıl olu-

şuyor

E) Kaçımız ilgi, yetenek ve becerileri ortaya çıkaracak so-

ruları yöneltebildik kendimize

24. Kitap okunmuyor iddiaları bence dayanaksız, gerekçesiz 

söylentiden öteye geçmiyor. Birçok kentte kitap fuarları ya-

pılıyor, birçok kentte iyi kitabevleri açılıyor. Bursa’da bu ger-

çeği gördüm. Üstelik eskiden bir kitabı almak için içeri girer, 

diğer kitaplara bakamadan hemen dükkândan ayrılırdınız. 

Şimdi kitabevlerinin içinde kafeler var, kitapları seçebiliyor, 

aldığınız kitabı da oturup okuyabiliyorsunuz. Kitap fuarları-

nın her yıl ziyaretçisi artıyor. Aralıkta Eskişehir’de kitap fua-

rı açılacak. Eğer bu fuarlar olmasa akademik yayınları oku-

yamayacağız. Başta Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu-

nun kitapları ancak bu fuarlarda satılıyor. Birçok kişi günde-

me getirdi: Milli Eğitim Bakanlığı bir dağıtım organizasyonu 

kurmalı ya da bazı kitabevleriyle anlaşıp bir stant açmalı.

 Bu parçaya göre

 I. Akademik yayınların alıcı bulması

 II. Kitap fuarları sayısının artması

 III. Okurun kitabevinde geçirdiği zamanın artması

 IV. Kitabevlerinde kitap okumak için ortam oluşturulması

 gerekçelerinden hangilerini yazar, katılmadığı düşünce-

yi çürütmek için ileri sürmüştür?

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

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

23. I. Kilo almalarından ya da kaybetmelerinden bağımsız ola-

rak tüm deneklerdeki lipit döngüsünün giderek yavaş-

ladığını tespit ettiler. 

 II. Araştırmacılar, 10 erkek ve 44 kadından oluşan bir grup-

taki insanların yağ hücrelerinde yaşanan değişimleri or-

talama 13 yıl boyunca takip ettiler.

 III. Yaşlandıkça kilo almamak ancak kalori alımını azaltmak-

la mümkün oluyor. 

 IV. Bu durum, yaşlandıkça daha fazla kalori almayan ya da 

egzersiz yapan insanların bile giderek kilo almasıyla so-

nuçlanıyor.

 V. İsveç’teki Karolinska Enstitüsünde yapılan bilimsel ça-

lışmalar, insanların çoğunun yaşlandıkça kilo almasının 

sebebini ortaya çıkardı.

 Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluş-

turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

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

25. (I) Newcomen’in ürettiği motorda bir ucu buhar pistonu ve 

silindir sistemine, diğer ucu madendeki suyu yukarı çeken 

pompaya bağlı olan ahşap bir kalas bulunuyordu. (II) Kala-

sın pompaya bağlı ucu silindir sistemine bağlı ucundan da-

ha ağırdı. (III) Bu nedenle sistem çalışmadığı zaman pom-

paya bağlı taraf aşağıda duruyordu. (IV) Böylece silindirin 

içinde oluşan vakum, pistonu aşağı çekerken tahta kalasın 

diğer ucu yukarı kaldırılmış oldu. (V) İlk olarak silindirin içi 

atmosfer basıncındaki buharla dolduruldu, daha sonra sis-

teme su püskürtülüp buharın soğuyarak yoğunlaşması sağ-

landı.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün 

oluşturabilmek için cümlelerden hangileri yer değiştir-

melidir? 

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

 D) III ve V E) IV ve V 
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26. I. Ayasofya Müzesi’nin bahçesinde, eskiden burada bulu-

nan muvakkithanenin bir güneş saati var. Ancak bu sa-

atin yalnızca ayağının günümüze gelmiş olması, çubuk-

larının kopuk ve çizimlerinin tamamen silinmiş olması, 

buraya yeni bir Osmanlı yatay güneş saatinin tasarlana-

rak yerleştirilmesi projesini gündeme getirmiştir.

  II. Ayasofya Müzesi’nin bahçesindeki eski muvakkithane-

ye dikkat çekmek ve Ayasofya Müzesi’ni ziyaret edenle-

re bir Osmanlı güneş saatini tanıtmak amacıyla akade-

mik bir kadronun katkılarıyla bir güneş saati tasarlanmış-

tır. Proje kapsamında kristal cam üzerine, on altıncı yüz-

yılda kullanılagelen türden biri zevali, diğeri gurubi iki sa-

at yapılmıştır. Projeye, günümüzde kullanılmakta olan 

uluslararası saat sistemine geçişi sağlayan bir de tablo 

eklenmiştir.

 Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-

lenebilir?

A) I. parçada sözü edilen projeyi II.de hayata geçirme adı-

na yapılan çalışmalar anlatılmıştır.

B) I. parçada sözü edilen muvakkithanenin II.de işler hâle 

getirilmesinin zorluğu belirtilmiştir.

C) Aynı amaca yönelik yapılan projeler sıralanmıştır.

D) I.de Osmanlı’dan kalma tarihî eserlerin restorasyonu için 

bilim adamlarına görev verildiğinden, II.de bu görevi 

alanların kimler olduğundan söz edilmiştir.

E) I.de Osmanlı İmparatorluğu’nda saati tespit eden, küçük 

çapta astronomi çalışmaları yapan kurumların olduğu-

na değinilmiş, II.de bunlar örneklendirilmiştir.

27. (I) Bir ülkenin değişik yörelerinde doğan ve yaşayan insan-

lar arasında bir sözcüğün söylenişi ve bir ifadenin anlatımın-

da farklılıklar olabilir. (II) Ancak bu farklılıklar, o ülkedeki ile-

tişim araçlarında kullanılan dile yansıtıImaz. (III) Yerel gaze-

telerde bile o yöre insanlarının konuştuğu dil esas alınmaz. 

(IV) Gazete gibi iletişim araçları, dilin kullanımı bakımından 

toplumu doğrudan etkiler. (V) Çünkü yazıda kullanılan dil, 

bir ülkede konuşulan lehçe ya da ağızlar arasında en yay-

gın ve en üst konumda olan ortak dildir. (VI) Bu dil, genel-

de bir ülkedeki yönetim, siyaset ve kültür merkezi olan yö-

renin konuşma dili üzerine kurulmuştur.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anla-

tımın akışını bozmaktadır?

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

29. (I) Eser, doğası gereği, estetik özerklik düzlemi içinde özgür 

ve bağımsız bir şekilde oluşur. (II) Ancak eser okura sunul-

duktan sonra onun değerine ilişkin bir söz, yargı, analiz de 

kaçınılmazdır. (III) Bu da ancak eleştiri ile mümkün olabile-

cektir. (IV) Ödüller de eserin iç oluşumundan farklı, bu dış 

değerlendirmelerden biridir. (V) Gerek ülkemizde gerekse 

dünyada pek çok sanat-edebiyat-kültür ödülü veriliyor.

(VI) Ne var ki bu ödüller kime, hangi esere verilirse verilsin, 

tartışmalara neden oluyor ve ödül alanların bunu hak edip 

etmediği, ödüllerin hangi ölçütlere göre verildiği konuşulu-

yor. (VII) Ödüller ertesi yıl yine veriliyor ve tartışmalar ben-

zer zeminde sürüyor.

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf 

numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?

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

28. Grip, dünya çapında yılda 650.000 ölüme neden oluyor. Her 

yıl yapılan grip aşısı, influenza virüsünü kaplayan iki prote-

in türünden biri olan hemaglutinin proteinini hedefliyor. Bir 

baş ve bir sap bölümünden oluşan bu protein, görünümüy-

le bir mantarı andırıyor. Mevcut grip aşıları, hemaglutinin baş 

bölümünü tanıyan ve bir hücreye virüsün girme yeteneğini 

önleyen antikorların üretimini başlatır. Bununla birlikte, pro-

teinin bu baş kısmı, antikorlardan kaçmak üzere hızlı bir mu-

tasyona uğrar. Bu durum, her yıl yeni bir grip aşısı uygulan-

masını gerekli kılar. Hemaglutinin sap bölümü ise mutas-

yonlara karşı çok daha dirençli olduğundan, aktivitesini blo-

ke eden antikorlar için bir hedef olarak görülüyor.

 Bu parçada geçen altı çizili sözle aşağıdakilerden han-

gisine gönderme yapılmıştır?

A) Grip hastalığından ölen sayısının yıldan yıla artmasına

B) Influenza virüsünü kaplayan proteinlerin görünümünün 

mantarı andırmasına

C) Mevcut grip aşılarının her yıl yeni bir eksiğinin tespit edil-

mesine

D) Hemaglutinin proteininin, antikorların kendisini tanıma-

ması için çabucak değişime uğramasına

E) Mikroplara karşı daha dirençli virüslerin ortaya çıkma-

sına
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30. Oltu taşı, Erzurum’un Oltu ilçesinin kuzeydoğu kesiminden 

çıkarılmakta olan yarı değerli bir taştır. Oltu taşı genellikle si-

yah, koyu kahve, sarı, nadiren de gri ve yeşilimsi renktedir. 

Bir karbon bileşenidir. Çoğunlukla siyah renkli olanı tercih 

edilir. Genelde takı ve tespih üretiminde önemli bir yere sa-

hiptir. Yüzyıllardan beri yörede genellikle tek kişilik ve baba-

dan oğula geçen atölyelerde bu taştan tespih ve çeşitli süs 

eşyaları üretilmektedir. Oltu taşı; Orta Çağ’da tespih, kutsal 

sayılan sandık ve heykel yapımında kullanılmaktayken XIX. 

yüzyılda mücevher yapımında da kullanılmaya başlanmış-

tır. Topraktan çıktığında çok yumuşak olmasına rağmen, ha-

va ile temas edince sertleşme özelliğine sahiptir. İşlenmesi 

oldukça kolay olan bu taş, kullanıldıkça parlar, tutuşturuldu-

ğunda çıra gibi alevli bir şekilde yanar.

 Bu parçadan Oltu taşı ile ilgili olarak

 I. Her türü aynı ilgiyi görmemektedir.

 II. Faklı ürünlerin üretiminde kullanılır.

 III. Değeri yeterince bilinmemektedir.

 IV. Önemli fosil yakıtlar arasında yer almaktadır.

 yargılarından hangileri çıkarılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) II ve III E)  III ve IV 

32. Egzersiz söz konusu olduğunda aklımıza gelen ilk iki şey, 

nabız hızı ve adım sayısıdır. Bana sorarsanız, egzersizden 

profesyonel bir beklentiniz yoksa önceliğiniz nabız hızı de-

ğil, adım sayınız olmalıdır. Yürürken dakikada 120 adım or-

talamasını tutturabiliyorsanız gereğini yaptığınız aşikârdır. 

