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TÜRKÇE TESTİ A

1. Öykü okumak bana göre dünyanın en lezzetli
edinimlerinden biridir ne var ki çaba ister.
Okurun da satır aralarında dolaşarak kafa
yorması sorular sorması, düşlemesi gerekir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu parçadaki
altı çizili sözün cümleye kattığı anlam
kullanılmıştır.

A) Öyküde yoruma açık cümlelerin olması
okurun zihin haritasını çizmesine ve kendi
dünyasını kurmasına olanak sağlıyor.

B) Kitabın ilk bölümündeki çarpıcı diyaloglar,
usta işi betimlemeler, tesadüfen gelişen olaylar
sıkı romanla karşılaştığımızı bize hissettiriyor.

C) Kitap yazarın öykülerine dair yekpare okuma
deneyimi kazanma, sürekliliği takip etme
imkanı da okura sunuyor.

D) Öykülerden çıkan ipliklerin düğümü
atıldığında yazarın ördüğü evreni kavramak ve
dolaşmak üzere okur yolculuğa hazırlanıyor.

E) Bu eser, kafadaki kırk tilkinin kuyrukları
arasında bağlantı bulunabileceğine,
neden-sonuç ilişkisine dair ipuçları veriyor.

4. Kurtlar Sofrası,  insanların değil, doğruluğu
                                              I

tartışılabilir fikirlerin kol gezdiği bir roman

olup çıkıyor. Atilla İlhan, roman işçiliğini

küçümsüyor, öğretmen-yazar olmak istiyor,
II  

okura bir şeyler öğretecek, okuru  

bilinçlendirecek. Türkiye gerçeklerini anlatmak 

isteyen Atilla İlhan’ın kişileri   

ete kemiğe bürünemiyor, 
III

gerçekçi ve canlı olamıyor, bu 

memleketten olup olmadıkları belli olmayan,           
IV

yapay bir çevreden geliyor. Fiyakalı, süslü ve  
V               

boyalı benzetmeler yapması romanı günlük 

konuşmalardan uzaklaştırıyor.

Bu parçada, numaralanmış sözlerden 
hangisinin kendinden sonraki açıklaması 
yoktur?

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

3. Bütün eleştirmenlerin birleştikleri nokta, anlatı
düzeninin dağınıklığı, söz yığını nedeniyle
esere yoğunlaşamadığı kanısıdır. Çukurova’da ne
bulduysa ne duyduysa doldurmuş yapıtına yazar.
Sanatçının işine karışılmaz ama yine de bunu
söylemiş olalım.

Bu parçada altı çizili söz öbeğiyle yazarın
aşağıdaki hangi özelliğe dikkat etmediği
söylenebilir?

A) Aşıklık B) Özellikler

C) Yakınlık D) Özlülük

E) Duruluk

2. Ünlü eleştirmen sohbetinde ‘‘Edebiyat,
hislerimizin  oyun hamurudur’’sözlerini işitmiştir.
Bu cümle beni derinden etkilemişti.

Eleştirmenin bu sözünde asıl vurgulanmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat, insanlara her zaman keyif vermelidir.

B) Şiir, insani duygulara seslenen bir yöntemdir.

C) Düşüncelerimizi şekillendiren bir araçtır, sanat.

D) Duygu ve düşünce sentezidir, sanat.

E) Sanat, duyguların şekillendiği alandır.

1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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TÜRKÇE TESTİ A
5. (I) Şiiri tersinden yazıyorsun, diyorlar bana.

(II) İstanbul limanında, lekesiz apak gemilerin
fareleri bıraktığını gördüm, gördüm ve gördüm!
(III) Tüyler ürpertici gerçekleri sergiliyorsam ben
ne yapayım!(IV) İstanbul’ da, tahta tavanında,
tersten işlenmiş bilmece bulunan kahve varmış.
(V) Osmanlı imparatorluğu kapanırken de
dururmuş, duruyormuş. Müşterilerin boyunları
koparmış tavandaki bilmeceli o nakışa
bakmaktan;  çözülmek istenir çünkü bilmece,
hele ustası güzel bezemişse... Ama kimsenin
aklına bilmeceyi aynadan okumak gelmemiş,
gelmez!

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede şiir yazma tekniği hakkında,
başkasının dediği dolaylı anlatım cümlesine
yer verilmiştir.

B) II. cümlede yapılan eylemin yinelenmesine
vurgu yapılmıştır.

C) III.cümlede elden bir şeyin gelmeyeceği
anlamı  çıkarılmaktadır.

D) IV.cümlede duyulan bir söz söylenmiştir.

E) I.cümlede öne sürülen düşünce, V. cümlede
açıklanmıştır.

6. Düz yazı yazarı... fazla şımartırsa düz yazı biçimi
bozulur ve anlamsız laf karmaşası olur; ... anlatır,
açıklar ya da öğretirse o zaman şiir, düz yazı
haline gelir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangileri sırasıyla
getirilmelidir?

A) sözcükleri - şair

B) konuyu - yazar

C) sözcükleri - yazar

D) cümleleri - anlatıcı

E) üslubu - anlatımcı

7. I. Viranköy Vadisi’ nin iç kısmında

II. Marmara Adası üzerinde en eski

III. bulunan  Orta Çağ kalıntısı kale

IV. Marmara Adası’ nın kuzey bölümünde

V. arkeolojik eser olarak yer almaktayız.

Yukarıdaki sözler için aşağıdakilerden 
hangisini söylemek yanlış olur?

A) Anlamlı ve kurallı cümle oluşturacak biçimde
sıralandığında V. cümle sonda yer almalıdır.

B) II. cümlede karşılaştırma anlamı katan sözcük
kullanılmıştır.

C) III. cümlede sözü edilen kalenin hangi
dönemden kaldığına dair bilgi verilmiştir.

D) Anlamlı ve kurallı cümle oluşturacak
biçimde sıralandığında IV.cümle, I. cümleden
sonra gelir.

E) IV. cümle, yer tamlayıcısı olarak görev alır.
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TÜRKÇE TESTİ A
8. Aşağıdaki cümlelerle ilgili ayraç içinde

yapılan değerlendirmelerin hangisi yanlıştır?

A) Bu çalışma, edebiyat ürünlerinin nasıl olması
gerektiği üstünde değil, edebiyatın
değerlendirilmesi yaşanması ile ilgili çağımız
insanının içine düştüğü durumun ele alınması
üstünde duruyor. (Çalışma yöntemine ve
içeriğine dair bilgi verilmiştir.)

B) Fizikçi olarak ayın, gezegenin hareketini
duygularımı işe hiç karıştırmadan tespit
edebilirim; edebiyat yapıtına soğuk bakamam.
(İki alan arasındaki nesnellik ve öznellik
ayrımı söylenmiştir.)

C) Edebiyat bilimi yapabilmenin zorluğu, bu
kültürün içindeki insan evrenselliğini anlayıp
temellendirmede yatıyor. (Durumun nedeni
belirtilmeden sonuca işaret edilmiştir.)

D) Yazılan Türk şiiri iyi bilen mimarın çizip usta
duvarcının tuğladan ördüğü yapıdan çok,
bütün yapı malzemesinin üst üste yığıldığı
şantiyeye benziyor.(Benzetme yoluyla
saptama yapılmıştır.)

E) 1930’ un eksik idealizmi, 1940 realizmi ve
1950’ nin hastalıklı romantizmi ile bugünün
insanını betimlemek mümkün değil.
(Sözü edilen akımların geçerliliğinin
kalmadığı belirtilmiştir.)

10. Hem edebiyat hem de resim sanatında imge
üretimi büyük oranda yerel ve evrensel
söylencelerde yer alan simgelere dayanır.
Henri de ‘‘Günümüz Şairleri’’ adlı
konuşmasında bu eğilimi  şöyle özetler:
“Bir söylence bir ideanın sesli kavkısıdır.’’

Bu parçada altı çizili cümle ile asıl
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Her söylenti yeni imgenin doğuşunu
hazırlar

B) Edebiyat ve resimde yeni çığır, simgelerdir.
C) Şiir gücünü sembollerden alır, gelişir.
D) Sanatta özün kabuğu mitolojik inanışlardır.
E) Yerelden evrensele sanatsal yansımadır, şiir.

11. ( I ) Çocuklarından başlayarak evleninceye kadar
olan hayatları ayrıntılarıyla güzel işlemiş. ( II )
Fakat öbür kişilerin çoğu yeterince işlememiş.
( III ) Özellikle Meriç’le Berni’nin kocaları
ve çocukları pek silik kalmış. ( IV ) Meriç’in
öteden beri gelen tutumu kendini burada da
gösteriyor. ( V ) Kişiler Meriç’le varlar ve ona
bağlıdırlar. ( VI ) Bundan ötürü, kişiler onun
tanıdığı ve bize tanıttığı kadarıyla biliyoruz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin
hangisinden itibaren ‘‘kahramanların tek başına
hareket etmediği’’ belirtilmiştir?

A) II. B) III. C) IV.

D) V. E) VI.

9. (I) Kafkas Tebeşir Dairesi için 140 mask yaptım;
14 oyuncu değiştire değiştire 86’sını kullandı.
(II) Zor iştir maskı oyuncuya sevdirmek.
(III) Kolay mı, adama yok ol, silin, diyorsun.
(IV) Malzemeyi ön plana çıkarıyorsun, ancak
önce maskı  istemeyen oyuncu, sonradan maskla
müthiş şekilde bütünleşti
(V) Öyle ki, açılış günü tiyatronun kapısına iki
mask koymak istediğimizde, hiçbir oyuncunun
elinden maskını alamadık.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin
hangisinde “davranış değişikliğinden” söz         
edilmiştir?

A) I. B) II. C) III.

