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2. Ünlü ressam Pablo Picasso bir konuşmasında şöyle demiş-

ti: “Küçük bir çocukken annem bana eğer asker olursan ge-

neral olacaksın, rahip olursan papalığa yükseleceksin, de-

mişti ama ben ressam oldum yani Picasso oldum.”

 Ünlü ressam bu sözleriyle “sanat”ın hangi yönünü vur-

gulamak istemiştir?

A) Zaman ve emek isteyen bir süreçle şekillendiğini

B) Her türlü meslek ve uğraşıdan değerli olduğunu

C) İnsanı farklı kılan değerleri açığa çıkardığını 

D) Maddi beklentilerin ötesinde bir uğraş olduğunu

E) İnsanı duygusal olarak tatmin ettiğini

3. Romanda Mondros Mütarekesi’nin şartlarının ağırlığı ve bu 

mütarekenin, insanlar üzerindeki etkileri işlenmiştir. Mütare-

ke halkta büyük bir infiale neden olmuştu. Bunun İstanbul’da, 

Çanakkale’de, İzmir’de, İskenderun’da yansımaları görülür. 

Bunlar arasında en acısı Çanakkale’nin teslim edilmesidir.

 Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek 

bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Duraktaki yolcular büyük bir sessizlikle yolcu otobüsü-

nün gelmesini bekliyordu.

B) Bağıra bağıra konuşuyor, çevresindeki herkesin kendi-

sini dinlemesini istiyordu.

C) En yakın arkadaşıyla küsmüş, o günden sonra onunla 

tam bir ay konuşmamıştı.

D) Onlar takım kadrosuna alınmayınca idari kadroya karşı 

büyük bir kızgınlık ve öfke duymuştu. 

E) Ders programıyla ilgili yapılan yeni düzenlemeye ilk ola-

rak o itiraz etmişti.

1. Hasan Ali Toptaş Bin Hüzünlü Haz’da derinlikli, nitelikli bir 

roman dünyasının kapısını aralar. Çağdaş roman sanatının 

imkânları yerli bir dünyanın penceresinden parlak bir arayış 

hikâyesine dönüşür. Tümüyle bir hikâye anlatıcılığı övgüsü 

olan kitap, büyük anlatılar karşısında eğilip onlara saygı gön-

derirken aynı zamanda yeni bir dil oluşturma iddiası da ta-

şır. Roman; yüzleşme, arayış, iç ve dış yolculukla yoğun, şi-

irsel, masalsı, bir hikâye anlatıcılığı formunda kurgulanır. Ge-

leneksel anlatılarla bağı sıkı olan eser, yazınımızın önemli 

köşe taşlarından biridir.

 Aşağıdakilerden hangisi parçadaki altı çizili sözlerden 

biriyle ilişkilendirilemez?

A) Farklı anlatım yöntemleri deneme

B) Çok önemli nitelikte olma

C) Alçak gönüllü olma

D) Çok katmanlı bir yapıya sahip olma

E) Ait olduğu ulusun bakış açısını yansıtma

4. Bugün artık müze olan Topkapı Sarayı’nda tarihin sırlarını 

sezdirse de ele vermeyen mücevherlerin, silahların, mukad-

des emanetlerin yanı sıra padişahların en muhteşem giysi-

leri de sergileniyor. Saray, ihtişamlı Türk kumaşları ve bun-

lardan yapılmış padişah kaftanlarıyla dünyanın en ünlü           

koleksiyonlarından birine sahip. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüz-

yılın başlarında bu hazine, Sultan Abdülmecit’in yaptırdığı 

vitrinlerin içinde sergilendi. 1964’de ise bugünkü sergi salo-

nuna taşındı.

 Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır?

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

I

II

III

IV

V

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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8. Çocukluğumun İzmir’inin en çekici yeri Alsancak’tı. Kuşku-

suz o zamanlar bunun nedeni hakkında en ufak bir fikrim 

yoktu. Bugünden baktığımda, Alsancak’ta bana çekici ve hat-

ta biraz da gizemli gelen şeyin, tarihî dokusu olduğunu anlı-

yorum. Ama bu sadece, inci taneleri gibi dizili konaklarının ta-

rihî atmosferi ile ilgili bir şey değildi sanırım. Alsancak’ta es-

kiyle yeninin, yani cumbalı evlerle, o zamana kadar gördü-

ğüm en büyük ve en modern apartmanların oluşturduğu te-

zatla da alakalıydı bu.

 Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangilerinde iyelik eki 

yoktur?

A) I ve II B) I ve IV C) Yalnız III  

                  D) III ve V                    E) Yalnız V

I

II

III

IV

V

7. Nörobilim (sinir bilim) sinir sisteminin araştırılmasına dayalı 

bir bilim dalıdır. Geleneksel olarak biyolojinin bir dalı olarak 

değerlendirilebilecek nörobilim, günümüzde hekimlik, biyo-

loji, kimya, matematik, mühendislik, fizik ve psikoloji bilim-

lerinin bir arada çalıştıkları bir disiplin kimliğini kazanmıştır. 

Nörobilimin önemli uygulama alanlarından biri hareket ve 

duyu işlevini kaybetmiş kişiler için tasarlanan nöroprotezler-

dir. Geliştirilen son teknolojiler sayesinde hastaların beyin-

lerine veya sinirlere yerleştirilen implantlar yardımıyla nöron-

larda oluşan hareket komutları algılanıyor. Bir robot kol ha-

reket ettirilerek cisimlere erişmek, onları kavramak mümkün 

olabiliyor. Ayrıca sinir sistemine duyusal bilgi de verilebili-

yor. Nöroprotez teknolojisinin hızla geliştiği günümüzde Bo-

ğaziçi Üniversitesinden bir grup bilim insanı ve Avrupa’dan 

araştırmacıların yer aldığı konsorsiyum bünyesinde, bu alan-

da yeni teknolojiler üzerine çalışmalar yapılıyor.

 Bu parçada nörobilim ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisine değinilmemiştir?

A) Farklı bilim dallarının kapsamına girdiğine

B) Sağlık alanındaki uygulama ve araştırmalara diğer alan-

lardan daha çok önem verildiğine

C) Organ kaybı yaşayan kişilerin tedavisinde kullanıldığına

D) Ülkemizde bu alanda teknolojik yatırımlar yapıldığına 

E) Duygusal ve bilişsel fonksiyonların yerine getirilmesi üze-

rinde çalışıldığına

5. Günümüzde kişisel bilgilerin korunmasındaki etik sorunlar 

belki de en çok sağlık alanında göze çarpmaktadır. Bilgiye 

erişim, sağlık hizmeti sunumunda tedavi ve araştırma süre-

cinin doğru işlemesi için önemli bir gerekliliktir. Ancak bu 

süreçte ortaya çıkan mahremiyet ihlali olasılıkları sağlık per-

soneli ve yöneticileri için hastaya ait bilgileri korumayı ahla-

ki bir görev hâline getirmektedir. Bir yandan hastaya ait tıb-

bi bilgilere erişimin hekim açısından mümkün olduğunca ko-

laylaştırılması gerekirken diğer yandan bilginin korunması 

için üst düzey tedbir alınması da gerekmektedir. Bu denge-

nin hasta ile hekim arasındaki ilişkide sağlanması gerektiği 

gibi aynı zamanda sağlık hizmeti verilen kuruluşça uygula-

nan bilgi güvenliği politikasında da gözetilmesi gerekir.

 Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A) Günümüzün teknoloji dünyasında kişisel bilgilerin ko-

runması kolay bir iş değildir.

B) Hastanın güven duyacağı bir hekimle çalışması en az 

hastalıklarından kurtulması kadar önemlidir.

C) Doktor-hasta ilişkisinin temelinde kişinin yaşam tarzına  

ve özel bilgilerine saygı gösterilmesi yatmaktadır. 

D) Herkesin, hastalıklarına bir çözüm bulmak için güven 

duyacağı bir sağlık personeliyle çalışma hakkı vardır. 

E) Sağlık sektöründe aktörler, hastaya ait özel bilgilerin ko-

runmasından sorumludur. 

6. (I) Sürdürülebilir kalkınma, çevre değerlerinin ve doğal kay-

nakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntem-

lerle planlanarak kullanılmasıdır. (II) Bugünkü ve gelecek ku-

şakların hak ve yararını göz önünde bulundurmayı esas alır. 

(III) Doğal kaynakların doğru kullanılması ilkesinden özveri-

de bulunmaksızın ekonomik gelişmenin sağlanmasını da 

ifade eder. (IV) Sürdürülebilir bir kalkınma hamlesi, ancak 

doğal zenginliklere saygılı ve duyarlı bir çevre etiğine sahip 

olmakla mümkün olabilir. (V) Çevre etiği, ekolojik dengenin 

ve ekosistemin korunarak çevreye saygı gösterilmesini ge-

rektiren davranış ve değerlerdir. (VI) Çevre ile ilişkilerimizi, 

ister bireysel ister yönetsel isterse hukuksal olsun her türlü 

ahlaki yaklaşımlarımızı ve değerlerimizi içine alan geniş bir 

kavramdır.

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf 

numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?

A) II B) IlI C) IV D) V E) VI
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10. (I) Batı Toroslara, Beydağları’nın batısında kalan bölgelere 

gidiyoruz. (II) Burası, Toros sedirinin dünyada oluşturabildi-

ği en büyük ormanlardan biri. (III) Başımızın üstünde her 

dem yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. (IV) Dal-

lar çok sık olduğundan güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. 

(V) Ormanın içine doğru kilometrelerce uzanıp giden toprak 

yolda, rehberimizin yönlendirmelerine harfiyen uyuyoruz.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi “özne ve 

yüklem”den oluşmaktadır?

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

9. I. Arsene Lupin ve Sherlock Holmes’ün maceralarının Leb-

lanc’ın kitabında görünmesi üzerine Conan Doyle, Leb-

lanc’a dava açar ve karakterinin çalındığını söyler.

 II. Günümüzde dünyanın birçok yerinde Arthur Conan Doy-

le’un yazdığı ünlü dedektif Sherlock Holmes serisi, baş-

ka metinlere konuk oluyor.

 III. Ayrıca Holmes’ün daha Conan Doyle tarafından yazıl-

maktayken Fransa’da Maurice Leblanc’ın eserlerine ko-

nuk olduğunu ve bu konukluğun Arséne Lupin karakte-

rini yarattığını da hatırlatalım.

 IV. Türkçede de bunun meşhur bir örneği var: Peyami Sa-

fa’nın Server Bedi takma adıyla yazdığı ve 15 kitaplık bir 

seri olarak basılan “Sherlock Holmes’e Karşı Cingöz Re-

cai”si.

 V. Bunun üzerine Leblanc, Holmes ile ilgili bütün ayrıntıla-

rı saklı tutarak ismini Herlock Sholmes olarak değiştirir 

ve birkaç Arsene Lupin ve Sherlock Holmes macerası 

daha yazar.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün 

oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde 

verilmiştir?

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

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

                              E) III - IV - II - V - I

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı var-

dır?

A) Yıllar önce İTÜ’den mezun olmuş, yine aynı üniversite           

de akademik kariyer yapmış.

B) Onunla saat 11.30’da buluşarak kütüphaneye gideceğiz.

C) 18. yy.ın toprak reformunu anlatan yapıt, tarımda maki-

ne kullanımının geldiği aşamayı gösteriyor.

D) Ülkenin kuzeydoğusunda bir termik santral bulunuyor-

muş.

E) Bu sıra dışı kasabada çok eski dönemlerde inşa edilen 

birkaç yapı vardı. 

11. I. Her toplumda genç olduğu hâlde yaşlı bir birey gibi dav-

ranan gençlere, yaşlı olduğu hâlde gençler gibi düşü-

nen ve yaşayan yaşlılara rastlanır.

 II. Ancak yaşlılıkta böyle bir yaşam sürmek için gençlikte 

sağlıklı beslenme, düzenli yaşama, iyi bir sosyal çevre 

edinme gibi alanlara yatırım yapmak gerekir.

 Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi-

çimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal yaşam içinde “genç kalmış yaşlılar”, “ihtiyar genç-

ler” nitelemelerine uyan bireyler bulunması doğal bir du-

rum olsa da bundan daha önemli olan, yaşlıların genç-

lerin yaşam biçimine ayak uydurmaya çalışmasıdır. 