120-140 aralığına çıktığınızda da maksimum yararı yakala-

ma şansınız vardır. Yapısal olarak olağanüstü bir egzersiz 

makinesi şeklinde kurgulanıp bize emanet edilen bir cihaz-

dan farksız olan insan vücudundan daha iyisini bugüne ka-

dar hiçbir teknoloji üretememiştir. Bu egzersiz makinesinin 

en etkili ilacı ise her gün tekrarlanan düzenli ve tempolu yü-

rüyüşlerdir. Yürüyüş size belli bir sportif deneyim, özel ci-

hazlar, aksesuar vb. yükler getirmez. Her zaman, her yerde, 

her koşulda yapılabilir. Unutmayın, tempolu olmak koşulu 

ile haftada 150 dakika yürüyüşle daha sağlıklı kalabilir, da-

hası “bonus” olarak 3 yıllık ek bir süre bile kazanabilirsiniz.

 Bu parçada anlatılmak istenenler sloganlaştırılmak is-

tense bu slogan aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Nabız hızınıza değil, adım sayınıza odaklanın.

B) Hareketsiz yaşam, kısa ömür demektir.

C) Spor yapın, hastalık riskini azaltın.

D) Sportif vücut için düzenli yürüyüş yapın.

E) Her yaşa en uygun spor yürüyüştür.

31. Hemen her roman, okuru belli ölçüde eğlendirir, ona hoşça 

vakit geçirtir ve onun boş zamanlarını bir ölçüde değerlen-

dirmesini sağlar. Fakat asıl roman, yaşamdan türlü kareler 

sunar; iyi ile kötüyü yan yana koyar, kişiyi iyiden, doğrudan 

ve güzelden yana tavır almaya iter. Zaten iyi bir romandan 

beklenen de budur. Eğer bir roman, okur üzerinde bu etki-

yi sağlayabiliyorsa hedefine ulaşmış ve başarılı olmuş de-

mektir. Dil, üslup ve teknikle ilgili başarısı ise bundan sonra 

dikkate alınacak noktalardır.

 Bu parçada romanın hangi yönü üzerinde durulmakta-

dır?

A) Başarılı bir anlatımla yazılması

B) Okuru iyiye ve doğruya yöneltmesi

C) Geniş kitlelere ulaşabilmesi

D) Gerçekçi bir yaklaşımla kaleme alınması

E) Yaşamı bütün yönleriyle yansıtması

33. Sanat, teorik ve pratik yönleriyle hayatın yansıtılmasından 

çok, onun üzerinde yeni boyutların elde edilmesi sürecinde 

başlar. Başka bir deyişle sanat, hayatı, somut yaşantıyı yan-

sıtmanın ötesinde bir işleve sahiptir. Sanat eserinin yaratıcı-

sı; yaptığı resimde, bestede, heykelde, edebî eserde (Son 

yıllarda yazılan postmodernist örneklerinden dolayı romanı 

da değerlendirme içine almak mümkün. Çünkü postmoder-

nist roman anlayışına göre roman metninin gerçekle değil, 

diğer edebî metinlerle olan ilişkisi önemlidir.) boyayı, nota-

yı, çamuru, bronzu ve kelimeleri araç olarak kullanırken göz-

lemin ürünü olan bir “yansıtma”yı değil; sezgiden kaynak-

lanan bir “sentez”i, bir “üst boyut”u üretmeyi amaçlar.

 Bu sözleri söyleyen birinden aşağıdakilerden hangisini 

söylemesi beklenemez?

A) Yaşamı olduğu gibi yansıtmak sanatçının görevi olma-

malıdır.

B) Sanatın işlevi öncelikli olarak insanın aklına seslenmek 

değildir.

C) Yazınsal türleri birbirinden ayıran kesin kurallar yoktur.

D) Sanat öğretmez, sezdirir, hissettirir, çağrıştırır.

E) Sanat, yaşama farklı açılardan bakma işidir.
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34. Muhabir:

 (I) ----

 Yönetmen:

 – O kadar çok şey olup bitiyor ki dünyada, bütün bunların 

yanında, ben de bir şeyler üretebilirim, diyorsun. Gündelik-

çi belgeseli, bu şekilde ortaya çıktı örneğin. Kadınların ses-

lerini nasıl duyurabiliriz diye düşündük, keza İbret Olsun Di-

ye de öyleydi. Belgesel çekmek toplumda bir farkındalık ya-

ratmak, pasiflikten, ataletten kurtulmak anlamına geliyordu 

bizim için. Belki bu şekilde, kendimizi belgeselle ifade ettik.

 Muhabir:

 (II) ----

 Yönetmen:

 – Örneğin, sinema ile içli dışlı olduğum on beş yıllık zaman-

da seyrettiğim Agnes Varda’nın Toplayıcılar ve Ben belge-

seli benim üzerimde çok etkili oldu. Kimi belgeseller böyle-

dir, seyircinin doğrudan gerçeği algılama biçimini değişti-

rir. Seyircinin gerçeğe susamışlığını gideren bir şey olur. El-

bette katı bir gerçekçilikten bahsetmiyorum. Kimilerinin de 

belgesel deyince aklına Afrika, Kutuplar, Irak gibi mesele-

ler geliyor ama belgesel sadece bu konuları işleyen bir tür 

değil benim için. Benim kardeşimle olan ilişkimi de işleyen 

bir şey olabilir belgesel. Çok şey anlatabilir. Tıpkı edebiyat 

gibi küçük öyküler anlatıp evrensel mesajlar verebilir.

 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-

gisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. Kendinizi belgesel çekerek daha iyi mi ifade ettiği-

nizi düşünüyorsunuz?

II. Sizce belgeseller sosyal alanda hangi boşluğu dol-

duruyor? 

B) I. Sizi belgesel çekmeye yönelten nedir?

II. Belgeseller, insanlara ne verebilir; verdikleri, kişiye 

göre değişebilir mi?

C) I. İlk belgeselinizi hangi duygularla çektiniz?

II. Siyasi içeriği olan belgeselleri neden sanatsallıktan 

uzak sayıyorsunuz?

D) I. Belgesel sözcüğünün sizde çağrıştırdığı anlamlar 

nelerdir?

II. Seyircilerin belgesellerden en çok bekledikleri ne-

lerdir?

E) I. Çektiğiniz belgesellerle amacınızı gerçekleştirdiği-

nizi söyleyebilir misiniz?

II. Seyirci ile belgesel arasındaki ilişkiyi nasıl açıklarsı-

nız?

35. - 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

36. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Niteliksiz romanların piyasayı ele geçirmesinin okuru 

okumaktan soğuttuğu

B) Okurların, salt konusunu güncelden alan romanlara ilgi 

duyduğu

C) Günümüzde romana para vermenin, okur için bir lüks 

olarak görüldüğü

D) İnsanı merkeze almayan bir romanın okurlardan hiçbir 

zaman ilgi görmediği

E) Okurun, yoğunluktan dolayı en iyi romanları bile okuya-

cak vaktinin olmadığı

35. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Deyime yer verme

B) Saptamada bulunma

C) Dili göndergesel işlevde kullanma

D) Tanımlamaya başvurma

E) Düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanma

 Belli bir yaşam görüşü ortaya koymak anlamında roman; 

öğreti yönü küçümsenemeyecek bir türdür. Her sanat dalı 

birtakım seçme ve düzenlemelerle kullandığı ham maddeyi 

belli bir bakış açısından biçimlendirerek sunar. Doğrudan 

doğruya insanları ve onların davranışlarını konu alan roman-

larda bu, özellikle kaçınılmaz bir durumdur. Piyasada pek 

çok roman var. Peki, bunlardan kaçı ciddi anlamda okuyu-

cu bulabiliyor? Elbette çok azı. Bunun nedeniyle ilgili ilk ola-

rak aklımıza okumaya fazla vakit ayırmayan bir toplum ol-

mamız geliyor. İkinci olarak da okurlar ekonomiyi bahane 

ediyorlar. Ne var ki biraz araştırdığımızda okurların günceli 

yakalayan romanları ıskalamadıkları, günümüzün sorunları-

nı es geçen romanlara ise el sürmedikleri görülüyor. Bu du-

rum pek şaşırtıcı değil çünkü istatistikler incelendiğinde okur-

ların, genellikle konusunu günlük yaşamdan alan romanla-

ra ilgi gösterdikleri ortaya çıkıyor.
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yatırımlarında öncelik aşağıdakilerden hangisine veril-

mektedir?

A) İnsan yaşamını uzatmaya

B) Yaşam kalitesini yükseltmeye

C) Salgın hastalıkları ortadan kaldırmaya

D) Bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedavi stratejileri geliştirmeye

E) Tedavi yöntemi tam olarak bulunamamış hastalıklarla 

mücadeleye

37. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Z Kuşağı’nın 

niteliklerinden biri olamaz?

A) Titiz olma

B) Tez canlı olma

C) Yüz yüze iletişimden kaçınma

D) İlişkilerinde doğallığa önem vermeme

E) Teknolojideki gelişmelere çabucak ayak uydurma

40. Bu parçadan

 I. İnsanların öncelikli amacının, yaşamını sürdürmek oldu-

ğuna

 II. Çocuk ölümlerinin azalmasıyla nüfusun artmaya başla-

dığına

 III. Sağlıkla ilgili sorunların ekonomiye bakan yönlerinin ol-

duğuna

 IV. AR-GE yatırımlarının çoğunun sağlık sektörüne yapıldı-

ğına 

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

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

38. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Kuşakların adlandırmasında alfabetik sıra gözetildiğine

B) Teknolojinin en çok Alfa Kuşağı’nı etkilediğine

C) Alfa Kuşağı’nın, anne babalarının ekonomik tercihlerini et-

kileme gücünün daha yüksek olduğuna

D) Son yıllarda dünyanın, robot teknolojileri konusunda hız-

lı gelişmelere sahne olduğuna

E) Alfa Kuşağı’nın eğlence kaynağının küçük yaşlarından 

itibaren dijital ekranlardan oluştuğuna

 Sağlık, tüm dünyada en önemli ve öncelikli AR-GE (araştır-

ma-geliştirme) odağıdır. İnsanın yaşadığı dünyada öncelik-

li hedefi hayatta kalmaktır. Bunun için sağlıklı olması ve ya-

şadığı çevreye çok iyi uyum sağlaması gerekir. İnsan sağ-

lıklı olabilmek için yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıklarla sa-

vaşmak zorunda kalmış ve çeşitli tedavi stratejileri geliştir-

miştir. On yedinci yüzyıldan başlayarak gelişen tıp bilimi, ço-

cuk ölümlerini azaltarak nüfusun artmasına önemli bir katkı 

yapmıştır. Salgın hastalıklar önlenmiş, enfeksiyonlar tedavi 

edilmiş, kalp-damar hastalıkları ve diyabet kontrol altına alın-

mıştır. Bütün bunlar insanın ortalama yaşam süresinin uza-

masını sağlamıştır. Ancak bütün bu belirgin ilerlemelere kar-

şın kanser, Alzheimer hastalığı, şizofreni, otizm ve daha pek 

çok sorun, etkili tedavi stratejilerinin geliştirilmesini bekle-

mektedir. Bu nedenle artık sağlıkta AR-GE yatırımlarının ön-

celiğini etkin tedavisi olmayan ve ekonomiye giderek artan 

bir yük getiren hastalıkların erken tanısı, önlenmesi veya kök-

ten tedavisine yönelik projeler almaktadır.