D) IV. E ) V.   
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TÜRKÇE TESTİ A
12. Çoğu bitki kökleri, yeni doğan bebekler gibi

birbirine benzer. Yülerziğin kökü ise kenger
kökü gibi kalındır. Bu ince uzun bitkide
beklemediğin bir derinlik olduğunu göreceksin,
hele ki kökü ... Tok, sıkı, oldukça da ağırdır.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması

B) Ünlü türemesi

C) Ünlü düşmesi

D) Ünsüz düşmesi

E) Yumuşamaya aykırılık

14. Bilgisayar edineli on beş yıl oldu ; internete
                                                            I   

ara sıra başvuruyorum ;  yazışmaktan çok
                                          II 

haberleşmek için kullanıyorum ekranı ;  kopuk,
                                                                  III

kesintili, kısacası oldukça düzensiz takiplerim

oluyor. Gelgelelim bütün bunlar için günde

ortalama on dakikadan fazla zaman

ayırmıyorum ;   bilgisayarımı taşınabilir olmasına
IV

karşın taşımıyorum ;  o nedenle de
V                                                                                                         

günler boyu ekran yüzü görmeden pek güzel
yaşıyorum.
Bu metinde noktalı virgüllerden  (;)
hangileri yanlış kullanılmıştır?

A) I ve II. B) II ve III.

C) I ve V. D) III ve IV.

E) IV ve V.

13. Kent ,  kat kat evler; çimenli ,  ağaçlı bahçeler

düz ya da dolambaçlı sokaklar; geniş alanlar

barındıran ,  insanlarla alabildiğine dolup boşalan

çadırdır. Umut ,  umutsuzluk ,  kültür, yozlaşma

tarih, gelecek, dostluk, yabancılaşma hepsine yer

vardır bu çadırda.

Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden (,)
hangisi, diğerlerinden farklı görevde
kullanılmıştır?

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

V

III

III

IV

15. Türk Kahvesi , klasik müzikte de unutulmazlar
I                        II

arasına girmiştir.

J.S.Bach o ünlü Kahve Kantatı’nı kahve tutkunu
III

olduğu için bestelemiştir. Türklere sevgisiyle
                                                   IV

bilinen Fransız romancı Pierre Loti, kahveye ve

İstanbul’a olan sevgisinden dolayı kahvehanelere

sürekli gitmiştir. En sevdiği semt olan

Eyüp ilçesindeki kahvehane hala onun 
V

adıyla anılmaktadır.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde
yazım yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III.

D) IV. E) V.
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TÜRKÇE TESTİ A

17. ( I ) İnsanlar arasındaki en etkili iletişim aracı
olan dil durağan değildir, sürekli bir gelişim
içindedir. ( II ) Ne var ki hiçbiri kendiliğinden
gelişemez, zenginleşemez. ( III ) Kendi haline
bırakılan dil çoraklaşır, verimsizleşir. ( IV ) Bu
nedenle, dilin gelişmesini istiyorsak ona gereken
değeri vermemiz gerekir. ( V ) Buna karşın
Türkçe sahip olduğu sözcük sayısı açısından
oldukça zengin bir dildir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle
ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?

A) I. cümlede üstünlük zarfı kullanılmıştır.

B) V. cümlede bağlaç kullanılmıştır.

C) III. cümlede dönüşlülük zamiri kullanılmıştır.

D) IV. cümlede işaret zamiri kullanılmıştır.

E) II. cümlede belirtme sıfatı kullanılmıştır.

16. ( I ) Adam ertesi gün yıktırmış evi. ( II ) Hemen
tezi tezine. ( III ) Eli yüzü bitmiş güzelim ev
yıktırılır mı? ( IV ) Böyle olunca da herkes bir
şey söylüyormuş. ( V ) Adam, ev benim değil mi
diye herkese cevap veriyormuş. ( VI ) Ama
söylenenlerin önüne geçememiş.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi
“kendinden önceki”  cümlenin öğesidir?

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

18. Yüzün iyimserlik şiiri, ellerin birleştirici.

Ellerimi  tutuyorsun, içime insan dokunuyor.

Bu dizeler;

I. Birinci dize basit cümle özelliği
göstermektedir.

II. Birinci dizede ikinci tekil iyelik eki almış
sözcükler özne görevindedir.

III. İkinci dize sıralı cümle özelliği
göstermektedir.

IV. İkinci dize yan yargılarla kuruludur.

  ile ilgili verilen yargıların hangileri
  doğrudur ?

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

           D ) II ve IV. E ) III ve IV.
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TÜRKÇE TESTİ A
19. İlhan Berk resim yapardı. Masanın üzerinde

belki de yüzlerce kara kalem çizgi çalışmaları
duruyordu. Sanatçının çalışma odası ne kadar
enteresan olur bilemem ama İlhan Berk’in odası
şiir gibiydi.
Bu parçada ;

I. kurallı birleşik fiil

II. ek-eylemli fiil cümlesi

III. nesne görevinde isim tamlaması

IV. yönelme hal eki

verilen bilgilerden hangi ikisi yoktur ?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) II ve IV.

E) III ve IV.

20. Yazarları okudum, fotoğraflarını çekip beşer
                                                                   I
dakikalık gösteriler hazırladım, sonra etkinlik

sırasında sorular sordum.

Öylesine içten, güzel cevap verdiler ki.

Hepsinin seçilmiş kırk fotoğrafı var arşivimde.
III              IV

Bütün bunlar Yaşar Kemal’le yaptğım

çalışmalardan sonra gelişti.
        V    

Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili           
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I.’de yardımcı ses olduğu

B) II.’nin niteleyici olduğu

C) III.’nün belirtme eki aldığı

D) IV.’nün sıfat-fiil olduğu

E) V.’nin sadece çekim eki aldığı

22. Duygusal yönden saplanmış dinleyiciler vardır,
devamlı belirli duygusal tonu taşımak isterler;
ne söylerseniz söyleyin ondan hüzün çıkarmak
isteyenler olabileceği gibi her söylenenden de
espri, gülünecek şey çıkarmaya çalışanlar da
vardır. Böyle belirli duyguya ‘‘ saplanmış
dinleyiciler’’ , kendi ilgilendikleri duygunun
dışında işittiklerini hemen o anda unuturlar.
Başka dinleyici türü ‘‘ savunucu dinleyici’’ dir;
ne duyarsa duysun,  her söyleneni kendisine
yapılmış saldırı sayar ve hemen kendini
savunmaya başlar. Siz tüm iyi niyetinizle dün
gittiğiniz yerdeki yediğiniz nefis pastadan söz
ederken karşınızdakinin size tuhaf tuhaf
baktığını sezersiniz. Bir süre sonra
arkadaşınızın, kendi yaptığı pastayı
beğenmediğinizi dolambaçlı yollardan değil de
doğrudan doğruya yüzünüze söyleyemediğiniz
için kırıldığını öğrenebilirsiniz.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın
ana düşüncesidir?
A) Her insan kendi yaşam deneyiminden

hareketle konuşulandan yorum çıkarır.

B) İnsanlar dinleyici konumundayken
söylenenleri o anki ruh haline göre algılar.

C) Belli düşünce kalıpları taşıyanlar ne anlatılsa
kendi bildiklerini söyler.

D) Konuşan kişiyi ön yargı ile dinlemek,
karşıdakinde hayal kırıklığı yaratır.

E) İnsanlar, duymak istedikleri sözleri duymak
istemedikleri sözlere tercih eder.

21. Seni Gevran Caddesi’nde bekledim.
Saatler bu kadar geri alınmamıştır.
Yürür gibi yürüyorsun farkında mısın
Adımlarında bekleyene gitmek yok.
Uzak duruşlarda bilinçli gecikmek

Verilen dizeler için aşağıdakilerden hangisini
söylenemez?
A) I. dizede öznenin yaptığı işten etkilenen

ögeye yer verilmiştir.

B) II. dizeye ek-fiil kesinlik anlamı katmıştır.

C) III. dizede ‘‘yürür gibi” zarf görevindedir.

D) IV.  dizede bulunma hal eki alan sözcükte
ünsüz yumuşaması olmuştur.

E) V. dizede ‘‘uzak’’ yapıca basittir.

II
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TÜRKÇE TESTİ A
23. 1990 yılının mart ayında piyasaya çıkan bu

kitap, önceleri Türk edebiyatındaki yeriyle
gündeme gelirken daha sonraları romanın nasıl
yorumlanması gerektiği, yeni oluşan yazar
kimliğinin tanımlanması, esere eleştirmenin
nasıl yaklaşması gerektiği gibi soruları da tartışma
konusu haline getirir. Yani, Türk edebiyatında
postmodernizmin kendine yer edinmeye
başlaması ve edebiyata tartışma konusu haline
gelmesi Orhan Pamuk’un ‘‘ Kara Kitap’’ eseri ile
olur.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
vermek amacıyla yazılmıştır?

A) Eleştirmenin tavrı nasıl olmalıdır?

B) Türk edebiyatında romancılık olgunluk
düzeyini yakaladı mı?

C) ‘‘Kara Kitap’’ içerik yönünden hangi hususları
kapsamıştır?

D) Edebiyatımızda postmodernizm yeterince
anlaşılmış mıdır?

E) Postmodernizmin Türk edebiyatına çıkış
serüveni nasıl oluşmuştur?

25. Atinalı Demades, cenaze törenleri için gerekli
şeyleri satan hemşehrisini, bu işten kazanç
beklediğini, bu kazancın da bir çok insanın
ölümünden gelebileceğinden ileri sürerek
mahkum etmiş. Haklı bir yargı denemez
buna, çünkü hiç bir kazanç başkasına zarar
vermeden sağlanamaz. Çiftçi buğdayın
pahallanmasından, mimar evlerin yıkılmasından,
hukukçu ise insanların davalı, kavgalı
olmasından medet umar.