B) Yaşlı olsa da ilgi alanını sürekli genişleten, duygu ve dü-

şüncelerini gençler gibi aktif tutan yaşlılar, böyle yaşa-

mak isteyen birçok kişiden farklı olarak önceden bu ala-

na yatırım yaptıkları için hedeflerine ulaşmışlardır. 

C) Her toplumda gençlerin yaşlı bir birey gibi davranması, 

yaşlıların gençler gibi yaşaması olasıdır ama yaş ilerle-

dikçe gençlere özenmek yerine sağlıklı beslenmeye, dü-

zenli spor yapmaya daha çok dikkat edilmesi gerekir.

D) Yaşlılıkta gençler gibi yaşamak isteyen kişiler, sağlıklı 

beslenme ve iyi bir arkadaş çevresi edinme gibi alanla-

ra çok önceden yatırım yapmaları hâlinde kendileri gibi 

düşünen birçok kişiden önce bu isteklerine ulaşmış olur.

E) Gençlerin ve yaşlıların birbirinin yerine geçmek isteme-

si her sosyal grupta rastlanabilecek bir durum fakat yaş-

lıyken böyle yaşamak isteyenler, iyi yaşama adına yatı-

rım yapmaları hâlinde bu isteklerine kavuşabilirler.
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16. Damla damla eridim

 Hüzne biriktim

 Karardı aydınlık sözler

 Aydınlık yüzler

 Yığılıyor

 Öfke kin kaygı

 Ne gelecek günler bir müjde saklıyor

 Ne bir ilerleme hâlindeyiz

 Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde bir 

ses olayı yoktur?

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

I II

III

IV

V

13. Konuşmayı severiz ama dinlemeyi o kadar değil. Ancak din-

lemek, konuşmak kadar üzerinde durulması, belli kriterleri-

nin göz ardı edilmemesi gereken bir eylemdir. Karşımızda-

ki kişiyi dinlerken göz teması kurmak gerekir. Gözlerimizi di-

kip boş bakışlar atarak değil tabii ki. Konuşan kişiyle ilgilen-

diğimizi göstermek amacıyla belirli aralıklarla göz teması kur-

mamız yeterlidir. Kişinin kendisinin dinlendiğini bilmesi, onun 

konuşma kalitesini olumlu etkileyecektir. Bu yüzden konu-

şan kişinin, dinlendiğini anlayacağı ufak baş hareketleri ya-

pılmalıdır.

 Bu parçaya göre verimli dinleme için aşağıdakilerin han-

gisi yapılmalıdır?

A) Konuşmacının iç dünyasına hitap eden sözlerle ona kar-

şılık vermek

B) Konuşmacının anlattıklarıyla ilgili yazılı materyaller bu-

lup onları okumak

C) Dinlemenin başında konuşmacıyı rahatlatacak bir tanı-

tım yapmak

D) Aktif bir dinleyici olduğunu gösterecek biçimde jest ve 

mimiklerde bulunmak

E) Verimli dinlemenin özelliklerini açıklayan yazılardan ya-

rarlanmak

14. Büyük sanat yapıtları kendi ülkelerinde sıkışıp kalmaz, kalp-

lere ulaşır ve oradaki boşluğu doldurur. Bu yüzden kitaplar, 

bütün sınırları aşar ve insanlığa mal olurlar. Dünyanın tüm 

coğrafyalarında yayımlanan romanlar insanı, hayatı, yaşa-

mın anlamını, arayışlarımızı, özlemlerimizi, sevinç ve acıları-

mızı anlatmayı amaç edinir. İnsanlara ayna olur bu eserler. 

Aynı zamanda insanları kendi iç dünyalarını görmeye teşvik 

ederek onların mutlu olmasını sağlar. 

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, büyük sanat 

yapıtlarının işlevleri arasında gösterilemez?

A) Evrensel nitelikler taşıma

B) Toplumsal sorunlara çözümler üretme

C) İnsanların kendileriyle yüzleşmesine zemin hazırlama

D) Yaşama anlam kazandırma

E) Duygusal tatmin sağlama

15. Bakacak Yaylası, eğrelti otları ile kaplı büyük bir yayla. Dik 

bir patikadan Bakacak Tepesi’ne çıkılırsa tüm yorgunlukla-

rı unutturacak uçsuz bucaksız bir manzara ile karşılaşılır: Ku-

zeyde Adapazarı, batıda Geyve, güneyde Taraklı ve doğu-

da Göynük’e uzanan tepeler görülür... Taraklı’dan 29 kilo-

metre uzaklıktaki Göynük’e girer girmez özel bir yere geldi-

ğinizi hemen anlarsınız; burası, çevresindeki birbirinden gü-

zel set gölleri, hayli iyi korunmuş geleneksel Türk ahşap ev-

leri ve Osmanlı Dönemi’ne ait mimari eserleriyle görülesi bir 

kasabadır. 

 Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden han-

gisi yanlış kullanılmıştır?

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

I

II

III

IV

V
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19. (I) Kapalıçarşı’yı, hem İstanbulluların hem de yerli-yabancı 

turistlerin gözdesi olan bu şaşırtıcı boyutlardaki mekânı, an-

latmaya kelimeler yetersiz kalıyor. (II) Üzeri kubbeli binalar 

ve kiremitle örülü tonozlu caddeler, şimdiki bütünlüğüne an-

cak 250 yılda erişebildi. (III) Öyküsü Fatih Sultan Mehmet’in  

Ayasofya’ya gelir sağlaması için kurdurduğu iki taş bedes-

tenle başlayan Kapalıçarşı, zamanla bu iki taş binanın çev-

resine sergi ve tezgâhların toplanmasıyla bir ticaret merke-

zine dönüştü. (IV) Bu pazarların üzeri kiremitli tonozlu çatı-

larla örtülünce şimdiki yollar ve galeriler ortaya çıktı. (V) Bi-

timinden sonraki üç yüz yılda ise çarşı ve esnafının en bü-

yük kâbusu yangın ve depremler oldu.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-

ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, ara söz vardır.

B) II. cümle, yapıca basit bir cümledir.

C) III. cümle, kurallı birleşik bir eylem cümlesidir.

D) IV. cümlede, dolaylı tümleç vardır.

E) V. cümle, olumlu bir cümledir.

20. Boğaz’ı turlarken teknenin en çok sevdiğim yeridir geminin 

bayrağının dikili olduğu yer. Gölgesi sularda dalgalanır ( ) 

Pervaneden yankılanan köpük seslerine martılar gelir ( ) bir-

den sulara dalıp, istavriti yakalayıp, yay çizerek bulutlara ka-

rışır. Gemi yavaş yavaş Tanpınar’ın özlediği kıyıları dolaşır (  ) 

Kız Kulesi, Üsküdar, Beykoz, Beşiktaş (  ) Kentin güzellikle-

rinin saklı olduğu yerlerdir buralar. Evet (  ) her eski kent gi-

bi İstanbul da gizemler barındırır; bu gizemin anahtarı ise bu 

semtlerdeki tarihî yapılarda gizlidir.

 Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden 

hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getiril-

melidir?

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

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

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

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

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

17. Günümüzde de tarihteki ismiyle anılan Harran, Şanlıurfa’nın 

44 kilometre güneyinde, kendine özgü kubbe evlerden olu-

şan sivil mimarisi ile de ilgi çeken şirin bir ilçe. GAP bölge-

sinde yer alan ilçe, artık sonsuz bir sessizliğe bürünmüş pek 

çok önemli tarihî kentin aksine günümüzde de hayatla iç içe. 

Tahıl ekimine elverişli Harran Ovası’nda tarihin derinliklerine 

inen yüzlerce höyükten en önemlisi olan Harran Höyüğü’n-

de Kültür Bakanlığı adına gerçekleştirilen kazı, restorasyon 

ve yüzey çalışmaları sonucunda Harran ve yakın çevresinin 

tarihinin MÖ 5000’den başladığı anlaşılmıştır. 
 

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıda 

verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I.de, vasıta eki vardır. 

B) II., niteleme sıfatı görevindedir. 

C) III., türemiş bir sözcüktür. 

D) IV., zarf görevindedir. 

E) V., dönüşlü çatılıdır. 

I

II

III

IV

V

18. Şimdilerde, yıllar önce Manguel’e sorduğum bir soruyu ve 

aldığım cevabı hatırlıyorum. Ona “Okur Manguel, yazar Man-

guel’i nasıl buluyor? diye sormuştum. Aldığım cevap da 

“Okur Manguel, onu etkilememek için yazar Manguel’le il-

gilenmiyor.” olmuştu.

 Bu parçada altı çizili sözle, Manguel’le ilgili olarak anla-

tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okurların ilgisini çekmek için okur olarak kendi düşün-

celerini dikkate aldığı

B) Kurguladığı olayların okuduğu yazarların yaşamlarına 

benzemesini doğal karşıladığı

C) Yapıtlarında etkileyici bir anlatım oluşturabilmek için oku-

duğu kitaplarda seçici olduğu

D) Okuduğu kitapları belirlerken tavsiyeleri kulak ardı ettiği

E) Okuduklarının, yazarken kendisini yönlendirmesini iste-

mediği
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21. I. Günümüzde yaşam kalitesini artırarak yaşamak, uzun 

yaşamak kadar önemli bir konu hâline gelmiştir.  

 II. Sağlıklı yaşlanmayı ve yaşa bağlı oluşabilecek sağlık 

risklerini çeşitli yöntemlerle en aza indirmeyi sağlayacak 

unsurlar, doğru beslenme ve fiziksel aktivitedir.

 Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağı-

dakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olum-

suzluktan bahsedilmektedir.

B) I. cümlede önemsenen olgunun gerçekleşebilmesinde-

ki etkenlere değinilmektedir.

C) I. cümledeki durumla her insanın karşılaşabileceğinden 

söz edilmektedir.

D) I. cümlede belirtilen hedefe ulaşılmasını zorlaştıran du-

rumlar dile getirilmektedir.

E) I. cümlede belirtilen olgunun bir uzman kontrolünde ger-

çekleşebileceği örneklendirilmektedir.

22. Toplumumuzun insan malzemesini değerlendirirken kullan-

dığımız ölçütler içinde belki de az dikkate aldığımız alan, 

“psikoloji” oluyor. Konu “insan” olduğu hâlde, “psikoloji”-

den uzak durmayı seçen bu “paradoksal” tutumun çeşitli 

nedenleri var kuşkusuz. Psikolojinin kendimiz için tehlike 

olarak gördüğümüz bazı olguları ortaya çıkarma olasılığın-

dan ürküyor, kendi imgemiz ve genel olarak dünyayı algıla-

ma sistemimiz hakkında kurduğumuz “konforu” bozabile-

ceğini seziyoruz. Sonra, bir akıl yürütme biçimi olarak psi-

kolojik çözümlemelere çoğu kez inanmıyor; diyelim ki cid-

diye almıyor, “bilimsel” bulmuyor, onların “görünüşteki” her 

yana çekiştirilebilirlikleri karşısında güvensizlik duyuyoruz. 

Klinik düzeydeki delilikler ve ağır patolojik durumlar söz ko-

nusu olmadığı sürece, onu, kendimizden uzakta, bütünüy-

le hayatımızın dışında bir yerde tutmaya; bizimle hiç ilgisi ol-

mayan bir şeymiş gibi davranmaya çalışıyoruz.

 Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangisinden söz 

edilmektedir?

A) İnsanın kendisiyle yüzleşmekten korkan bir yapısının ol-

masından

B) Psikoloji biliminin kullandığı ölçütlerin kimi zaman tutar-

sız oluşunun insanı tedirginliğe sevk etmesinden

C) Psikoloji sözcüğünün insanların genelinin zihninde olum-

suz çağrışımlar uyandırmasından

D) Psikoloji biliminin verilerinin öznelliğe yaslanan özellik-

leri olmasının bu bilime duyulan güveni sarsmasından

E) Psikoloji bilimine dayanaksız gerekçelerle hak ettiği öne-

min verilmemesinden

25. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-

ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, kesin bir bilgiden söz ediliyor.

B) II. cümlede, kişisel görüşler dile getiriliyor.

C) III. cümlede, koşul ileri sürülüyor.

D) IV. cümlede, tahminde bulunuluyor.

E) V. cümlede, gerekçe dile getiriliyor.

