
- Bu kitapçıkta sırasıyla, Türkçe Testi (40 soru), Sosyal Bilimler Testi (20 soru), Temel Matematik Testi (40 soru),
Fen Bilimleri Testi (20 soru) olmak üzere toplam 120 soru vardır.

- Bu testler için verilen toplam cevaplanma süresi 135 dakikadır.
- Puanlama, her teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak yapılır.

1 Diğer sayfaya geçiniz.
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1. Güçlü bir istekle (tutkuyla) hatta saplantılı bir şekilde
I

anatomi, fosiller ve optik üzerine çığır açıcı (dikkat çekici)
II

çalışmalar yürüten Leonardo Da Vinci; beşerî ve temel
bilimler arasındaki çizgiyi kaldırarak (sınırı yok ederek)

III
sadece Rönesans İtalyası'nı büyülemedi; tüm dünyada
yaratıcılığa, yenilikçiliğe farklı bir anlam kazandırdı. Işık
ışınlarının korneaya çarpışını gözlemledi. Değişken
perspektiflerden yararlanarak (istifade ederek)

IV
"Son Akşam Yemeğini" çizdi. Dudağı hareket ettiren kasların
çalışma sistemini açıklığa kavuşturmak (anlaşılır duruma

V
getirmek) için kadavralar üzerinde inceleme yaptı
ve dünyanın en unutulmaz tebessümünü, "Mona Lisa"yı,
yarattı.

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

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

2. Hamlet ile ilgili sayısız eleştiri yazısının oyunun çevresine
birikmesi yüzünden oyun, sanki kalın bir kabuk bağlamış,
Shakespeare'in yazdığı asıl metin neredeyse görülmez hâle
gelmiştir.

Bu parçada altı çizili sözle Hamlet'le ilgili olarak
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olumsuz eleştirilere maruz kalması

B) Özünden uzaklaşması

C) Göz ardı edilmesi

D) Popülerliğini kaybetmesi

E) Toplumsal değerlere aykırı olması

 
 
 
 

3. Surat, sima, çehre anlamına gelen "yüz" sözcüğü; Türk
deyim ve atasözlerinde insanoğlunun kimliği, karakteri ve
toplumun değer yargıları hakkında önemli bilgiler
vermektedir. Örneğin kendini zorlayarak, başkalarına çok
ricada bulunmanın işe yaramayacağını belirtmek için
"yüzsuyuyla değirmen dönmez"; bir kişiye ilgi,

I
yakınlık göstermemek, onu önemsemediğini ifade etmek
için "yüz vermemek"; asık suratlı, somurtkan

II
olma durumu için "yüzü düşmek"; istekleri bitip

III
tükenmek bilmeyen, istediklerini elde edince daha fazlasını
isteyen açgözlü kişiler hakkında "yüzü kalmamak"; utanç,

IV
yüreksizlik vb. sebeplerle bir kimsenin karşısına
çıkamamayı anlatmak için ise "yüzüne bakamaz olmak"

V
gibi deyim ve atasözleri sıkça kullanılır.

Bu parçada numaralanmış deyim ve atasözlerinin
hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

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

4. Yaklaşık 4.000 yıldan beri çeşitli kültürlerde hastaları tedavi
etmek amacıyla kullanılan müzik, yaşamın her anında
kalıplara dayalı bir tedavi yönteminden çok, kişiye göre
çeşitlilik göstererek etkin olmuştur.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeryüzündeki her varlık, müziğin tedavi edici gücünden
yararlanmaktadır.

B) Müzikle tedavi, sistematik olarak uygulanan bir disiplin
hâline gelmiştir.

C) Müziğin tedavi edici gücü eski çağlardan beri
kullanılmaktadır.

D) Müziğin farklı canlı türleri üzerinde etkisinin olduğu
bilinmektedir.

E) Müziğin canlılarda ortaya çıkabilecek herhangi bir
olumsuzluğu önleyebilme gücü vardır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

5. I. Fotoğrafın bulunuşundan itibaren sadece gerçeği
yansıttığının kabul edilmesi, fotoğrafa tarihî belge 
olma niteliği de sağlamıştır. 

II. İdeolojik kullanımlar sonucunda fotoğrafik gerçeklik
kavramı, zamanla genel kabul olmaktan çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi hem I hem de II numaralı cümlede 
ele alınan konulardan biridir? 

A) Fotoğraf ve gerçeklik ilişkisi

B) Fotoğraf sanatının amacı

C) Sanat akımlarının fotoğrafik gerçekliğe etkisi

D) Fotoğraf sanatını ayrıcalıklı kılan özellikler

E) Fotoğraf sanatının gelişiminde ideolojinin rolü

6. I. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezi, "kristal kar"
sayesinde Alp Dağları'nda yaşayabileceğiniz bir kayak 
keyfi sunuyor. 

II. Nem oranının düşük olması sebebiyle buzlanmayan
kristal kar, yağdığı ilk günkü özelliğini kaybetmiyor.

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

A) Alp Dağları’ndaki kayak keyfini Kars’ın Sarıkamış
ilçesindeki kayak merkezinde de yaşatan kristal kar
buzlanmıyor ve böylelikle de yağdığı ilk günkü gibi
kalabiliyor.

B) Nem oranının düşük olması sebebiyle buzlanmayan kristal
kar, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yer alan kayak
merkezindeki misafirlerine Alp Dağları’ndaymış hissi
vererek onlara kaymanın hazzını yaşatıyor.

C) Kars’ın ilçesi Sarıkamış’taki kayak merkezinde Alp
Dağları’ndakine benzer bir zevkle kaymanızı sağlayan
kristal kar, nem oranının düşüklüğü nedeniyle
buzlanmadığı için yağdığı ilk hâlini koruyor.

D) Kars’ın ilçesi Sarıkamış'ta kayak merkezinde bulunan, nem
oranının düşüklüğü sebebiyle buzlanmayı engelleyen
kristal kar, ilk hâlini koruyor ve kaymayı Alplere göre daha
keyifli hâle getiriyor.

E) Kaymayı, buzlanmayan kristal kar sayesinde Alplerdeki
gibi cazip hâle getiren Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki kayak
merkezi, ilk günkü gibi özelliklerini koruyarak insanlara
keyif veriyor.

7. Günün tüm yorgunluğuyla kendimi eve attım. Her gün
I

beni boğmaya yeltenen kravatımı gevşettim.
II

Acıkmıştım, evde bir dilim ekmek bile yoktu. Kendimi, yavaş
III

yavaş ebedî istirahatgâhım olacağı düşüncesini
kabullenmeye başladığım televizyonun karşısındaki

IV
koltuğa attım. Ev arkadaşım henüz gelmemişti. Bugün de
gelmeyeceğinden emindim.

V

Bu parçadaki numaralandırılmış sözcüklerden hangileri
"birinci tekil iyelik eki" almıştır?

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

D) II ve IV E) III ve V

8. Gonçorov'un Oblomov'unu ikinci kez okuyordum. Sayfalar
ilerledikçe Oblomov'un doğasına özgü hâllerinin odağında
buldum kendimi. Oblomov; içine kapanıyor, günlük yaşamın
gerçekleriyle yüz yüze gelmekten köşe bucak kaçıyor, kaçışını
haklı çıkaracak binbir bahane arıyordu. Gonçorov, Oblomov'la
günümüz insanının tasvirini yapıyordu âdeta.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz düşmesi B) Ünsüz yumuşaması

C) Ünlü daralması D) Ünsüz benzeşmesi

E) Ünlü düşmesi

9. Daha önce oluşturulmuş olan sanat yapıtlarından şu ya da
bu ölçüde yararlanma, post-modern denilen yazarların
birçoğunun başvurduğu yöntemdir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ögelerin dizilişi
bakımından bu cümleyle aynıdır?

A) Yazar, aklın kırılmaz sanılan kalıplarını parça parça edip,
imgenin yaratıcı gücüne sığınarak geçmişle geleceğin
buluştuğu noktada yeni bir resme imza atıyor.

B) Yönetmenin sanat anlayışını ve dünya görüşünü besleyen
kaynaklar, filmlerinde her vesile ile göndermede bulunduğu
Camus, Sartre gibi varoluşçulardır.

C) Kalabalıkların ortasında kendi yalnızlığını sürdürüp bir
kozayı olgunlaştıran, içindeki birikime eğilen, "içeri"yi
dinleyen kişi; dışarıda söylenenlerden daha çok şey duyar.

D) Şiirimize kelime tasarrufunu öğreten şair, her alanda
olduğu gibi şiirde de fazla konuşmayı seven bir toplumda
"sessizliğin dilini" bulduğundan bütün şairlerin gizli
hocasıdır.

E) Şairin odasına buyur edilen her sözcük, başka sözcüklerle
hemhâl olup, manasını okuyucunun ruhundan alarak
okurun beğenisine sunulacaktır.

10. Pek çok insan için "Sibirya'nın mavi gözüdür" Baykal
I

Gölü. Doğu Sibirya'nın güney kesiminde, Buryat Özerk
Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'na bağlı bu "mavi
göz", İrkutsk yönetim bölgesi içinde yer alıyor. İrili ufaklı

II
336 akarsuyla birlikte, yer altı ve kar sularının beslediği
göl, dünyanın tatlı su rezervinin beşte birini barındırıyor.

 III 
Kimi yerde 1620 metreyi bulan derinliği ve jeolojik 
olarak 25-30 milyon yıl olduğu tahmin edilen yaşıyla 
Baykal, dünyanın en derin ve en eski göllerinden.  

IV 
Yüksek dağların arasındaki bu uçsuz bucaksız suya, 
"Kuzey Denizi" diyor Sibirya halkları. 

V 

Bu parçada numaralandırılmış sözlerden hangisi 
diğerlerinden farklı bir cümle ögesidir? 

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

11. Nezihe Meriç, sözcüklerin iç sesini, renk ve kokusunu
I II

anlatımının derinliklerine sızdırıyor; anlam ve çağrışım
III

ağlarını genişletme yönünde de değişik yollara,
IV

özellikle de açık ya da örtük karşılaştırmalara 
V

başvuruyor.

Bu parçadaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi
yalnızca çekim eki almıştır?

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

12. Bitkilerin bir otçula yem olmamak için fiziksel 
I

mücadeleye girme şansları yok. O yüzden de bazıları, 
II

savunma amaçlı kimyasal bileşikler üretiyor. Yani insanlar
ve hayvanlar için "ölümcül" kabul edilen bazı bitkiler,

III
kendisini korumak için zehir kullanıyor. Örneğin kalbi 

IV
durdurabilen ölümcül bir kalp glikozidi içeren zakkum, bu
özelliği nedeniyle gezegenimizdeki en zehirli bitkilerden 
biri sayılıyor.
V

Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangileri 
sıfattır?

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

D) III ve IV E) IV ve V

13. Düş gücünü sonuna değin çalıştıran, ön yargılardan ve sığ 
mantıktan kurtulmuş, kavramları kapı dışarı edip imgelerle
düşünmeyi öğrenmiş kişiler, ancak onlar, hem uzun 
gecenin hem de uzak yolculukların getirdiklerini doğru
okuyabilirler.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Farklı türde fiilimsiler bulunmaktadır.

B) Belirtisiz isim tamlamasına yer verilmiştir.

C) Bağlaç kullanılmıştır.

D) Derecelendirme zarfı vardır.

E) Kişi zamiri vardır.