 2000 yılı başlarında doğanlara (Gelecekte isim ve yıl aralığı 

değişebilir.), “Z Kuşağı” veya “Yeni Sessiz Nesiller” denil-

mektedir. Bu kuşak, dünya zevklerine düşkün olma, tekno-

lojiyi hızlı şekilde kavrama, işlerini kısa sürede ve ince ele-

yip sık dokuyarak yapma özellikleriyle dikkat çekmektedir. 

Bireyselliğe önem veren, en yeni iletişim araçlarını kullanan, 

iş arkadaşlarıyla dost olmayı tercih eden, yeniliğ e açık, ha-

berleşmek için e-posta yerine sosyal medyayı kullanan, ar-

kadaşlık ilişkilerini ise ağırlıklı olarak Facebook üzerinden 

yürüten, teknoloji bağımlısı ya da tutkunu olmayıp teknolo-

jiyi doğal yaşam standardı olarak algılayan bir kuşaktır. Al-

fa Kuşağı ise tamamı 2010 ve sonrasında doğmuş bireyleri 

kapsamaktadır. Dolayısıyla zihinsel ve pratik şemalarımızda 

da yepyeni bir başlangıcı simgelemeleri adına Yunan alfa-

besinin ilk harfi olarak adlandırılmıştır. Sosyolojik olarak de-

ğerlendirildiğinde Alfa Kuşağı’nın içinde yer alanlar; günü-

müzde emekleme çağındakiler, bebekler ve elbette henüz 

doğmamış olanlardır. Pazarlama stratejileri üretenlere göre 

de ebeveynlerinin harcama davranışlarını kökten değiştire-

cek  kuşaktır.

39. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.37. - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
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4. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali sonrasında ola-

ğanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara’da toplanacağı-

nı duyuran Mustafa Kemal, işgal altındaki İstanbul’dan An-

kara’ya gelebilecek Mebusan Meclisi üyelerinin de yeni mec-

lisin doğal üyesi olduğunu belirtmiştir.

 Mustafa Kemal’in yeni meclisin oluşumundaki bu tutu-

mu, genelge ve kongrelerde alınan aşağıdaki kararlar-

dan hangisine dayandırılabilir?

A) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurta-

racaktır. 

B) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.

C) Manda ve himaye kabul kabul edilemez.

D) Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal den-

gemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

E) Askerî ve millî örgütler hiçbir şekilde lağvedilmeyecektir.

2. Osmanlı Devleti’nde 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılmasın-

dan sonra Kanun-ı Esasi’de yapılan değişikliklerle padişa-

hın meclisi feshetmesi zorlaştırılmış, padişahın veto hakkı sı-

nırlandırılmış ve hükûmet meclise karşı sorumlu hâle getiril-

miştir.

 Bu değişikliklerle Osmanlı Devleti’nde;

 I. anayasanın daha demokratik bir hâle getirilmesi,

 II. ülkede hukuk birliğinin sağlanması,

 III. yasama gücünün yürütme gücü üzerindeki etkinliğinin 

artırılması

 durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

3. Kaşgarlı Mahmut, Divânü Lûgati’t-Türk adlı eserinde “Gör-

düm ki Allah devlet güneşini Türk burçlarına doğduruyor, 

bütün felekleri onların hükümranlığına döndürüyor. Onlara 

Türk adını verip hükümran kılmış ve onları insanlığın başına 

getirip hak yolda desteklemiş, onları dönemin egemen gü-

cü kılmış, insanların idaresini onların eline vermiş.” demiştir.

 Kaşgarlı Mahmut’un yukarıdaki sözlerinin aşağıdakiler-

den hangisini yansıttığı savunulabilir?

A) Sosyal devlet anlayışını

B) İkili yönetim uygulamasını

C) Türklerin hoşgörü kültürünü

D) İslam dünyasındaki dini ve siyasi ayrılıkları

E) Türklerde var olan cihan hâkimiyeti idealini

1. Abbasi Halifesi Harun Reşid, muhafız birliğini Türklerden 

meydana getirmiştir. Bizans’tan gelebilecek tehditleri önle-

mek için merkezi Antakya olan Avasım eyaleti kurularak Türk-

lerden oluşan askerî birlikler bu şehirlere yerleştirilmiştir. Ha-

run Reşid’in oğulları Halife Me’mun ve Mu’tasım dönemle-

rinde ise Türklerin devlet içindeki etkileri daha da artmıştır.

 Bu bilgiler Abbasiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin 

göstergesi olamaz?

A) Sınır güvenliğine önem verildiğinin

B) Siyasi ve dini işlerin birbirinden ayrıldığının 

C) Türklerin askerlik bilgisinden yararlanıldığının

D) Türklerin İslamiyet’i benimsediğinin

E) Arap milliyetçiliği politikasının uygulanmadığının

1. Bu testte sýrasýyla, Tarih (1-5), Coðrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklý müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarýna ait toplam 
25 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

3. Bu testin cevaplanmasý için tavsiye olunan süre 20 dakikadýr.



TYT SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝA

12 TYT DENEME - 3

Y
a

n
ıt

 Y
a

y
ın

la
rı

5. Fransa’daki 1793 tarihli kararnamenin birinci maddesi şu şe-

kildedir: “Şu andan itibaren, Fransızların hepsi orduda hiz-

met etmek üzere sürekli göreve alınmıştır. Genç erkekler 

muharebeye gidecekler; evli erkekler silah yapacaklar ve 

harp malzemesi taşıyacaklar; kadınlar çadır ve giyecek ya-

pacaklar ve hastanelerde hizmet edecekler; çocuklar pan-

suman bezi yapacaklar; yaşlı erkekler meydanlarda cumhu-

riyetin lehinde ve krallara karşı nefret dolu konuşmalar ya-

pacaklardır.”

 Bu bilgiler Fransa ile ilgili;

 I. topyekün seferberlik ilan edildiği, 

 II. ulusal egemenliğin sağlanmaya çalışıldığı,

 III. sömürgecilik yarışında geri kaldığı

 durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8. Ulaşım veya ulaştırma, mal ve hizmetlerin çeşitli ulaşım araç-

ları ile ülke içinde, ülkeler arasında ya da bir kıtadan başka 

bir kıtaya naklini içerir.

 Aşağıdakilerden hangisinin, bir ülkedeki ulaşım ağları 

üzerindeki etkisinin daha az olması beklenir?

A) Teknolojik gelişmişlik durumunun

B) Ekonomik etkinliklerin

C) Nüfus ve yerleşme özelliklerinin

D) Yıllık yağış ortalamasının

E) Jeopolitik konumun

7. Berke:  Geçen yaz tatilimizi Antalya'da geçirdik. (I) An-

talya kıyılarında kumsallarla, falezleri bir arada 

gördük. (II) Kaş ile Finike arasında Türkiye'nin 

en güzel dalmaçya tipi kıyı oluşumlarını gör-

dük. (III) Herkesin aklına travertenler deyince 

Pamukkale gelir. Ancak burada da traverten 

oluşumlarını gördük. (IV) Manavgat ve Köprü 

Suyu'nda inanılmaz rafting (su sporu) yaptık. 

(V) Kızılçam ormanlarıyla kaplı Batı Toroslar’da 

kamp kurduk.

 Öğretmen:  Berke'nin Antalya'da yaşadığı olaylardan han-

gisinin oluşumunda arazideki kayaç türünün 

etkisi vardır?

 Can:  ----

 Can, yukarıda numaralandırılarak verilen cümlelerden 

hangisini söylerse, öğretmenin sorusuna doğru cevabı 

vermiş olur?

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

6. • Nebraska, 41° Kuzey paraleli ile 100° Batı boylamının,

 • San Francisco, 37° Kuzey paraleli ile 123° Batı boylamı-

nın,

 • Alice Springs, 23° Güney paraleli ile 134° Doğu boyla-

mının

 kesiştiği noktada yer alır.

 Yukarıda verilenlere göre, aşağıdaki yargıların hangisi-

ne ulaşılamaz?

A) Nebraska ve San Francisco Kuzey Yarım Küre’dedir.

B) Alice Springs Güney Yarım Küre’de Oğlak dönencesine 

yakın bir konumdadır.

C) Nebraska ile San Francisco arasında 1 saatten fazla za-

man farkı vardır.

D) Alice Springs, Başlangıç Meridyeni’nin doğusunda, Neb-

raska ve San Francisco batısında yer alır.

E) San Francisco ile Alice Springs arasındaki kuş uçumu 

uzaklık 6660 km’dir.
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9. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde doğal afetler, 

gelişmiş ülkelere göre daha fazla can ve mal kayıplarına ne-

den olmaktadır.

 Gelişmişlik durumları göz önüne alındığında; harita üze-

rinde numaralandırılarak verilen yerlerden hangilerinin 

aynı büyüklükteki bir depremden daha az zarar görme-

si beklenir?

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

 D) II ve IV E) III ve V 

Ekvator

I

II

III IV

V

10. Aşağıdaki şekilde, kış aylarında Kuzeydoğu Anadolu’da olu-

şan bir hava kütlesinin Doğu Karadeniz Dağları’nı aştıktan 

sonra Karadeniz kıyılarına hareketi gösterilmiştir.

 Hava kütlesi, Doğu Karadeniz kıyılarına ulaştığında aşa-

ğıdakilerden hangisi üzerinde daha fazla etkili olur?

A) Kış aylarının ılık geçmesinde

B) Alçak basınç merkezinin oluşmasında

C) Kıyıların bol yağış almasında

D) Bitki örtüsünün gür olmasında

E) Kış aylarının soğuk geçmesinde

Yüksek 
Basınç
(YB)

Alçak 
Basınç
(AB)

12. Rasyonalizm yani akılcılık, her türlü bilginin kaynağının akıl 

olduğu görüşünü savunan bir yaklaşımdır. Rasyonalist dü-

şünüş tarzının ilk örnekleri Rönesans döneminde ortaya kon-

maya başlanan matematik-fizikle yoğurulan düşünce sis-

temleri olmuştur. Matematiksel fizik, doğanın yapısının ma-

tematiğin kavramsallığı ölçütü ile çözümlenebileceği anlayı-

şını benimseyen ve böylece doğanın bilmecesini matema-

tik formüllerine dönüştüren bir yaklaşımın ürünüdür. Böyle-

likle doğa yasaları, aklın kesin kavramlarına dayatılmak du-

rumunda bırakılmıştır.