24. Bu parçada Tolstoy’la ilgili olarak aşağıdakilerin hangi-

sine değinilmemiştir?

A) Toplumsal bir duyarlılıkla hareket ettiğine

B) Kendinden önceki edebî birikimden beslendiğine

C) Eserlerinin benzerinin yazılmasının zor olduğuna

D) Yazdıklarına yerel bir nitelik kazandırdığına

E) Bir edebiyat anlayışının temsilcisi olduğuna

23. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıda-

kilerden hangisi getirilmelidir?

A) onun yapıtlarını okuyan her okur, kendince anlamlara ve 

yorumlara ulaşmıştır 

B) ona öykünenler aslında onun adını büyütmüş, Tolstoy 

bir yıldız gibi parlarken kendileri yok olup gitmiştir 

C) evrensel insani değerleri anlatma konusunda ondan da-

ha başarılı bir yazar da ortaya çıkmamıştır 

D) onun görüşleri ve sanatsal anlayışı okurlar kadar yazar-

ları da etkilemiştir 

E) her yazar gibi Tolstoy da ölümünden sonra anlaşılabil-

miş, edebiyatta hak ettiği yere ulaşmıştır 

23 - 25. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 (I) Tolstoy’un eserlerinin, Puşkin’in başlattığı klasik Rus ger-

çekçiliği ekolünden beslendiği şüphe götürmez. (II) Öte yan-

dan her tür bilgiye kendi toprağının rengini veren bu dev sa-

natçı, Rus edebiyatının yanında yabancı dildeki birçok ese-

ri de iştahla okumuştur. (III) Sanatının zengin dokusunun il-

mekleri açıldığında bu durum açıkça görülebilir. (IV) Öte yan-

dan onun sanatçı tabiatı öylesine orijinaldir ki başka kaynak-

lardan aldığı her şeyi bütünüyle bünyesine katıp özümse-

miştir. (V) Devraldığı gerçekçi geleneği pratikte o kadar mu-

azzam şekilde genişletip zenginleştirmiştir ki neticede orta-

ya çıkan eserler, taklitçilerin kabusu hâline gelmiştir. Çünkü  

----.
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26. Günün ilk ışıklarıyla, göl kıyısından başlayan ladin ormanı 

içindeki patikadan ormanın derinliklerine giriyoruz; gür bit-

ki örtüsünün şemsiye gibi örttüğü bu yollar, tehlikeli uçu-

rumların etrafından geçiyor.

 Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belirtili isim tamlaması 

B) Sıfat tamlaması

C) Belirtisiz isim tamlaması

D) Zincirleme isim tamlaması 

E) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması 

27. (I) Kâğıdın icadından önceki zamanlarda insanoğlu, mera-

mını taşa ve pişmiş tabletlere madeni çubuklarla yazarak an-

latırdı. (II) Kâğıdın icadı ile yazı yazmada kullanılan ve son-

raları kalem diye adlandırılan gerecin pek çok şekli ortaya 

çıktı. (III) Ancak madenden yapılan ilk kalem asla terk edil-

medi ve geliştirilerek çeşitli alanlarda kullanıldı. (IV) Böyle-

ce kalem, kullanılan malzemeye uygun biçimde üretildi.

(V) Örneğin düz  ve sert zeminler işlenecekse çelik kalem-

ler tasarlandı. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinin yük-

lemi edilgen çatılı değildir?

A) I ve II B) I ve IV C) Yalnız III  

                  D) III ve V                          E) Yalnız V

28. (I) Günümüzde yeryüzünde yaşayan canlıların büyük bir kıs-

mının soyu tehlike altında. (II) Canlıların soyları, bozulan ve 

daralan yaşam alanları gibi nedenler başta olmak üzere, in-

san etkileri sonucu yok olma tehdidiyle karşı karşıya.              

(III) Geçmişten günümüze doğru hayvan türlerine bakıldı-

ğında, büyük olanların değişen çevre koşullarından ve in-

san etkilerinden daha fazla etkilendiği, çoğunun soyunun 

tükendiği ve kalanların da koruma altında yaşamlarını de-

vam ettirmeye çalıştığı görülür. (IV) Vahşi hayvan türlerinin 

korunması için hayvanların yaşadığı bölgenin ve çevrenin 

korumaya alınması, doğal yaşamı koruma parklarının oluş-

turulması ve mümkün olduğu kadar embriyonun donduru-

lup saklanması gerekiyor. (V) Bununla birlikte küçük olan-

ların, örneğin böcek türlerinin sayısı çok fazla artmıştır hat-

ta içinde bulunduğumuz zamana “böceklerin çağı” da de-

niyor.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşün-

cenin akışını bozmaktadır?

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

29. Türkiye doğası barındırdığı mantar çeşitliliğiyle dikkat çeki-

yor. Özellikle şapkalı mantarlar olarak da bilinen makro man-

tarlar bilim insanlarıyla birlikte halkın da ilgi alanında. Şap-

kalı mantar türlerinin bazılarının yenilebilir olması ilginin te-

mel nedeni. Ülkemizde yenilebilir mantarların yanında çok 

zehirli mantar türü de var. Üstelik bunlar aynı yaşam alanını 

paylaşıyor. Bu durum sıklıkla ölümcül olabilen mantar zehir-

lenmelerini beraberinde getiriyor. Bunun en büyük nedeni 

mantarların zehirli ve zehirsiz olanlarını ayırt etmenin pratik 

bir yolunun olmaması. Zehirli ve zehirsiz mantar türleri şe-

kil, renk, koku gibi özelliklere göre ayırt edilemiyor. Mantar 

zehirlenmesinden korunmanın en etkili yolu, doğadan top-

lanan ve iyi bilinmeyen mantarları yememek.

 I. İnsan sağlığı için risk taşıyanları tespit etmenin imkânsız 

olduğu

 II. Çeşitleriyle ilgili kapsamlı bir araştırmanın yapılmadığı

 III. Yenilebilir mantarlarla zehirli mantarların aynı coğrafya-

da yaşadığı

 Bu parçadan ülkemizdeki mantarlarla ilgili olarak yuka-

rıda verilenlerden hangileri çıkarılamaz?

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

 D) Yalnız I E) Yalnız II 
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31. Sinemanın doğuşunu incelediğimizde Fransa’nın bu konu-

da öncülük yaptığını görürüz. (I) ABD’de ve başka ülkeler-

de sinema üzerine araştırmalar devam ederken Fransa’da 

Louis ve Auguste Lumiere kardeşler büyük bir aşama kay-

dederler. (II) XIX. yüzyılın ikinci yarısı boyunca yoğunlaşan 

bilimsel çalışmaların birikimini iyi kullanan Lumiere Kardeş-

ler, “sinematograf” adını verdikleri ilk sinema makinesini ta-

mamlayarak 13 Şubat 1895’te patentini alır. (III) Bugünkü si-

nema makinelerinin ilk örneği sayılan Lumiere Kardeşler’in 

sinematografında, filmler makinenin merceğine dayalı bir iz-

leme aygıtından değil, duvara gerilmiş beyaz bir perdede iz-

leniyordu. (IV) Objektifin önünden geçen bir görüntü, yerini 

kendini izleyen diğer görüntüye bırakırken “obtüratör” adın-

daki bir örtücü, ışınların araya girmesini engelliyordu. (V)

 Bu parçada düşüncenin akışına göre “Bu makinenin en 

önemli özelliği, üzerine fotoğrafın çekildiği filmin, objektifin 

arkasından sürekli olarak geçmesiydi.” cümlesinin numa-

ralanmış yerlerden hangisine getirilmesi gerekir?

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

30. Deri ürünleri sanayisinin temel ham maddesi olan ham de-

ri, kırmızı et üretimi faaliyeti sonucunda ortaya çıkan bir yan 

üründür. Belli bir dönemde ham deri arzı, fiyattan ve talep-

ten bağımsız olarak belirlenir. Ham deri talebinde bir değiş-

me olsa bile bu değişime bağlı olarak ham deri üretim mik-

tarı değişmez ama fiyat değişebilir. Çünkü hayvanlar derisi 

için değil, (kürk hayvanları ve bazı nadir hayvanların ham 

derileri hariç) et üretimi için kesilmektedir. Hâlbuki pek çok 

sektörde ham madde arzı talepteki değişmelere hemen ve-

ya zaman farkı ile uyum gösterebilmektedir. Ayrıca ham de-

rilerin biyolojik, fiziksel özellikleri birbirinden farklılık göster-

mektedir. Hatta aynı cins hayvanlardan elde edilen ham de-

rilerde bile farklılıklar görülebilmektedir. Cinsi, kalınlık, lif ya-

pısı gibi ham derilerin farklı özellikleri deri işlemede kullanı-

lacak tekniği belirlemektedir.

 Bu parçadan “deri sanayisinin ham maddesi” ile ilgili ola-

rak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Fiyatlandırılmasındaki farklılıkla diğer sektörlerden ayrış-

tığına

B) Kaynağının başka bir sektörle ilişkili olduğuna

C) Arz talep ilişkisine göre üretilmediğine

D) Geçirdikleri işlemlerin, özelliklerine göre farklılık göster-

diğine

E) Kalitesi düşük olanların başka sektörlerde kullanıldığına

33. (I) Hayatımıza girer girmez kabul gören ve hızla yaygınlaşan 

kasetçalarlar aslında daha önce de vardı. (II) Büyük, hantal 

ve ağır olan bu aletler, genellikle müzik dinlemek için değil, 

ses almak için kullanılıyordu. (III) Bu kasetçalarların simit bü-

yüklüğündeki iki makarası yerlerine konur, bantlar bir yığın 

yerden geçirildikten sonra çalışırdı. (IV) Aile fertlerinin ses-

lerinin de kaydedilebildiği makaralı kasetçalarlar bir tür ha-

tıra defteriydi. (V) Pille de çalışan kasetçalarlar kolay taşını-

yor ama pilin bitmesine yakın berrak sesler yerini cızırtılı, 

ağır, rahatsız edici seslere bırakıyordu. 

 “Kasetçalar”ların ele alındığı bu parçada numaralanmış 

cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-

mez?

A) I. cümlede, yanlış bilinen bir durum dile getiriliyor.

B) II. cümlede, niceliksel özellikleri üzerinde duruluyor.

C) III. cümlede, çalışma prensibi hakkında bilgi veriliyor.

D) IV. cümlede, bir özelliği benzetme yoluyla ortaya konuyor.

E) V. cümlede, karşıt iki durum ortaya konuyor.

32. Zekâ, insanların ya da hayvanların doğal ve sosyal çevrele-

rinde karşılaştıkları sorunları çözme başarısı olarak tanım-

lansa da ölçülmesi zor bir kavram. İnsanların problem çöz-

medeki başarısını ölçerek bireyler arasındaki zekâ farkı (en 

azından problem çözme başarıları) ölçülebiliyor. Ancak bir 

insanın zekâsı ile farklı beyin yapısına ve büyüklüğüne sa-

hip bir canlının zekâsını karşılaştırmak kolay değil. Örneğin, 

bir arı yalnızca birkaç miligramlık (gramın binde biri) beyniy-

le bizim yapamadığımız birçok karmaşık işi yapabilir. Uça-

bilir, karmaşık coğrafyalarda yolunu bulabilir, koloninin di-

ğer bireyleriyle sosyal iletişimini yönetebilir ve yaşamını sür-

dürebilmek için tüm gereksinimlerini karşılayabilir. Yani kü-

çücük beyninden olabilecek en etkin şekilde yararlandığı 

söylenebilir.

 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Zekânın yapısı ve işleyişi hakkında hiçbir bilgiye sahip 

değiliz.

B) Zekâ ile beynin büyüklüğü arasında doğrudan bir ilişki 

kurmak zordur.

C) Arı gibi küçük canlılar, küçük bir beyne sahip olmaları-

na karşın iri yapılı canlılardan çok daha zekidirler.

D) Karmaşık işleri yapma bakımından beynin küçük olma-

sı canlılara avantaj sağlar.