14. Gaziantep'te yemek âdeta şölen kelimesiyle eş değer. 
I

Şehrin meşhur çarşısında, herhangi bir caddeyi bir
II

uçtan bir uca katettiğinizde karşınıza adım başı bir
III

kebapçı, lahmacun fırını ya da baklavacı çıkması
bundan. Bu şehrin lezzetle kurduğu çok özel bir ilişki var.
Gaziantep'in beş yüze yakın yemek çeşidiyle UNESCO'nun

IV
gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmesi de

V
boşuna değil.

Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin
yazımı yanlıştır?

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

15. Türkçede ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik
yazılır.

Aşağıda verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarından
hangisi, bu kuralın ihlalinden kaynaklanmaktadır?

A) Nihayet idare, ayak üstü çıkarılan emirlerle mahpusun
yaşayışına bir düzen verilmeyeceğini anladı.

B) Yalı çapkını, genellikle sesiyle fark edilir ya da su 
üzerinde uçarken mavi bir ışık gibi görülür.

C) Arpacık diğer adıyla it dirseği aslında bir göz hastalığı
değil, iltihaplı bir cilt hastalığıdır.

D) Klasik arabaların ait oldukları döneme has ruhları var,
o yüzden günümüzdeki arabaların hiç biri ileride klasik
olmaz.

E) Ülkemiz milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen,
bir biri ardına yaşanan depremler ile sarsılıyor.

16. İstanbul'dan Kastamonu'ya uzanan yolun puslu
görüntülerinden sonra kente vardığımızda hava soğuktu.
Şehirde yeni başlamıştı gün görüntüleri ( ) Önümüzden bir
dere akıyordu ( ) sonradan öğrenecektik adını ( )
Karaçomak Deresi ( ) Derenin karşı kıyısında, bir tepenin 
üzerinde Kastamonu Kalesi ( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, 
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri 
sırasıyla getirilmelidir?

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

C) (…) (;) (:) (.) (.) D) (...) (,) (;) (.) (…)

E) (.) (,) (;) (.) (.)
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Diğer sayfaya geçiniz.

5. I. Fotoğrafın bulunuşundan itibaren sadece gerçeği 
yansıttığının kabul edilmesi, fotoğrafa tarihî belge
olma niteliği de sağlamıştır.

II. İdeolojik kullanımlar sonucunda fotoğrafik gerçeklik
kavramı, zamanla genel kabul olmaktan çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi hem I hem de II numaralı cümlede
ele alınan konulardan biridir?

A) Fotoğraf ve gerçeklik ilişkisi 

B) Fotoğraf sanatının amacı

C) Sanat akımlarının fotoğrafik gerçekliğe etkisi

D) Fotoğraf sanatını ayrıcalıklı kılan özellikler

E) Fotoğraf sanatının gelişiminde ideolojinin rolü

6. I. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezi, "kristal kar"
sayesinde Alp Dağları'nda yaşayabileceğiniz bir kayak
keyfi sunuyor.

II. Nem oranının düşük olması sebebiyle buzlanmayan 
kristal kar, yağdığı ilk günkü özelliğini kaybetmiyor.

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

A) Alp Dağları’ndaki kayak keyfini Kars’ın Sarıkamış 
ilçesindeki kayak merkezinde de yaşatan kristal kar
buzlanmıyor ve böylelikle de yağdığı ilk günkü gibi 
kalabiliyor.

B) Nem oranının düşük olması sebebiyle buzlanmayan kristal 
kar, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yer alan kayak
merkezindeki misafirlerine Alp Dağları’ndaymış hissi
vererek onlara kaymanın hazzını yaşatıyor.

C) Kars’ın ilçesi Sarıkamış’taki kayak merkezinde Alp
Dağları’ndakine benzer bir zevkle kaymanızı sağlayan
kristal kar, nem oranının düşüklüğü nedeniyle
buzlanmadığı için yağdığı ilk hâlini koruyor.

D) Kars’ın ilçesi Sarıkamış'ta kayak merkezinde bulunan, nem
oranının düşüklüğü sebebiyle buzlanmayı engelleyen
kristal kar, ilk hâlini koruyor ve kaymayı Alplere göre daha
keyifli hâle getiriyor.

E) Kaymayı, buzlanmayan kristal kar sayesinde Alplerdeki
gibi cazip hâle getiren Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki kayak
merkezi, ilk günkü gibi özelliklerini koruyarak insanlara 
keyif veriyor.

7. Günün tüm yorgunluğuyla kendimi eve attım. Her gün
I

beni boğmaya yeltenen kravatımı gevşettim.
II

Acıkmıştım, evde bir dilim ekmek bile yoktu. Kendimi, yavaş
III

yavaş ebedî istirahatgâhım olacağı düşüncesini
kabullenmeye başladığım televizyonun karşısındaki 

IV
koltuğa attım. Ev arkadaşım henüz gelmemişti. Bugün de 
gelmeyeceğinden emindim. 

V

Bu parçadaki numaralandırılmış sözcüklerden hangileri 
"birinci tekil iyelik eki" almıştır?

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

D) II ve IV E) III ve V

8. Gonçorov'un Oblomov'unu ikinci kez okuyordum. Sayfalar
ilerledikçe Oblomov'un doğasına özgü hâllerinin odağında
buldum kendimi. Oblomov; içine kapanıyor, günlük yaşamın
gerçekleriyle yüz yüze gelmekten köşe bucak kaçıyor, kaçışını
haklı çıkaracak binbir bahane arıyordu. Gonçorov, Oblomov'la
günümüz insanının tasvirini yapıyordu âdeta.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz düşmesi B) Ünsüz yumuşaması

C) Ünlü daralması D) Ünsüz benzeşmesi

E) Ünlü düşmesi

9. Daha önce oluşturulmuş olan sanat yapıtlarından şu ya da 
bu ölçüde yararlanma, post-modern denilen yazarların
birçoğunun başvurduğu yöntemdir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ögelerin dizilişi 
bakımından bu cümleyle aynıdır?

A) Yazar, aklın kırılmaz sanılan kalıplarını parça parça edip,
imgenin yaratıcı gücüne sığınarak geçmişle geleceğin 
buluştuğu noktada yeni bir resme imza atıyor.

B) Yönetmenin sanat anlayışını ve dünya görüşünü besleyen
kaynaklar, filmlerinde her vesile ile göndermede bulunduğu
Camus, Sartre gibi varoluşçulardır.

C) Kalabalıkların ortasında kendi yalnızlığını sürdürüp bir
kozayı olgunlaştıran, içindeki birikime eğilen, "içeri"yi 
dinleyen kişi; dışarıda söylenenlerden daha çok şey duyar.

D) Şiirimize kelime tasarrufunu öğreten şair, her alanda
olduğu gibi şiirde de fazla konuşmayı seven bir toplumda
"sessizliğin dilini" bulduğundan bütün şairlerin gizli 
hocasıdır.

E) Şairin odasına buyur edilen her sözcük, başka sözcüklerle 
hemhâl olup, manasını okuyucunun ruhundan alarak
okurun beğenisine sunulacaktır.

10. Pek çok insan için "Sibirya'nın mavi gözüdür" Baykal 
I

Gölü. Doğu Sibirya'nın güney kesiminde, Buryat Özerk
Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'na bağlı bu "mavi 
göz", İrkutsk yönetim bölgesi içinde yer alıyor. İrili ufaklı 

II
336 akarsuyla birlikte, yer altı ve kar sularının beslediği
göl, dünyanın tatlı su rezervinin beşte birini barındırıyor.

III
Kimi yerde 1620 metreyi bulan derinliği ve jeolojik
olarak 25-30 milyon yıl olduğu tahmin edilen yaşıyla
Baykal, dünyanın en derin ve en eski göllerinden.

IV
Yüksek dağların arasındaki bu uçsuz bucaksız suya,
"Kuzey Denizi" diyor Sibirya halkları.

V

Bu parçada numaralandırılmış sözlerden hangisi 
diğerlerinden farklı bir cümle ögesidir?

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

11. Nezihe Meriç, sözcüklerin iç sesini, renk ve kokusunu
I II

anlatımının derinliklerine sızdırıyor; anlam ve çağrışım
III

ağlarını genişletme yönünde de değişik yollara,
IV

özellikle de açık ya da örtük karşılaştırmalara
V

başvuruyor.

Bu parçadaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi
yalnızca çekim eki almıştır?

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

12. Bitkilerin bir otçula yem olmamak için fiziksel
I

mücadeleye girme şansları yok. O yüzden de bazıları,
II

savunma amaçlı kimyasal bileşikler üretiyor. Yani insanlar
ve hayvanlar için "ölümcül" kabul edilen bazı bitkiler,

III
kendisini korumak için zehir kullanıyor. Örneğin kalbi

IV
durdurabilen ölümcül bir kalp glikozidi içeren zakkum, bu
özelliği nedeniyle gezegenimizdeki en zehirli bitkilerden
biri sayılıyor.
 V 

Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangileri 
sıfattır? 

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

D) III ve IV E) IV ve V

13. Düş gücünü sonuna değin çalıştıran, ön yargılardan ve sığ
mantıktan kurtulmuş, kavramları kapı dışarı edip imgelerle
düşünmeyi öğrenmiş kişiler, ancak onlar, hem uzun
gecenin hem de uzak yolculukların getirdiklerini doğru
okuyabilirler.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Farklı türde fiilimsiler bulunmaktadır.

B) Belirtisiz isim tamlamasına yer verilmiştir.

C) Bağlaç kullanılmıştır.

D) Derecelendirme zarfı vardır.

E) Kişi zamiri vardır.

14. Gaziantep'te yemek âdeta şölen kelimesiyle eş değer.
I

Şehrin meşhur çarşısında, herhangi bir caddeyi bir
II

uçtan bir uca katettiğinizde karşınıza adım başı bir
III

kebapçı, lahmacun fırını ya da baklavacı çıkması
bundan. Bu şehrin lezzetle kurduğu çok özel bir ilişki var.
Gaziantep'in beş yüze yakın yemek çeşidiyle UNESCO'nun

IV
gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmesi de

V
boşuna değil.

Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin
yazımı yanlıştır?

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

15. Türkçede ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik
yazılır.

Aşağıda verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarından
hangisi, bu kuralın ihlalinden kaynaklanmaktadır?

A) Nihayet idare, ayak üstü çıkarılan emirlerle mahpusun
yaşayışına bir düzen verilmeyeceğini anladı.

B) Yalı çapkını, genellikle sesiyle fark edilir ya da su
üzerinde uçarken mavi bir ışık gibi görülür.

C) Arpacık diğer adıyla it dirseği aslında bir göz hastalığı
değil, iltihaplı bir cilt hastalığıdır.

D) Klasik arabaların ait oldukları döneme has ruhları var,
o yüzden günümüzdeki arabaların hiç biri ileride klasik
olmaz.

E) Ülkemiz milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen,
bir biri ardına yaşanan depremler ile sarsılıyor.

16. İstanbul'dan Kastamonu'ya uzanan yolun puslu
görüntülerinden sonra kente vardığımızda hava soğuktu.
Şehirde yeni başlamıştı gün görüntüleri ( ) Önümüzden bir
dere akıyordu ( ) sonradan öğrenecektik adını ( )
Karaçomak Deresi ( ) Derenin karşı kıyısında, bir tepenin
üzerinde Kastamonu Kalesi ( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere,
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri
sırasıyla getirilmelidir?

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

C) (…) (;) (:) (.) (.) D) (...) (,) (;) (.) (…)

E) (.) (,) (;) (.) (.)
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Diğer sayfaya geçiniz.