 Bu parça aşağıdaki görüşlerden hangisine dayanak ya-

pılabilir? 

A) Zihin hiçbir gerçekliği kavrayamaz.

B) Gerçeğin bilgisine sezgi ile ulaşılabilir.

C) Değişen dış dünyanın bilgisine güvenilemez.

D) Hiçbir konuda kesin yargıda bulunulamaz.

E) Nesne ile zihin arasında tam bir uygunluk vardır.

11. Stoacılar, tüm insanların evrene hâkim olan Tanrı’nın çocuk-

ları olduğuna inandıkları için tek bir dünya devletinin olma-

sı gerektiğini savunurlar. Tanrı’nın koyduğu, insan doğası-

na uygun ve değişmez kurallar mevcuttur. “Doğal yasalar” 

ya da “doğal hukuk” adı verilen bu kurallar, devletin koydu-

ğu yasalardan üstündür. Doğal hukuk, zaman ve mekân üs-

tüdür, her insan için aynı ve geçerlidir. İnsan yapısı olan dev-

let, mülkiyet, kölelik vs. doğal değil yapay kurumlardır ve 

doğal yaşama terstir. Stoacılığa ait, tüm bu düşünceler da-

ha sonraki dönemlerde Hristiyanlık tarafından kısmen yeni-

den yorumlanarak benimsenecektir. 

 Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki genellemelerden han-

gisine ulaşılabilir?

A) İnsan ürünü hukuk kuralları insanın doğasına aykırıdır.

B) Hukuk kurallarının kaynağı doğal hukuktur.

C) İktidar kaynağını toplumdan alır.

D) Devletler barış içinde yaşamalıdır.

E) Toplumsal kurumlar insanın özüne uygundur.
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14. Her nesnenin bizim ona verdiğimiz anlamın ve ona yükledi-

ğimiz özelliklerin dışında sadece kendisine özgü olan ve her 

zaman geçerli, değişmez, kendisinde kalan bir yapısı mev-

cuttur. Nesne/şey insanların değil, insanların dışında önce-

siz ve sonrasız şeyler dünyasının bir mensubudur. Bunlar 

ne fiziğin ne de metafiziğin ürünüdür; ancak ve ancak ken-

di mutlak yapısı içindedirler. İşte gerçek dediğimiz şey böy-

lesine ideal bir yapı taşıyan “şey”in niteliği olarak kabul edil-

mektedir. 

 Bu parçadaki açıklamalar 20. yüzyıl felsefesinin hangi 

problemi ile ilişkilendirilebilir?

A) Yorum sorunu

B) Değişim sorunu

C) Yeni ontoloji sorunu

D) Gerçeklik - görünüş sorunu

E) Metafizik bilgi sorunu

15. Yunan felsefesi ve biliminin İslam dünyasında tanınmaya 

başlamasından hemen sonra ortaya çıkmış olan Kelamcılar, 

örneğin Mu’tezile hareketi içinde yer alan Nazzam, Allaf, da-

ha sonra 10. yüzyılda yaşamış olan ünlü Eş’arici doğa fel-

sefesici Bakıllani, özellikle Kelam hareketi içinde Yunan fel-

sefesiyle en yoğun bir ilişkiyi temsil eden Gazali, onu taki-

ben Fahreddin Razi, Nasreddin Tusi vb. gibi isimler Antik 

Yunan kaynaklı etkileri düşünce ve eserlerinde göstermiş ol-

dukları gibi Tasavvufçular veya İslam dünyasındaki adıyla 

Mutasavvıflar arasında yer alan diğer bazı önemli kişiler de 

(örneğin aynı zamanda bu hareket içinde de önemli bir aşa-

mayı temsil eden Gazali, Sühreverdi, İbn Arabi vb.) gerek 

doğrudan, gerekse felsefe aracılığıyla Antik felsefenin etki-

sine maruz kalmışlardır.

 Bu parçaya dayanarak İslam felsefesi için aşağıdakiler-

den hangisi söylenebilir?

A) Antik Yunan felsefesini beslediği

B) Antik Yunan felsefesinden etkilendiği

C) Gazali tarafından kurulduğu

D) Bilime önem verdiği

E) Antik Yunan felsefesini geliştirdiği

13. Büyük İskender’in fetihleriyle  birlikte Doğu Akdeniz bölge-

si, yani Anadolu’nun kendisi, Mısır, Suriye ve İran siyasal 

olarak İskender’in ve onu takip edenlerin egemenliği altına 

girdiği gibi, kültürel olarak da bütün bu bölgeler Yunan dili 

ve kültürünün etkisi altına girerler. Tabi bu arada bu bölge-

lerin kendi din, kültür ve gelenekleriyle Yunan kültürü, Yu-

nanlıların hayat tarzları ve alışkanlıkları üzerine bir karşı et-

kide bulunmaları da söz konusudur. Bu dönemde filozoflar 

artık bir önceki dönemden farklı olarak ne etnik bakımından 

tam Yunanlıdırlar, ne de coğrafya olarak eski Yunanistan’a 

ait bölgelerde ortaya çıkarlar (Bu iki farklı özelliğin iyi bir ör-

neği Stoacılar ve bu okulun kurucusu olan Kıbrıs’lı Ze-

non’dur).

 Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A) Filozof, felsefe yapmayı tüm iliklerinde hisseder.

B) Filozofun hedefi gerçeğin bilgisine ulaşmaktır.

C) Filozoflar yaşadıkları dönemden bağımsız değildir.

D) Filozoflar ele aldıkları konulara ön yargısız yaklaşırlar.

E) Filozoflar felsefeye yeni konular eklemiştir. 



16. - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal ola-
rak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip Okulları öğrencileri/
mezunları cevaplayacaktır.
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16. İman ile İslam kavramının aynı şeyi belirttiğini savunanlar, 

iman ve İslam’ın birbirini tamamladığı ve her ikisinde de tas-

dik ve teslimiyetin esas olduğu görüşünden hareket eder-

ler. İman İslam’dan, İslam da imandan ayrı düşünülemez. 

Müslümanın dışta ve görünürde karşılaşılan davranışları İs-

lam, içte ve kalpte olan düşünceleri de iman olarak kabul 

edilir. İman kalben tasdiktir; İslam ise amel ve davranışlarla 

bu tasdikin eyleme taşınmasıdır. İman kalpte gerçekleşir. İs-

lam ise dil ile ikrar, itaat, kulluk, boyun eğme ve teslimiyettir.

 Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisini açıklama ça-

bası vardır?

A) Kadere iman, iman esasları arasında sayılır mı?

B) İman ile İslam birbiriyle yakından ilişkili kavramlar mıdır?

C) İnsanın akıllı ve irade sahibi olması ile iman arasında na-

sıl bir ilişki vardır?

D) İslam’a göre temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen bir 

kişinin başkasına yardım etmesi gerekir mi?

E) Allah’ın (c.c.) ilminin sonsuz olduğu, her şeyi kuşatan 

bir iradesi bulunduğu vahiylerle mi açıklanmıştır?

20. İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebep-

lerini araştıran bir akademisyen, incelediği internet sitesin-

de şu bilgilere rastlamıştır: Dinin anlaşılması ve yaşanması 

için dinî metinlerin doğru bir şekilde anlaşılması ve yorum-

lanması gerekir. Bu çabayı gösterecek olan insandır. Allah’ın 

(c.c.) insanlara verdiği akıl, tefekkür ve düşünce kabiliyetle-

rinin doğal bir sonucu olarak herkes farklı anlayış ve düşün-

celere sahiptir. Aynı resmi inceleyen kişiler, birbirinden fark-

lı duygular hissettiği gibi aynı kitabı okuyanlar, onun üzeri-

ne farklı yorumlar yaparlar. Bu durum dini anlama ve açık-

lama çabalarına da yansımıştır.

 Buna göre akademisyenin incelediği sitede İslam düşün-

cesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebeplerinden 

hangisine rastladığı söylenebilir?

A) Kültürel sebepler

B) Coğrafî sebepler

C) Siyasi sebepler

D) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler

E) İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler

17. Günümüz şartlarında bazı durumlarda ceset üzerinde tıbbi 

incelemeler yapmak zorunlu hâle gelmiştir. Ölümlerin ve 

hastalık sebeplerinin tespit edilmesi için bazen cesedin iç 

organlarının açılması ve hatta incelenmek üzere vücudun-

dan parça alınması söz konusudur. İslam dinine göre insan-

ların yaşarken ve vefatlarından sonra bazı dokunulmazlıkla-

rı vardır. Ancak bu dokunulmazlığın sınırları bulunur. Ameli-

yat olmak gibi gerekli durumlarda bu dokunulmazlık orta-

dan kalkar. Vefat eden birinin ölüm sebebini anlamak, ce-

set üzerinde çalışma yapmak, bulaşıcı hastalıklarla müca-

dele etmeye de yardımcı olmaktadır. Gereklilik hâlinde ve 

zaruret ölçüsünde bu tür çalışmanın yapılmasının dinen ca-

iz olduğu belirtilmektedir.

 Bu parçada aşağıdaki güncel dinî meselelerden hangisi 

değerlendirilmiştir?

A) Otopsi yapılabilir mi?

B) Organ nakli dinen caiz midir?

C) İslam’ın ötenaziye bakışı nasıldır? 

D) Haram maddelerle tedavi yapılabilir mi? 

E) Kan bağışı yapmak hangi şartlara bağlanmıştır?

18. • Sözlükte istenen, arzulanan, kendisine çağrılan şey de-

mektir.

 • Dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen 

ve terk edilmesi kınanmayan işleri ifade eder.

 • İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak, fakirlere zekâtın dışında 

yardım etmek, güler yüzlü olmak gibi ahlakı güzelleşti-

ren davranışlardır.

 Derste yukarıdaki bilgileri veren bir öğretmenin aşağı-

daki kavramlardan hangisini anlattığı söylenebilir?

A) Farz B) Vacip C) Mekruh

 D) Mendup E) Sünnet-i müekkede 

19. • “O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işitecek-

lerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür.” (Kâf, 50:42)

 • “Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüp-

he yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri dirilte-

cektir.” (Hac, 22:7)

 Bu ayetlerin altı çizili bölümlerinde ahiretin aşamaların-

dan hangisine işaret edilmiştir?