E) Zekânın ölçülebilir nitelikler taşıması, canlıları sınıflandır-

mada kullanılan bir yöntemdir.
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34. Muhabir:

 (I) ----

 Çağdaş sanat küratörü: 

 — Lise yıllarımda, diyebilirim. O yıllardan beri Türkiye ve 

dünya sanatını hep heyecanla takip ettim, gözlemledim. Ça-

lıştığım galerilerde daha çok Türk sanatçılarla tanışma fırsa-

tım olurken Elgiz Müzesi’ndeki görevimde ise dünyaca önem-

li küratörler, sanatçılar, yazarlarla, galeri ve müze direktör-

leri ile tanışma imkânım oldu. 2009 senesinden beri düzen-

li olarak Basel İsviçre’de Art Basel, Londra’da Frieze, Vene-

dik Bienali, birçok uluslararası fuar ve bienali ziyaret ediyo-

rum. Uluslararası sanat aktörleri ile her zaman bağlantımı 

devam ettiriyorum.

 Muhabir :

 (II) ----

 Çağdaş sanat küratörü:

 — Özellikle eksikliğini gördüğüm alanlarda eğitim vermek, 

bendekileri çevreme aktarmak, çocuklara sanatı bir yaşam 

biçimi olarak tanıtmak amacıyla yola çıktım. Öğrencilere çe-

şitli konularda eğitim ve danışmanlık vererek destek olmak, 

yetişkinlere sanatı ve müziği daha iyi tanıtmak, sanatçıları ve 

sanatı daha iyi bir şekilde anlatmak ve nesiller arası yaşa-

nan kültür erozyonuna bir son vermek, nesiller arası bir açık 

diyalog kurmak amacı ile başlattım. Bu yüzden ismi “Açık 

Diyalog İstanbul”. 

 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-

gisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. Çağdaş sanat alanında başarılı olmak için nasıl bir 

çalışma disiplinine sahip olmak gerekiyor?

II. Kuşaklar arası iletişim için planladığınız proje hak-

kında bilgi verebilir misiniz?

B) I. Çağdaş sanat küratörlüğü yaparken sizi yıldıran zor-

luklarla karşılaştınız mı?

II. Çağdaş sanatı gençlere tanıtma adına yeterli çalış-

malar yapıldığına inanıyor musunuz?

C) I. Çağdaş sanata ilginiz nasıl başladı ve şu an nasıl de-
vam ediyor?

II. “Açık Diyalog İstanbul” nasıl doğdu ve oluşturulma 
amacı nedir?

D) I. Çağdaş sanatla uğraşan gençlere başarılı olmaları 

için ne gibi tavsiyeleriniz olur?

II. Türkiye’de çağdaş sanat çalışmalarını destekleyen 

kurumların çalışmalarını önemsiyor musunuz?

E) I. Çağdaş sanat ürünlerini sergileyecek mekânların  ve 

kuruluşların daha da artması için ne zamandan beri 

uğraşıyorsunuz?

II. Batı sanat dünyasıyla kıyasladığınızda ülkemiz genç-

leriyle yetişkinleri arasında sanata bakış açılarında 

bir farklılık görüyor musunuz?

36. Günümüz modern toplumunda erişkinlerin ergenliğe gerile-

diği ve ergenlerin de erişkin olmaya niyetlenmedikleri açık-

ça gözlemlenebilen bir gerçek artık. “Baba” kavramının yok 

oluşuna tanık oluyoruz. Bütün simgesel biçimleriyle baba 

ve otoritesi kayıplara karışıyor. Yarım erişkinlik ise ödüllen-

diriliyor. Böylece bütün eski öğretilerde yerleşik olan dürtü-

leri kontrol etme, bastırma ve disiplin gibi dizginler serbest 

bırakılıyor. Günümüzün insanı geçmişin kısıtlama ve dizgin-

lerinden kurtuldukça kendisini daha özgür hissediyor. An-

ne babalar çocukluğa geriliyor ve yalnız bırakılmış çocuklar-

dan da bir an önce büyümeleri isteniyor. Çocuklar bunu el-

bette başaramıyor, yetişkinlik ve çocukluk arasında bir du-

rakta kalakalıyor.

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) Anne babalık kurumu, yaşamlarının her döneminde bi-

reylerin ihtiyaç duyduğu bir olgudur.

B) Gençler dünyayı anlamak ve anlamlandırabilmek için ya-

şamda kendilerine kılavuzluk edecek birilerine ihtiyaç 

duyar.

C) Doğru bir ebeveynlik görmeden büyüyen çocuklar, ken-

dileri anne baba olduklarında, izleyebilecekleri bir eriş-

kin rol modelinden yoksun kalmaktadır.

D) Toplumsal kimlik kaybı, kişilerdeki olgunlaşmayı gecik-

tirdiği gibi onlardan sorumluluk duygusunu da söküp al-

maktadır.

E) Günümüzde gençlerin çoğu, yaşlarının gerektirdiği dav-

ranışlardan uzak tutumlar sergilemektedir.

35. Berlin’e kış (tür adı) ortasında ayak basıldığında gerçekten 

ilk hissedilen, insanın âdeta beynine işleyen bu (işaret za-

miri) keskin soğuk oluyor. Gökyüzü kalın, gri bir (belgisiz sı-

fat) battaniyeyle kaplı. İnsanlar sokaklarda oyalanmadan, 

hızlıca (durum zarfı) yürüyor. Meydanlar, parklar boş; ağaç-

lar yapraksız. Kentin kuzeyi daha (zaman zarfı) soğuk ve se-

vimsiz. Berlin bu soğuk kış günlerinde içini kimseye (belgi-

siz zamir) açmıyor. 

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangilerinin türü ay-

raç içinde yanlış verilmiştir?

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

                  D) IV ve V                        E) IV ve VI

I

II

III

IV

V

VI
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 İnsanların yerine çevremizdeki fiziksel ortam (sıcaklık, ba-

sınç, uzaklık vb.) değişikliklerini algılayan cihazlara “sensör” 

denir. Bir diğer adı da algılayıcılar yani duyargalardır. Fizik-

sel ortamla elektrikli ve elektronik cihazları birbirine bağla-

yan bir köprü görevi görürler. İlk olarak 1987 yılında “Stei-

nel” tarafından kullanılan sensörün üretilme amacı aydınlat-

maydı. Şu an ise sensörler bize enerji harcatmamak için bir-

çok problemin üstesinden çabucak geliyor. Alışveriş mer-

kezlerinin, kafelerin, hastanelerin, otellerin, havalimanlarının 

vazgeçilmezi olan otomatik kapılar da sensörlerin sağladığı 

bilgiye dayanarak işlerini görüyor. Engelli yayaları da hesa-

ba kattığımızda otomatik kapıların önemini daha kolay kav-

rarız. En az kolay geçiş kadar önemli bir konu daha var: hij-

yen. Kapıyı açmak için hijyenik olmayan kapı kollarına do-

kunmanıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla otomatik kapıların 

sağlık sektörüne de dolaylı yoldan katkısı büyük. Bir diğer 

katkısı ise içerideki sıcak veya soğuk havanın içeride tutul-

ması. Böylelikle ısıtma ve soğutma masrafları kontrol dışı et-

kenlerden korunmuş oluyor.

40. Bu parçadan sensörler ile ilgili olarak

 I. İşlevsel özellikleri nedir?

 II. Üretim maliyetleri nelerdir?

 III. Nerelerde kullanılmaktadır?

 IV. Ne zaman kullanılmaya başlanmıştır? 

 V. Kurulum ve işletme aşamaları nedir?

 sorularından hangilerine cevap alınamaz?

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

                   D) III ve V                           E) IV ve V

39. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden han-

gisi söylenemez?

A) Terimlere yer verilmiştir.

B) Tanıklıklardan yararlanılmıştır.

C) Sessel yinelemelere yer verilmiştir.

D) Karşılaştırma yapılmıştır. 

E) Tanımsal nitelikli yargılar kullanılmıştır.

38. Aşağıdakilerden hangisi I. parçada anlatılanlarla anlam-

ca aynı doğrultudadır?

A) Bir bilginin bilimsel nitelik taşıması, farklı ortamlarda ay-

nı yöntemlerle doğrulanabilir olmasına bağlıdır.

B) Bilgi üretimi, insanlığa yarar sağlıyorsa gerekli ve önem-

lidir. 

C) Bilimsel nitelikli bilgiler, ortaya çıkan yeni bulgularla sü-

rekli olarak değişmektedir. 

D) Bilginin büyük bir hızla arttığı günümüzde bilimsel yön-

temlerin her durumda geçerli olması mümkün değildir.  

E) Çağımızda artan bilgi birikimi ve deney olanakları, mev-

cut bilgilerin sorgulanmasını gerektirmektedir. 

39 - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 I. Bilgi üretme süreci deney, gözlem veya akıl yürütmeyle 

tekrarlanabilir olmalıdır. Yani sizin, bilimsel bilgi diye ha-

vuza koyduğunuz bilgiyi, aynı yöntemlerle başkaları da 

üretebilmelidir. Aynı deney ve gözlemi tekrarladığında 

aynı sonuçların (veri, data) çıktığını görebilmelidir. Örne-

ğin, siz bir embriyonun gelişimini gözlemleyip birtakım 

sonuçlara ulaştıysanız aynı deneyi aynı koşullarda baş-

kaları da yapıp aynı sonuçlara ulaşmalıdır. 

 II. Başkalarının deneylerinde verilerinizin yanlışlığı ortaya 

çıkarsa ürettiğiniz bilgi, havuzda barınamaz. O tür bilgi-

ler kendiliğinden dışarı atılmış olur. Bilimsel bilgiyi güç-

lü kılan nokta da budur. Yanlışlığı gösterilen bilgiye kim-

se itibar etmez, kimse onu kullanmaz, bilgi kendiliğin-

den değerini yitirmiş olur.

37. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-

lenebilir?

A) II. parçada, I. parçada ileri sürülen olgunun çelişkili yön-

lerine değiniliyor. 

B) II. parçada, I. parçada belirtilen olgunun olumlu sonuç-

lanmasının bilimi sağlam kılan bir özellik olduğu açıkla-

nıyor.

C) Her iki parçada da bilimsel çalışmaların insanlık tarihin-

deki serüveninden söz ediliyor.

D) Parçalarda birbiriyle çelişen iki düşünce, aynı örnekler 

verilerek açıklanıyor.

E) II. parçada, I. parçada savunulan düşünceyi destekle-

yen bir uzman görüşüne yer veriliyor. 
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1. 1876’da ilan edilen Kanun-ı Esasi’de kişiler arası eşitlik, mal 

ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, ba-

sın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve 

hürriyetlerine yer verilmiştir. Osmanlı Devleti, artık hüküm-

darın kişisel isteklerine göre değil, anayasadaki kurum ve 

kurallara göre yönetilecekti.

 Bu bilgilere göre Kanun-ı Esasi’nin ilanı ile aşağıdakiler-

den hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A) Anayasal düzene geçmek

B) Ülkede kültür birliğini sağlamak

C) Yargı bağımsızlığını sağlamak

D) Temel hakları korumak

E) Demokratik usulleri uygulamak

2. “Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat bu taarruzu erteliyo-

ruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen ikmale biraz daha zaman 

lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç 

taarruz etmemekten daha fenadır.”

 Mustafa Kemal, Eylül 1921’de kazanılan Sakarya Savaşı son-

rası taarruz için kamuoyu ve meclisdeki bazı milletvekilleri-

nin taarruzun bir an önce yapılması isteklerine yukarıdaki 

yanıtı vermiş ve ordu, 1922 yılının yaz aylarına doğru taarru-

za hazır hâle gelmiştir.

 Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in taarruzu ertelemesi-

nin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İtilaf devletlerinin desteğini almak

B) Savunma savaşı yapmak

C) Taarruzu yaz mevsiminin başında yapmak

D) Ordunun eksiklerini gidermek

E) Milletvekillerinin taleplerini yerine getirmek

4. 

 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bu maddelerine bakı-

larak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylene-

mez?

A) Anadolu’da Osmanlı yönetimine karşı çıkabilecek azın-

lık isyanlarının engellenmesi

B) Haberleşme ve ulaşımın kontrol altına alınması

C) İşgallere hukuki dayanak sağlanması

D) Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakılması

E) Olası işgallerin kolaylaştırılması

Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için 

gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edile-

cektir.

İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden stratejik nok-

taları işgal edebilecektir.

Boğazlar açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal 

edilecektir.

Tüm telsiz ve telgraf hatlarının kontrolü, Toros tünelle-

ri ve demir yollarının denetimi İtilaf Devletlerine bırakı-

lacaktır.