17. James Joyce (I) Ulysses'ı yazdıktan sonra on yedi yılı
aşan bir uğraş sonucu Finnegan Uyanması'nı edebiyat
dünyasına sunduğunda büyük tartışmalara yol açtı.
İngilizce yazılmış en zor eserlerden biri kabul edilen (II)
hemen her türlü anlatım ve karakter kalıbını kırarak
deyim yerindeyse çığır açan bu eser (III) ilk parçası
yayımladığından bu yana akademisyenlerin ve
eleştirmenlerin çalışmalarına konu olmaya (IV) çok
anlamlılık içeren cümleleriyle ilgi uyandırmaya (V)
üzerine yazılmış sayısız kitapla edebiyat alanında
gündem yaratmaya devam etmektedir.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine
diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilebilir?

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

18. (I) Birtakım küçük moleküllerin birbirinin ucuna eklenmesi ile
oluşan zincir yapılara polimer, bilinen tabirle plastik denir.
(II) Çok yakın bir geçmişte -1930- bir bilim insanı,
Staudinger, "makro moleküller" adını verdiği bu maddeyi
bilim dünyasına tanıttı. (III) Her yönüyle günlük hayatta
kullanıma uygun olan polimerlerin keşfedilmesi, diğer
malzemelerin pabucunun dama atılmasına neden oldu.
(IV) Bu süreçle beraber "polimer çağı" olarak
adlandırabileceğimiz yeni bir tarih yazılmaya başlandı.
(V) 1977 yılında bir bilim insanının yaptığı deneyde iyot
miktarını yanlışlıkla çok kullanmasından sonra elde edilen
ürün dikkat çekti. (VI) Bu simsiyah ve katı malzeme
incelenirken oldukça ilginç bir şey keşfedildi, o da bazı
polimerlerin iletken olduğuydu.

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

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

19. (I) "Maddenin yapı taşı nedir?" sorusu, bilim tarihi boyunca
düşünür ve bilim insanlarını meşgul etmiştir.
(II) MÖ 2500 dolaylarında, Antik Çağ'ın en meraklı
düşünürleri olan Yunan filozofları, maddenin yapı taşı
konusunda farklı tartışmalar yürütmüşlerdir. (III) Demokritos,
maddenin bölünemeyen en küçük parçacıklardan
oluştuğunu savunmuştu, Tales ise suyun her şeyi oluşturan
madde olduğunu düşünüyordu. (IV) İzmirli Anaksagoras, gök
cisimleri ile dünyanın aynı maddeden oluştuğunu öne
sürmüştür. (V) Artık günümüzde maddenin bir kütlesinin,
hacminin ve dört fiziksel hâlinin olduğunu biliyoruz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır? 

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

20. Okura yön göstermede kifayeti ve nesnelliği her ne kadar
tartışılsa da Nobel Edebiyat Ödülleri'nin de etkili olduğunu
iddia edebiliriz. Nobel Edebiyat Ödülü; yeni yazarlar okumak
isteyen, farklı ulus edebiyatından metinler görmek hevesinde
olan okurlar için zaman zaman yeni bir seçenek sunuyor.
Bir de kanımca ortalama edebiyat okurunun en büyük hatası
olan klasiklere gömülme sevdasından vazgeçirebiliyor bu
ödül. Ödülün verildiği yazarlar açısından düşünülürse son
birkaç yılda bunun ne kadar geçerli olduğu ve edebiyatın
ticari boyutunu da ne kadar ilgilendirdiği aşikâr. Örneğin ---- .

I. Samuel Becket'ın Godot 'yu Beklerken adlı eserinin
ülke çapında bir ün kazanması onun aynı zamanda
Nobel'e aday olmasını sağlamıştır

II. Nobel aldıktan sonra ülkemizde Mo Yan'ı tanıyan ve
onun kitaplarını satın alanların sayısındaki artış bu
tespiti haklı çıkarabilir

III. Jose Saramago'nun eseri Görmek 'in Nobel alması
edebiyatın en etkili ve prestijli ödülünün Nobel
olduğunu gösterir

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 
yukarıdakilerden hangileri getirilebilir? 

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

D) I ve II E) II ve III

21. Eski bir hikâye: Adam evin kapısından girmiş. Eşi koridorun
sonundaki mutfakta, sırtı dönük, yemek hazırlamaktaymış.
Adam ceketini çıkarırken seslenmiş, "Canım yemekte ne
var?" Kadından ses çıkmamış, adam "Duymadı galiba." diye
düşünerek sesini biraz yükseltmiş, "Canııım, ne pişiriyorsun
bakalım?" Kadından gene ses yok arkası dönük, işe
kaptırmış kendini. Adam söylenmiş, "Allah, Allah! Niye
duymuyor, sağır mı oldu? Adam koridorda yürürken daha
yüksek sesle "Yemek diyorum, yemekte ne var?" Kadın
gene cevap vermemiş, uğraşmaya devam ediyormuş. Adam
iyice yaklaşmış ve sağır olduğuna hükmettiği eşine daha
yüksek bir sesle, "Canım, ne yemeği yapıyorsun?" Kadın
hiddetle dönüp bağırmış: "Dört kere söyledim ya! Fasulye.
Kulaklarına bir baktırsan mı artık!"

Bu hikâyede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Kişinin iyi bir insan olabilmesi için öncelikle iletişim
becerilerine sahip olması gerektiği

B) Kişilerin kendilerini gerektiği gibi ifade etmede yetersiz
olduğu

C) İnsanların birbirlerini kırmamak için gereken önemi
göstermediği

D) Başkalarında eleştirdiğimiz özelliklerin aslında kendimize
ait olabileceği

E) Kendini geliştirmeyen insanların başkalarının özelliklerine
odaklandığı

22. Bazı insanlara bir hayat yetmez. Yaşadıkları zaman dilimi 
içinde hayatı başka pencerelerden seyretme ihtiyacı, onları
maceradan maceraya savurur. Böyleleri için en büyük
tehlike, "başarıya ulaşmak" tır. Çünkü özelikle bu tarz
insanlar için başarıya ulaştığını düşünmek zehirdir,
uyuşturur, hareketsiz kılar; kişinin yaratıcılığını, heyecanını
ve mizah duygusunu öldürür. Bunu en iyi anlamış olanlardan 
biri Pablo Picasso'dur. Pablo Picasso, durmadan resim
tarzını değiştirir, kendisine ün ve para sağlayan bir tarzın
konforunu terk ederek yeni riskleri göze alırdı. İşte sanatçılar
bu dünyadaki konukluk süreleri bitmeden fırtınalı denizlerin 
tuzunu hissederek, diğer insanların "delilik" diye niteleyeceği 
maceralara atılarak kendileri için bir nevi panzehir
yaratıyorlar. Belki de bu yüzden sanatçı olarak
adlandırılıyorlar.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Sanatçının kabul görmesi ve ünlü olması, artık kendisini
sınamayacağı anlamına gelir.

B) Hayatı olduğu gibi kabul edebilen sanatçılar, başarıya
ulaşabilir.

C) Sanatçıların içinde bulundukları güven ve başarı hissi
onlara sıradan ve yavan gelir.

D) Sanatçılar yeni durumlara uyum sağlamada zorluk
yaşarlar.

E) Başarıya ulaştığını düşünen sanatçılar, gerçek anlamda
başarılı olabilir.

23. Kara delikleri oluşturan mekanizma kabaca şöyle 
anlatılabilir: Yıldızların parlayan bölümü ve bir de çekirdeği 
var, yıldızlar ne kadar çok parlarsa çekirdeğe binen yük o
kadar artar ve parlaklık arttırdıkça çekirdeğin basıncı da 
arttığından yıldız küçülür. Sonunda yıldız; en parlak
seviyeye ulaştığında, çekirdek kaybolup, yıldızı ve 
etrafındaki sistemi içine çekerek kara delik meydana
getirir. İnsanları parlamak isteyen yıldızlar gibi
tanımlayabilir miyiz? Dünyada hedefleri olan sekiz milyar
insan var. Çoğu kendi çekirdeğindeki kodlamalara göre bir
parlama peşinde. Parlamak için çekirdeğine yani kalbi ve
beyni arasındaki dengeye binen yükü devamlı arttırıyor.
Örneğin yükselmek için hırslanan, insani yetilerini 
kaybeden bazı insanlar, hem yüreğinin hem de ruhunun 
küçülmesine engel olamıyor ve artık bir kara delik hâline 
dönüşerek büyük bir boşlukta kayboluyor.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçanın ana 
düşüncesi olabilir?

A) İnsan, eninde sonunda kaybedeceğini bildiği şeyleri,
elinde tutmak için çaba harcayan varlıktır.

B) Dünyada insana yardım eden şey, azim ve sebattır. 

C) Sadece büyük ölçüde başarısız olmaya cesaret edenler
büyük ölçüde başarabilirler. 

D) Tutkularının esiri olan insan kaybetmeye mahkûmdur.

E) İnsanların çoğuna hâkim olan şey korkaklık ve 
açgözlülüktür.

24. "Kenar etkisi" tabiatla ilgilenen insanların çok eski
zamanlardan beri bildiği, ekoloji (çevre bilimi) ile ilgili bir
terimdir. Bu terim, çok kısa tarif etmek gerekirse yaşamın ve
verimliliğin farklı ortamları birbirinden ayıran "kenarlarda"
veya "sınırlarda" zenginleştiği, çeşitlendiği gerçeğini anlatır.
Örneğin çayırlık bir bölgenin ormanla birleştiği hat, iki bölge 
arasında bir sınırdır ve bu sınırda hem verim hem canlı
çeşitliliği her iki bölgedekinden daha fazladır. Burası bir
"kenar"dır ve her iki ortamdan faydalanma şansının olduğu,
her iki ortamdan çok daha zengin bir yerdir. Yaşamın,
çeşitliliğin ve yeniliğin kaynağı olan kenar etkisi, insan
toplulukları açısından da çok önemlidir. Nasıl ki farklı ekolojik
özelliklere sahip komşu bölgeler aralarında zengin özelliklere 
sahip sınırlar bulunduruyorsa farklı fikir ve tecrübelere sahip 
insanlar da bir araya geldiklerinde "fikrî kenar"ları çok daha 
verimli, çok daha doğurgan olacaktır.

Bu parçada kenar etkisiyle ilgili olarak

I. Farklılıkları birleştirerek yeniliklerin önünü açtığı,

II. Bulunduğu yeri potansiyel tehlikelere karşı koruduğu,

III. Çeşitli inançlarda izlerine rastlanan bir kural olduğu

ifadelerinden hangilerine değinilmemiştir?

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

D) I ve III E) II ve III

25. Anneannelerimizin hangi malzemelerle hangi yemekleri 
yaptıklarını unutmamalıyız çünkü bu, anadilini unutmakla
aynıdır. Hayatı sadece geleneklerle yaşamak mantıklı
değil ama gelenekleri unutarak yaşamak da olmaz çünkü
yerel yemekleri geleneksel pişirme yöntemiyle yapmak,
aynı zamanda "fast food" kültürünün dayatmalarına bir
itiraz etme biçimidir. Yemeği hazırlama, sunma, yiyenin 
tepkisini görme süreci de hayata bağlanma şeklidir. Birisini
doyurmak istiyorsun, onun için emek sarf ediyorsun. Bu 
ona önem verdiğini göstermenin de bir ifadesi. Bu sebeple 
bir baba olarak kızımı çoğunlukla kendi yaptığım, tarifini
anneannemden aldığım yemeklerle büyütüyorum.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Yöresel mutfak kültürünü yaşatmanın kişilerin hayatına
değer kattığına

B) Birbirinden farklı birçok kültürün etkileşimiyle yerel
mutfağın oluşturulduğuna

C) Farklı lezzetleri barındıran yeme-içme biçimlerinin yerel
mutfağa zenginlik kattığına

D) Geleneksel beslenme şeklini terk etmenin insan sağlığını
olumsuz etkilediğine

E) Beslenme biçimlerinin, içinde bulunulan coğrafi yapıya
göre şekillendiğine
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Diğer sayfaya geçiniz.