Bu parçada anlatılanlarla aşağıdakilerden
hangisi aynı doğrultuda değildir?

A) Birilerinin kazancı - başkalarının kaybı

B) Barajların yapılması - doğa harikasının yok
edilmesi

C) Hava kirliliğinin artması - solunum
yetersizliğinin olması

D) Bir şeyin doğması - başka bir şeyin yok
olması

E) Yerleşim yerlerinin kurulması - tarım
arazilerinin yok edilmesi.

24. I. Osman Cemal Kaygılı’nın üç büyük
romanından biri ‘‘Çingeneler’’dir. II. Bunu
yazmak için uzun yıllar çingenelerin arasına
girerek ve onlarla dost olarak yaptığı
incelemelere ne kadar hayran kalsanız, Emile
Zola gibi yer yer realizmden taşarak natüralizme
yaklaşan bir eser vücuda getirmek için çektiği
minnete acırsınız. III. Şaşılacak derecede tekniği
de sağlam bir roman. IV. Realizmin kuvvetli bir
eseri olduğundan kimsenin şüphesi yoktur.

Parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması
için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) III. cümle II. cümleden önce gelmeli.

B) I. cümle ile IV. cümle yer değiştirmeli.

C) II. cümle,  IV. cümleden sonra gelmeli.

D) II. cümle ile IV. cümle yer değiştirmeli.

E) III. cümle ile I. cümle yer değiştirmeli.
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TÜRKÇE TESTİ A
26. ---- bilim dalları doğrulara varmak için

yanlışları elemek, bunu yapabilmek için de
mantığa başvurmak zorundadır. Doğru bilgi ve
düşünce üretmek için mantık gereklidir.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mantık bilen insan, bilgilerini daha bilinçli
kullanır, tartışmalarda daha geçerli
çıkarımlar öne sürer.

B) Mantık, doğru düşünme ve akıl yürütme
biçimlerini araştıran bir bilim dalı olarak tüm
diğer bilimlerin yararlandığı alandır.

C) Mantık, bilginin doğruluğunu değil, bilginin
doğruluğunu ifade eden düşünce ve
kavramların kendi içsel bütünlüğünün
doğruluğunu inceler.

D) Mantık, ‘‘kıyas”denilen düşünme yöntemini
kullanarak genel geçer sonuçlar elde etmeye
çalışır.

E) Mantık, doğru ile yanlışı ayırmak için insan
aklının başvurduğu düşünme disiplinidir.

28. Yazar denemede kendi duygu ve düşüncelerini
hayat tecrübesi ile birleştirerek okuyucuya
sunar. Okuyucuyu ikna etmeye çalışmaz. Ama
düşüncelerini kendi mantığıyla destekleyerek
sağlamlaştırır. Genel olarak denemelerde
açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniği
kullanılır.Yazar denemede bazen kavram
açıklar, kavramla ilgili görüşleri sıralar  ve
o görüşleri değerlendirir. Bu görüşlerle ilgili
diğer görüşleri tartışır, kendi düşüncesini ifade
eder. Mesela ‘‘Dost ve dostluk dediğimiz
çokluk,  ruhlarımızın beraber olmasını
sağlayan rastlantı ya da zorunlulukla
edindiğimiz ilintinler, yakınlıklardır”. Benim
anlattığım dostlukta ruhlar o kadar derinden
uyuşmuş, karışmış,kaynaşmıştır ki onları
birleştiren dikişi silip süpürmüş ve artık
bulamaz olmuşlardır. Onu niçin sevdiğimi
bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle
anlatabilirim sanıyorum: ----

       Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına     
       göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) O, o idi; ben de bendim.

B) Deneme ‘‘ben’’in ülkesidir.

C) Başka türleri sevmek zorunda değilim.

D) Onun o olması kimseyi ilgilendirmez.

E) Denemeyle kurulan dostluk kalıcıdır.

27. ----sözü incitir romancıyı. Onca emeği hafife
almak, önemsememek gibi anlamları da
sezdirir bu söz. Roman, roman gibi okunmalı.
Okur, okudukça sorgulamalı, yazarla aynı
dünyayı paylaşmalı, her kilometre taşında
düşüne düşüne aynı yolda ilerlemeli.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre
getirilecek en uygun cümle aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Bir değil, bin solukta okunuyor romanınız.

B) Yaşadığımız çağa tanıklık ediyorsunuz..

C) Başka yazarların izinden gidiyorsunuz.

D) Kitabınız, tam da beni anlatıyor.

E) Bir solukta okunuyor romanınız.
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TÜRKÇE TESTİ A
29. Hidcote Bahçesi İngiltere’nin güneybatısında

Cotswolds kasabasında yer alır. William
Sheaksepeare’ın doğum yeri olması dolayısıyla
turistler için cazibe merkezlerinden biri olan
Stratford-Upon-Avon’a 20 dakika uzaklıkta
bulunur. Bu muhteşem güzellikteki bahçe
20. yüzyılın başlarında Amerikalı bahçıvan
Lawrence Johnston tarafından oluşturulmuştur.
Bahçe içerisindeki uzun yollarda yürürken
çevrenizde dünyanın dört yanından getirilmiş
sıra dışı bitkiler görebilirsiniz. Hidcote sadece
sıra dışı bitki çeşitliliğiyle değil tasarım
özellikleriyle de oldukça ilginizi çekecek.

      Bu parçaya göre Hidcote Bahçesi ile ilgili   
      olarak;

I. Çok sayıda turist çekmesinin nedeni

II. Kim tarafından, hangi amaçla oluşturulduğu

III. Bir çok türde bitkiye sahip olduğu

IV. İlgiyi çekebilecek birden fazla özelliğe sahip
olduğu

     yargılardan hangilerine ulaşılabilir.  

A) II ve IV.

B) I, II ve III.

C) I, III ve IV.

D) II, III ve IV.

E) I, II, III ve IV.

30. Kuşkusuz, kabiliyet şairlik için elzemdir ancak
kişiyi şair yapmaya da tek başına yeterli
değildir. Doğuştan geldiği ileri sürülen
yeteneğin, ancak bir futbol maçındaki başlama
vuruşu olarak algılanması gerekir zira maçı
götürecek ve iyi bir skorla kazandıracak olan
şey----

Bu parçanın sonuna  düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) gelişmiş bir çevrede kendinizi geliştirmektir.

B) edinilen bilgi birikimini yetenek ile
yoğurmaktır.

C) sizin kendinize olan saygınızdır.

D) usta şairlerin yönlendirmelerine uymaktır.

E) yeteneğinizi her ortamda ortaya koymaktır.

31. Birden kaldırımdan taşan kalabalıkta onun da
olabileceği aklıma geldi. “İçimdeki sıkıntı
eridi”  diye başlar Aylak Adam. ‘‘Sustu.
Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye
ondan söz etmeyecekti. Biliyordu anlamazlardı”
cümlesi ile de sona erer. Bu iki cümle arasında
28 yaşında ve tedirgin C. ile tanıştırır bizleri
Yusuf Atılgan. Kitap boyunca C. ile gezeriz
Beyoğlu sokaklarında; sinemaya gideriz, aynı
pastaneye gidip aynı iskemleye oturur, saatlerce
dışarıyı izleriz. Ayşe’nin yanında soluklanırız
kimi zaman, kimi zaman da Güler’le sokaklarda
gezer, sohbet ederiz. Çoğunlukla da paltomuzun
yakasını kaldırır, ellerimizi cebimize sokar
kalabalığa karışırız.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın
ana düşüncesidir?

A) Roman kahramanlarının ilk cümlesi çarpıcı
olursa sürükleyici olur.

B) İnandırıcı olduğu için roman kahramanları
bizimle yaşar ve aklımızda kalır.

C) Okurun kalbine dokunan, kahramanlarını
onlarla özdeşleştiren romancı başarılıdır.

D) Yazarın anlatımı ve kahramanlarını yaşamdan
seçmesi okuru romanın parçası yapar.

E) Çevremizden seçilen karakterlerin
anlatılması, bizi romanda yolculuğa çıkarır.
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TÜRKÇE TESTİ A
32. Dünya beş büyük sorunla karşı karşıya.

Dünya’nın canlılar için yaşanılabilir gezegen
olmaya devam edebilmesi için bu beş sorunu
acilen çözmesi gerekiyor: Hava kirliliği ve iklim
değişikliği, ormanların tahrip edilmesi, türlerin
sayılarının tükenmesi, toprak degradasyonu,
aşırı nüfüs artışı. Bu beş ciddi sorun için
dünya ülkeleri acil ve köklü çözümler bulmak
zorunda aksi halde dünya, tüm canlılarıyla
birlikte yok olup gidecektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan
çıkarılamaz ?

A) Dünyayı tehdit eden problemlerden
bahsedilmiştir.

B) Nesnel anlatımdan alınmıştır.

C) Tanım cümlelerine yer verilmiştir.

D) Sayıp dökmelere yer verilmiştir.

E) Farklı yapıda cümleler kullanılmıştır.