3. • Boy üyelerinin seçtiği boy beyleri, boylarını temsilen top-

lantılara katılmışlardır.

 • Burada “orun” ve “ülüş” törelerine göre kimin nereye 

oturacağı bir kurala bağlanmıştır.

 • Kağan’ın başkanlığında toplanan Kurultay’ın üyelerine 

“toygun” adı verilmiştir.

 İlk Türk devletlerindeki Kurultay ile ilgili verilen bu bilgi-

ler;

 I. işleyişinde belli bir hiyerarşik düzenin olduğu,

 II. halkın görüş ve beklentilerinin gündeme gelebildiği,

 III. hükümdar seçiminin burada yapıldığı

 durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

1. Bu testte sýrasýyla, Tarih (1-5), Coðrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklý müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alan-

larýna ait toplam 25 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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5. Canan :  Hitit krallarının tanrı tarafından görevlendirildiğine 

inanılır ve onun emirleri tanrı emri olarak görülür-

dü.

 Hasan :  Kutsal güçleri olduğuna inanılan Urartu kralları ül-

keyi tanrı Haldi adına yönetmişlerdir.

 Bu diyalogda verilen anlayışın aşağıdakilerden hangisi-

ne yönelik olduğu savunulabilir?

A) Halkta ahiret inancı oluşturma

B) Feodal yönetime geçme

C) Askerliği özendirme

D) Putperestlik inancını halk arasında yayma

E) Devlete bağlılığı artırma

8. Aşağıda dış kuvvetler tarafından oluşturulan üç farklı yer şek-

li gösterilmiştir.

 Bu yer şekilleri ve bulunduğu arazilerle ilgili, aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. yer şekli eriyebilen kayaçlar üzerinde oluşmuştur.

B) II. yer şeklinin bulunduğu yerlerde en etkin dış kuvvet 

rüzgârdır.

C) III. yer şekli volkanizma sonucu yer yüzüne çıkan mal-

zemelerin aşındırılması ile oluşmuştur.

D) I. yer şeklinin bulunduğu arazilerde terra rossa toprak-

ları yaygın olarak görülür.

E) II. ve III. yer şekillerinin bulunduğu arazilerde yer altı su 

seviyesi yüksektir.

� �� ���

6. Bir topoğrafya haritasında;

 • akarsuyun ağız kısmında denize doğru girinti yapan eğ-

riler,

 • en içteki izohips halkasını çevreleyen ok işaretleri,

 • izohipsleri kesen çizgiler,

 • iki tepe arasında yüksekliğin en az olduğu yerler

 bulunmaktadır.

 Buna göre, haritada aşağıdaki yeryüzü şekillerinden han-

gisinin bulunduğu söylenemez?

A) Haliç  B) Çanak C) Delta

                D) Vadi                                 E) Boyun

7. Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde nüfusun dağılışın-

da doğal faktörlerin etkili olduğuna kanıt olarak gösteri-

lemez?

A) And Dağları’nın kuzeyinde yerleşme sınırının Ural Dağ-

ları’ndan yüksek olması

B) Sibirya ve Alaska’nın kuzey kesimlerindeki maden ya-

takları çevresinde yerleşim yerlerinin kurulması

C) Dünya’da nüfusun büyük bir kısmının Kuzey Yarım Kü-

re’nin orta kuşağında toplanması

D) Nil, Sarıırmak ve Ganj gibi akarsu havzalarının yoğun nü-

fuslanması

E) Karaların kıyı kesimlerinin iç kesimlerine göre genel ola-

rak yoğun nüfuslanması
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10. 

 Yukarıdaki haritada üç farklı iklim tipinin görüldüğü bazı alan-

lar gösterilmiştir.

 Bu alanların sıcaklık ve yağış özellikleriyle ilgili, aşağı-

dakilerden hangisinin benzer olduğu söylenebilir?

A) Yıllık sıcaklık farkının az olmasının

B) Yağışların daha çok cephesel karakterde olmasının

C) Kışların soğuk ve don olaylarının fazla yaşanmasının

D) Yağışların sıcak mevsimlerde artmasının

E) Yıllık sıcaklık ortalamasının 20 °C’den yüksek olmasının

������	

9. Ülkeler arasındaki ticarette deniz yolu ulaşımı, diğer ulaşım 

yollarına göre daha çok tercih edilmektedir.

 Buna göre deniz yolu ulaşımının;

 I. ulaşım süresi,

 II. yakıt giderleri,

 III. yük taşıma kapasitesi

 özelliklerinden hangileri açısından diğer ulaşım türlerin-

den avantajlı olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

                     D) I ve III                            E) II ve III

11. Pozitivizmin esas aldığı bilginin temel özelliği, olgulara yö-

nelik olması ve konu edindiği olguyu açıklamasıdır. Bu açık-

lama modeli, özel fenomenlerle genel olgular arasında iliş-

kiler kurmak ve bu ilişkileri önermeler biçiminde ifade etmek-

ten ibarettir. Comte’un bilimsel bilgi için koymuş olduğu bu 

hedefi aynen benimseyen Hempel’e göre de, doğa bilimle-

rinin başlıca amaçlarından biri fiziksel dünya fenomenlerini 

açıklamaktır.

 Bu parçadan hareketle, pozitivizm yaklaşımı hakkında 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Aklın yasaları ile doğanın yasalarını birleştirdiği

B) Bilginin olanağını gözlemlenebilir olanla sınırladığı

C) Metafizik fenomenleri fizik alana indirgediği

D) Yaşamda işe yarayanların bilgisini önemsediği

E) Bilginin doğruluk ölçütü olarak aklı esas aldığı

12. – Tanrı’nın varlığı veya yokluğu kanıtlanabilir mi?

 – İnsan Tanrı hakkında nasıl bir tutum içinde olmalıdır?

 sorularını sırasıyla,

 – Hayır, kanıtlanamaz.

 – İnsan Tanrı hakkında kesin bir bilgi elde edebilecek du-

rumda değildir, bu nedenle Tanrı hakkında her türlü  yar-

gıdan kaçınmalıdır.

 biçiminde cevaplayan kişinin bu düşüncesi, aşağıdaki-

lerden hangisine yakındır?

A) Plotinos’un Yeni Platonculuk görüşüne

B) Aristoteles’in rasyonalizmine

C) Pyrrhon’un septisizmine

D) Platon’un idealizmine

E) Ockhamlı William’ın çift hakikat öğretisine
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14. Uranüs gezegeninin hareketleriyle ilgili 19. yüzyılda yapılan 

gözlemler, Uranüs’ün yörüngesinin Newton Kuramı’nın ön-

gördüğü çizgiden saptığını gösterir. Bu durum karşısında iki 

bilim adamı, Uranüs civarında daha önce keşfedilmemiş olan 

ve Uranüs’e çekim kuvveti uygulayarak yörüngesinde sap-

maya neden olan bir gök cisminin olduğunu iddia etmişler-

dir. Ardından iki bilim adamı, bu sapmaya ne kadarlık bir 

kütle çekiminin neden olabileceğini ve kütlenin olası konu-

munu hesaplayarak Neptün gezegenini keşfetmişlerdir.

 Bu parçada, bilimsel çalışma süreci ile ilgili aşağıdaki-

lerden hangisi yaşanmamıştır?

A) Bilimsel paradigmanın değiştirilmesi

B) Hipotezin gözlem ve deneyle doğrulanması

C) Problemi çözen bir hipotezin ileri sürülmesi

D) Araştırmacının dikkatini çeken bir olayın gözlenmesi

E) Problemin güvenilir şekilde açıklanması

13. Gazali’ye göre, duyu organlarından birinin yokluğu veya arı-

zası durumunda eşyanın duyu yoluyla elde edilen bilgisi ya 

eksik veya yanlış olur. Her şeyin tecrübe edilmesinin imkan-

sızlığına da dikkat çeker. Örneğin, yıldızlarla ilgili bazı olay-

lar bin yılda bir oluşması nedeniyle tecrübe edilmesi imkan-

sızdır. Gazali’ye göre akıl da, eşyanın derinliklerindeki cev-

herleri keşfetmek için gerekli donanıma sahip olmadığından 

yüzeyde gördükleriyle yetinmektedir. Bunlara karşın kalp 

dünyası, aklın ve duyuların ulaşamayacağı kaynaklardan 

beslenmektedir. Kalpte ortaya çıkan duygular, kaynakları ve 

mahiyetleri itibariyle aklın idrak gücünün dışındadır.

 Gazâli’nin bu düşüncesine dayanarak aşağıdaki yargı-

lardan hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanda kesin bilgiye ulaşma yetisi yoktur.

B) Doğru bilgi akıl ve deney birlikteliği ile kavranabilir.

C) İnsan düşünme gücüyle diğer varlıklardan ayrılır.

D) İnsan varlığın bilgisini sezgisel bir duyuşla bilebilir.

E) Bilgilerimiz dış dünyayı göreceli yansıtır.

15. Ütopyaların ilk örneğini Platon yazmıştır. Platon’un olgunluk 

dönemi çalışmalarından olan Timaios adlı ütopya eseri, Yu-

nan’ın toplumsal ve siyasal düzeninin sarsıldığı döneme 

denk gelmiştir. Burada Atlantis adında; gücün, düzenin ve 

refahın yurdu olan bir yer tasvir edilir. Yöneticiler adil, çalı-

şanlar verimli, insanları erdemli ve cesurdur. Ailenin nasıl ku-

rulacağından nasıl çocuk yapılacağına, nasıl yetiştirileceği-

ne kadar toplum her yönüyle dizayn edilmiştir.

 Bu parçaya dayanarak Platon’un ütopya eseri ile ilgili 

aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Toplumun bulunduğu koşullara göre şekil almaktadır.

B) Toplumu oluşturan birey ve kurumlar ideal olarak tasar-

lanmıştır.

C) İnsanların mutluluğunu temin eden bir yer kurgulanmak-

tadır.

D) Toplumun amaçlarını gerçekleştirecek bir yönetim sis-

temi yansıtılmaktadır.

E) İktidarın kaynağı halkın iradesine dayandırılmaktadır.



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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18. • “İnsan, ancak çalıştığını elde eder.” (Necm, 53: 39)

 • “Kişi, elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir ka-

zanç elde etmemiştir.” (Buhari) 

 Bu ayet ve hadisle ilgili;

 I. Çalışarak kazanmanın önemi vurgulanmıştır.

 II. Karaborsacılık, tartıda hile yapmak gibi davranışlar ya-

saklanmıştır.

 III. En hayırlı kazancın ticaret yapmak olduğu vurgulanmış-

tır.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III   

16. “Doğruluktan ayrılmayınız! Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de 

insanı cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğruyu arar-

sa Allah katında doğru olanlardan yazılır. Yalandan sakını-

nız! Yalan insanı günaha, o da cehenneme götürür. Kişi ya-

lan söyler ve yalana devam ederse sonunda Allah katında 

yalancılardan yazılır.” (Buhari)

 Bu hadisle ilgili;

 I. Müslüman sözünde, özünde ve davranışlarında dürüst 

olmalıdır. 

 II. Yalan insanı her zaman günaha ve kötü sona götürür.

 III. Sabreden insanlar, kötü bir durumda ümitsizliğe düş-

mezler.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III   

19. • “Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize 

kulluk edin ki sakınasınız.” (Bakara, 2: 21)

 • “Allah(ın boyasın)dan daha güzel boyası olan kimdir? 

Biz (yalnızca) O’na kulluk edenleriz.” (Bakara, 2: 138)

 • “Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabb’ine kulluk et.” (Hicr, 

15: 99)

 Bu ayetlerde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden han-

gisidir? 

A) İbadetin temelinde korku, saygı, sevgi ve sığınma duy-

guları vardır.

B) İman ancak ibadetlerle koruma altına alınabilir.

C) İbadetler insanda sorumluluk bilincini geliştirir. 

D) İbadetler, kul ile Allah (c.c.) arasında haberleşmeyi sağ-

layan köprü görevini görür.

E) Varlıkların asıl görevi yüce Yaratıcıya ibadet etmektir. 

17. I. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bizzat kendisi tarafından ya-

pılan uygulamadır. Bu sünnet çeşidi, Hz. Muhammed’den 

(s.a.v.) sonra sözlü olarak anlatılmasa da sahabi ve son-

raki nesiller tarafından aralıksız olarak uygulanagelmiş-

tir. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) isnad edilen bazı sözlerin 

gerçekten hadis olup olmadığını tespit etmek için bu 

sünnet mihenk taşı kabul edilmiştir. 