A) Berzah B) Sırat C) Ba’s

 D) Mizan E) Mahşer 



21. - 25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal 
olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar 
cevaplayacaktır.
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21. İnsan, eylemlerini kafasına göre düzenleyemez. İnsan bir 

eylemde bulunurken hangi eylemlerinin iyi hangilerinin kö-

tü olduğunu düşünürken bunu, yaşadığı toplumu dikkate 

olarak yapmalıdır. Hangi eylemlerin iyi hangilerinin kötü ol-

duğuna yaşanılan toplum karar verir.

 Yukarıdaki açıklamalar aşağıdakilerden hangisi ile iliş-

kilendirilebilir?

A) İdea B) Arkhe C) Etik

                    D) Metafizik                   E) Diyalektik

24. • Bilgiler kişilere ve ortamlara göre değişir.

 • Bilgiler göreli olduğundan evrensel, genelgeçer doğru-

lardan söz edilemez.

 • Doğru bilgi kişinin işine yarayan, sorun çözen bilgidir.

 Yukarıdaki açıklamalar hangi felsefi yaklaşımla ilişkilen-

dirilebilir?

A) Relativizm B) Empirizm C) Rasyonalizm

 D) Kritisizm E) Fenomenoloji 

25. I. Mitolojiden ayrışmaktadır.

 II. Akıl ve gözlem ön plandadır.

 III. Kuşkuya yer yoktur.

 IV. Doğa felsefesi gelişmiştir.

 Yukarıdakilerden hangileri MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl fel-

sefesinin özellikleri arasında yer almaz?

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

 D) III ve IV E) Yalnız IV 

23. Felsefenin ele aldığı tüm konuların içine girmiş bir cin gibi-

dir, şüphe. Bu cin; felsefenin, düşünen beynin yani insanın 

içindedir.

 Bu parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden 

hangisi vurgulanmaktadır?

A) Evrensel olma           B) Rasyonel olma

C) Öznel olma           D) Kuşkucu olma

                               E) Refleksif olma

22. Platon’a göre, duyularla alınan izlenimlerde bilgi bulunmaz. 

Bilgi bu izlenimler hakkındaki düşünüşlerde bulunur; zira 

görünüşe göre varlığa ve gerçeğe bu alanda varılır; duyu-

larla varmak imkânsızdır.

 Platon’un bu yaklaşımının temelinde aşağıdaki görüşler-

den hangisi vardır?

A) Hiçbir zaman doğrulara ulaşılamaz.

B) Doğru bilginin kaynağı akıldır.

C) Her şeyden kuşku duyulmalıdır.

D) Doğru bilgi duyulara dayanır.

E) Bilginin tek kaynağı deneyimlerdir.
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2. Üç yıl üst üste şampiyon olan Ahmet’in şampiyon olduğu 

yıllarla ilgili aşağıdaki özellikler verilmiştir. 

Yıl Özelliği

X X asal

Y
Y

2
  asal

Z
Z

3
  asal

Yukarıdaki özelliklere uygun ardışık yıllar aşağıdakiler-

den hangisinde doğru verilmiştir?

A) 
X = 1993

Y = 1994

Z = 1995

 B) 
X = 2011

Y = 2012

Z = 2013

 C) 
X = 2017

Y = 2018

Z = 2019

 D) 
X = 2018

Y = 2019

Z = 2020

 E) 
X = 2019

Y = 2020

Z = 2021

 

1. Üçgen içine yazılı x sayısı için aşağıdaki gösterim yapılıyor.

x = 3x

Buna göre,

5=2a + 2

eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır?

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

3. 
 

1. Kap 2. Kap

237

685

341

884

734

942

Yukarıda 6 tane karta yazılmış olan üç basamaklı doğal sa-

yıların, 9’a bölümünden kalan; tek sayı ise 1. kaba, çift sayı 

ise II. kaba atılıyor. 

Buna göre,

  I. 1. kaptaki kartların üzerindeki tüm sayıların toplamının 

11’e bölümünden kalan 7’dir.

 II. 2. kaptaki kartların üzerindeki tüm sayıların toplamı bir 

tam kare değildir.

III. 2. kaba atılacak en büyük sayı yazılı kart yanlışlıkla 1. 

kaba, 1. kaba atılacak en küçük sayı yazılı kart yanlış-

lıkla 2. kaba atılacak olsa 2. kaptaki kartların üzerindeki 

tüm sayıların çarpımı 4 ile tam bölünür.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

 D) I ve III E) Yalnız II 

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

3. Bu testin cevaplanmasý için tavsiye olunan süre 45 dakikadýr.
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4. Birim karelerden oluşan ve her birim karenin alanının 1 km2 

olduğu bir harita üzerinde X, Y, Z, T, M ve N şehirlerinin ko-

numları şekildeki gibi gösterilmiştir.

M

O

Z

X Y
N

T

X, Y, Z, T, M ve N şehirlerinin O noktasına olan en kısa uzak-

lıklarını km cinsinden bulan Ahmet, bulduğu değerlerle bir 

A kümesi yazıyor.

Buna göre,

 A kümesinin eleman sayısı 4’tür.

 A kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin kesişiminin 

eleman sayısı 3’tür.

 A kümesi ile tam sayılar kümesinin kesişiminin eleman 

sayısı 1’dir.

 A kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin kesişiminin ele-

man sayısı 1’dir.

 N doğal sayılar kümesi olmak üzere,  A – N  kümesinin 

eleman sayısı 3’tür.

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

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

7. Üç arkadaş olan Zeynep, Tuğçe ve Meltem lunaparka git-

mek için babalarından harçlık almıştır.

•   Zeynep, Tuğçe ve Meltem’in almış oldukları harçlık mik-

tarları sırasıyla 8, 6 ve 9 ile orantılıdır.

•   Lunapark dönüşünde ise Zeynep, Tuğçe ve Meltem’in 

kalan harçlık miktarları sırasıyla 4, 3 ve 5 ile orantılıdır.

•   Zeynep lunaparkta 372 TL harcamıştır.

Buna göre, Tuğçe lunaparkta kaç TL harcamıştır?

A) 271 B) 275 C) 279

 D) 285 E) 289 

5. 
 

x
5

2 03
2

- =c m  denkleminin diskriminantı  m,

x
2

3 0
2

- =  denkleminin diskriminantı  n,

x
2

5
2 0

2
3+

- =  denkleminin diskriminantı  p

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) m < n < p B) m < p < n C) p < n < m

 D) p < m < n E) n < p < m 

6. “KALBUR” isminin bütün harfleri ayrı ayrı kartlara yazılıp sayı 

doğrusu üzerinde rastgele, sıfırdan farklı sayıların üzerine 

yerleştirilmiştir.

K A L B U R

Harflerin yerleştirildiği sayılar şekildeki gibi küçükten bü-

yüğe doğru sıralı halde gösterilmiştir. Harfler gösterildikleri 

sayılara eşit olmak üzere aşağıdaki bilgiler vermiştir.

•  |K| + |U| = |B| + |R|

•  |L – K| = 2 : B

•  |U – L| = |R – B|

•  |B – A| = |U|

Buna göre,

  I. K + A + R = 0’dır.

 II. Harflerin işaretleri aşağıdaki gibidir:

 K A L B U R

– – + + + +

III. |L – A| = 5  ise  K + B + U = 5’tir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III 
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8. İçerdiği tüm rakamların ayrı ayrı karelerinin toplamının alın-

ması işlemi sürekli olarak tekrarlandığında 1 sayısına ulaşı-

lıyorsa bu sayıya “uçsuz sayı” denir.

Örnek:

23 sayısı için;

 23 = 22 + 32 = 13

 13 = 12 + 32 = 10

 10 = 12 + 02 = 1

olduğundan 23 uçsuz sayıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uçsuz sayı değildir?

A) 13 B) 19 C) 68 D) 89 E) 100

10. Öğretmen Ender Bey tahtaya A, B ve C noktalarını aşağı-

daki gibi işaretliyor. 

�

�

�

Ender Bey, bu noktalarla ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor.

A ile B noktası arasındaki uzaklık c birim, B ile C noktası 

arasındaki uzaklık a birim, A ile C noktası arasındaki uzak-

lık b birimdir.

a + b = 20 3   tür.

b + c = 10 7   dir.

a + c = 25 2   dir.

Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) a < b < c B) b < c < a C) a < c < b

 D) c < a < b E) b < a < c 

9. Soru:

“Bir futbolcuya yeni sezonda takımı tarafından iki ayrı teklif 

yapılmıştır. Bu teklifler aşağıdaki gibidir:

Teklifler Sabit ücret
Oynadığı maç 
başına prim

1. teklif 0 TL 10 000 TL

2. teklif 200 000 TL 1 000 TL

Bu futbolcu, 1. teklifi tercih ettiğine göre oynaması gereken 

maç sayısı en az kaçtır?”

x, futbolcunun oynadığı maç sayısını göstermek üzere, 

yukarıdaki sorunun çözümünde kullanacağımız mate-

matiksel ifade aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 200 000 + 1 000 : x < 10 000 : x

B) 200 000 – 1 000 : x < 10 000 : x

C) 200 000 – 1 000 : x > 10 000 : x

D) 200 000 + 1 000 : x < 0

E) 200 000 – 1 000 : x > 0

11. 200 kişilik bir okulda her öğrenciye yılda bir proje ödevi 

ve her dönem bütün derslerden bir performans ödevi ve-

rilecektir. Bir yılda iki dönem vardır. Bu ödevler, elektronik 

posta yoluyla öğretmenlere teslim edilecek, kâğıt çıktı alın-

mayacaktır. Bu şekilde doğanın korunması için katkı sağla-

nacaktır.

Kâğıtlara yapılacak ödevlerle ilgili aşağıdakiler bilinmek-

tedir:

• Öğrenciler proje ödevi için 10, her bir performans ödevi 

için 5 yaprak kâğıt kullanmaktadır.

• 1 yaprak kâğıt, yaklaşık 4 gramdır.

• 256 kg kâğıt, 16 ağacın kesilmesiyle elde edilmektedir.

Bu okulda her sınıf seviyesinde 10 farklı ders bulunduğu 

ve tüm öğrencilerin istenene uygun olarak yaptığı dik-

kate alınırsa, bu ödevlerin kâğıt çıktı olarak alındığı ge-

çen 4 yılda proje ve performans ödevleri için kullanılan 

kâğıtlar kaç tane ağacın kesilmesine neden olacaktır?

A) 5,5 B) 12,5 C) 20 D) 22 E) 24
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Şekilde düzgün sekizgen biçimindeki koşu pistinin A nokta-

sında bulunan Aycan ile Barış oklar yönünde aynı anda sa-

bit hızlarla koşmaya başlıyor.

Aycan ile Barış ilk kez B köşesinde karşılaşıyorlar. Karşılaş-

tıktan sonra da koşmaya devam ediyorlar ve Barış karşılaş-

tıktan 90 saniye sonra ilk kez A noktasına varıyor.