 

 

17. James Joyce (I) Ulysses'ı yazdıktan sonra on yedi yılı 
aşan bir uğraş sonucu Finnegan Uyanması'nı edebiyat 
dünyasına sunduğunda büyük tartışmalara yol açtı. 
İngilizce yazılmış en zor eserlerden biri kabul edilen (II) 
hemen her türlü anlatım ve karakter kalıbını kırarak 
deyim yerindeyse çığır açan bu eser (III) ilk parçası 
yayımladığından bu yana akademisyenlerin ve 
eleştirmenlerin çalışmalarına konu olmaya (IV) çok 
anlamlılık içeren cümleleriyle ilgi uyandırmaya (V) 
üzerine yazılmış sayısız kitapla edebiyat alanında 
gündem yaratmaya devam etmektedir. 

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine 
diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilebilir? 

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

 
 
 

 

 

 

 

18. (I) Birtakım küçük moleküllerin birbirinin ucuna eklenmesi ile 
oluşan zincir yapılara polimer, bilinen tabirle plastik denir.  
(II) Çok yakın bir geçmişte -1930- bir bilim insanı, 
Staudinger, "makro moleküller" adını verdiği bu maddeyi 
bilim dünyasına tanıttı. (III) Her yönüyle günlük hayatta 
kullanıma uygun olan polimerlerin keşfedilmesi, diğer 
malzemelerin pabucunun dama atılmasına neden oldu.  
(IV) Bu süreçle beraber "polimer çağı" olarak 
adlandırabileceğimiz yeni bir tarih yazılmaya başlandı.  
(V) 1977 yılında bir bilim insanının yaptığı deneyde iyot 
miktarını yanlışlıkla çok kullanmasından sonra elde edilen 
ürün dikkat çekti. (VI) Bu simsiyah ve katı malzeme 
incelenirken oldukça ilginç bir şey keşfedildi, o da bazı 
polimerlerin iletken olduğuydu. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

19. (I) "Maddenin yapı taşı nedir?" sorusu, bilim tarihi boyunca 
düşünür ve bilim insanlarını meşgul etmiştir. 
(II) MÖ 2500 dolaylarında, Antik Çağ'ın en meraklı 
düşünürleri olan Yunan filozofları, maddenin yapı taşı 
konusunda farklı tartışmalar yürütmüşlerdir. (III) Demokritos, 
maddenin bölünemeyen en küçük parçacıklardan 
oluştuğunu savunmuştu, Tales ise suyun her şeyi oluşturan 
madde olduğunu düşünüyordu. (IV) İzmirli Anaksagoras, gök 
cisimleri ile dünyanın aynı maddeden oluştuğunu öne 
sürmüştür. (V) Artık günümüzde maddenin bir kütlesinin, 
hacminin ve dört fiziksel hâlinin olduğunu biliyoruz. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır? 

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

 
 
 

 

20. Okura yön göstermede kifayeti ve nesnelliği her ne kadar 
tartışılsa da Nobel Edebiyat Ödülleri'nin de etkili olduğunu 
iddia edebiliriz. Nobel Edebiyat Ödülü; yeni yazarlar okumak 
isteyen, farklı ulus edebiyatından metinler görmek hevesinde 
olan okurlar için zaman zaman yeni bir seçenek sunuyor.  
Bir de kanımca ortalama edebiyat okurunun en büyük hatası 
olan klasiklere gömülme sevdasından vazgeçirebiliyor bu 
ödül. Ödülün verildiği yazarlar açısından düşünülürse son 
birkaç yılda bunun ne kadar geçerli olduğu ve edebiyatın 
ticari boyutunu da ne kadar ilgilendirdiği aşikâr. Örneğin ---- . 

I. Samuel Becket'ın Godot 'yu Beklerken adlı eserinin 
ülke çapında bir ün kazanması onun aynı zamanda 
Nobel'e aday olmasını sağlamıştır 

II. Nobel aldıktan sonra ülkemizde Mo Yan'ı tanıyan ve 
onun kitaplarını satın alanların sayısındaki artış bu 
tespiti haklı çıkarabilir  

III. Jose Saramago'nun eseri Görmek 'in Nobel alması 
edebiyatın en etkili ve prestijli ödülünün Nobel 
olduğunu gösterir 

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 
yukarıdakilerden hangileri getirilebilir? 

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

D) I ve II E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

21. Eski bir hikâye: Adam evin kapısından girmiş. Eşi koridorun 
sonundaki mutfakta, sırtı dönük, yemek hazırlamaktaymış. 
Adam ceketini çıkarırken seslenmiş, "Canım yemekte ne 
var?" Kadından ses çıkmamış, adam "Duymadı galiba." diye 
düşünerek sesini biraz yükseltmiş, "Canııım, ne pişiriyorsun 
bakalım?" Kadından gene ses yok arkası dönük, işe 
kaptırmış kendini. Adam söylenmiş, "Allah, Allah! Niye 
duymuyor, sağır mı oldu? Adam koridorda yürürken daha 
yüksek sesle "Yemek diyorum, yemekte ne var?" Kadın 
gene cevap vermemiş, uğraşmaya devam ediyormuş. Adam 
iyice yaklaşmış ve sağır olduğuna hükmettiği eşine daha 
yüksek bir sesle, "Canım, ne yemeği yapıyorsun?" Kadın 
hiddetle dönüp bağırmış: "Dört kere söyledim ya! Fasulye. 
Kulaklarına bir baktırsan mı artık!" 

Bu hikâyede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Kişinin iyi bir insan olabilmesi için öncelikle iletişim 
becerilerine sahip olması gerektiği 

B) Kişilerin kendilerini gerektiği gibi ifade etmede yetersiz 
olduğu 

C) İnsanların birbirlerini kırmamak için gereken önemi 
göstermediği 

D) Başkalarında eleştirdiğimiz özelliklerin aslında kendimize 
ait olabileceği 

E) Kendini geliştirmeyen insanların başkalarının özelliklerine 
odaklandığı 

 

 

 

 

 

22. Bazı insanlara bir hayat yetmez. Yaşadıkları zaman dilimi 
içinde hayatı başka pencerelerden seyretme ihtiyacı, onları 
maceradan maceraya savurur. Böyleleri için en büyük 
tehlike, "başarıya ulaşmak" tır. Çünkü özelikle bu tarz 
insanlar için başarıya ulaştığını düşünmek zehirdir, 
uyuşturur, hareketsiz kılar; kişinin yaratıcılığını, heyecanını 
ve mizah duygusunu öldürür. Bunu en iyi anlamış olanlardan 
biri Pablo Picasso'dur. Pablo Picasso, durmadan resim 
tarzını değiştirir, kendisine ün ve para sağlayan bir tarzın 
konforunu terk ederek yeni riskleri göze alırdı. İşte sanatçılar 
bu dünyadaki konukluk süreleri bitmeden fırtınalı denizlerin 
tuzunu hissederek, diğer insanların "delilik" diye niteleyeceği 
maceralara atılarak kendileri için bir nevi panzehir 
yaratıyorlar. Belki de bu yüzden sanatçı olarak 
adlandırılıyorlar. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 

A) Sanatçının kabul görmesi ve ünlü olması, artık kendisini 
sınamayacağı anlamına gelir. 

B) Hayatı olduğu gibi kabul edebilen sanatçılar, başarıya 
ulaşabilir. 

C) Sanatçıların içinde bulundukları güven ve başarı hissi 
onlara sıradan ve yavan gelir. 

D) Sanatçılar yeni durumlara uyum sağlamada zorluk 
yaşarlar. 

E) Başarıya ulaştığını düşünen sanatçılar, gerçek anlamda 
başarılı olabilir. 

 

 

 

 

23. Kara delikleri oluşturan mekanizma kabaca şöyle 
anlatılabilir: Yıldızların parlayan bölümü ve bir de çekirdeği 
var, yıldızlar ne kadar çok parlarsa çekirdeğe binen yük o 
kadar artar ve parlaklık arttırdıkça çekirdeğin basıncı da 
arttığından yıldız küçülür. Sonunda yıldız; en parlak 
seviyeye ulaştığında, çekirdek kaybolup, yıldızı ve 
etrafındaki sistemi içine çekerek kara delik meydana 
getirir. İnsanları parlamak isteyen yıldızlar gibi 
tanımlayabilir miyiz? Dünyada hedefleri olan sekiz milyar 
insan var. Çoğu kendi çekirdeğindeki kodlamalara göre bir 
parlama peşinde. Parlamak için çekirdeğine yani kalbi ve 
beyni arasındaki dengeye binen yükü devamlı arttırıyor. 
Örneğin yükselmek için hırslanan, insani yetilerini 
kaybeden bazı insanlar, hem yüreğinin hem de ruhunun 
küçülmesine engel olamıyor ve artık bir kara delik hâline 
dönüşerek büyük bir boşlukta kayboluyor. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçanın ana 
düşüncesi olabilir? 

A) İnsan, eninde sonunda kaybedeceğini bildiği şeyleri, 
elinde tutmak için çaba harcayan varlıktır. 

B) Dünyada insana yardım eden şey, azim ve sebattır.  

C) Sadece büyük ölçüde başarısız olmaya cesaret edenler 
büyük ölçüde başarabilirler.                            

D) Tutkularının esiri olan insan kaybetmeye mahkûmdur.  

E) İnsanların çoğuna hâkim olan şey korkaklık ve 
açgözlülüktür. 

 

 

 

 

 

24. "Kenar etkisi" tabiatla ilgilenen insanların çok eski 
zamanlardan beri bildiği, ekoloji (çevre bilimi) ile ilgili bir 
terimdir. Bu terim, çok kısa tarif etmek gerekirse yaşamın ve 
verimliliğin farklı ortamları birbirinden ayıran "kenarlarda" 
veya "sınırlarda" zenginleştiği, çeşitlendiği gerçeğini anlatır. 
Örneğin çayırlık bir bölgenin ormanla birleştiği hat, iki bölge 
arasında bir sınırdır ve bu sınırda hem verim hem canlı 
çeşitliliği her iki bölgedekinden daha fazladır. Burası bir 
"kenar"dır ve her iki ortamdan faydalanma şansının olduğu, 
her iki ortamdan çok daha zengin bir yerdir. Yaşamın, 
çeşitliliğin ve yeniliğin kaynağı olan kenar etkisi, insan 
toplulukları açısından da çok önemlidir. Nasıl ki farklı ekolojik 
özelliklere sahip komşu bölgeler aralarında zengin özelliklere 
sahip sınırlar bulunduruyorsa farklı fikir ve tecrübelere sahip 
insanlar da bir araya geldiklerinde "fikrî kenar"ları çok daha 
verimli, çok daha doğurgan olacaktır. 

Bu parçada kenar etkisiyle ilgili olarak  

I. Farklılıkları birleştirerek yeniliklerin önünü açtığı, 

II. Bulunduğu yeri potansiyel tehlikelere karşı koruduğu, 

III. Çeşitli inançlarda izlerine rastlanan bir kural olduğu 

ifadelerinden hangilerine değinilmemiştir? 