 II. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görüp işittiği bir işe karşı çık-

maması ve onu kabul etmesidir. Çünkü Hz. Muhammed 

(s.a.v.) bir işin yapıldığını gördüğü veya işittiği halde onu 

reddetmemiş ve susmuşsa, bu durum O’nun bu işi tas-

vip ve kabul ettiği anlamına gelir.

 Yukarıdaki açıklamalar aşağıdakilerden hangisiyle ilgili-

dir?

I II

A) Takriri sünnet Fiili sünnet

B) Takriri sünnet Kavli sünnet

C) Kavli sünnet Takriri sünnet

D) Fiili sünnet Takriri sünnet

E) Fiili sünnet Kavli sünnet

20. Abdest uzuvlarında yarası bulunan bir kişi, su ile yıkamak 

yaraya zarar verdiği takdirde, bu uzvunu mesh edebilir. Hat-

ta sağlığa zarar vermesinden korkarsa mesh etmeyi de terk 

edebilir. Burada, yıkamanın yaraya zarar vereceği ve yara-

nın iyileşmesinin uzayacağı kesin veya kesine yakın ise, ki-

şi mutlaka mesh etmek hatta, doktorun önerisine uyarak bu-

nu da terk etmek zorundadır.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Abdest alanın bütün küçük günahları affolur.

B) Zorluklar halinde hükümler genişletilebilir.

C) Hastalıklara karşı gösterilen sabır, sadakadır.

D) İman, insanı her türlü inanç kirlerinden temizler. 

E) İbadetler günlük hayatı zaman bakımından düzenler.



21. - 25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal 
olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar 
cevaplayacaktır.
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23. “Çöreğin kanıtı yenmesindedir.”

 Engels’in bu sözünden çıkarılabilecek sonuç aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

A) Değişim görünüşte vardır. 

B) Gerçekle gerçek tarzda bir ilişki kurulabilir.

C) Mutlak gerçeklik idealar evrenindedir.

D) Form kazanmadıkça madde var olamaz.

E) Evrende var olan her şeyin bir amacı vardır.

21. Bir biyolog bana, “Bütün yılanlar zehirlidir” dedi. Nereden 

biliyorsun, diye sordum. O da bana, “Çünkü bu güne kadar 

rastlanan bütün yılanlar zehirlidir” diye cevap verdi. Yani 

önermesine kanıt olarak geçmiş deneyimlerini gösterdi ve 

bunu geleceği de kapsayacak şekilde genel bir doğru ola-

rak öne sürdü. Peki, geçmiş durumlara ilişkin sınırlı deneyi-

mimize dayanarak geleceği de kapsayan sonsuz bir genel-

lemeye varmada ne ölçüde haklıyız?

 Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? 

A) Kuhn’ın bilim, bilim insanlarının etkinliklerinden oluşur 

görüşüne

B) Carnap’ın bir bilginin bilimsellik ölçütü doğrulanabilirlik-

tir ilkesine

C) Wittgenstein’ın bir bilginin doğru olup olmadığını bilmek 

için onu gerçeklikle karşılaştırmamız gerekir demesine

D) Popper’ın önermelerin tümevarım ile kesin olarak doğ-

rulanamayacağını ileri sürmesine

E) Aristoteles’in tümdengelim yöntemine dayanan bilim an-

layışına

25. Çeviri hareketi İslam düşünce tarihinde bir dönüm noktası-

dır. Müslümanlar hem fetihler sonucunda karmaşık prob-

lemlerle karşılaşmaları hem de farklı kültürlerle iç içe yaşa-

malarının getirdiği zorunluluktan dolayı mevcut bilgilerinin 

yeterli gelmediğini görerek başka dillerden tercümeler yap-

maya başladılar. İlk tercümeler daha çok astronomi, tıp, ma-

tematik, edebiyat, tarih gibi alanlarla ilgiliydi. Daha sonra 

başka kültürlerin etkileri artmaya başlayınca, Müslümanlar 

dinlerini yabancı unsurların etkisine karşı savunmak istedik-

leri için felsefe, mantık gibi alanlara yönelmişlerdir.

 Bu parçada, İslama felsefesinin ortaya çıkması aşağıda-

kilerin hangisine bağlanmaktadır?

A) Yaşamın amacını merak etmeye

B) Doğayı açıklama isteğine

C) Dinlerini koruma düşüncesine

D) Toplumsal yaşamı düzenleme amacına

E) Yaşamda mutlu olmayı öğrenmeye

24. 18-19. yüzyılın sonlarına doğru düşünsel alanda duygu ve 

düşüncenin ideal formlarda ifade edilmesini sağlayan özgür 

bir ortam belirmişti. Bu ortamda duygu ve coşkunun önem-

li olduğu, sade bir dilin kullanıldığı, Voltaire ve Rousseau gi-

bi Fransız düşünürlerinin öncülüğünde yeni bir akım gelişir. 

Özellikle Alman düşüncesinde kendini gösteren ve sonra 

bütün Avrupa’yı saran ve etkilerini felsefeden çok sanatta 

gördüğümüz bu akım, yaşama ve evrene karşı bir ‘yaşam 

tutumu’ ya da bir ‘yaşam duygusu’ geliştirir.

 Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A) Romantizm   B) Hümanizm

C) Pozitivizm     D) Empirizm

                                    E) Rasyonalizm

22. Budizmin kurucusu Siddhartha Gautama, deneyimlerinde 

zevk ve sefa içinde zengin bir hayat sürmenin de aşırı per-

hiz ve arzuları kırmanın da insanı kurtuluş ve mutluluğa eriş-

tirmediğini anlamıştı. Sonra kendisine “Buda” denilen bu 

adam, insan için en doğrusunun aşırılıklardan uzak bir “or-

ta yol”un izleyicisi olmak gerektiği sonucunu çıkarmıştı. Bun-

dan sonra Buda, insanlara barış ve sükuneti öğretmeye baş-

lar ve insani acıların üstesinden ancak dünyevi gerçekliğin, 

bireysel benliğin yarattığı yanılsama perdesinin ötesine geç-

mekle, insanın bütün acılara yol açan sahte arzulardan, baş-

tan çıkarıcı tutkulardan arınmış bir kişilik geliştirmekle geli-

nebileceğini öne sürmüştür.

 Buda’nın parçadaki düşüncesine göre, insanın kurtuluş 

ve mutluluğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Tutkularını tümüyle yok etmekle

B) Doğaya uygun yaşamakla

C) Bilgili olmakla

D) Yaşamında özgür olmakla

E) Kontrollü bir yaşam sürmekle
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1. a,  b,  c  ve  d  tam sayılar olmak üzere, 1 numaralı kare içi-

ne  a  sayısı yazılıyor.

 Bu karelere okların yanında yazılan işlemler yapılarak IV. ka-

reye ulaşılıyor.

 Buna göre,

 I. a.b   çarpımı çift sayıdır.

 II. c + d  toplamı çift sayıdır.

 III. a – b + c – d  sayısı çift sayıdır.

 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

� 
��
�

��

������


��
�
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3. • a\Ş , a\ß , a\ã  tam sayı,

 • b\ß  ve  b\á  tam sayı,

 • c\Ş , c\ß , c\á  tam sayı,

 olmak üzere;  a, b, c  pozitif tam sayıları için,

 I. a + b + c  toplamı  3’ün katıdır.

 II. a . b . c  çarpımı  48  olabilir.

 III. a + b + c  toplamı 29 olabilir.

 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

4. n  kenarlı çokgenin kenar sayısı ile içine yazılan sayı arasın-

da bir bağlantı kurularak, üslü sayılar tanımlanıyor.

 Bu bağlantı,

  x  = x3 ,     x  = x5 ,     x  = x2

 şeklinde tanımlandığına göre,

 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

��
  

!� "�
�

#� ��  

� ��

� � �

2. a  ve  b  sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,

  |a| = a

  |b| = – b

  |a + b| = – a – b

 olduğuna göre,

 I. a – b < 0

 II. |a| < |b|

 III. |a . b| < a . b

 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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5. 

 Yukarıda 4 araçlık bir otopark gösterilmiştir. Herbirinin eni 

3,4 m ve boyu 4,8 m olan dört özdeş dikdörtgenden oluş-

muş bu park yerlerine  araçlar park ederken ön ve arka kı-

sımlarında 40 cm’lik, sağ ve sol yanlarda 50 cm’lik boşluk 

bırakılması zorunludur.

 Buna göre, boyutları ile birlikte verilen aşağıdaki A, B, 

C, D ve E araçlarından hangisi bu otoparka park yapa-

maz?

A) B)

C) D)

E)

2ñ2m

ñ2m

ñ7m

ñ5m

ñ8m

ñ5m

2ñ5m

ñ3m

2ñ3m

ñ5m

�$��%��	�

�$ �%��	�
� � � �

7. Aşağıda boyları özdeş olan tahta çubuklar yardımıyla birim 

kareler elde edilmiştir.

 Bu birim kareler üst üste ve yanyana konularak elde edilmiş 

örüntünün ilk üç adımı verilmiştir.

 Buna göre, 15. adımda elde edilen şeklin çevresi a birim 

ve bu şekilde kullanılan tahta çubuk sayısı b tane oldu-

ğuna göre, a + b  toplamı kaçtır?

A) 152 B) 153 C) 154 D) 155 E) 156

1. 2. 3.

. . .

6.   C, B, K,  ?   sembollerinin her biri  + ,  x ,  – , :  olarak 

tanımlanan dört işleme karşılık gelmektedir.

  4 C 4 = 16

  9 B 3 = 3

  12 K 2 = 14

  20 ? 5 = 15

 olduğuna göre,

  (x C 2) B 3 = (x K 1) ? 4

 eşitliğini sağlayan  x  değeri kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

8. Aşağıda ebatları (boyutları) cm cinsinden verilmiş bir fotoğ-

rafın, renkli fotokopide büyütülmüş ve küçültülmüş iki hali-

nin ebatları verilmiştir.

 Buna göre,  x + y  toplamı kaçtır?

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

8 cm

12 cm

y cm
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9. Murat, 450 saat sürecek olan bir üniversite hazırlık kursuna 

gidecektir. Bu kurs hafta içi üç gün (Pazartesi, Salı, Çarşam-

ba) 4’er saat, hafta sonu ise 2 gün 5’er saat olarak yapıla-

caktır.

 Buna göre, Pazartesi günü kursa başlayan Murat’ın kur-

su hangi gün bitecektir?

A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba

 D) Cumartesi E) Pazar 

11. 

 Yukarıda verilen ABCD karesinin alanının iki katı MNKL dik-

dörtgeninin alanına eşittir.

 Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı aşağıdaki-

lerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) x + y B) x – y C) x . y

 D) 2 . x . y E) 4 . x . y 

M A N

B

KC
x x

y

y

L

D

10. Aşağıdaki sayı doğrusunda  a,  b  ve  c  gerçel sayılarının 

yerleri gösterilmiştir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A)
0

a.b b.c
2

B)
0

b.c b+c

2 3

C)
a+c

0

D)
0

a.b.c
2

E)
0

a+b+c

2

0

a b c

2

12. 

 Yukarıdaki şekilde, A ve B giriş kapısı C ve D çıkış kapısı olan 

bir ofis katının bölmeler şeklindeki altı ofis odası ve bu ofis-

leri birbirine bağlayan; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  numaralı do-

kuz kapısı gösterilmiştir. Ali  A  kapısından, Bülent B  kapı-

sından giriş yapacaklar ve Ali C kapısından, Bülent D kapı-

sından çıkış yapacaklardır.

 • Ofis odasından geçen birisi tekrar aynı odadan geçme-

yecektir.

 • Geçilen kapı numarası kadar puan alınacaktır.

 • Ali ve Bülent aynı odaları kullanmayacaktır.

 Buna göre, Ali ve Bülent’in topladığı puanların farkı en 

çok kaçtır?