34. (I) Sezai Karakoç’taki mitolojik ilgi gelenek
anlayışı ile yakından ilişkilidir. (II) O, gelenek
anlayışını İslam Medeniyeti’nin bütününe
yöneltilen bir bakıştan çıkardığı ve Yahudiliğin
de Hristiyanlığın da ara metinlerini ve
hikayelerini ‘‘İslam’’içinde değerlendirdiği için
bu tek dinin tarihsel ve mitsel ögelerine atıflar
yapar. (III) Bu bağlamda Sezai Karakoç’taki
mitsel alanla Divan şiirindeki mitsel alan
önemli oranda örtüşür. (IV) Mitoloji konusunda
dikkat edilmesi gereken bir bilgi mit, masal,
legend, efsane, menkıbe türlerinin ya da bu
sözlü ve yazılı metinlerdeki varlık ve olayların
çoğu zaman, birbiriyle aynı anlamda
kullanıldığıdır. (V) Bütün bu anlatılanlar ve
figürler aynı olmasalar da işlev ve etki
bakımından birbirlerine benzerler ve
birbirlerinin devamı da sayılabilirler. (VI) Ancak
aralarında ciddi nüanslar vardır.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle
başlar?
A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

33. (I) Geçmişte çayırlar günümüzün petrol kuyuları
gibiydi ve savaşta barışta başlıca taşıt olan atı
besliyordu. (II) Bu nedenle ülkede yerine göre,
çayırların önemli bir kısmı devlet malıydı.
(III) Çayır görevlisinin evladı olarak ‘‘Çayır
Katipleri’’diye anılırdı. (IV) İstanbul’da padişah
ve devlet büyüklerinin atlarına otlak olarak
Kağıthane, Alibeyköyü, Veliefendi,
Büyükdere, Beykoz, Yoğurtçu çayırları
ayrılmıştı. (V) Her yıl ilkbaharda saray
atlarının çayıra çıkarıldığı gün, Arpa Emin’i
tarafından Kağıthane’de İmrahor Köşkü’nde
padişaha ziyafet verilmesi adettendi.

      Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
      hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I. B) II.       C) III.       D) IV. E) V.
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TÜRKÇE TESTİ A
35. (I) Mehmet Akif duyguyu doğallıkla

şiirleştirilmesini sağlayan içtenliği ve  şiir
dilini konuşma dili esnekliğine ulaştırması
bakımından, Yahya Kemal şiirlerine bir ses
genişliği ve ahengi sağlayan disipliniyle,
Ahmet Haşim ise özgün imgeleriyle modern
Türk şiirinin kurucu üç şairi olarak
Cumhuriyet Dönemi şiirinin temellerini
oluşturur. (II) Cumhuriyet’ten önce şiir alanında
yer edinmiş olup da bu dönemde de şiir
yazmaya devam eden şairleri üç grupta ele almak
mümkündür. (III) Üçüncü grubu ise şiir
anlayışları, estetik tutumları birbirinden
tamamen farklı olmakla birlikte “TÜRK” şiir
çizgisi üzerinde oynadıkları rol bakımından
Mehmet Akif , Yaşar Kemal ve Ahmet Haşim
oluşturur. (IV) Buna karşılık şiir zevkini
II. Meşrutiyet’ten sonra ve özellikle Milli
edebiyat anlayışı çerçevesinde edinen şairler
özellikle şiirin araçlarının değişmesi ve dilin
yalınlaşması bakımından belirli bir etkiye sahip
olmuşlardır. (V) Şiir zevkini 1900’den önce,
yani Tanzimat ve Servet -i Fünun süreçlerinde
edinen şairlerin genel olarak Cumhuriyet
döneminde etkileri ve etkinlikleri oldukça
azalmıştır.
Bu parçada dağınık halde verilen cümleler
anlamlı bir paragraf haline getirildiğinde
hangisi baştan üçüncü olur?

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

36. Aisopos MÖ 620-560 tarihleri arasında
yaşamıştır. Onun Sisam Adası’nda,
Mezopotamya’da, Mısır’da doğduğunu ileri
sürenler vardır. Plutarkhos’a göre Aisopos,
çirkin, kekeme, kambur olmasına rağmen
ince bir zekaya sahipti. Aisopos’u ünlü yapan
onun yazdığı fabllardır. Ancak bu fablların
tamamı Aisopos’a ait değildir. Büyük bir
ihtimalle adını bilmediğimiz bir derleyici
tarafından bir araya getirilmiştir. Aisopos’a
ait olduğu söylenen masallardan bir kısmı
Sokrates tarafından nazma çekilmiştir.
Latin edebiyatında Phaedrus, bütün ortaçağ
masalcıları ve La Fontaine bu masallardan
yararlanmıştır.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aisopos’un nereli olduğu vurgulanmıştır.

B) Sanatçının ne kadar zeki olduğu üzerinde
durulmuştur.

C) Sanatçının fabl türünde tek kaynak olduğu
vurgulanmıştır.

D) Aisopos’a ait olduğu sanılan masalların
çoğu Sokrates’e aittir.

E) Aisopos önemli bir fabl anlatıcısıdır,           
kendinden sonra bir çok kişiyi etkilemiştir.

37. (I) Sanatçı, eserini oluştururken gerçeklerden
hareket eder. (II) Çünkü duygu ve
düşüncelerinin hepsini, yaşadığı dünyadan
edinmiştir. (III) Ne var ki sanatçı gördüklerini
olduğu gibi anlatmaz; seçer, büyütür, değiştirir.
İstese de istemese de kendi kişiliğini katar
onlara. (IV) Sanatçı, yaşama ilişkin bilgi
edinme yükümlülüğü altındadır. (V) Bu
demektir ki yaşadığı zaman diliminde olup
bitenlere kaç numaralı camlar gerekiyorsa o
camların takılı olduğu gözlüklerle bakmalıdır.
(VI) Bu zorunluluğun bilincine varamayan
sanatçı, gerçek dünyayı da bulanık görecek ya da
hiç göremeyecektir.

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

A) II. B) III. C) IV.       D) V.       E) VI.
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TÜRKÇE TESTİ A
38. Masalların milli olanlarının yanında, evrensel

olanları da vardır. En azından masal motiflerinin
pek çoğu uluslararasıdır. Özellikle Avrupalıların
masallarındaki benzerlikler, masal araştırıcılarını
masalların kökenini araştırmaya yöneltmiştir.
Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda masalların
kaynağı olarak üç görüş ağırlık kazanmıştır.
Bunlar: Mitolojik Görüş / Tarih Öncesi Görüş,

Tarihi Görüş / Hindoloji Okulu ve Etnografik
Görüş / Antropoloji Okuludur. Mitolojik görüş
masalların kökenini Hint mitolojisine ve
Veda’lara bağlar.Tarihi görüşte masalların çıkış
yerini Hindistan kabul eder ancak köken
olarak mitoloji yerine daha sonraki dönemi esas
alır. Hint masal kitapları Avrupa masallarının
kaynağıdır. Son görüşün temsilcileri ise masalları
gerçek hayatın artıkları olarak kabul eder.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masalların kökeni Hint mitolojisidir.
B) Masallar Hindistan’dan Avrupa’ya

yayılmıştır.
C) Masallar gerçek hayatın artığıdır.

D) Masalların kökeni ile ilgili farklı tartışmalar
vardır.

E) Masalların tamamı mitolojiyle ilgilidir ve
hayal ürünüdür.

39. ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız

   Reklamcılığın kökeni Eski Yunan ve Roma’ya 
   dayanır. Eski Babil, Mısır, Roma ve Yunan 
   Uygarlıkları’ndan zamanımıza kadar gelen 
   tabletler reklamcılık konusunda bazı bilgiler     
   vermektedir.Yazılı reklamın başlangıcı tam        
   bilinmemekle birlikte İngiltere’de British 
   Museum‘de bulunan ve MÖ 3000’li yıllarda    
   yazıldığı kabul edilen bir çeşit yazının bir reklam  
   olduğu düşünülmektedir. Babilli, Mısırlı ve Eski    
   Yunanlı tüccarlar satacakları malların reklamını    
   yapmak için sokak tellallarını kullanmışlardır.     
   Roma ve Yunan şehirlerinde, meydan ve köşe 
   başlarında taşlar üzerine çizilen çeşitli malların,    
   sirklerin ve gladyatör yarışmalarının ilanları 
   bunlara örnek verilebilir. Orta Çağ’da İngiltere’de    
   satılacak malların reklamları için sokak tellalları 
   kullanılmıştır. 15. asrın sonlarına doğru 
   İngiltere’de ‘‘el ilanı’’ kullanılmış, bunlar 
   matbaa olmadığı için el ile yazılmıştır. Sesli 
   spotlarda başlayan reklamcılık marka ve 
   amblemlerin gelişmesiyle değişik medyalara   
   yönelmiştir.

39. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden
hangisine değinilmiştir?

A) Reklam metni daima elle yazılmıştır.

B) Farklı yöntemlerle reklamcılık gelişmiştir.

C) Reklamcılık ilk olarak tellallarla
başlamıştır.

D) Yazılı reklamın başlangıcı bellidir.

E) Reklama ilk örnek Orta Çağ’da verilmiştir.

40. Bu parçada ‘‘reklamcılığın gelişimiyle ilgili’’
hangisine ulaşılamaz?

A) Reklamcılığın farklı kültürlerdeki gelişimine

B) Geçmişinin MÖ’ ye kadar uzandığına

C) Matbaanın icadıyla elle reklam metninin
yazılmadığına

D) Reklamcılıkta çok farklı yöntem ve tekniğin
kullanımına

E) Ticaret amacıyla gelişen reklamcılığın başka
alanlarda da kullanıldığına
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ A

Türk İslam Devletlerinde;
- Karahanlılarda resmi dil Türkçe
- Büyük Selçuklularda resmi dil Farsça
-Tolunoğullarında resmi dil olarak Arapça
kullanılmıştır

Buna göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Türkler ulusal kimliklerini kaybetmiştir.

B) Türkçenin gelişimi yavaşlamıştır.

C) Türkler farklı kültürlerin etkisinde kalmıştır.

D) Bölgelerin etnik özellikleri dil üzerinde

belirleyici olmuştur.

E) Türkler kültürel etkileşime açık olmuştur.

Sakarya savaşı öncesinde başkomutan olan   
Mustafa Kemal, Tekalif-i Milliye Emirleri’ni 
yayınlayarak Türk ordusunun ihtiyaçlarını  
halktan karşılamaya çalışmıştır.