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

D) I ve III E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

25. Anneannelerimizin hangi malzemelerle hangi yemekleri 
yaptıklarını unutmamalıyız çünkü bu, anadilini unutmakla 
aynıdır. Hayatı sadece geleneklerle yaşamak mantıklı 
değil ama gelenekleri unutarak yaşamak da olmaz çünkü 
yerel yemekleri geleneksel pişirme yöntemiyle yapmak, 
aynı zamanda "fast food" kültürünün dayatmalarına bir 
itiraz etme biçimidir. Yemeği hazırlama, sunma, yiyenin 
tepkisini görme süreci de hayata bağlanma şeklidir. Birisini 
doyurmak istiyorsun, onun için emek sarf ediyorsun. Bu  
ona önem verdiğini göstermenin de bir ifadesi. Bu sebeple 
bir baba olarak kızımı çoğunlukla kendi yaptığım, tarifini 
anneannemden aldığım yemeklerle büyütüyorum. 

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Yöresel mutfak kültürünü yaşatmanın kişilerin hayatına 
değer kattığına 

B) Birbirinden farklı birçok kültürün etkileşimiyle yerel 
mutfağın oluşturulduğuna 

C) Farklı lezzetleri barındıran yeme-içme biçimlerinin yerel 
mutfağa zenginlik kattığına 

D) Geleneksel beslenme şeklini terk etmenin insan sağlığını 
olumsuz etkilediğine 

E) Beslenme biçimlerinin, içinde bulunulan coğrafi yapıya 
göre şekillendiğine 
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26. Yazar, tüm hayatı boyunca insanlığın iyiliğini dert edinmiş; 
önüne çıkan tüm engelleri korkusuzca aşıp kendini, hayatını 
bu uğurda feda etmekten çekinmemiş. Mücadele ederken de 
bazen hepimizin düşebildiği zaaflara düşmeden istikrarla 
zarafetini koruyabilme hünerini kaybetmemiş. Herhangi bir 
soruna merhem olamayan tartışma sarmalları yerine, çözüm 
odaklı faydalı bir dil tercih edip, büyüklenmeden, 
karşısındakini ön yargısız kabullenerek onun fikirlerini 
dikkatle dinlemiş. Hiç mi kusuru yok derseniz "bütününde 
ürettiği anlamla ve katma değerle ilgilenin" derim. Birinin 
hakkını teslim ederken "ama"lı, "fakat"lı kurulan her cümle 
kendinizi gizliden kusursuz addeden bir duygunun varlığını 
hissettirir bana. 

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın 
bir özelliği değildir? 

A) Kararlılık B) Adanmışlık C) Mütevazılık 

D) Gözü peklik E) Sorgulayıcılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Çok fazla sayıda sinir hücresi içeren insan beyni, 
olgunlaşması esnasında doğumdan itibaren hücrelerinden 
önemli bir kısmını kaybeder. Bu sayede belli bazı işlevleri 
layıkıyla yerine getirecek en uygun sinirsel bağlantıları 
sağlama imkânına kavuşur. Doğumdan sonra beynin yeni 
bağlantılar oluşturma hızı da inanılmazdır. Örneğin bir insan, 
10 yaşına gelene kadar beyninde ortalama olarak her saniye 
1.8 milyon kadar yeni bağlantı kurulduğu bilinmektedir. İşte 
bu karmaşık mekanizmalar sayesinde her birimiz farklı 
yetenekler ve anlayış düzeyleriyle yaşamımıza devam 
ederiz. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

A) İnsan beyninin önemli bir bölümü 10 yaşına kadar büyük 
ölçüde olgunluğa erişir. 

B) İnsan beyninde farklı bölgelerin farklı görevleri vardır. 

C) Beynin çalışma sistemi, sinirsel bağlantıların budanması 
ve yeniden oluşturulmasından ibarettir. 

D) İnsan beyni tüm canlıların beyin yapısından daha üstün 
ve daha sistematiktir. 

E) Beynimiz cinsiyete göre fonksiyonel olarak farklılık 
gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Bana "normal" değilsin diyorlar. Onlara göre tabii değilim. 
Bana sorarsanız beni "normal olmamakla" itham edenler gibi 
olsaydım kahrımdan ölürdüm. Çünkü onlar ne yaptığını idrak 
etmeksizin, hissetmeden sadece para kazanmak amacıyla 
makine gibi çalışıyorlar. Ben neden sadece para kazanmak 
gayesiyle şu veya bu işi yaparak kendime olan saygımı 
yitireyim? Arzuladığım ve insanlığa faydalı olacak 
meşguliyeti keşfetmeliyim. Onlarda bu harekete dayanacak 
cesaret var mı? 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu parçanın yazarının 
hayat görüşünü yansıtmaktadır? 

A) İşinize gereken önemi verirseniz, er geç karşılığını 
görürsünüz. 

B) Hayatın değeri onun için harcanan emek ve fedakârlık ile 
ölçülür. 

C) Çalışmak hayatın en önemli sarayıdır, insanlık mutluluğa 
ancak bununla ulaşabilecektir. 

D) Tanıdığım mutlu insanlar, bir işte elinden gelenin en 
iyisini yapmaya çalışanlardır. 

E) İnsan; keyif aldığı, topluma dokunan işin peşinde 
koşmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

29. Bazı okurları elinizdeki şey romandır diye ne kadar 
uyarırsanız uyarın, bu tip okur, metni yazarın kendi hikâyesi 
ya da yaşadığı şeylerin biraz değiştirilmişi olarak görür. J.W. 
Geothe'nin 1774'te basılan "Genç Werther'in Acıları" isimli 
mektup romanın sonuçları, bu tip okur hakkında biraz ipucu 
verir. Okurlar romandaki karakteri öylesine benimserler ki 
"Werther salgını/sendromu" olarak adlandırılan bir akım 
oluşur. Gençler; bir idol olan hayalî kahramanın kıyafetini 
giyer, Werther parfümü sıkıp romanda olan her şeyi gerçek 
hayata taşırlar. (Aradan 246 yıl geçmesine rağmen her şey 
ne kadar tanıdık değil mi?) Bazı izleyicilerin Erol Taş'a 
ettiklerini bilirsiniz. Hadi sinema perdesini taşlamayı, o anın 
büyülü dünyasının etkisiyle anlayabiliriz de oyuncunun filmde 
canlandırdığı rolle gerçek hayatının da öyle olduğunu 
zannedip onu, oğlunu dövmeyi nasıl açıklayacağız? 

Bu parçada sözü edilen okurlarla ilgili olarak 

I. Kendilerini sanatın düşsel dünyasına kaptırarak 
gerçeklik algılarını yitirdikleri, 

II. Sanat eserindeki kurmaca kişilerin gerçek bir varlık 
olduğunu düşündükleri, 

III. Kahramanı anlamlandırmak için eserin yazıldığı 
dönemin gerçekliğini önemsedikleri 

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Kırmızı Başlıklı Kız adlı masalın ilk versiyonunda masal kötü 
kalpli kurdun Kırmızı Başlıklı Kız'ı yemesiyle sona erer. Bu 
versiyonda küçük kızı kurtaran ne bir ormancı vardır ne de 
iyi yürekli bir avcı. Bu kahredici son insanlığın vicdanında 
kabul görmemiş olacak ki masal hepimizin bildiği bugünkü 
şeklini almış ve ortak vicdan, küçük kız ve babaannesini 
zalim kurdun elinden kurtarmayı başarmıştır. Külkedisi'nin 
bugüne intikal etmeyen bir versiyonunda ise bahtsız genç 
kız; çok sevdiği babası ve mürebbiyesinin evlenmelerini 
istemiş, bu yüzden üvey annesini öldürme planı yapmıştır. 
Görünen o ki ortak bilinç, masalın iyimser bir bakış açısıyla 
söylenip sevimsiz ayrıntılardan ayıklanması gerekliliğine 
inanmış ve böylelikle masallar birçok farklı şekle 
bürünmüştür. 
Bu parçada sözü edilen masalların değiştirilme nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eski hâlleriyle okunmaya değer bulunmamaları 

B) İnsanlara farklı bakış açısı kazandırmamaları 

C) İçeriklerinde gereğinden fazla fantastik unsurun yer 
alması 

D) İnsanları yanlış örnek olabilecek davranışlara sürükleme 
endişesi 

E) Hayal ile gerçek arasındaki sınırı yok ederek insanın 
gerçeklik algısını yıkmaları 

 

 

 

 

 

31. Necatigil şiiriyle, ilk kez nerede, ne zaman tanıştım? Sanırım, 
1950'li yılların başıydı. Doğunun koyaklar arasında yitip 
gitmiş bir dağ köyünde öğretmendim. O yıllarda düzyazıdan 
çok şiire tutkundum. Hani, yirmi, yirmi beş yaşına değin 
herkes biraz şairdir ya ben de öyleydim işte. Şiirler 
yazıyordum kendimce. Bir gün arkadaşım, Necatigil'in 
"Tahta, Kürsü, Çocuklar" adlı uzunca bir şiiriyle geldi. 
Okuduk. Çok etkilenmiştim şiirden. Bir sınıfın imgelerle 
yoğunlaştırılmış öyküsünü anlatıyordu şiir. Yaşamımıza 
çağrışımsal göndermeler vardı. O günden sonra Necatigil'in 
okurları arasına katılmıştım. Şiir yazma hevesim de gelip 
geçmişti. Şiirlerim yalındı, daha çok düzyazıya benziyordu, 
yazdıklarımın şiir olmadığının ayrımına tez varmıştım. Karar 
vermiştim, sıradan bir şair olmaktansa -olabilirsem- sadece 
iyi bir şiir okuru olacaktım. 

Bu parçaya göre öğretmenin iyi bir şiir okuru olmaya 
karar vermesinde 

I. Şiirlerinde imgelere yeterince yer vermediğini 
düşünmesi, 

II. Yazdığı şiirlerin çevresindekiler tarafından okunmaya 
değer bulunmaması, 

III. Orijinal bir üsluba sahip olmadığı kanaatine varması 

nedenlerinden hangileri etkili olmuştur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 

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

 

 

 

 

 

 

32. Muhabir: 

(I) ---- 

Uzman: 

— Aslında temelinde çoğu aynı fikre dayanıyor. Bütün 
sosyal ağlar çok fazla sayıda insanı birbirine bağlıyor 
fakat bazısı, bir düşünceyi ortaya çıkarabilmek için 
binlerce fikre odaklanıyor, belki de 999 fikir üretiyor 
öncesinde. Tüm bunlar o sosyal ağın kalıcı 
olabilmesini sağlıyor.  

Muhabir: 

(II) ---- 

Uzman: 

— Bizim sosyal ağımızı planlayan, geliştiren 
araştırmacılarımız, mühendislerimiz, sosyologlarımız, 
tasarımcılarımız var. Ekibinizde çalışanlar ne kadar 
çeşitliyse ürettiğiniz ürünler de o kadar başarılı oluyor. 
Ortaya konan bu ürünler sayesinde değişik etnik 
kökenlerde, yaşlarda ve cinsiyetlerdeki insanların bizi 
tercih ettiğini söyleyebilirim. 

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisi sırasıyla getirilmelidir? 

A) I. Bazı sosyal ağların diğerlerinden daha uzun 
ömürlü olmasının sebebi nedir? 

II. Sosyal ağınızın bu kadar çok tercih edilmesinin 
sebebini nasıl açıklarsınız? 

B) I. İnsanlar sosyal ağlarda paylaşım yaparken nelere 
önem veriyor? 

II. Sosyal ağlarınızda milyarlarca kişinin dikkatini 
çekmeyi nasıl sağlıyorsunuz? 

C) I. Sosyal ağların temeli, insanın birbiriyle iletişim 
kurma isteğine mi dayanıyor? 

II. Sosyal medya paylaşımlarının yaşanan deneyimi 
daha kıymetli kıldığını düşünüyor musunuz? 

D) I. Sosyal medya kullanımının hızla yaygınlaşmasını 
neye bağlıyorsunuz? 