A) 21 B) 22 C) 18 D) 16 E) 17

! �

" #

�

�

&

 � �

'(

)

*�+�, *�+�,

���, ���,
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13. Ahmet’in cüzdanında, seri numaraları farklı,

 • a  tane 20 TL’lik,

 • b  tane 10 TL’lik,

 banknot (kağıt para) vardır. Ahmet kitapçıdan aldığı 20 TL’lik 

kitabın ücretini öderken, 10 farklı şekilde ödeme yapabile-

ceğini hesaplıyor.

 a  ve  b  sayma sayıları olmak üzere,

 I. Ahmet’in cüzdanında en fazla 200 TL vardır.

 II. Ahmet’in cüzdanında en az 120 TL vardır.

 III. Ahmet’in cüzdanındaki kağıt para sayısı 7 olabilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II

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

16. Bir müzik aletinde kulanılan metal çubukların metre cinsin-

den boyları ve dizilişleri aşağıda verilmiştir.

 En kısa çubuk (0,1) metre ve en uzun çubuk(0,4) metredir. 

Çubukların uzunlukları kısadan uzuna doğru eşit olarak art-

maktadır. 

 Buna göre, uzunlukları a, b, c, d, e ve f  ile verilen çubuk-

lar için,

  
f – d + b

e – c

 işleminin sonucu kaçtır? 

A) 6\á B) 5\Ş C) 5\ß D) 3\Ş E) 4\ß

-.$���%

-.$���%

� � � � � / 0

14. BRAİLLE alfabesi, görme engellilerin kullandığı bir okuma 

biçimi olup kabartma noktalar yardımıyla yazılabilen harfle-

rin sayıların, bağlaçların ve noktalama işaretlerinin de belir-

tildiği bir sistemdir. Bu sistemdeki rakamları ifade eden kart-

lar aşağıda verilmiştir.

 Buna göre, üç basamaklı iki doğal sayının toplamı olan 

 ifadenin eşitinde elde edilen sayıyı yazmak için toplam 

kaç nokta kullanılır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

. � � � �

( ' &  )

1

15. Aşağıdaki grafikte, bir havuzu dolduran A musluğu ile aynı 

havuzu boşaltan B musluğunun zamana göre akıttığı su mik-

tarları verilmiştir.

 Buna göre, bu iki musluk aynı anda çalıştırılarak 90 m3 

lük boş bir havuzu kaç saatte doldururlar?

A) 20 B) 18 C) 15 D) 12 E) 9

23�%����	�-%��
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17. Mahmut,arabası ile bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculukta ilk 

önce Y1 otobanını ve ardından Y2 otobanını kullanacaktır.

 • Y1 otobanında en az 60 km/sa, en çok 100 km/sa, 

 • Y2 otobanında en az 80, en çok120 km/sa hızları ile gi-

dilebilmektedir.

 Mahmut her iki otobanın da kurallarına uygun olarak araba-

sındaki hız sabitleyiciyi V km/sa hızına ayarlayıp yola çıka-

caktır.

 Buna göre, V sabit hızı aşağıdaki eşitsizliklerden hangi-

sindeki gibi olmalıdır?

A) |V – 90| £ 10           B) |V – 80| £ 10

C) |V – 90| £ 20           D) |V – 100| £ 20

                          E) |V – 100| £ 10

18. 

 Bir büfenin yiyecek ve içecek listesi yukarıdaki gibi verilmiş-

tir. Bu büfeden 1 börek, 1 tatlı ve 1 içecek alacak olan Ser-

hat, aynı anda iki veya üç tane sütlü ürünü birlikte yememek-

tedir.

 Peynirli börek, ayran, sütlaç ve muhallebi sütlü ürünler 

olduğuna göre, Serhat bu listeden kaç farklı seçim ya-

pabilir?

A) 36 B) 40 C) 44 D) 48 E) 50

BÖREK İÇECEK TATLI

Peynirli Ayran Sütlaç

Ispanaklı Limonata Muhallebi

Kıymalı Kola Baklava

Patatesli Meyve suyu Şekerpare

19. Ali, Burhan, Can, Davut, Eren ve Ferhan kendi aralarında bir 

satranç turnuvası düzenlemişlerdir. Turnuva boyunca her-

hangi iki kişi arasında en fazla bir maç yapılmıştır. Bu turnu-

vada Ali, Burhan, Can, Davut ve Eren sırasıyla 3, 2, 4, 5 ve 

5 maç yapmışlardır.

 Buna göre, Fatih bu turnuvada toplam kaç maç yapmış-

tır? 

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

20. 

 Yukarıda 3 inç ve 5 cm uzunluğunda ölçüm yapabilmek için 

iki farklı cetvel verilmiştir. 1 inç uzunluğu yaklaşık olarak 5\Ş cm 

dir. Şekil-1’deki cetvelin her iki tarafında 0,2 inçlik, Şekil-2’de-

ki cetvelin ise her iki tarafında 0,3 cm’lik boşluk vardır.

 Çantasına yapıştıracağı Türk bayrağının alanını cetvel-

leri Şekil-3’teki gibi birleştirip, cm2 olarak hesaplayan 

bir öğrenci alanı yaklaşık olarak kaç cm2 bulur?

A) ó211 B) ó420 C) ó455 D) ó112 E) ó542

. � � � � (
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21. 

 Yukarıdaki üç farklı şekilde; taban boyutları aynı, yükseklik-

leri farklı beyaz, kırmızı ve mavi kutuların üst üste dizilmiş 

hali verilmiştir. Bu dizilişlerde elde edilen yükseklikler sıra-

sıyla 60 cm, 47 cm ve 61 cm dir.

 Buna göre,

 I. Kırmızı kutunun yüksekliği 12 cm dir.

 II. Beyaz kutunun yüksekliği 10 cm dir.

 III. Mavi kutunun yüksekliği beyaz kutudan 2 cm fazladır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

,�����6�� ,�����6�� ,�����6��

22. Mehmet Öğretmen elindeki 120 tane cevizi, toplam  öğren-

ci sayısı 35 olan A ve B sınıflarına aşağıdaki gibi paylaştırı-

yor.

 • Cevizlerin bir kısmını A sınıfına, geri kalanını ise B sınıfı-

na veriyor.

 • Her iki sınıfta da öğrenciler, sınıflarına verilen cevizleri 

kendi aralarında herkes eşit ve olabilecek en çok sayı-

da ceviz alacak biçimde paylaşıyorlar.

 • Artan cevizler Mehmet Öğretmene geri veriliyor.

 Örneğin; 18 öğrenci bulunan A sınıfına 40, 17 öğrenci bulu-

nan B sınıfına da 80 ceviz verilirse A sınıfındaki öğrenciler 

2’şer, B sınıfındaki öğrenciler ise 4’er tane ceviz alarak Meh-

met Öğretmen’e 16 ceviz iade ediyorlar.

 A ve B sınıflarına 60’şar tane ceviz veren Mehmet Öğretmen 

geri iade ceviz  hiç almamıştır.

 Buna göre, A ve B sınıflarındaki öğrenci sayıları farkı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 5 B) 3 C) 2 D) 6 E) 1

23. Aşağıdaki şekilde 6 tane çubuk ve her çubukta 4’er tane hal-

ka vardır.

 Halkaların hepsi çıkarılıp 10 çubuktan oluşan başka bir dü-

zeneğe 1. çubuğa 1 halka, 2. çubuğa 2 halka, 3. çubuğa 3 

halka olmalı şartı ile her seferinde halka sayısı 1 artırılarak 

çubuklara halkalar takılıyor.

 Buna göre, bu 10 tane çubuğun tamamına bu kurala gö-

re halka takma işlemi yapılabilmesi için kaç tane halka-

ya daha ihtiyaç vardır?

A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) 33

1. 2. 3. 4. 5. 6.

24. A  pozitif tam sayısının asal çarpanlarına ayrılması

  A = 2x . 3y . 5z  . . .

 şeklinde verilmiş olup, birbirinden farklı asal çarpanlar için,

  A  = 1\Ş + 1\ß + 1\á + . . .

 biçiminde bir işlem tanımlanıyor.

 Örneğin, 12 = 22 . 3  için

  12  = 1\Ş + 1\ß = 5\â  dır.

 75 sayısı için  75  işlemini yapan Cem sonucu doğru ola-

rak buluyor.

 Bu işlemi asal çarpanların farklı olmasını dikkate alma-

dan tüm asal çarpanlar için yapan Ayla’nın bulduğu so-

nuç Cem’in bulduğu sonucun kaç katıdır?

A) É/ë B) Æ/õ C) Æ/ñ D) É/õ E) É/î
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25. 

 Hızı saatte  V km/sa olan otobüs ile hızı A km/sa olan Alp ay-

nı anda otobüs durağına doğru hareket ediyorlar. Aynı an-

da durağa 1 km uzaklıkta olan Can adlı öğrenci 5 km/sa hız-

la durağa doğru harekete başlıyor. Otobüs, Alp ve Can ay-

nı anda otobüs durağına vardıklarında ilk hareketlerinden t 

dakika geçmiş olup, otobüsün duraktan okula varması (3t) 

dakika sürmüştür.

 Buna göre, Alp ve Can’ın ilk durumda okula olan uzak-

lıklarının toplamı kaç km dir?

A) 27,5 B) 28 C) 28,5 D) 29,5 E) 30

#3	��

��� "�7
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27. n  pozitif tam sayı ve x  tam sayı olmak üzere,

  An = {x:  n – 4 < x £ n + 1}

 biçiminde An kümeleri tanımlanıyor.

 Buna göre,

 I. s(A1) = 5

 II. s(A2 Ç A3) = 4

 III. s(A1 È A2) = 6

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

26. Beşiktaş ve Üsküdar ilçeleri arasında yolcu taşıyan bir yol-

cu vapuru, 800 yolcu kapasitelidir. Tek seferde 150 tam bi-

letli yolcudan aldığı ücretle, tek sefer maliyetini elde eden 

bu vapurda ücret tarifesi,

  • Tam bilet 4 TL,

 • Öğrenci bileti 2 TL

 • Yaşlı bileti 3 TL

 şeklinde belirlenmiştir.

 Beşiktaş’tan 100 tam, 50 öğrenci, 200 yaşlı yolcu ile hare-

ket eden bu vapur yolcularını Üsküdar’da indirip 200 tam,100 

öğrenci 100 yaşlı yolcu ile tekrar Beşiktaş’a dönmüştür.

 Buna göre, bu iki seferde vapurun gelirinin yüzde kaçı 

kârdır?

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

28. Elemanları pozitif tam sayı olan bir küme, boş olmayan iki 

farklı alt kümeye nasıl ayrılırsa ayrılsın, bu alt kümelerden 

birinin elemanları toplamı diğer alt kümenin elemanları top-

lamını tam olarak bölüyorsa bu kümeye DENGELİ küme 

denir.

 Örneğin, A = {1, 2, 3, 6}  kümesi,  {1, 2}  ve  {3, 6}  şeklinde 

iki farklı alt kümeye ayrılıp, 1 + 2 = 3  sayısı  3 + 6 = 9 sayısı-

nı tam olarak böldüğünden A’ya DENGELİ küme denir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi DENGELİ küme de-

ğildir?

A) {2, 3, 5} B) {1,2, 3, 6, 9} C) {1, 3, 5, 9}

 D) {3,4, 5, 12} E) {3, 4, 7, 8} 
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32. 

 ABC bir üçgen,   m(DéEC) = 30°,   |AD| = |DC|

 |DE| = 12 cm,   |BC| = 20 cm

 Yukarıdaki verilere göre,  Alan(ABC)  kaç cm2dir?

A) 100 B) 110 C) 116 D) 120 E) 132 

�

! � "

#
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31. [AB  ışını ile  [AC  ışını  40°  lik açı yapacak şekilde A  nok-

tasında kesişmektedir.

 CéAB  açısının iç bölgesinde alınan bir  P  noktasının

 [AB  ışınına göre simetriği  K noktası

 [AC  ışınına göre simetriği  L  noktası 

 olduğuna göre,  m(KéAL)  kaç derecedir?

A) 80 B) 75 C) 60 D) 50 E) 40

29. Gerçel sayılarda tanımlı  f  fonksiyonu her  x  gerçel sayısı 

için,

 • f(– x) + f(x) = 0

 • x > 0 ,   f(x) > 0

 • x £ 0,   f(x) £ 0

 biçiminde verildiğine göre,

 grafikleri ile verilen fonksiyonlardan hangisi ya da han-

gileri f  fonksiyonu olabilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II

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

y
y=x3

I.

x

yII.

x

y

2

0

III.

x

y=x

yIV.

x

30. 