Buna göre, Aycan A noktasından başlayıp tekrar A nok-

tasına geldiğinde (bir tur) geçen zaman kaç saniyedir?

A) 200 B) 240 C) 300 D) 320 E) 400

14. 
 

Kutay, aşağıdaki kurallara göre dört farklı renkte balonu 

patlatacaktır. 

•  Mavi balon ve sarı balon art arda patlatılamaz.

•  Kırmızı balon, yeşil balondan sonra patlatılıyor.

•  Mavi balon, sarı balondan önce patlatılıyor.

Buna göre Kutay balonları renk bakımından kaç farklı sı-

ralama ile patlatabilir?

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

15. İki pozitif sayının aritmetik ortalaması bu iki sayının toplamı-

nın yarısına eşittir.

İki pozitif sayının geometrik ortalaması bu iki sayının çarpı-

mının kareköküne eşittir.

İki sayının aritmetik ortalaması AO, geometrik ortalaması 

GO ise AO ile GO arasında AO  GO eşitsizliği sağlanır. 

Yukarıdaki bilgileri tahtaya yazan öğretmen bu bilgilerden 

de faydalanarak aşağıdaki soruyu çözmüştür.

SORU:

x ve y pozitif gerçek sayıları için, x + y = 4 olduğuna göre, 

x y
1

1
1

1
+ +c dm n 

ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Buna göre, sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D) )E
4
1

2
1

2
4
9

4
11

13. 
  

“Şekildeki üçgenin üzerindeki dairelere 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sa-

yılarını öyle yerleştiriniz ki üçgenin her bir kenarındaki sayı-

ların toplamı eşit olsun.”

Yukarıda tanımlanan sayı yerleştirme işlemini yapıldı-

ğında,

I. Üçgenin köşelerindeki dairelere gelecek sayıların top-

lamı 6 olabilir.

II. Üçgenin köşelerindeki dairelere gelecek sayıların top-

lamı 9 olabilir.

III. Üçgenin köşelerindeki dairelere gelecek sayıların top-

lamı 15 olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

 D) Yalnız I E) II ve III 
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16. 
  

,

( )

x
3 0 2

1
5
1

2
13

243

9
1

8

1

1
2

1
1

3

1
1

26

1

2

2 2 2
$ $ $f

+

-

+ +

-

-

- - -e e eo o o

işleminin sonucu doğal sayı olduğuna göre,  

  I. x  in alabileceği dört tane negatif tam sayı değeri vardır.

 II. x  in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri 6 dır.

III. x  in alabileceği en küçük değer –12 dir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

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

18. Sınav öncesi öğrencilerine genel tekrar yapan Banu Öğret-

men akıllı tahtaya aşağıdaki soruyu yansıtmıştır.

 

2,5

Yukarıdaki eşit kollu terazinin sağ kefesine konulan cismin 

kütlesi üzerine yazılmıştır.

Ahmet’in dükkanında bulunan cisimlerin her birinin kütlesi 

ve o cisimden kaç tane olduğu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 
Kütlesi (kg) Sayısı

10–2 75

10–1 12

2,5 : 10–2 28

Terazinin dengeye gelebilmesi için terazinin sol kefesine 

tabloda bilgisi verilen cisimlerden en az p tane koymak ge-

rektiğine göre, p’nin değeri kaçtır?

Yukarıdaki sorunun çözümünü yapıp p sayısını bulan Banu 

Öğretmen sonra aşağıdaki soruyu öğrencilerine sormuştur:

x d [–1, p] için x2 – 2x ifadesinin alabileceği kaç farklı tam 

sayı değeri vardır?

Buna göre, Banu Öğretmen’in öğrencilerine sorduğu bu 

sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4093 B) 4097 C) 9798

 D) 9802 E) 9809 

17. x bir doğal sayı olmak üzere x x2=  ile modelleniyor.

Buna göre, 

I. 1 3 4 5 1+ + = + ’dir.

II.  a, b, c birer tek doğal sayı olmak üzere,

          a b c+ +  

 işleminin sonucu 89 olamaz.

III.  a, b, c birer tek doğal sayı olmak üzere, 

          a b c+ +  

 işleminin sonucu 139 olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III

 D) I ve II E) I,  II  ve  III 
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21. Öğretmen, tahtaya Şekil 1’deki kareyi çizdikten sonra,

“Bu kareyi eşit olması gerekmeyen koşulda karelere ayıra-

cağız. Bu işlemi 6 kareye ayırarak yapmak isteyen var mı?” 

demiştir. 

Fatih Şekil 2’deki şekli çizdikten sonra öğretmenine

“6 tane kareye ayırdım, uygun mu?” der. 

Öğretmen “Aferin, koşula uygun ayırdın!” der.

Şekil 1 Şekil 2

Öğretmen bu kez tahtaya Cafer, Derya ve Emel’i kaldırır. 

Şekil 1’deki kareyi, “Cafer sen 7, Derya sen 9 ve Emel sen 

11 kareye, yukarıda söylediğim koşula uygun olarak ayı-

rın.” der. 

Buna göre, bu üç öğrenciden hangileri öğretmenin söy-

lediği koşullara uygun çizim yapabilir?

A) Yalnız Cafer   B)  Yalnız Derya

C) Cafer ve Derya   D)  Derya ve Emel

 E)  Cafer, Derya ve Emel 

 

22. Bir marketin manav reyonunda alışveriş için hesap yapan 

Şevket Bey,

•  1 kg muz ile 3 kg erik yerine 9 kg domates,

•  1 kg erik yerine 1 kg muz ile 1 kg domates

alabileceğini hesaplıyor.

Buna göre, Şevket Bey 6 kg muz yerine kaç kg doma-

tes alabilir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) 10

 

20. Her birinde 3x tane bisküvi olan kutulardan 9y tanesi ile bir 

palet oluşturuluyor. 

Bu paletlerle yüklenecek birinci kamyonun kasası, 27  
2x + y

3
  

tane bisküvi alabiliyor.

İkinci kamyon ise 5y taneden oluşan çubuk kraker kutuların-

dan 125x tanesiyle yapılan paletlerle dolduruluyor. Bu kam-

yonun kasası ise 252x tane çubuk kraker alabiliyor.

Buna göre, birinci ve ikinci kamyonun alabilecekleri pa-

let sayılarının çarpımı kaçtır?

(Palet: Sanayide çeşitli amaçlarla kullanılan yayvan ve ge-

niş levha.)

A) 3x + y : 5x – y B) 15x – y C) 52x – y : 3x + y

 D) 15x + y E) 152x – y 

19. Aşağıdaki tabloda her satırdaki sayılar arasına dört işlem-

den (+, -, # , ') uygun olanlar konularak sonuç kısmı elde 

edilmiştir. Her satırın aynı sütununa gelen işlemler aynı ola-

caktır. Bununla ilgili bir örnek aşağıda verilmiştir.

Örnek:

Sonuç

1 # 2 - 5 = –3

4 # 3 - 9 = 3

7 # 9 - 9 = 54

1 # 5 - 5 = 0

Aşağıdaki tablo yukarıdaki mantıkla ama farklı sayılar ve 

farklı işlemlerle oluşturulmuştur.

Sonuç

14 8 5 = 11

9 14 25 = 20

11 5 7 = 13

8 2 10 = ?

Buna göre, “?” olan yere aşağıdaki sayılardan hangisi 

gelmelidir?  

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19
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23. Aşağıda, bir yayınevine alınacak yazarlar için belirlenen  

dört ölçüt ve puanları gösterilmiştir.

• InDesign programını kullanma : 16 puan

• JavaScript ile komut dosyası yazma : 24 puan

• Illustrator programını kullanma : 28 puan

• Daha önce bir kitap yazma   : 32 puan

Bu şirkete başvuran adaylar,

 her ölçüt için belirlenen puanın en az yarısını,

 100 tam puanın en az 70’ini

aldıkları takdirde ön elemeyi geçmiş sayılmaktadır.

K puan alan Kenan, ön elemeyi geçen bir aday olup “daha 

önce bir kitap yazma” ölçütünden 30 puan, “Illustrator prog-

ramını kullanma” ölçütünden ise 24 puan almıştır.

C puan alan Ceren’in “her ölçüt için belirlenen puanın en az 

yarısını alma” şartını sağlayamadığı bilinmektedir.

K ve C birer tam sayı olduğuna göre, C – K farkı en fazla 

kaçtır?

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

25. 

V1

V2

M2

M3
M1

1. Depo

2. Depo

Yandaki düzenekte;

•    1. depoyu M1 musluğu

t = 0  anından başla-

yarak sabit hızla dol-

durmaktadır.

•    1. depodaki suyu, M2 

musluğu sabit hızla 

2. depoya boşaltmak-

tadır.

• 2. depoya dolan suyu, M3 musluğu sabit hızla, bir motor 

yardımıyla 1 numaralı depoya aktarmaktadır.

 V1, 1. depoya dolan suyun hacmi (litre) 

  t, süre (saat) 

olmak üzere, 1. depodaki suyun hacim - zaman grafiği aşa-

ğıda verilmiştir.

210

130

100

20 3 5
t (saat)

V1 (litre)

Buna göre, 2. depodaki suyun hacim-zaman grafiği aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

40 40

2 3 5
t (saat)

V2 (litre)

20

30

2 3 5
t (saat)

V2 (litre)

20

30

2 3 5
t (saat)

V2 (litre)

20

30

2 3 5
t (saat)

V2 (litre)

A) B)

C)

20

40

2 3 5
t (saat)

V2 (litre) D)

E)

24. 
 

(x – 1)
2  br 

br
 

x 
– 

 1 4
)

)

x 
– 

 3 4
)

)
)

br 

x –  1
2 ) 2

2
2

Kenar uzunlukları şekilde verilen metalden yapılı içi dolu dik-

dörtgenler prizması biçimindeki bir cisim tamamı su dolu 

havuza bırakıldığında havuzdan br
1

2
3

10
 su taşmaktadır.

Buna göre, x’in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) B) C) D) E)
8

11
4
5

8
9

8
7

1
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26. 

Remzi’nin sadece renkleri farklı olan eş büyüklükte 6 mavi 

topu, 4 kırmızı topu ve 3 tane pembe topu vardır.

Bu topları şekildeki boş kutuya istediği sayıda atacaktır.

Remzi kutunun içine en az bir tane mavi top atmak şar-

tıyla bu topları bu boş kutuya en fazla kaç farklı şekilde 

atabilir?

A) 4! • 3! • 6! B) 5! • 4! • 3! C) 4! • 4! • 3!