II. Kamuoyu oluşturmada sosyal ağınızın bu denli 
etkili olmasının sebebi nedir? 

E) I. İnsanların sosyal medyayı tercih etmelerinin 
sebepleri nelerdir?  

II. En çok kullanılan sosyal medya platformlarının 
ortak özellikleri nelerdir? 
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26. Yazar, tüm hayatı boyunca insanlığın iyiliğini dert edinmiş; 
önüne çıkan tüm engelleri korkusuzca aşıp kendini, hayatını 
bu uğurda feda etmekten çekinmemiş. Mücadele ederken de 
bazen hepimizin düşebildiği zaaflara düşmeden istikrarla 
zarafetini koruyabilme hünerini kaybetmemiş. Herhangi bir 
soruna merhem olamayan tartışma sarmalları yerine, çözüm 
odaklı faydalı bir dil tercih edip, büyüklenmeden, 
karşısındakini ön yargısız kabullenerek onun fikirlerini 
dikkatle dinlemiş. Hiç mi kusuru yok derseniz "bütününde 
ürettiği anlamla ve katma değerle ilgilenin" derim. Birinin 
hakkını teslim ederken "ama"lı, "fakat"lı kurulan her cümle 
kendinizi gizliden kusursuz addeden bir duygunun varlığını 
hissettirir bana. 

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın 
bir özelliği değildir? 

A) Kararlılık B) Adanmışlık C) Mütevazılık 

D) Gözü peklik E) Sorgulayıcılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Çok fazla sayıda sinir hücresi içeren insan beyni, 
olgunlaşması esnasında doğumdan itibaren hücrelerinden 
önemli bir kısmını kaybeder. Bu sayede belli bazı işlevleri 
layıkıyla yerine getirecek en uygun sinirsel bağlantıları 
sağlama imkânına kavuşur. Doğumdan sonra beynin yeni 
bağlantılar oluşturma hızı da inanılmazdır. Örneğin bir insan, 
10 yaşına gelene kadar beyninde ortalama olarak her saniye 
1.8 milyon kadar yeni bağlantı kurulduğu bilinmektedir. İşte 
bu karmaşık mekanizmalar sayesinde her birimiz farklı 
yetenekler ve anlayış düzeyleriyle yaşamımıza devam 
ederiz. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

A) İnsan beyninin önemli bir bölümü 10 yaşına kadar büyük 
ölçüde olgunluğa erişir. 

B) İnsan beyninde farklı bölgelerin farklı görevleri vardır. 

C) Beynin çalışma sistemi, sinirsel bağlantıların budanması 
ve yeniden oluşturulmasından ibarettir. 

D) İnsan beyni tüm canlıların beyin yapısından daha üstün 
ve daha sistematiktir. 

E) Beynimiz cinsiyete göre fonksiyonel olarak farklılık 
gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Bana "normal" değilsin diyorlar. Onlara göre tabii değilim. 
Bana sorarsanız beni "normal olmamakla" itham edenler gibi 
olsaydım kahrımdan ölürdüm. Çünkü onlar ne yaptığını idrak 
etmeksizin, hissetmeden sadece para kazanmak amacıyla 
makine gibi çalışıyorlar. Ben neden sadece para kazanmak 
gayesiyle şu veya bu işi yaparak kendime olan saygımı 
yitireyim? Arzuladığım ve insanlığa faydalı olacak 
meşguliyeti keşfetmeliyim. Onlarda bu harekete dayanacak 
cesaret var mı? 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu parçanın yazarının 
hayat görüşünü yansıtmaktadır? 

A) İşinize gereken önemi verirseniz, er geç karşılığını 
görürsünüz. 

B) Hayatın değeri onun için harcanan emek ve fedakârlık ile 
ölçülür. 

C) Çalışmak hayatın en önemli sarayıdır, insanlık mutluluğa 
ancak bununla ulaşabilecektir. 

D) Tanıdığım mutlu insanlar, bir işte elinden gelenin en 
iyisini yapmaya çalışanlardır. 

E) İnsan; keyif aldığı, topluma dokunan işin peşinde 
koşmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

29. Bazı okurları elinizdeki şey romandır diye ne kadar 
uyarırsanız uyarın, bu tip okur, metni yazarın kendi hikâyesi 
ya da yaşadığı şeylerin biraz değiştirilmişi olarak görür. J.W. 
Geothe'nin 1774'te basılan "Genç Werther'in Acıları" isimli 
mektup romanın sonuçları, bu tip okur hakkında biraz ipucu 
verir. Okurlar romandaki karakteri öylesine benimserler ki 
"Werther salgını/sendromu" olarak adlandırılan bir akım 
oluşur. Gençler; bir idol olan hayalî kahramanın kıyafetini 
giyer, Werther parfümü sıkıp romanda olan her şeyi gerçek 
hayata taşırlar. (Aradan 246 yıl geçmesine rağmen her şey 
ne kadar tanıdık değil mi?) Bazı izleyicilerin Erol Taş'a 
ettiklerini bilirsiniz. Hadi sinema perdesini taşlamayı, o anın 
büyülü dünyasının etkisiyle anlayabiliriz de oyuncunun filmde 
canlandırdığı rolle gerçek hayatının da öyle olduğunu 
zannedip onu, oğlunu dövmeyi nasıl açıklayacağız? 

Bu parçada sözü edilen okurlarla ilgili olarak 

I. Kendilerini sanatın düşsel dünyasına kaptırarak 
gerçeklik algılarını yitirdikleri, 

II. Sanat eserindeki kurmaca kişilerin gerçek bir varlık 
olduğunu düşündükleri, 

III. Kahramanı anlamlandırmak için eserin yazıldığı 
dönemin gerçekliğini önemsedikleri 

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Kırmızı Başlıklı Kız adlı masalın ilk versiyonunda masal kötü 
kalpli kurdun Kırmızı Başlıklı Kız'ı yemesiyle sona erer. Bu 
versiyonda küçük kızı kurtaran ne bir ormancı vardır ne de 
iyi yürekli bir avcı. Bu kahredici son insanlığın vicdanında 
kabul görmemiş olacak ki masal hepimizin bildiği bugünkü 
şeklini almış ve ortak vicdan, küçük kız ve babaannesini 
zalim kurdun elinden kurtarmayı başarmıştır. Külkedisi'nin 
bugüne intikal etmeyen bir versiyonunda ise bahtsız genç 
kız; çok sevdiği babası ve mürebbiyesinin evlenmelerini 
istemiş, bu yüzden üvey annesini öldürme planı yapmıştır. 
Görünen o ki ortak bilinç, masalın iyimser bir bakış açısıyla 
söylenip sevimsiz ayrıntılardan ayıklanması gerekliliğine 
inanmış ve böylelikle masallar birçok farklı şekle 
bürünmüştür. 
Bu parçada sözü edilen masalların değiştirilme nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eski hâlleriyle okunmaya değer bulunmamaları 

B) İnsanlara farklı bakış açısı kazandırmamaları 

C) İçeriklerinde gereğinden fazla fantastik unsurun yer 
alması 

D) İnsanları yanlış örnek olabilecek davranışlara sürükleme 
endişesi 

E) Hayal ile gerçek arasındaki sınırı yok ederek insanın 
gerçeklik algısını yıkmaları 

 

 

 

 

 

31. Necatigil şiiriyle, ilk kez nerede, ne zaman tanıştım? Sanırım, 
1950'li yılların başıydı. Doğunun koyaklar arasında yitip 
gitmiş bir dağ köyünde öğretmendim. O yıllarda düzyazıdan 
çok şiire tutkundum. Hani, yirmi, yirmi beş yaşına değin 
herkes biraz şairdir ya ben de öyleydim işte. Şiirler 
yazıyordum kendimce. Bir gün arkadaşım, Necatigil'in 
"Tahta, Kürsü, Çocuklar" adlı uzunca bir şiiriyle geldi. 
Okuduk. Çok etkilenmiştim şiirden. Bir sınıfın imgelerle 
yoğunlaştırılmış öyküsünü anlatıyordu şiir. Yaşamımıza 
çağrışımsal göndermeler vardı. O günden sonra Necatigil'in 
okurları arasına katılmıştım. Şiir yazma hevesim de gelip 
geçmişti. Şiirlerim yalındı, daha çok düzyazıya benziyordu, 
yazdıklarımın şiir olmadığının ayrımına tez varmıştım. Karar 
vermiştim, sıradan bir şair olmaktansa -olabilirsem- sadece 
iyi bir şiir okuru olacaktım. 

Bu parçaya göre öğretmenin iyi bir şiir okuru olmaya 
karar vermesinde 

I. Şiirlerinde imgelere yeterince yer vermediğini 
düşünmesi, 

II. Yazdığı şiirlerin çevresindekiler tarafından okunmaya 
değer bulunmaması, 

III. Orijinal bir üsluba sahip olmadığı kanaatine varması 

nedenlerinden hangileri etkili olmuştur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 

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

 

 

 

 

 

 

32. Muhabir: 

(I) ---- 

Uzman: 

— Aslında temelinde çoğu aynı fikre dayanıyor. Bütün 
sosyal ağlar çok fazla sayıda insanı birbirine bağlıyor 
fakat bazısı, bir düşünceyi ortaya çıkarabilmek için 
binlerce fikre odaklanıyor, belki de 999 fikir üretiyor 
öncesinde. Tüm bunlar o sosyal ağın kalıcı 
olabilmesini sağlıyor.  

Muhabir: 

(II) ---- 

Uzman: 

— Bizim sosyal ağımızı planlayan, geliştiren 
araştırmacılarımız, mühendislerimiz, sosyologlarımız, 
tasarımcılarımız var. Ekibinizde çalışanlar ne kadar 
çeşitliyse ürettiğiniz ürünler de o kadar başarılı oluyor. 
Ortaya konan bu ürünler sayesinde değişik etnik 
kökenlerde, yaşlarda ve cinsiyetlerdeki insanların bizi 
tercih ettiğini söyleyebilirim. 

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisi sırasıyla getirilmelidir? 

A) I. Bazı sosyal ağların diğerlerinden daha uzun 
ömürlü olmasının sebebi nedir? 

II. Sosyal ağınızın bu kadar çok tercih edilmesinin 
sebebini nasıl açıklarsınız? 

B) I. İnsanlar sosyal ağlarda paylaşım yaparken nelere 
önem veriyor? 

II. Sosyal ağlarınızda milyarlarca kişinin dikkatini 
çekmeyi nasıl sağlıyorsunuz? 

C) I. Sosyal ağların temeli, insanın birbiriyle iletişim 
kurma isteğine mi dayanıyor? 

II. Sosyal medya paylaşımlarının yaşanan deneyimi 
daha kıymetli kıldığını düşünüyor musunuz? 

D) I. Sosyal medya kullanımının hızla yaygınlaşmasını 
neye bağlıyorsunuz? 

II. Kamuoyu oluşturmada sosyal ağınızın bu denli 
etkili olmasının sebebi nedir? 

E) I. İnsanların sosyal medyayı tercih etmelerinin 
sebepleri nelerdir?  

II. En çok kullanılan sosyal medya platformlarının 
ortak özellikleri nelerdir? 
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Diğer sayfaya geçiniz.