Buna göre;

I. Kuvay-ı Milliye birliklerinin güçlendirilmek
istendiği

II. Osmanlı yönetiminin de mücadeleye destek
verdiği

III. Milli mücadelenin dışarıdan destek
almadığı

 gibi yargılardan hangilerinin doğru olduğu
 söylenemez?

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

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

Yontma Taş Devri’nde yaşayan insanlar ,   
mesken olarak önceleri doğal mağaraları, kaya 
altı  sığınaklarını kullanmışlardır ve giderek açık 
havada dal, çalı, çırpılardan malzemeler 
yapmışlardır.
Buna göre;

I. Değişken iklim koşullarına uyum
sağlamaya çalışmışlardır.

II. Doğada kolaylıkla bulunan araç-gereçler
kullanmışlardır.

III. Yerleşik bir hayat tarzına geçmişlerdir.

Bu devirde yaşayan insanlarla ilgili 
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?

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

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

1.

“Türklerin yaşadığı yer anlamına gelen”  
Türkiye ismine ilk olarak VI. yüzyıla ait Bizans         
kaynaklarında rastlanmıştır. Bu yüzyılda  
Türkiye adı Orta Asya için kullanılmıştır. IX. ve 
X. yüzyıllarda Volga Nehri’nden Orta Avrupa’ya
kadar uzanan  topraklara Türkiye denilmiştir.
Türklerin  Anadolu’yu yurt edinmesinden sonra
da Türkiye adı bu topraklar için kullanılmıştır.

Buna göre Türklerle ilgili aşağıda   
verilenlerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türklerin Anadolu topraklarını ele geçirdiğine

B) Belli dönemde Avrupa’ya Türkiye ismi
verildiğine

C) VI. yüzyılda Orta Asya’ya Türkiye denildiğine

D) Türkiye ismine ilk kez Doğu Roma
kaynaklarında bahsedildiğine

E) Türklerin yaşadığı yere Türkiye dendiğine

2.

3.

4.

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25)
alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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Atatürk, devletçilik ilkesi için, “Ekonomi 
politikamızın önemli amaçlarından biri de, 
toplumun genel çıkarlarını doğrudan doğruya 
ilgilendirecek kuruluşlarla ekonomik alandaki 
teşebbüsleri mali ve teknik gücümüzün  
ölçülerine uygun olarak devletleştirmektir.”  
demiştir. 
Buna göre;

I. Ekonomik dengesizlikleri ortadan kaldırmak
II. Sosyal adaletsizliğe son vermek
III. Sınıflar arası çatışmanın önüne geçmek

Atatürk’ün devletçilik ilkesi doğrultusunda 
söylediği ile verilen bilgilerden hangilerini 
amaçladığı söylenebilir?

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

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

5.

%
2,5

2

1,5

0,5

1

Yıllar

19
65

19
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19
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19
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19
60

19
80

19
70

19
75

19
95

19
90

20
00

Dünya Nüfus Artış Oranı Grafiği

6.

Grafikteki bilgiler dikkate alındığında 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Nüfus artış oranı 1960 - 1965 yıllarında en
yüksektir

B) 1965 - 1970 yıllarında nüfus artış oranı eşittir.

C) 1970 yılından sonra nüfus artış hızı
düşmüştür.

D) 1950’den 1955 yılına kadar insan sayısı
azalmıştır.

E) Dünya nüfus artış hızı düzenli değildir.

7. I. Doğu Karadeniz → Orman
II. Erzurum-Kars → Alpin Çayırları
III. Menteşe Yöresi → Kızılçam
IV. Çukurova → Bozkır
V. Yıldız Dağları → Maki

Verilen yörelerde görülen bitki örtüsü 
eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

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

D) III ve IV. E) IV ve V.

8.

Deniz

1000 m

2000 m

3000 m
Dağ Çayırı

Deniz

1000 m

2000 m

3000 m
Dağ Çayırı

İğne Yapraklı 
Orman

İğne Yapraklı 
Orman
Karma Yapraklı 

Orman

Karma Yapraklı 
Orman

Kar ve Buz

I. Bölge

II. Bölge

Verilen şekillerde iki farklı bölgede bulunan 
dağlardaki bitki örtülerinin dağılışı verilmiştir.

Bu bölgelerde bitki örtülerinin bulundukları 
yükseltilerin farklı olmasının nedeni  
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış rejimi

B) Yağış miktarı

C) Enlem

D) Toprak yapısı

E) Bakı
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9. Aşağıda, Türkiye’de bir il merkezine ait yıllık

ortalama yağış - sıcaklık grafiği verilmiştir.

Grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu il 
merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğu 
söylenebilir?

A) Adana B) Bursa C) Samsun

D) Konya E) Rize

1 2

3

4

5

10. Aşağıdaki haritada bazı alanlar
numaralandırılarak gösterilmiştir.

Dünya’da sel ve taşkınlardan dolayı en fazla can 
kayıpları yağışın fazla olduğu, kalabalık ve geri 
kalmış yerlerde olmaktadır.

Bu alanlardan hangisinde sel sonucu can 
kaybı daha fazla yaşanmaktadır?

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

11. Bu bilginin kaynağı, bütün insanların temelde
aynı biyolojik yapıya benzer toplumsal
koşullara sahip olmasıdır. Örnek vermek
gerekirse; ister dahi, ister sıradan bir insan
olsun herkes yağmurun ıslattığını, ateşin
yaktığını bilir. Bu bilgi sayesinde kışın sonunda
bahar, bahardan sonra da yazın  geleceğini
herkes bilir.

      Bu parçaya göre anlatılmak istenen bilgi türü  
      aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gündelik Bilgi

B) Dini Bilgi

C) Teknik Bilgi

D) Bilimsel Bilgi

E) Felsefi Bilgi

12. Felsefenin hem bireysel hem de toplumsal
işlevleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin toplumsal
işlevlerinden biridir?

A) Kendini tanıyabilme

B) Bilimlerin gelişimi

C) Özgürce düşünebilme

D) Çok yönlü bakış kazanabilme

E) Yeni fikirler oluşturabilme
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13. “ Bütün insanlar doğal olarak bilmek ister ”

Aristoteles’in bu sözü felsefenin hangi özelliği
ile daha çok  ilişkilendirilir?

A) Sistemli çalışması

B) Birikimli olması

C) Öznellik sağlaması

D) Merak etmeye dayanması

E) Evrensel bilgiye ulaşması

14. Köle sahipleri ekmek kaygusu çekmedikleri için,
Felsefe yapıyorlardı, çünkü;
Ekmekleri köleler veriyordu onlara;
Köleler ekmek kaygusu çekmedikleri için,
Felsefe yapmıyorlardı, çünkü ekmeklerini
Köle sahibi veriyordu onlara
Ve yıkıldı gitti Likya.

Şiirden hareketle felsefenin ortaya
çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin
daha çok  etkisi vardır?

A) Çok tanrılı inancın varlığı

B) Mitolojik düşüncenin zenginliği

C) Kültürel etkileşimin yaşanması

D) Kölelik sisteminin olması

E) Ekonomik refahın iyi olması

15. Aristoteles “ Bir duyusunu kaybeden, bir
dünyayı kaybeder” demiştir.

Aritoteles’in bu görüşü bilginin kaynağı
konusunda aşağıdaki felsefi görüşlerden
hangisiyle daha çok uyumludur?

A) Rasyonalizm

B) Empirizm

C) Entisyonizm

D) Kritisizm

E) Pozitivizm

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

“ Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip 
onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler   
çıkaran Allah’tır; izni ile denizde yüzüp  
gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri 
sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O’dur. 
Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı 
kılan, gece ile gündüzü faydalanacağınız  
biçimde yaratan O’dur.”

 (İbrahim Suresi, 32 ve 33.ayetler )

Meali verilen ayetlerden hareketle;

I- İbadetler, Allah’ın rızasına erişmek için
yapılır.

II- İbadetler, verilen nimetlere şükür amacıyla
yapılır.

III- İbadetler, cenneti elde etmek için yapılır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

E) I, II ve III.

16.

“Din, Allah’ın peygamberleri aracılığı ile 
gönderdiği ve akıl sahibi insanları, kendi hür 
iradeleriyle hayırlı olan şeylere yönlendiren ilahi 
kanunlar bütünüdür.”

 Bu tanıma göre aşağıda yer alan hususların
hangisine ulaşılamaz?

A) Din, Yüce Allah tarafından gönderilmiştir.

B) Dinin kurallarını peygamberler belirlemiştir.

C) Dinin temel amacı dünya-ahiret huzurudur.

D) İnsan, dini kendi istek ve iradesiyle kabul
eder.

E) Dinin muhatabı akıl sahibi insanlardır.

17.
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İbadet sözlükte kulluk, itaat, boyun eğmek gibi 
anlamlara gelmektedir. İbadet, Allah’ın emir ve 
yasaklarını yerine getirmektir. Allah’ın  
emirlerini yapıp yasaklarını yapmadığımızda  
ibadet etmiş oluruz. Örneğin “Namaz kılın” 
emrini yerine getirdiğimizde ibadet etmiş oluruz. 
Ancak “İçki içmeyin” şeklindeki yasağı  
uyguladığımızda yani içki içmediğimizde de  
ibadet etmiş oluruz. Bu kapsamda ibadet   
hayatımızın tamamını kuşatmaktadır.  
Müslüman hayatının her alanında ibadet  
halindedir. Allah’ın emrettiklerini yapan bir  
müslümanın,  kötülükten ve günahtan uzak  
geçen her anı ibadetle geçiyor demektir. 

Verilen parçaya en uygun başlık aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) İbadetin tanımı

B) İbadete örnekler

C) İbadetin amacı

D) İbadetin çeşitleri

E) İbadetin kapsamı

18.