 D) 120 E) 60 

27. TANIM:

 a  ve  b  birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere,  A  pozi-

tif tam sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi

A = ax : by  ise

A  nın pozitif tam sayı bölenleri sayısı  (x + 1) : (y + 1)  dir.

n, pozitif tam sayı olmak üzere,  10 ∙ 12n  sayısının po-

zitif tam sayı bölenleri sayısı aşağıdakilerden hangisine 

eşit olabilir?

A) 120 B) 100 C) 81 D) 72 E) 60

28. 

 

Q(x) = (2x – 3) br
2

Yukarıdaki içinde havuz bulunan arsanın alanı P(x) birim-

kare, havuzun alanı Q(x) = (2x – 3) birimkaredir.

P(x)  polinomuyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

  Baş katsayısı 3’tür.

   Sıfırları (kökleri), sıfırdan farklı P(0) ve P(1) sayı-

larıdır.

  Derecesi 2’dir.

Buna göre,  x = 3 için arsanın alanı, havuzun alanından 

kaç birimkare fazladır?

A) B) C) D) E)
3

43
14

3
41

3
40

15

29. Ali, elindeki parasının %80’ini hisse senedine yatırıyor ve 

%20 zarar ediyor. Daha sonra elindeki tüm parasını dövize 

yatırıyor ve %20 kâr elde ediyor.

Başlangıca göre, Ali'nin kâr - zarar durumu ile ilgili aşa-

ğıdakilerden hangisi doğrudur?

A) %8 kâr B) %18 zarar C) %0,8 kâr

 D) %8 zarar E) Ne zarar, ne kâr 
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31. Çevresi 48 cm olan ABCD eşkenar dörtgeninin köşelerini 

merkez kabul eden ve her birinin yarıçapı 6 cm olan dört 

daire çizildiğinde, B ve D merkezli daireler birbirine dıştan 

teğet oluyor.

Buna göre, B ve D merkezli dairelerin eşkenar dörtge-

nin içerisinde kalan kısımlarının alanları toplamı kaç 

cm2 dir?

A) 15p B) 18p C) 21p D) 24p E) 30p

32. 

A

A

B

B

C

C

Şekil 1

Şekil 2

D

DE
a
b

x

C'

Yukarıdaki şekil 1 de, ABC üçgeni biçimindeki kâğıt, C 

köşesinden [AD] boyunca katlandığında Şekil 2 deki gibi 

[AC'] ^ [BC] oluyor.

m(AéDB) = a  ve  m(BéDC') = b  olmak üzere, 

b – a = 15° 

olduğuna göre,  m(AéCB) = x  kaç derecedir?

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

33. 

3
12

A

A

B

B

45°

Şekil 1

Şekil 2

Yukarıdaki Şekil 1 de, eni 12 cm, yüksekliği 6 cm olan dik-

dörtgenler prizması biçimindeki kapalı kabın içerisinde 3 cm 

yüksekliğinde su vardır.

Bu kap, Şekil 2 deki gibi [AB] kenarı etrafında ok yö-

nünde 45° döndürüldüğünde içerisindeki suyun yüksek-

liği kaç cm olur?

) ) ) ) )A B C D E
2

9
3 2 4 2 5 2

2

11

30. EAN-13 barkod sistemi, 13 haneden oluşan bir koddur. 

Ürünlerin üzerine yapıştırılan barkod etiketlerinin, barkod 

okuyucu cihazlar tarafından okutulması sonrasında 13 ha-

neye dönüştürülür.

EAN kodunun ilk 3 hanesi ülke kodudur ve Türkiye için 

869’dur. Ondan sonra gelen 4 hanesi firma kodu ve sonra 

gelen 5 hane, ürünü tanımlayan mamül kodudur. Son hane 

ise kontrol kodudur ve diğer rakamların hatalı okunmasını 

engellemek için aşağıda verilen formülle hesaplanır.

Örneğin;  869975329368/9  kodu tarayıcıdan geçirilirken 

kontrol basamağı aşağıdaki adımlarla hesaplanır.

  I. Sağdan başlayarak, kontrol kodundan sonraki ilk hane 

tek (T) olmak üzere tüm haneler sırayla tek (T) ve çift (Ç) 

basamak diye ayrılır. 

        869975329368/9

        ÇTÇTÇTÇTÇTÇT

 II. Tek hanedeki rakamlar toplanır ve 3 ile çarpılır.

 (8 + 3 + 2 + 5 + 9 + 6) : 3 = 33 : 3 = 99

III. Çift hanedeki rakamlar toplanır.

 6 + 9 + 3 + 7 + 9 + 8 = 42

IV. II ve III. adımdaki değerler toplanır ve 10’un katı olacak 

şekilde rakam eklenir.

 99 + 42 = 141  ®   141 + 9 = 150

 Kontrol kodu 9 olarak bulunur.

Bu kurala göre, aşağıdaki kodlardan hangisi okutuldu-

ğunda hata verir?

A) 869123412780/3  B) 869123466789/9

C) 869123412799/5  D) 869123412429/1

E)  869123412063/7
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35.       

9

A

E F

BC D

A BC D

E' F'

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 1 de, dikdörtgen biçimindeki bir tablo, toplam uzun-

luğu 38 birim olan bir ip ile A ve B çivilerinden duvara asıldı-

ğında ABFE bir dikdörtgen ve |BF| = 9 birim oluyor.

Tablo, A ve B çivilerine eşit uzaklıkta ve aynı yükseklikte 

olan C ve D çivilerine takıldığında ipin toplam uzunluğu de-

ğişmiyor (Şekil 2). Bu durumda tablo yerden 6 birim yük-

selmiş oluyor.

Buna göre,  |CD|  kaç birimdir?

A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36

36. 

A B

CD aa

b H

Yukarıdaki şekilde, çevreleri eşit olan ABCD ikizkenar 

yamuğu ile bir kare verilmiştir.

Karenin bir kenarı yamuğun [DC] kenarına eştir.

[DH] ^ [AB], |DC| = a ve |AH| = b olmak üzere,

a ve b cm türünden birer tam sayı olduğuna göre, 

yamuğun alanı en az kaç cm2 dir?

A) 4ñ3 B) 4 C) 3ñ3 D) 3 E) 6

34. 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Yukarıdaki şekilde, üzerinde üç adet ışık kaynağı bulunan 

ve yere dik olan direğin yanında bir öğrenci sabit bir nok-

tada bulunmaktadır.

2 numaralı ışık kaynağının 1 ve 3 numaralı ışık kaynaklarına 

uzaklıkları eşittir.

Şekil 1 de, 1 no lu ışık kaynağı açıkken öğrencinin gölgesinin 

uzunluğunun, öğrencinin direğe uzaklığına oranı 3 oluyor.

Şekil 2 de, 2 no lu ışık kaynağı açıkken öğrencinin gölgesinin 

uzunluğunun, öğrencinin direğe uzaklığına oranı 1 oluyor.

Buna göre, Şekil 3 de, 3 no lu ışık kaynağı açıkken 

öğrencinin gölgesinin uzunluğunun, öğrencinin direğe 

uzaklığına oranı kaçtır?

) ) ) ) )A B C D E
5
2

2
1

3
1

5
4

5
3



TYTTEMEL MATEMATÝK TESTÝ A

27TYT DENEME - 3

Y
a

n
ıt

 Y
a

y
ın

la
rı

37. 

Şekil 1 Şekil 2

Yukarıdaki şekil 1 de, dikdörtgen biçimindeki bir masa ve 

üzerindeki düzgün altıgen biçimindeki masa örtüsünün üst-

ten görünümü verilmiştir. Bir kenarı 40 cm olan örtünün 

tamamı görünmektedir.

Masa örtüsü merkezi etrafında 30° çevrilince Şekil 2 deki 

görüntü oluşuyor ve örtünün bir kısmı masanın iki tarafından 

aşağıya sarkıyor.

Buna göre, örtünün sarkan kısımlarının alanları toplamı 

kaç desimetrekaredir?

A) 56 – 32ñ3 B) 64 – 32ñ3 C) 56ñ3 – 72

 D) 48ñ3 – 72 E) 56ñ3 – 96 

39. 

B Deniz

A

O

Cihan

Şekil 1

Yukarıdaki Şekil 1 de, aynı merkezli dairesel koşu pistlerin-

den yarıçapı 16 birim olan pistin A noktasından Cihan, ya-

rıçapı 20 birim olan pistin B noktasından Deniz, aynı anda 

sabit hızla koşmaya başlıyorlar. İkisi de aynı anda 1 tam tur 

atarak ilk başladıkları noktaya geri geliyorlar.

B

A

O

Cihan

Şekil 2

Deniz

Daha sonra, Şekil 2 de, Cihan ve Deniz pistleri değiştiriyor 

ve ikisi de önceki hızlarını değiştirmeden yine A ve B nok-

talarından aynı anda aynı yöne doğru koşmaya başlıyorlar.

Cihan 1 tam tur koşarak B noktasına geri geldiğinde, Deniz 

dairesel pist üzerindeki bir C noktasında bulunuyor.

Buna göre, A ve C noktalarının belirttiği O merkezli en 

küçük yay parçasının ölçüsü kaç derecedir?

A) 132,5 B) 145 C) 157,5 D) 162,5 E) 172

40. Taban alanı 1 birimkare, yüksekliği 2 birim olan kare dik 

prizma biçimindeki birbirine eş iki tahta blok “L” harfi 

oluşturacak biçimde birinin tabanı diğerinin yan kenarına 

çakıştırılarak yapıştırılıyor.

Buna göre, oluşan yeni cismin birbirine en uzak iki kö-

şesi arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 2ñ2 B) 3 C) 2ñ3 D) ò14 E) ò15

38. 

3x+4y – 24=0

xO

y

Yukarıdaki odanın karşı duvarında kare biçiminde iki adet eş 

pencere vardır. Soldaki pencerenin bir köşesi duvara dayalı 

bulunan doğrusal kornişin üzerindedir.

Odanın karşı duvarı şekildeki gibi dik koordinat düzlemine 

taşındığında korniş, denklemi 3x + 4y – 24 = 0 olan doğru 

üzerinde bulunmaktadır.

Buna göre, kare pencerenin bir kenarı kaç birimdir?

) ) ) ) )A B C D E
5

19
5

18
7
24

5
24

7
25
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1. Bir I ışık ışınının saydam K, L, M ortamlarında izlediği yollar 

Şekil - I ve Şekil - II’deki gibidir.

 K, L, M ortamlarının kırıcılık indisleri sırasıyla nK, nL, nM 

olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?