 

 

33. Birçok insan; eleştirdikleri kişi, grup, fikir ve oluşumları 
daha iyiye götüren, eksiklerini kapatan, onlara güç katan 
argümanlar üretmekten ziyade; birbirini yermek, açıklarını 
yüzlerine vurmak, alay etmek, hafife almak amacıyla, sivri 
dilli, üzerinde iyi düşünülmemiş ve zaman harcanmamış 
yıkıcı eleştiriler yapmayı seçiyor. Yapıcı eleştiriyi tercih 
eden azınlık ise başkaları tarafından üretilen herhangi bir 
işe, ürüne, fikre dair geçerli olan, iyi düşünülerek üretilmiş, 
"Kendimiz eleştirdiğimiz kişinin yerinde olsak nasıl daha 
iyisini üretebilirdik?" sorusuna yanıt verebilecek şekilde 
kurgulanmış, düşmanca bir yaklaşım yerine arkadaş 
canlısı bir tutum sergiliyor. 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yapıcı 
eleştiri örneği olabilir? 

A) Dürüst olmak gerekirse çizim konusunda kendine çok 
güveniyorsun ve çizimi ciddiye almıyorsun. 

B) Hazırladığın sunumda çok fazla resim ve grafik var, sanki 
gökkuşağının tüm renkleri kullanılmış. Sunumu 
sadeleştirmen gerekiyor. 

C) Fizik ve matematiği tam olarak anlayamamış olmanız 
makalenizdeki yanlışları maalesef haklı kılmaz. 

D) Bu konuda teoremleri kullanmak yerine, hayatımızı 
şekillendiren ve her gün karşımıza çıkan güçlü teorileri 
örnekleyebilirsin. 

E) Senin iyiliğin için söylüyorum, yeterince liderlik 
yapamadığın için grubun başarısız, bu gruptan daha eşit 
katılım beklerdim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Şair, saf bilginin peşindedir ve saf bilgi, çoğu kez tabiat 
üzerinden akar. Tabiat, insanın aslıdır. Şair yaprağın 
neşesini görebilmeli, taşların sesini duyabilmeli, suyun 
akışını yazabilmelidir. Sadece "şırıl şırıl" derseniz suyun 
akışını yazmış olamazsınız. 
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur? 

A) İkileme B) Tanık gösterme C) Benzetme 

D) Mecaz E) Kişileştirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Erich Fromm, Sahip Olmak ya da Olmak adlı kitabında sahip 
olmanın bir şeyi ele geçirmek, egemenliği altına almak ve 
dilediğince kullanmak olduğunu belirtir. Olmak ise sahip 
olmanın karşıtıdır. "Olmak" bilincine varan insan hiçbir şeyi 
elde etmeyi amaçlamaz, her şeyi bir bütün içinde kabul eder 
ve sever. Bu yüzden olmak kendiliğinden, sahip olmak 
hesaplanarak gerçekleşir.  
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 

A) İnsan, toplumsal koşullanmalar sebebiyle sahip olma 
tutkusunun önüne geçemez. 

B) İnsanın değeri, sahip olduğu şeylerle ölçülebilir. 

C) Her şeye sahip olmaya çalışmak bir çeşit bağımlılıktır. 

D) Kişi, "olmak" bilincine sahip olmaya çalıştıklarından 
vazgeçmekle ulaşabilir. 

E) İnsanlar varlıklarını tarih boyunca, sahip olarak 
sürdürmüşlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Yılan ve ağacın bir sembol olarak sağlıkla iç içe olmasının 
temelleri Sümer mitolojisine dayanır. Bu dönemden beri 
kutsal olarak kabul edilen ve hemen her inanışta kendilerine 
yer bulan ağaç (asa) ve yılan; hayatı, yenilenmeyi temsil 
eder. Bu semboller bugün de tıbbın sembolü olarak 
kullanılmaktadır. Toprağın hem altı hem de üstüyle bir bağı 
olan ağaç ve tıpkı ağaç gibi toprağın hem altında hem de 
üstünde yaşayabildiği için iki âlemle de bağlantısı olduğuna 
inanılan yılan; insanın ölümsüzlük arzusuna yapılmış olan bir 
göndermedir aynı zamanda. Sümerlerin ünlü destanı 
Gılgamış'ta "ölümsüzlük otunu" bulan Uruk Kralı Gılgamış'ın 
bu otu bir yılana kaptırması ve bu sayede yılanın kabuğunu 
değiştirerek gençleşmesi, ölümsüzlük ve sağlık sembolünün 
niçin yılana atfedildiğinin de bir göstergesi aslında. 
Bu parçada yılan ve ağaçla ilgili olarak 

I. Eski çağlardan beri insanlara şifa verdikleri, 

II. Mitolojik dönemde insanlar tarafından kutsal 
sayıldıkları, 

III. Sümer kültüründe sembol olarak yer aldıkları 

ifadelerinden hangilerine değinilmemiştir? 

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

D) I ve III E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dış dünya" dediğimiz algılar bütünü, beynimizin kendisine 
çeşitli alıcılarla gönderilen elektriksel sinyalleri 
yorumlaması esasına dayanır. Bu alıcıların kapasiteleri 
oldukça sınırlıdır. Söz gelimi, gözümüzdeki algılayıcılar, 
tüm elektromanyetik tayfın çok küçük bir bölümü olan ve 
adına "görünür ışık" dediğimiz dar bir aralığı 
algılayabilecek şekilde ayarlanmıştır, onun dışındaki 
uyarıları algılayamazlar. Sadece gözün değil, 
bedenimizden zihnimize bilgi sağlayan tüm alıcıların 
sınırlılığı vardır. Neticede bu algılayıcıların kabiliyeti 
nispetinde inşa ettiğimiz "gerçeklik", dış dünyanın ancak 
çok ufak, basit ve eğreti bir temsilinden ibarettir. Bu basit 
ve temel bilgiyi göz önüne aldığımızda gerçek dünyayı 
aslına yakın bir şekilde algılıyor olduğumuza inanmak, 
büyük bir safdillik olacaktır. Albert Einstein'in dediği gibi 
"Gerçeklik, pek kalıcı olsa da sadece bir yanılsamadır." 

 

37. Bu parçadan hareketle gerçekliğin bir yanılsama 
olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yeterince gelişmeyen insan beyninin deneyimleri tam 
olarak algılayamaması  

B) Dış dünyanın verilerinin sürekli değişkenlik arz etmesi 

C) Beynin karmaşık yapısının dış dünya gerçekliğine tam 
olarak uyumlanamaması  

D) Elektriksel sinyallerin beyin tarafından iyi 
yorumlanamaması 

E) İnsandaki algılayıcıların kısıtlı olması dolayısıyla insanın 
gerçekliğin aslını görememesi 

 

 

 

 

38. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 

A) Elektriksel sinyallerin beyne ulaşması için belli bir zaman 
gerektiğine  

B) Beynin, verileri yorumlamasıyla dış dünyanın 
algılandığına 

C) Son yıllardaki bilimsel araştırmaların beynin yapısına ışık 
tuttuğuna 

D) Sinyallerin insan beynine ulaşırken farklı bölümlerden 
geçtiğine 

E) Beynin zorlu zihinsel antrenmanlar sayesinde 
gelişebildiğine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünlü Şair Peter Altenberg tarafından “ruh banyosu” olarak 
ifade edilen çay, yüzyıllardan beri dünyanın her yerinde 
insanların keyifli anlarına ortak ve sofralara konuk olmaya 
devam ediyor. Bu büyülü içeceği dünya mutfağına armağan 
eden Çinliler, geleneksel olarak sürdürdükleri çay kültürlerini 
hâlâ devam ettiriyorlar. İmparator Shen Nog’un kaynayan 
sıcak suya çay yaprağını düşürmesiyle binlerce yıldır 
insanlığın vazgeçilmezi hâlini alan çay, bir tesadüf sonucu 
ortaya çıkıyor. Bizde âdeta abıhayat hâlini alan bu güzel 
tesadüf, kahvaltıdan akşam sohbetlerine dek süren bir 
macera olarak adlandırılıyor. "Beş çayı” ile dünyaya nam 
salan İngilizlerde ise porselen fincanlarda sunulan çaylar, 
sandviçler ve tatlı kurabiyeler ile birlikte servis ediliyor. 

 

39. Bu parçada çayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir? 

A) Nasıl keşfedildiğine 

B) Tüketim şekline 

C) Tercih edilen bir içecek olduğuna 

D) Farklı kültürlerdeki izlerine 

E) Nerelerde üretildiğine 

 

 

 

40. Bu parçadaki altı çizili sözle, çayla ilgili olarak anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanı, fiziksel hastalıklardan koruyacak nitelikte olduğu 

B) Kişinin sağlığını koruduğunun tüm insanlık tarafından 
benimsendiği 

C) İnsan psikolojisinde bir arınma ve tazelenme etkisi 
yarattığı 

D) İnsan sağlığı için en faydalı içeceklerden birisi olduğu 

E) Her yaş grubu için günlük hayatın vazgeçilmezleri 
arasında olduğu 

       37 – 38. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

      39 – 40. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 
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TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

33. Birçok insan; eleştirdikleri kişi, grup, fikir ve oluşumları
daha iyiye götüren, eksiklerini kapatan, onlara güç katan
argümanlar üretmekten ziyade; birbirini yermek, açıklarını
yüzlerine vurmak, alay etmek, hafife almak amacıyla, sivri 
dilli, üzerinde iyi düşünülmemiş ve zaman harcanmamış
yıkıcı eleştiriler yapmayı seçiyor. Yapıcı eleştiriyi tercih
eden azınlık ise başkaları tarafından üretilen herhangi bir
işe, ürüne, fikre dair geçerli olan, iyi düşünülerek üretilmiş,
"Kendimiz eleştirdiğimiz kişinin yerinde olsak nasıl daha 
iyisini üretebilirdik?" sorusuna yanıt verebilecek şekilde 
kurgulanmış, düşmanca bir yaklaşım yerine arkadaş 
canlısı bir tutum sergiliyor.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yapıcı
eleştiri örneği olabilir?

A) Dürüst olmak gerekirse çizim konusunda kendine çok
güveniyorsun ve çizimi ciddiye almıyorsun.

B) Hazırladığın sunumda çok fazla resim ve grafik var, sanki
gökkuşağının tüm renkleri kullanılmış. Sunumu 
sadeleştirmen gerekiyor.

C) Fizik ve matematiği tam olarak anlayamamış olmanız
makalenizdeki yanlışları maalesef haklı kılmaz.

D) Bu konuda teoremleri kullanmak yerine, hayatımızı
şekillendiren ve her gün karşımıza çıkan güçlü teorileri 
örnekleyebilirsin.

E) Senin iyiliğin için söylüyorum, yeterince liderlik
yapamadığın için grubun başarısız, bu gruptan daha eşit
katılım beklerdim.

34. Şair, saf bilginin peşindedir ve saf bilgi, çoğu kez tabiat
üzerinden akar. Tabiat, insanın aslıdır. Şair yaprağın
neşesini görebilmeli, taşların sesini duyabilmeli, suyun 
akışını yazabilmelidir. Sadece "şırıl şırıl" derseniz suyun
akışını yazmış olamazsınız.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur?

A) İkileme B) Tanık gösterme C) Benzetme

D) Mecaz E) Kişileştirme

35. Erich Fromm, Sahip Olmak ya da Olmak adlı kitabında sahip 
olmanın bir şeyi ele geçirmek, egemenliği altına almak ve 
dilediğince kullanmak olduğunu belirtir. Olmak ise sahip
olmanın karşıtıdır. "Olmak" bilincine varan insan hiçbir şeyi
elde etmeyi amaçlamaz, her şeyi bir bütün içinde kabul eder 
ve sever. Bu yüzden olmak kendiliğinden, sahip olmak
hesaplanarak gerçekleşir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) İnsan, toplumsal koşullanmalar sebebiyle sahip olma 
tutkusunun önüne geçemez.

B) İnsanın değeri, sahip olduğu şeylerle ölçülebilir.

C) Her şeye sahip olmaya çalışmak bir çeşit bağımlılıktır.