Hz. Muhammed  (Sallallahu Aleyhi Vesellem) 
buyuruyor ki: “Gerçek müflis (asıl iflas eden), 
kıyamet gününde namaz, oruç ve zekat 
görevlerini yerine getirdiği halde, dünyadayken 
ona buna küfretmiş, iftira etmiş, şunun bunun 
malını yemiş, kanını dökmüş, onu bunu dövmüş 
olarak gelen kimsedir. Bu kişinin iyiliklerinin 
sevabından hak sahiplerine verilir. Borcu 
ödenmeden sevabı biterse diğerlerinin 
günahları ona yüklenir, sonra da cehenneme 
atılır.”
Verilen hadisten aşağıdaki yargılardan  
hangisine ulaşılamaz?

A) Affedilmek,  Allah’a karşı tövbe etmek ve
hakkına girdiğimiz insanlarla helalleşmekle
olur.

B) Namazı kılan orucunu tutan bir insan
ahlakını da ona göre güzelleştirmek
zorundadır.

C) Her şey namaz değildir. Namaz kılmayan bir
insan iyi ahlaklıysa cennete gider.

D) Mahşerde kul hakkı konusunda titiz
davranılacaktır.

E) İyi bir Müslüman hem ibadetine bağlı, hem
ahlakı güzel olandır.

19.

20. Bir defasında kapı çalınmış, Sevgili
Peygamberimiz (SAV) kapıda bekleyen kişinin
damadı Hz. Osman  olduğunu öğrenince,
giyinik olduğu halde üstünü toparlayıp kapıyı
öyle açmıştı. Yine arkadaşları (sahabeler)
Peygamberimizle otururken Allah Resulü’nün
asla ayaklarını uzatmadığını haber vermişlerdir.

Bu iki olay Hz. Peygamberimizin hangi
alandaki kişiliğine örnek gösterilebilir?

A) Herkese karşı güvenilir olması

B) Olaylara karşı sabırlı olması

C) İnsanlara hoşgörüde bulunması

D) İnsanlara değer vermesi

E) Herkese karşı merhametli olması

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

 “Kendini yontmayı unutma” der Zeus.
      Kendi kabuğunu kendin soyabilirsin,
      Kendi özgürlüğünü kendin dışarı çıkarabilirsin...
      İnsan biraz da kendi emeğidir.

       Bu bilgiler, aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine   
       açıklama niteliğindedir?

A) Pozitivizm B) Egzistansiyalizm

C) Entüisyonizm D) Pragmatizm

E) Materyalizm

21.

19
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22. Sanat felsefesi, sadece insan ürünü olan güzelliği

konu edinirken; estetik, hem sanattaki hem de
doğadaki güzelliği konu edinir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sanat
felsefesinin konusu olur?
A) Pamukkale Travertenleri
B) Mona Lisa Tablosu
C) Kapadokya Peribacaları
D) İnsuyu Mağaraları
E) Düden Şelalesi

Varlık “idea” dır.
Varlık “madde” dir.
Varlık “fenomen” dir
Varlık hem “idea”, hem de “madde” dir.
Verilen tanımlamaları aşağıdaki görüşlerle  
eşleştirdiğimizde hangisi dışarda kalır?

A) Düalizm B) İdealizm

C) Materyalizm D)Fenomenoloji

E) Nihilizm

23.

Evrende birtakım varlıkların meydana geldiği 
açıktır. Meydana gelen bu varlıkların onlardan 
önce meydana gelen başka birtakım varlıkların  
sonucu olduğu da açıktır. Kısacası meydana  
gelen her şeyin açıklayıcı bir nedeni vardır ve 
bir şey bu neden olmadan meydana gelemez. 
Bu parçada, tanrının varlığı lehine ileri 
sürülmüş hangi kanıttan söz edilmektedir?
A) Evrendeki düzenden hareket eden kanıt

      ( Teolojik kanıt )
B) Tanrı kavramından hareket eden kanıt

    ( Ontolojik kanıt )
C) Evrenin varlığından hareket eden kanıt

( Kozmolojik kanıt )
D) Her davranışın bir karşılığı olan kanıt

          ( Ahlaki kanıt)
E) İnsanların güvenebileceği bir üstün güç
     olan kanıt    ( Psikolojik kanıt )

24.

25. Siyaset bilimi, bilimdir ve olanı söyler. Siyaset
felsefesi ise felsefedir, olması gerekeni söyler.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi siyaset
felesefesi ile ilgilidir?

A) Hasta başına düşen yatak sayısının artırılması
B) Değişen toplumsal koşullara uygun yasaların

çıkarılması
C) Tarımın gelişmesi için ekonomik teşviklerin

verilmesi
D) En iyi yönetim biçiminin belirlenmesi
E) Okul müfredatının koşullara uygun olarak

güncellenmesi
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1. a ve b tam sayıdır.

a ve b’nin tam sayı olduğu bilindiğine göre
aşağıdakilerden hangisi            biçiminde
yazılabilir?

A) 0,5 B) √2 C) e

D) ∏ E) √11

a
b

2. x = 2 ve y = -2 olmak üzere;

                ifadesinin değeri kaçtır?

A) 8 B) 6 C) 4

D) 2 E) -1

x-y
x2+y3

-3 4 A

B +

-12

C

6

-6

3.   

Yukarıdaki şekilde çemberler içinde sayılar, 
kareler içinde (+) yada (x) işaretleri konulmuştur.

Buna göre, A, B, C için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

      A         B          C
A) 2          x          x
B) 3          x          +
C) 2          x          +
D) 3          +         +
E) 2 + x

4. a doğal sayısının 5’e bölümünden kalan 3’tür.

Buna göre;

a2+4a+2 ifadesinin 5 ile bölümünden kalan
kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

6. Elif ile Yalçın arasında bir matematik oyunu şöyle
oynanıyor:
• Yalçın 3’ten büyük 18’den küçük bir tam

sayıyı  aklında tutuyor.
• Yalçın tuttuğu sayının 3 katının 1 fazlasının

karekökünün 5’ten büyük ve sayının
karekökünün tam sayı olduğunu Elif’e
söylüyor.

Buna göre, Yalçın’ın aklında tuttuğu sayının 
alacağı farklı değerlerin toplamı kaçtır?

A) 135 B) 67 C) 25
D) 15 E)13

5.                                                                                       
         

Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 50

D) 100 E) 151

1
1001-( ) 151

1001-( )3
1001-( )1

501-( ) .......... .

1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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7. Avrasya Maratonu'nda 5 turluk yarışmanın ilk

turuna 200000 yarışmacı katılıyor. Her turun
sonunda, o tura katılan yarışmacıların 5’te 3’ü
eleniyor ve kalanı sonraki tura katılıyor.

Buna göre, 5. turun sonunda kalan yarışmacı
sayısı kaçtır?

A) 210 B) 211 C)212

D)213 E)214

P1 P2 P3 P4

P5 P6 P7 P8

9. 

Yukarıdaki şekilde bir otoparkta 8 boş park alanı 
vardır. Bu alana kırmızı, mavi , gri ve sarı 
renklerden 4 araba park edecektir. 
Kırmızı arabanın P5’te olduğu bilindiğine göre 
arabalar kaç farklı şekilde park alanlarına 
sıralanır?

A) 336 B) 210 C) 60

D) 40 E) 30

10. ,      ,        şekilleri birer rakamı temsil 
etmektedir.

=
=            

     şekilleri tane olarak birbirine eşitlenmiştir.
               3 basamaklı sayısının alacağı en büyük   

     değer kaça eşit olur?

A) 123 B) 243 C) 423

D) 846 E) 987

  3
 2    

8. a<0<b olmak üzere;

             gerçek sayısı verilmiştir.  

Buna göre, k aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)      B)      C) 0 D) 1       E)

a-b
bk =

  1
 2    -  3

 2    -

11. F fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir.

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) f(-1) . f(2) > 0

B) f(-3) . f(5) < 0

C) f(1) . f(-7) = 0

D) f(-5). f(        ) < 0

E) f(       ) . f(       ) < 0

-2 0 1 3

y

f
x

  2
 3    -

  1
 2    -  1

 2    
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12. x > 0     10x -       = 3 ise    10x +          ifadesinin

      eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

      A)   3  +    2               B) 2+   5 C) 1

D) 27 E) 1+    3 

  1
 2x

  1
 2x

13. f: A→B  bire bir örten fonksiyondur.

      f(x)=                      ise;

f 1(1) fonksiyonunu değeri kaçtır?

A) -14 B) -8 C) -7

D) -2 E) -1

xf(x)-3x-10
4

14. Kaygı ile başarı arasında; kaygı artarken
beraberinde başarınında arttığı ancak bir
seviyeden sonra kaygının başarıyı olumsuz
etkilediği tespit edilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki grefiklerden hangisi
kaygı ve başarı arasındaki ilişkiyi en iyi
açıklar?

A)                                        B)

     C) D)

     E)

Başarı

Kaygı

Başarı

Kaygı

Başarı

Kaygı

Başarı

Kaygı

Başarı

Kaygı

15. P(x) ve Q(x) polinomlarının x+2 ile bölümünden
kalanlar sırayla 2 ve 3 ise;

Aşağıdakilerden hangisi x+2 ile kalansız
bölünebilir?

A) xP(x) + Q(x)

B) xP(x) + 2Q(x)

C) 3P(x) - 2Q(x)

D) P(x) - 2Q(x)

E) x + P(x) - Q(x)

16. Dicle nehrinin üst tarafındaki evlerin kapı
numaraları tek sayılar, alt tarafındaki evlerin
kapı numaraları çift sayılar olacak şekilde
numaralandırılıyor.

A-B=25 ise C-D farkı kaça eşit olur?

A) 17 B) 18 C) 19
D) 20 E) 21

A C

B D

17.        = 3x-1 ve        = x2+1 şeklinde tanımlanıyor.