A) nK < nL < nM             B) nM < nL < nK

C) nK = nL < nM             D) nL < nM < nK

                                 E) nM < nK = nL

L

K

M

L

normal normal

a

a

I
I

3. Bir mağazanın deposunda çalışan Mert, eşyaların taşınma-

sında kullanılan forklift aracının sürücüsüdür. Bir müşterinin 

satın aldığı buzdolabının teslimatı için mağaza deposuna ya-

naşan bir kamyonete forklift ile buzdolabını yükleme göre-

vini alan Mert, buzdolabını şekildeki gibi forklift ile kaldırıp, 

yavaş yavaş, yani ani hareketler yapmadan taşıyor. Kamyo-

nete yaklaştığında forkliftin hızını yavaş yavaş düşürüp, dur-

duruyor. Kamyonete yüklemeyi yaptıktan sonra, buzdolabı-

nı kamyonetin kasasına sabitliyor. Yola çıkan kamyonetin 

sürücüsü ise mesafenin en kısa olduğu yolu tercih ederek 

müşteriye teslimatı yapıyor.

 Bu olayda,

 I. Mert’in, forklifti yavaş yavaş yani ani hareketler yapma-

dan kullanması.

 II. Mert’in, forkliftin hızını yavaş yavaş düşürerek durdur-

ması.

 III. Mert’in, buzdolabını kamyonetin kasasına sabitlemesi.

 IV. Kamyonet sürücüsünün mesafenin en kısa olduğu yolu 

tercih etmesi.

 yukarıda verilenlerden hangileri, Newton’un hareket ya-

salarından eylemsizlik prensibi nedeniyle buzdolabının 

zarar görmesini engellemek için yapılmıştır?

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

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

2. Bir kaptaki suyun içine konulan K ve L cisimlerinin sudaki 

denge konumları şekildeki gibidir. Suya bir miktar tuz katı-

lıp karıştırılıyor.

 Buna göre, son denge konumuna ulaşıldığında,

 I. K cismi yüzer.

 II. L cismi askıda kalır.

 III. K’ye etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü değişmez.

 IV.  L’ye etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü değişmez.

 yargılarından hangileri yanlıştır?

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

                  D) I ve III                           E) II ve IV

su

K

L

1. Bu testte sýrasýyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarýna ait toplam 20 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

3. Bu testin cevaplanmasý için tavsiye olunan süre 25 dakikadýr.
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7. Özdeş X, Y, K, L, M lambaları ile kurulan elektrik devreleri 

Şekil - I ve Şekil - II’deki gibidir.

 

 Bu devrelerdeki X ve Y lambaları bağlı oldukları duylar-

dan sökülürse; K, L, M lambalarının parlaklıkları için ne 

söylenebilir?

K L M

A) Söner Azalır Artar

B) Artar Değişmez Artar

C) Değişmez Artar Azalır

D) Söner Değişmez Değişmez

E) Artar Azalır Artar

X

Y

K

L

M

5. Oda sıcaklığındaki su ile doldurulmuş bir çaydanlık, yan-

makta olan bir ocağın üstüne konulduğunda, çaydanlık-

taki suyun,

 I. Isısı artar.

 II. İç enerjisi artar.

 III. Sıcaklığı artar.

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

4. Dalgaların bir enerjiye sahip olduğunun göstergesi ola-

rak,

 I. Su dalgalarının kıyılara çarpması sonucunda kıyılarda 

aşınmaya sebep olması.

 II. Güneş’ten gelen ışınların Dünya’yı ısıtması.

 III. Böbrekte oluşan taşların yüksek frekanslı ses dalgala-

rıyla kırılması.

 olaylarından hangileri kullanılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

6. Aynı cins atomların ya da moleküllerin kendi aralarındaki çe-

kim kuvvetine kohezyon (birbirini tutma) denir.

 Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangileri kohezyon kuv-

vetinin etkisi ile gerçekleşmez?

A) Katıların sabit bir şekle ve hacme sahip olması.

B) Okyanuslardaki suların bir arada durması.

C) Su damlasının küresel bir yapıda dağılmadan durması.

D) Bir yüzeyde birbirine yakın olan su damlalarına kürda-

nın ucuyla dokunulduğunda damlaların birleşerek bü-

yük bir su öbeği hâline gelmesi.

E) Sıvıların bulundukları kabın iç yüzeyine tutunarak kabın 

şeklini alması.

8. CN– , NH+
4  ve H3O+ iyonlarına ait;

 I. Toplam nükleon sayısı

 II. Toplam elektron sayısı

 III. Toplam proton sayısı

 niceliklerinden hangileri arasında CN– > NH+
4 = H3O+ 

ilişkisi vardır? (11H, 12
6C, 14

7N, 16
8O)

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

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

 Ağzı açık iki özdeş kaba, aynı koşullarda, eşit hacimlerde    

X ve Y saf sıvıları ayrı ayrı konulmuştur. Bir süre sonra saf 

sıvıların durumu şekilde verilmiştir.

 Buna göre, X ve Y sıvılarına ait;

 l. Viskozite

 ll. Buharlaşma hızı

 lll. Kaynama sıcaklığı

 IV. Moleküller arası çekim kuvveti

 niceliklerinden hangilerinin X sıvısı için daha büyük ol-

ması beklenir? (V : Hacim)

A) Yalnız ll B) Yalnız lll C) l ve ll

 D) l ve lll E) ll ve lV 

V

V

9. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlış ve-

rilmiştir?

İyon Lewis yapısı

12Mg2+ Mg2+A)

B) 8O
2–

C)

13Al3+ Al3+E)

D)

6C
4–

4–
C

11Na+ +
Na

2–
O

12. 

 1 litre saf suya bir miktar NaBr katısı ilave edilerek çözün-

mesi sağlanıyor.

 Oluşan çözeltinin;

 I. Yoğunluk

 II. Kaynama noktası

 III. Donma noktası

 niceliklerinden hangileri aynı şartlardaki saf suya göre 

daha yüksek değerdedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

1 atm

1 L

NaBr

11. 

 CaCO3 bileşiği yukarıdakilerden hangilerinin yapısında 

bulunmaz?

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

 D) I ve III E) II ve III 

Travertenler

Ampul teli
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13. 

 Saç jölesi ile ilgili;

 I. Saça şekil vermek amacıyla kullanılan sentetik kozme-

tiklerdir.

 II. Yapılarında zararlı kimyasal maddeler bulunur.

 III. Aşırı kullanımı saç dökülmesine neden olabilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

15. Dört farklı canlı türünde görülen eşeysiz üreme yöntemleri 

şekilde gösterilmiştir.

 Bu üreme çeşitleri arasında aşağıdakilerden hangisine 

bir örnek yoktur?

A) İkiye bölünme 

B) Tomurcuklanma ile üreme 

C) Vejetatif üreme

D) Rejenerasyon ile çoğalma 

E) Sporla üreme 

EŞEYSİZ ÜREME

K

L

M

NParamesyum

Tohumsuz bitki

Deniz yıldızı

Hidra

16. Hücrelerde deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit 

(RNA) olmak üzere yapısal ve fonksiyonel yönden birbirin-

den farklı iki çeşit nükleik asit bulunur.

 Bu iki çeşit nükleik asit için aşağıdaki ifadelerden han-

gisi doğru olamaz?

A) C, H, O, N ve P elementleri içeren bu polimerler, çok sa-

yıda nükleotidin belirli bir düzen içerisinde bir araya gel-

mesiyle oluşur.

B) Ökaryot hücrelerde DNA çekirdekte bulunur ve bölün-

me olayı dışında çekirdek dışına çıkamaz.

C) RNA, DNA’dan aldığı genetik bilgi ile protein sentezini 

gerçekleştiren; riboz şekeri içeren nükleotitlerin birbiri-

ne bağlanması ile meydana gelen tek zincirli polimerdir.

D) RNA, prokaryot hücrelerde sitoplazma ve ribozomlarda; 

ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, sitoplazma, ri-

bozom, mitokondri ve kloroplastlarda bulunur.

E) tRNA’lar, mRNA zincirinden sentezlenip, sitoplazmada-

ki amino asitleri ribozomlara taşıyan aracı moleküllerdir.

14. X atomunun Xa iyonuna dönüşümü sırasında elektron başı-

na düşen çekim kuvveti azalmaktadır.

 Buna göre, X atomu Xa iyonuna dönüşürken;

 I. Atom yarıçapı azalmıştır.

 II. Kimyasal ve fiziksel özellikleri değişmiştir.

 III. Anyonuna dönüşmüştür.

 yargılarından 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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19. Beyaz tüylü horoz ile siyah tüylü tavuğun çaprazlanması so-

nucunda oluşan kuşların genotip ve fenotipleri şekilde gös-

terilmiştir.

 Bu çaprazlamayla ilgili olarak,

 I. Beyaz tüy oluşumunu sağlayan gen, siyah tüy oluşumu-

nu sağlayan gene karşı tam baskın özellik gösterir.

 II. Mavi tüylü horoz ile mavi tüylü tavuğun çaprazlanması 

sonucunda beyaz tüylü, siyah tüylü ve mavi tüylü tavuk-

lar oluşabilir.

 III. Beyaz tüylü horoz ile mavi tüylü tavuğun çaprazlanma-

sın durumunda siyah tüylü bir tavuğun oluşma ihtimali 

yoktur.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

TBTB

TBTS
TBTS

TB TS

TSTS

P : Beyaz tüylü horoz

Mavi tüylü
horoz

Mavi tüylü
tavuk

Siyah tüylü tavuk

18. Farklı omurgasız hayvanlara ait bazı özellikler aşağıda veril-

miştir.

 I. Zigot hücresinden ergin bireyin oluşması sürecinde me-

tamorfoz (başkalaşım) görülür.

 II. Ağız ve anüs olarak görev yapan tek açıklıklı sindirim ka-

nalı vardır.

 III. Sinir sistemleri olmadığı için çevresel uyarılara karşı hor-

monal tepki gösterirler.

 Bu özelliklerin hangileri bazı omurgalı hayvanlar için de 

geçerli olabilir?

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

 D) I ve III E) II ve III 

17. Ökaryot özellikteki hücrelerde bulunan bir organelin yapısı 

ve bazı kısımları şekilde gösterilmiştir.

 Bu hücre organeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-

lıştır?

A) Kristaların yüzeyinde elektronların hareketini sağlayan 

ve ATP sentezleyen enzimler vardır.

B) Matriks içinde organelin kendine özgü halka şeklinde 

DNA molekülü bulunur.

C) Bu organel tüm insanlarda anasal olup yumurta ile yav-

ru bireye aktarılır.

D) Organelin oluşması, hücre içinde var olan aynı organe-

lin çoğalması ile sağlanır.

E) Kristalar üzerinde tüm RNA çeşitleri ve protein sentezi-

ni sağlayan organel görev yapar. 

20. Bir kişi ya da bir topluluk tarafından tüketilen ürünlerin 

üretimi için kullanılan yenilenebilir doğal kaynaklar aşa-

ğıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Karbon ayak izi

B) Tüketimin ekolojik ayak izi

C) Su ayak izi

D) Biyolojik kapasite

E) Üretimin ayak izi