 Yukarıdaki şekil, sek sek oynamak için kullanılan bir düze-

nektir. 0 numaralı bölümde bulunan bir çocuk her seferinde 

bir üst satırdaki bir bölgeye zıplıyor. Bu  zıplama işlemleri üç 

farklı sayının bulunduğu bölmelere yapılarak 8 numaralı böl-

mede son buluyor.

 Buna göre, 0’dan 8’e kadar zıplayan bir öğrencinin ara-

da yaptığı üç zıplamanın üçünün de asal numaralı böl-

melere olması olasılığı kaçtır?

A) 1\Ş B) 1\ß C) 1\â D) 1\ä E) ¿/ò

8

6

5

1 2

0

7

34
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35. 

 Dört tanesi sarı, biri kırmızı olan eş kare şeklindeki beş kar-

tondan sarı olanlar yan yana gelecek şekilde birleştirilmiş, 

kırmızı olan da onların üzerine konulmuştur.

 Karelerin bir kenarı 8 cm olduğuna göre, son durumda 

sarı kısmın alanı kaç cm2 olur?

A) 192 B) 208 C) 224 D) 240 E) 256

36. 

 Mert ve Cenk düz bir zeminde aynı noktadan, aynı yöne doğ-

ru yürümeye başlıyor. Mert 5 adım sonra 90° sağa, Cenk ise 

20 adım sonra 90° sola dönüyor. Mert döndükten 20 adım 

sonra; Cenk de döndükten 14 adım sonra duruyor.

 Mert’in 1 adımı 40 cm, Cenk’in 1 adımı 50 cm olduğuna 

göre, son durumda ikisi arasındaki uzaklık kaç metre 

olur?

A) 13 B) 15 C) 17 D) 18 E) 20

34. 

 ABCD, EFKL ve PRMN birer dikdörtgen

 |AE| = |BR|,   |DL| = 4ñ2 cm,   |AD| = a,   |EL| = b

 |PN| = c,   |CM| = x

 Yukarıdaki şekilde,  a – b = b – c = 4 cm  olduğuna gö-

re,  x  kaç cm’dir?

A) 4ñ3 B) 8 C) 4ñ5 D) 3ò10 E) 10

� !
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33. 

 ABC bir üçgen,   AD ^ BC,   |BD| = |DC|  olduğuna göre, 

 I. AB ^ AC

 II. |AB| = |AC|

 III. |AD|
|AC|

 = 3\á

 ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

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

 D) I ve II E) II ve III 

�

! "#
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39. Analitik düzlemde,

  A(0, 4)

  B(3, 5)

 noktalarından geçen doğrunun, x-eksenini kestiği nok-

tanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (– 4, 0) B) (– 6, 0) C) (– 8, 0)

 D) (– 10, 0) E) (– 12, 0) 

40. 

 Şekil - 1’de  36  adet birim küpten oluşmuş dikdörtgenler 

prizması şeklindeki cisimden  10  adet birim küp çıkartılmış 

ve  Şekil - 2’deki cisim elde edilmiştir.

 Buna göre, cismin yüzey alanında nasıl bir değişim ol-

muştur?

A) 4 birimkare artar          B) 2 birimkare azalır

C) 6 birimkare azalır          D) 4 birimkare azalır

                           E) 10 birimkare azalır

,����6�

,����6�

37. Bir ABCD eşkenar dörtgeninin içerisinde  K  noktası alınıyor.

 |AD| = |AK|  ve  m(BéCD) = 40°  olduğuna göre,  m(BéKD)  

kaç derecedir?

A) 140 B) 145 C) 150 D) 155 E) 160

38. 

 |AF| = 9 metre,   |AE| = 12 metre,   |ED| = 8 metre

 Barış, ABCD dikdörtgeni biçimindeki parkın içinde,  F mer-

kezli çember yayı şeklindeki pistte koşmaktadır.

 Pist,  E  noktasında başlayıp  B  noktasında bittiğine gö-

re, Barış’ın  F  ve  C  noktalarına uzaklıklarının toplamı 

en az kaç metre olur?

A) 30 B) 27 C) 26 D) 25 E) 24

# "
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3. İç direnci önemsiz özdeş üreteçler ve özdeş K, L, M lamba-

ları ile şekildeki elektrik devreleri oluşturuluyor.

 Buna göre,

 I. K lambası en parlak yanar.

 II. L lambası yanmaz.

 III. En uzun süre M lambası yanar.

 yargılarından hangileri doğrudur?

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

 D) Yalnız III E) I, II ve III 

LK

M

1. Aynı doğrultuda sabit hızlarla hareket eden K ve L trenleri 

şekildeki konumdan harekete başlayıp aynı anda tünelin X 

hizasına varıyorlar. K treninin son noktası tünelin Y hizasına 

geldiğinde, L treninin de başlangıç noktası Y hizasına varı-

yor.

 Buna göre; K ve L nin boyu xK ve xL ile tünelin boyu xT 

arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) xL > xK = xT   B) xK = xT > xL

C) xL > xK > xT   D) xT = xK = xL

                                    E) xT > xL > xK

K

d d d
X Y

L

4. Özdeş K, L, M termometrelerinde suyun donma noktası ve 

kaynama noktası arasındaki mesafe sırasıyla 100, 80 ve 120 

eşit bölmeye ayrılmıştır. 

 Buna göre, termometrelerin duyarlılıkları, büyükten kü-

çüğe doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralan-

mıştır?

A) M, K, L B) K, L, M C) M, L, K

 D) L, K, M E) L, M, K 

2. Bir küpün boyutları aynı oranda azaltılırsa,

 P: Küpün yere yaptığı basınç

 F: Küpün yere yaptığı basınç kuvveti

 D: Küpün kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı

 niceliklerinden hangileri azalır?

A) Yalnız P B) Yalnız F C) Yalnız D

 D) P ve F E) P, F ve D 

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.
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8. Sulu çözeltisi asidik özellik gösteren bir madde ile ilgi-

li;

 I. Oksijen ile yanma tepkimesi vermez.

 II. Hem iyonik hem de kovalent bağ içerir.

 III. Yapısında H atomu bulunmaz.

 ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) l ve III

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

5. K cismi sıvı içinde şekildeki gibi dengede iken ip gerilmesi 

sıfırdan farklı ve kaptaki sıvı yüksekliği h dir.

 İp kesilip yeniden denge sağlandığında,

 I. K cismi dibe batar

 II. h artar

 III. Sıvının K cismine uyguladığı kaldırma kuvveti artar.

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II

 D) I ve III E) II ve III 

ip

K

h

7. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı K küresinin merke-

zine şekildeki gibi yerleştiriliyor.

 K küresinin yüzeyindeki toplam ışık akısını artırmak için;

 I. Kaynağın ışık şiddeti I artırılmalı

 II. Kürenin yarıçapı artırılmalı

 III. Kürenin yarıçapı azaltılmalı

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) Yalnız III 

K

I

6. O noktasından birleştirilmiş X ve Y yaylarının birinde oluştu-

rulan atmanın O noktasında iletilmesi ve yansıması sonucu 

K, L atmaları oluşuyor.

 Buna göre, 

 I. X yayı Y den daha kalındır.

 II. X ve Y yaylarını geren kuvvetler eşit büyüklüktedir.

 III. Atma X yayında oluşturulmuştur.

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 

K L

O
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11. I. C6H6(g) ® C6H6(s) + 33,8 kj/mol

 II. H2O(s) + 43,9 kj/mol ® H2O(g)

 III. I2(k) + 151 kJ/mol ® 2I(g)

 Yukarıdaki olaylardan hangilerinin sonucunda maddele-

rin kimlik özelliği değişmemiştir?

A) Yalnız I B) I ve II C) l ve III

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

10. İğne türü ilaçlarla ilgili;

 I. Etken maddelerinin vücut sıvıları ile etkileşim süresi en 

yüksek olan ilaç formudur.

 II. Vücuttaki fizyolojik ve biyolojik etkisi en hızlı olan ilaç for-

mudur.

 III. Etken maddesi enjektör yardımıyla sulu çözelti halinde 

kas içine, damara veya deri altına uygulanır.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

9. Oda koşullarında aşağıdaki maddelerden hangisinin kar-

şısında verilen çözücüde çözünmesi beklenmez? 

Madde Çözücü

A) CH4 CO2

B) C6H12O6 C2H5OH

C) CCl4 H2O

D) NH3 CH3OH

E) H2S H2O

12. 

 Temel haldeki nötr X atomunun Bohr atom modeline göre 

gösterimi yukarıdaki gibidir.

 Buna göre, X atomu ile ilgili;

 I. Nötron sayısı 5 tir.

 II. Çekirdeğinde 1 elektron başına 1 protonu vardır.

 III. L katmanı 6 elektron daha alabilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I, II ve III E) II ve III 
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14. Belirli bir yükseltide rüzgâr hızı, nem vb. faktörlerden arındı-

rılarak ölçülen sıcaklığa gerçek sıcaklık, nem, güneş ve rüz-

gâr hızından yararlanılarak hesaplanan sıcaklığa ise hisse-

dilen sıcaklık denir.

 Buna göre, bir ilimize ait bazı saatlerdeki sıcaklık ve his-

sedilen sıcaklık değerlerinin yer aldığı;

 yukarıdaki hava tahmin raporuna göre;

 I. Bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri artmıştır.

 II. Gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri arasın-

daki fark % 90 bağıl nemde en yüksektir.

 III. Bağıl nem değeri % 100 e ulaştığında hava yeterince so-

ğursa yağış görülebilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

 D) I ve III E) I, II ve III 
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15. Aşağıda verilenlerden hangisi kuşlar sınıfına ait bir özel-

lik değildir?

A) Akciğerlerinde yüzeyi artıran alveoller bulunur.

B) Uçmayı kolaylaştıran hava keseleri vardır.

C) İç döllenme dış gelişme görülür.

D) Kapalı dolaşım sistemleri vardır.

E) Keratinden yapılmış tüyler bulunur.

16. Üç aileye ait kan grubu soyağaçları aşağıda verilmiştir.

 Bu ailelerden hangilerinde hem anne hem de baba, kan 

grubu bakımından homozigot genotipe sahip olabilirler?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

13. Aşağıdakilerden hangisi triatomik bir elemente örnek 

olarak verilebilir?

A) O3 B) H2O C) HClO

 D) NO2 E) KOH 
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17. Bir bitki hücresi hipotonik bir ortama bırakılarak uzun bir sü-

re bekletilmiştir.

 Zamanla hücrede meydana gelen su miktarı, emme kuv-

veti, turgor basıncı ve ozmotik basınç değişimleri ile il-

gili,

 grafiklerinden hangileri doğru olabilir?

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

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

ZamanI ZamanII

Zaman
III

Zaman
IV

20. Bir canlıda gerçekleşen protein, polisakkarit ve yağ sen-

tezi olaylarının her biri için eşit sayıda monomer kulla-

nıldığı bilindiğine göre,

 I. En fazla su çıkışı yağların sentezlenmeleri sırasında ger-

çekleşir.

 II. Sentezleri sırasında oluşan bağ sayısına göre sıralama, 

protein = polisakkarit > yağ şeklinde olur.

 III. Sentezlenen moleküller hidroliz edildikten sonra solu-

numda kullanılmaları durumda her birinden aynı sayıda 

ATP elde edilir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

18. Mayoz bölünme sırasında görülen,

 I. ikişer kromatitli kromozomların etrafına çekirdek zarı örül-

mesi,

 II. kardeş kromatitlerin ayrılması,

 III. homolog kromozomların ayrılması,

 IV. tetrat oluşumu,

 V. ikinci sitokinez

 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisin-

de doğru verilmiştir? 

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

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

                                E) IV - III - II - I - V

19. Aşağıdaki grafik, bir ekosistemde bulunan dört farklı canlı 

türünün biyolojik birikim düzeylerini göstermektedir.

 Bu grafiğe göre,

 I. 1.  türdeki canlılar ekosisteme dış ortamdan enerji trans-

fer ederler.

 II. En büyük biyokütleye 2. tür sahiptir.

 III. Ekosistemdeki enerji akışı 2 ® 1 ® 4 ® 3 sırasına göre 

gerçekleşir.

 yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 