Buna göre,            =           eşitliğini sağlayan  a 

pozitif sayısı kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 3

D) 2 E) 1

x x

a+1 a-1

23



MATEMATİK TESTİ A
  4
 7

  3
 5

18. Bir lokantada çalışan Hacire Hanım kirli

bardakları eliyle yıkıyor. Bardakların        'sini 

yıkadıktan sonra sular kesiliyor. Elinde  bir 

miktar su bulunan Hacire hanım bu suyla 2 

bardak yıkayabiliyor ve bu durumda kirli 

bardakların         'i yıkanmış oluyor.

Buna göre, Hacire Hanım’ın geriye 

yıkayamadığı kaç bardak kalmıştır?

A) 28 B) 30 C) 40
D) 43 E) 45

19. A kasabında x kg et y TL’ye, B kasabında y kg
et z TL'ye satılmaktadır. Her iki kasapta etin kg
satış fiyatı aynıdır.

Buna göre, x,y ve z arasındaki bağıntı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) x2 = y.z

B) y2 = x.z

C) z2 = x.y

D) y = x+z

E) x.y.z = 1

20.          
Tatlı Baklava Kadayıf Şöbiyet Şekerpare Güllaç

Fiyat     30     30    30      20      30

Bir pastanede satılan tatlı çeşitleri ve fiyatları 
tablodaki gibidir. Bir müşteri bu pastaneden 
her tatlı farklı bir pakette ve her tatlıdan almak 
şartıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 kg'lık tatlılar almıştır. Bu 
müşteri aldığı tatlılar karşılığında 430 TL ödeme 
yapmıştır.

Buna göre, müşteri kaç kg şekerpare almıştır?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

21. Duru bir çubuğu dört parçaya ayırdıktan sonra bu
çubukları aşağıdaki gibi boyuyor.

      Duru'nun boyama işlemi için kullandığı boya 
      miktarları hakkında şunlar bilinmektedir.

• Yeşil renk, turuncu renkten 3 gr eksiktir.
• Turuncu renk, mavi renkten 7 gr fazladır.
• Mavi renk, sarı renkten 13 gr eksiktir.
Kullanılan boyalarla ilgili bu bilgiler
bilindiğine göre sarı renk, yeşil renkten kaç gr
fazla kullanılmıştır?

A) 5 B) 6 C) 7

D) 8 E) 9

22. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan ve İslam'ın 4
mezhebini simgeleyen Dört Ayaklı Minare
1500 tarihinde Akkoyunlu Sultanı Kasım Bey
tarafından inşa edilmiştir. 2015 yılında UNESCO
Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmiştir.

Buna göre, Dört Ayaklı Minare inşasından
kaç yıl sonra UNESCO Dünya Mirası
Listesi'ne kabul edilmiştir?

A) 495 B) 505 C) 515
D) 525 E) 535

A C
B

23. 

Bir araç uzunluğu 5x metre olan A-B yolunu 
dakikada 4V hızıyla, uzunluğu 3x metre olan 
B-C yolunu dakikada 2V hızıyla giderek A-C
yolunu toplamda 33 dakikada alıyor.

Buna göre, araç A-C yolunu dakikada 3V 
hızıyla kaç dakikada alır?

A) 36 B) 35 C) 34

D) 33 E) 32
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24. İki işçi kenar uzunlukları 40 metre ve 90 metre

olan bahçenin kenarlarına eşit aralıklarla
ve köşelere birer tane gelecek şekilde
fidan dikeceklerdir. İşçilerden biri 3 saatte 2
fidan, diğeri 2 saatte 3 fidan dikebilmektedir.
İki işçi bahçeye fidanları dikmek için aynı anda
işe başlıyorlar.
Buna göre, bu iki işçi fidanları bahçeye kaç
saatte dikerler? (Yeterli sayıda fidan vardır)

A) 8 B) 9 C) 12

D) 15 E) 16

TELEVİZYON
     2400 TL
      yerine
     2160 TL

BUZDOLABI
     3600 TL
      yerine
     3060 TL

25.

Yukarıda bir mağazanın kataloğundaki 
televizyon ve buzdolabına ait indirimli fiyatlar 
görülmektedir.
Buna göre, bu eşyalara yapılan indirim 
oranları aşağıdakilerden hangisidir?

  BUZDOLABI           TELEVİZYON

A) 10 10

B) 15 10

C) 20 10

D) 10 15

E) 15 15

26. Bir balcı içinde 30 kg bal bulunan tenekedeki
balın % 40' ını ve içinde 20 kg bal bulunan
tenekedeki balın % 20' sini satmıştır.
Buna göre, balcı toplamda bu iki tenekedeki
balın yüzde kaçını satmıştır?

A) 32 B) 34 C) 35

D) 36 E) 38

27. 

Bir tezgahtar Şekil 1 ve Şekil 2'de özdeş kitapları 
kullanarak ve ilk kitaptan sonraki kitaplar eşit 
miktarda görünecek şekilde kitapları tezgaha 
sıralıyor. Şekil 1 ve Şekil 2'deki kitapların 
uzunluğu sırasıyla 80 ve 100 cm'dir.

Buna göre, bir kitabın yatay uzunluğu kaç 
cm'dir? 

A) 10 B) 20 C) 24

D) 30 E) 36

Şekil 1

Şekil 2

28. Özlem ile Sevgi sadece sarı ve kırmızı renkli
kağıtlardan oluşan özdeş birer not defteri

      alıyorlar. Özlem sarı renkli kağıtlarının       'ünü, 
      kırmızı renkli kağıtlarının       'sini kullanıyor. 

      Sevgi sarı renkli kağıtlarının        'ünü, kırmızı  
      renkli kağıtlarının      'sını kullanıyor. 

      Son durumda  Sevgi ile Özlem'in not 

      defterlerindeki kalan toplam kağıt sayıları 

      eşit oluyor.

      Buna göre, not defterlerindeki sarı renkli 
      kağıt sayısının, kırmızı renkli kağıt sayısına  
      oranı kaçtır?

A)             B)     C) 1

D) 2 E) 3

  2
 3  1

 6

  1
 3

  1
 2

  1
 3  1

 2
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  x
 x

  y
 y

29. x ve y sıfırdan farklı birer reel sayı olmak üzere;
             +        = K

      Buna göre, K kaç farklı değer alır? 

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

Mercimek

Arpa

Buğday

150

M
ercim

ek

A
rp

a

B
uğday

Yüzdelik değişim

Ürün

30

10

-20

30.

• I. Grafikte 2018 yılında belli bir bölgede elde
edilen tahıl üretiminin dağılımı verilmiştir.

• II. Grafikte ise 2019 yılında elde edilen tahıl
üretiminin bir önceki yıla göre değişimi
yüzdelik olarak verilmiştir.

2018 yılında toplam 120 ton tahıl 
üretildiğine göre, 2019 yılında toplam kaç ton 
tahıl üretilmiştir?

A) 120 B) 124 C) 126

D) 144 E) 152

I. Grafik

II. Grafik

70⁰

50⁰
x⁰

A

B CD

E

31.

ABC üçgeninde ABD üçgeni [AD] üzerinde 
katlandığı zaman B köşesi E noktası ile çakışıyor.
m(AED)= 700

m(ACD)= 500

m(ADE)= x0 

x açısı kaç derecedir?

A) 85 B) 80 C) 75

D) 70 E) 65

30⁰

60⁰
2a

a

a   3

45⁰

45⁰

a   2 a

a

30⁰

105⁰

4   2 x

A

B C

4   2

32. Matematik öğretmeni Kasım Hoca 300- 600- 900 
üçgeni ve 450- 450- 900 üçgenini aşağıdaki gibi
tahtaya çiziyor.

      Sonra öğrencilerine şu soruyu soruyor.

m(BAC)= 1050

m(ACB)= 300

|AB|=

|AC|= x

Verilenlere göre |AC|= x uzunluğu kaç          
birimdir?

A) 4 B)             C)              D) 7          E) 84   34   2
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33. Emin Öğretmen aşağıdaki etkinliği yapıyor.

• İki dik üçgenden oluşan bir dörtgen
oluşturuyor.

• Üçgenlerden birinin hipotenüsü diğerinin bir
kenarıdır.

• Üçgenlerin ortak kenarı 13 cm'dir.

Buna göre, bu dörtgensel bölgenin 
çevresinin en küçük tamsayı değeri 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24 B) 25 C) 26

D) 27 E) 28

A

B C

D

E

FG

K
H

Sarı

Yeşil

Lacivert

O

34.

O noktası düzgün sekizgenin merkezi olmak 
üzere;
|KG|=2|HK|

Yeşile boyanan alan 12 cm2 olduğuna göre sarı 
ve lacivert alanların değeri aşağıdakilerden 
hangisidir?

SARI  LACİVERT

A) 25         15

B) 30         20

C) 45         18

D) 45         15

E) 30         20

A B

CD

E N5

10

x35.

ABCD dikdörtgen

m(BCN)=m(NCE)

|AE|=|NB|

|CE|= 10 birim

|EN|= 5 birim

|CD|= x birim

ABCD dikdörtgeninde verilenlere göre;

|CD|= x kaç birimdir?

A) 12 B) 11 C) 10

D) 9 E) 8

d2

d1

A(1,0)

B(0,-2)

C(0,3)

D(x,0)

36. Düzlemde dik doğruların eğimleri çarpımı -1'dir.

d1       d2
A(1,0) , B(0,-2)
C(0,3) , D(x,0) 'dir.

Şekildeki verilere göre, D noktasının apsisi 
nedir?

A) 6 B) 5 C) 4

D) 3 E) 3
2
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d

A

B C
D

EF

4 5

2

6

3600

37. ABC dik üçgen ve BDEF dikdörtgen;

|AB|= 4 cm
|AC|= 5 cm
|DC|= 2 cm
|BF|= 6 cm 

Yukarıda birbirine yapışık levhalar d doğrusu 
etrafında 3600 dönerse oluşan cismin yüzey 
alanı kaç cm2'dir?

A) 134∏ B) 125∏ C) 120∏

D) 118∏ E) 116∏

38. ABC bir üçgen |AB|=|AC| , m(BAC)=1400

[AC], B noktası etrafında saat yönünde 800 
döndürüldüğünde C noktası C' noktasına geliyor.

Buna göre, m(BCC') açısı kaç derecedir?

A) 20 B) 30 C) 40

D) 50 E) 70

140⁰

A

B C

S

S

O

A BC

D
r

39.

O merkezli ACD yaylı çember ile AOB dik üçge-
ni veriliyor. Taralı alanlar birbirine eşittir.

|AB|= 3∏  birim ise çemberin yarıçapı "r" 
kaçtır?

A) 3 B) ∏ C) 4

D)     E) 63∏
2

x⁰

40⁰

20⁰A B 

C 

D 

E 

O 

F 

K

40. 

   O merkezli çemberdeki

m(OAB)= 200

m(BCD)= 400

m(AFD)= x ise

    x açısı kaç derecedir?

A) 55 B) 60 C) 70 D) 80       E) 85
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1. 
Büyüklük Ölçü Aleti

I Sıcaklık Termometre
II Zaman Kronometre
III Kütle Dinamometre
IV Elektrik Akımı Ampermetre
V Ağırlık Dinamometre

Verilen büyüklük - ölçü aleti eşleştirmesinden  
hangisi yanlıştır?

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

Konum

Zaman

Konum

Zaman

Konum

Zaman

Konum

Zaman

Konum

Zaman

A B C

F2.

Şekildeki yatay yolun A-B arası sürtünmesiz, B-C 
arası sabit sürtünmelidir.

Yol boyunca yola paralel etki eden F  
kuvvetinin etkisinde  A noktasından harekete 
geçen cismin A-C noktaları arasındaki 
konum-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A)          B)

C)          D)

   E)

A

B
x

y

z

3.

Şekilde x, y, z lambaları ve A, B anahtarları ile 
kurulmuş devrede,
I. A anahtarı kapatılınca Y ve Z lambalarının
parlaklıları eşit olur.
II. B anahtarı kapatılınca Y’nin parlaklığı artar.
III. A ve B anahtarları birlikte kapatılınca tüm
lambalar söner
Verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) I ve II.

E) I ve III.

4. I. Ses dalgası
II. Yay dalgası
III. X ışınları

Verilenlerden hangileri mekanik dalgadır?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) I ve II.

E) I, II ve III.

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

Buna göre;
I. Kışın araba lastiklerine zincir takılması.
II. İş makinalarının paletli olması.
III. Traktörlerin arka tekerlerinin geniş yapılması.

ifadelerinden hangileri basıncı arttırmak için 
kullanılabilir? 

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

6. Sıcak bir günde yolda yürüyen bir çocuk yerde
bulduğu tahta ve demir kaşığı eline alır, demir
kaşığın daha sıcak olduğunu hisseder.

Verilen örneğe göre demir kaşığın daha sıcak
hissedilmesinin en önemli nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tahta kaşığın öz ısısının demir kaşıktan büyük
olması

B) Demir kaşığın tahta kaşığa göre ısıyı daha iyi
iletmesi

C) Demirin ısı sığasının büyük olması

D) Tahta kaşığın soğuk olması

E) Demir kaşığın tahta kaşıktan kütlece fazla
     olması

7. Duvarları beyaz renkte olan karanlık bir odada
kırmızı renkli kitabını arayan Derya kitabını
bulamamaktadır. Bunun sebebini arkadaşları ile
tartıştığında;
Ali: Oda ışığının kırmızı renkli
Batın: Oda ışığının mavi renkli
Eda: Oda ışığının magenta renkli
olduğundan dolayı bulamadığını söylemektedir.
Buna göre, arkadaşlarından hangilerinin
söylediği doğru olabilir?

A) Yalnız Ali

B) Ali ve Batın

C) Batın ve Eda

D) Ali ve Eda

E) Ali, Batın ve Eda

8. Maddenin sadece dış yapısında meydana gelen
değişimlere fiziksel değişim, maddenin iç yapısı
yani kimlik yapısındaki değişimlere kimyasal
değişim denir.

Bu bilgiye dayanarak aşağıda verilenlerden
hangisi kimyasal bir değişimdir?

A) Sütten tereyağı eldesi

B) Gökkuşağı oluşumu

C) Islak çamaşırların kuruması

D) Ağacın testere ile kesilmesi

E) Zeytin yağından sabun eldesi

Bu tabloda X, Y, Z ve T taneciklerinin proton ve 
elektron sayıları değişimi verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisinin 
doğruluğu kesin değildir?

A) X ve T izotoptur.

B) X ve Z nötrdür.

C) T, anyondur.

D) Y, katyondur.

E) Y ve Z aynı atoma aittir.

9. Elektron sayısı

a a+1 a+2 a+3

a

a+1

a+2

Proton sayısı

T

y

z

x
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10. Bir atomun temel hal elektron dağılımında son

katmandaki elektronların gösterildiği yapıya
levis nokta yapısı denir.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden
hangisinin levis nokta yapısı yanlış
verilmiştir? (  1H, 6C, 7N, 8O, 9F, 12Mg)

A)              B)   C) Mg  2+       N  O        C       O

D) O

H H

E) H       F

11. Bileşikler oluşurken bileşenleri arasında belli bir
sabit oran bulunmaktadır.

CaS bileşiğinde kütlece                       ’tür.

36 gr CaS bileşiği oluşurken kaç gr Ca
elementi kullanılır?
A) 12 B) 16 C) 20

D) 24 E) 30

mCa        5
mS           4

=

12.

Yukarıdaki kapta saf su molekülleri verilmiştir.

Aşağıdaki etkileşimlerden hangisi su 
molekülleri arasında etkindir?

A) London kuvvetleri

B) Polar kovalent bağ

C) Dipol dipol bağları

D) Hidrojen bağları

E) İyon dipol bağları

H2O

H2O

H2O

13. Molekül yapıları benzer olan maddeler birbiri
içerisinde homojen karışırken, benzer olmayan
maddeler heterojen karışım oluştururlar.

Bu bilgiye dayanarak aşağıda verilen madde
çiftlerinin hangisinde heterojen karışım olu-
şur?

A) Tuz - su

B) Benzin - su

C) O2(g) - CO2(g)

D) Altın - bakır alaşımı

E) Şeker - su

14. Temizlik malzemeleri ile ilgili aşağıda verilen
yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Sabun doğal temizlik maddesidir.

B) Sabun inorganik asit tuzlarıdır.

C) Deterjanlar çevre kirleticidir.

D) Yapılarında hidrofil ve hidrofob gruplar
bulunur.

E) Deterjanlar petrol ve türevlerden oluşur.

15. Zarla çevrili çekirdek ve organelleri olmayan
hücrelere prokaryot hücre denir.

Buna göre, verilenlerden hangisi canlının
prokaryot olduğunu kanıtlar?

A) Yağ sentezlemek

B) Mitoz geçirmek

C) Stoplazmada DNA bulundurmak

D) Enzim sentezlemek

E) ATP tüketmek
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16. : Erkek

: Dişi

Soy ağacında belli bir özellik bakımından aynı 
fenotipte olan bireyler taranmıştır.

Buna göre, ilgili özelliğin aktarımı ile ilgili;

I. Otozomal çekinik
II. X’e bağlı baskın
III. Y’e bağlı katılım

 hangileri söylenebilir?

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

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

17. Embriyonik kökenleri aynı görevleri benzer
ya da farklı olan organlara homolog organ denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi homolog
organ tanımına uygun değildir?

A) İnsan kolu - yarasa kanadı

B) Aslan bacağı - atın bacakları

C) Balina yüzgeci - serçe kanadı

D) Kelebeğin kanadı - sineğin kanadı

E) Serçenin kanadı - kelebeğin kanadı

18. Bir canlı hücrede bazı besinlerin sentezi veya
sindirimi hücrenin PH’ını etkiler.
Buna göre, verilenlerden hangisi hücrenin
PH’ını etkilemez?
A) Proteinin yıkımı

B) Glikojenin yıkımı

C) Yağların yıkımı

D) Glikozun yıkımı

E) Enzimin yıkımı

19. Toprağın yapısını bozacak ve verimini düşürecek
durumların tamamına toprak kirliliği denir.

Buna göre, aşağıdaki durumlardan hangisi
toprağın yapısını bozmaz?

A) Meraların korunması

B) Tıbbi atıkların toprağa bırakılması

C) Fosil yakıtları

D) Tarım arazilerinin yerleşmeye açılması

E) Tarım arazilerinin yerleşime açılması

20. Eşeysiz üremede gen kombinasyonu
görülmezken, eşeyli üremede gen kombinasyonu
görülür.
Buna göre;

I. Birey sayısının artması
II. Kalıtsal özelliklerin korunması
III. Değişen çevresel koşullara dayanıklı

birey oluşturma

Verilerinden hangileri eşeysiz üremenin eşeyli 
üremeye göre daha avantajlı olduğunu  
gösterir?

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

D) I ve II. E) II ve III.
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CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.





SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

1. Sınav yoklama listesini silinmez bir kalemle imzalayınız.
2. Cevaplarınızı, soru kitapçığındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına

taşırmadan cevap kağıdında belirtilen alana kodlayınız.
3. Cevap kağıdınız üzerinde işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Sınav bitiminde, soru kitapçığını ve cevap kağıdınızı salon görevlilerine teslim ediniz.
5. Sınav sırasında sözlük, hesap makinası, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı,

cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız
halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

6. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiç bir şekilde dışarı çıkarmayınız.
7. Sınav süresi 135 dakikadır.
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