D) Kişi, "olmak" bilincine sahip olmaya çalıştıklarından 
vazgeçmekle ulaşabilir.

E) İnsanlar varlıklarını tarih boyunca, sahip olarak
sürdürmüşlerdir.

36. Yılan ve ağacın bir sembol olarak sağlıkla iç içe olmasının 
temelleri Sümer mitolojisine dayanır. Bu dönemden beri 
kutsal olarak kabul edilen ve hemen her inanışta kendilerine 
yer bulan ağaç (asa) ve yılan; hayatı, yenilenmeyi temsil
eder. Bu semboller bugün de tıbbın sembolü olarak
kullanılmaktadır. Toprağın hem altı hem de üstüyle bir bağı
olan ağaç ve tıpkı ağaç gibi toprağın hem altında hem de 
üstünde yaşayabildiği için iki âlemle de bağlantısı olduğuna 
inanılan yılan; insanın ölümsüzlük arzusuna yapılmış olan bir
göndermedir aynı zamanda. Sümerlerin ünlü destanı
Gılgamış'ta "ölümsüzlük otunu" bulan Uruk Kralı Gılgamış'ın 
bu otu bir yılana kaptırması ve bu sayede yılanın kabuğunu
değiştirerek gençleşmesi, ölümsüzlük ve sağlık sembolünün 
niçin yılana atfedildiğinin de bir göstergesi aslında.

Bu parçada yılan ve ağaçla ilgili olarak

I. Eski çağlardan beri insanlara şifa verdikleri,

II. Mitolojik dönemde insanlar tarafından kutsal 
sayıldıkları,

III. Sümer kültüründe sembol olarak yer aldıkları

ifadelerinden hangilerine değinilmemiştir?

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

D) I ve III E) II ve III

"Dış dünya" dediğimiz algılar bütünü, beynimizin kendisine 
çeşitli alıcılarla gönderilen elektriksel sinyalleri 
yorumlaması esasına dayanır. Bu alıcıların kapasiteleri 
oldukça sınırlıdır. Söz gelimi, gözümüzdeki algılayıcılar, 
tüm elektromanyetik tayfın çok küçük bir bölümü olan ve 
adına "görünür ışık" dediğimiz dar bir aralığı 
algılayabilecek şekilde ayarlanmıştır, onun dışındaki 
uyarıları algılayamazlar. Sadece gözün değil, 
bedenimizden zihnimize bilgi sağlayan tüm alıcıların 
sınırlılığı vardır. Neticede bu algılayıcıların kabiliyeti 
nispetinde inşa ettiğimiz "gerçeklik", dış dünyanın ancak 
çok ufak, basit ve eğreti bir temsilinden ibarettir. Bu basit 
ve temel bilgiyi göz önüne aldığımızda gerçek dünyayı 
aslına yakın bir şekilde algılıyor olduğumuza inanmak, 
büyük bir safdillik olacaktır. Albert Einstein'in dediği gibi 
"Gerçeklik, pek kalıcı olsa da sadece bir yanılsamadır." 

37. Bu parçadan hareketle gerçekliğin bir yanılsama
olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeterince gelişmeyen insan beyninin deneyimleri tam
olarak algılayamaması

B) Dış dünyanın verilerinin sürekli değişkenlik arz etmesi

C) Beynin karmaşık yapısının dış dünya gerçekliğine tam
olarak uyumlanamaması

D) Elektriksel sinyallerin beyin tarafından iyi
yorumlanamaması

E) İnsandaki algılayıcıların kısıtlı olması dolayısıyla insanın
gerçekliğin aslını görememesi

38. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?

A) Elektriksel sinyallerin beyne ulaşması için belli bir zaman
gerektiğine

B) Beynin, verileri yorumlamasıyla dış dünyanın
algılandığına

C) Son yıllardaki bilimsel araştırmaların beynin yapısına ışık
tuttuğuna

D) Sinyallerin insan beynine ulaşırken farklı bölümlerden
geçtiğine

E) Beynin zorlu zihinsel antrenmanlar sayesinde
gelişebildiğine

Ünlü Şair Peter Altenberg tarafından “ruh banyosu” olarak 
ifade edilen çay, yüzyıllardan beri dünyanın her yerinde 
insanların keyifli anlarına ortak ve sofralara konuk olmaya 
devam ediyor. Bu büyülü içeceği dünya mutfağına armağan 
eden Çinliler, geleneksel olarak sürdürdükleri çay kültürlerini 
hâlâ devam ettiriyorlar. İmparator Shen Nog’un kaynayan 
sıcak suya çay yaprağını düşürmesiyle binlerce yıldır 
insanlığın vazgeçilmezi hâlini alan çay, bir tesadüf sonucu 
ortaya çıkıyor. Bizde âdeta abıhayat hâlini alan bu güzel 
tesadüf, kahvaltıdan akşam sohbetlerine dek süren bir 
macera olarak adlandırılıyor. "Beş çayı” ile dünyaya nam 
salan İngilizlerde ise porselen fincanlarda sunulan çaylar, 
sandviçler ve tatlı kurabiyeler ile birlikte servis ediliyor. 

39. Bu parçada çayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?

A) Nasıl keşfedildiğine

B) Tüketim şekline

C) Tercih edilen bir içecek olduğuna

D) Farklı kültürlerdeki izlerine

E) Nerelerde üretildiğine

40. Bu parçadaki altı çizili sözle, çayla ilgili olarak anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanı, fiziksel hastalıklardan koruyacak nitelikte olduğu

B) Kişinin sağlığını koruduğunun tüm insanlık tarafından
benimsendiği

C) İnsan psikolojisinde bir arınma ve tazelenme etkisi
yarattığı

D) İnsan sağlığı için en faydalı içeceklerden birisi olduğu

E) Her yaş grubu için günlük hayatın vazgeçilmezleri
arasında olduğu

37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 
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Diğer sayfaya geçiniz.

 

 

 
1.  Bir tarihçi; “Tarihçilik kaynak aktarmacılığı değildir. 

Kronik, yalan söyler. Belge yalan söyler. Fotoğraf, gazete 
ve tüm kaynaklar yalan söyler. Tarihçilik mesleği tam bu 
noktada ortaya çıkar ve bir dedektif edasıyla gerçekleri 
araştırır. Ancak asla kesin doğruya ulaşamaz.” demiştir. 

Buna göre bir tarihçide olması gereken asıl nitelik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Edindiği bilgileri belgelerle desteklemesi 

B) Birden çok kaynaktan yararlanması 

C) Olayları ana kaynağına giderek araştırması 

D) Elde ettiği bilgilere her zaman şüpheyle yaklaşması 

E) Daha çok yazılı ve görsel kaynaklardan yararlanması 

 

 
 
2.                 841 YIL SONRA BÜYÜK KEŞİF 
 Anadolu’nun Türk yurdu hȃline gelmesinde büyük öneme 

sahip olan ---- Savaşı’nın Isparta’da Eğirdir Gölü’nün 
kuzeyinde yapıldığı sanılıyordu. Yapılan araştırmalarda 
gerçek yerin Konya’daki Bağırsak Boğazı olduğu 
açıklandı. Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan ile Bizans 
İmparatoru Manuel Komnenos arasında 17 Eylül 1176 
tarihinde gerçekleşen savaşın yapıldığı sahalarda ve 
tarihi kaynaklarda araştırma yapan Prof. Dr. Mehmet Akif 
Ceylan ve Doç. Dr. Adnan Eskikurt elde ettikleri bütün 
bilgileri ve bulguları yayımladılar.    (16 Eylül 2017) 

Bu gazete haberindeki boşluğa aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 

A) Miryokefalon   B)  Kösedağ 

C) Malazgirt     D)  Pasinler 

  E) Dandanakan 
 
 

3.  Fransız İhtilali ile yaygınlaşan milliyetçilik fikri Osmanlı 
Devleti içinde bulunan etnik grupların bağımsızlık 
taleplerini arttırdı. Özellikle gayrimüslimler arasında 
ayrılıkçı hareketler çoğaldı. Bu durum emperyalist 
güçlerin azınlıkları bahane ederek Osmanlı Devleti’nin iç 
işlerine karışmasının yolunu açtı. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 
Devleti’nin bu duruma karşı aldığı önlemlerden biri 
değildir? 

A) Islahat Fermanı’nın ilanı 

B) Senedi İttifak’ın kabulü 

C) Tanzimat Fermanı’nın ilanı 

D) Kanun-i Esasi’nin kabulü 

E) Osmanlıcılık fikrinin yaygınlaşması 

 

 

 

 

 

 

4.  Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası üzerinde 
kural koyma ve hukuk yaratma gücü şeklinde tarif edilir. 

Buna göre, Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki 
hükümlerinden hangisi Türkiye’nin egemenlik  
haklarını kullanmasına engeldir? 

 A) Bozcaada ve Gökçeada dışındaki Ege adalarının 
 Yunanistan’a bırakılması 

 B) Yabancı okullardaki öğrenimin Türk Devleti 
 tarafından düzenlenmesi 

 C) Fener Rum Patrikhanesi'nin Türkiye'de kalmasının 
 kabul edilmesi 

 D) Azınlıklara verilen ayrıcalıkların kaldırılması, tüm 
 azınlıkların Türk vatandaşı sayılması 

 E) Boğazların idaresinin uluslararası bir komisyona 
 bırakılması 

 

 

 

 
 
5.   I. Miras ve boşanma 

 II. Belediye başkanı seçilme  
 III. Mahkemede tanıklık 

1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile 
yukarıdakilerden hangilerinde kadın-erkek eşitliği 
sağlanmıştır? 

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

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

 
 

 

6.  Aşağıdaki harita üzerinde kuzey-güney yönünde 
uzunlukları eşit olan beş bölge verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Bu bölgelerin hangisinde; çöl, savan, akdeniz ve 
ekvatoral iklim tiplerinin tamamı görülür? 

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

 

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER TESTİ 

 

7.  “Pasifik Ateş Çemberi’’ Dünya’nın en önemli deprem ve 
volkanizma alanıdır. Büyük Okyanus Havzası’nı çevreleyen 
bu kuşak, 40 bin kilometre uzunluktadır. Büyük depremlerin 
ve tsunamilerin meydana geldiği kuşak, volkanların da 
yaklaşık %75’ine ev sahipliği yapmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi “Pasifik Ateş 
Çemberi’’ üzerinde değildir? 

A)  Filipinler  B)  İran 

C)  Japonya  D)  Yeni Zelanda 

E)  Şili 

 
8.  Bir ülkede nüfus artış hızı, kalkınma hızından fazla ise o 

ülkede bazı sorunlar yaşanır. Özellikle ülkenin gelişmesinde 
olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının 
yüksek olmasına bağlı olarak yaşanabilecek 
sorunlardan biri değildir? 

A) Vergi gelirleri artar. 

B) Demografik yatırımlar artar. 

C) Kişi başına düşen gelir azalır. 

D) Eğitim ve sağlık hizmetleri aksar. 

E) Altyapı sorunları yaşanır. 

 

 
9.   I. Süveyş Kanalı; Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus  

  arasındaki yolu kısaltmıştır. 

  II. Hürmüz Boğazı; Basra Körfezi çevresindeki petrollerin 
tankerlerle taşınmasında büyük önem arz eder. 

III. Bering Boğazı; uluslararası yük taşımacılığında yoğun 
olarak kullanılmaktadır. 

  IV. Günümüzde Batı Avrupa, ABD, Hindistan, Japonya  
  demir yolu ağının en yoğun olduğu bölge ve ülkelerdir. 

  V. Hava yolu taşımacılığı; Kuzey Amerika, Avrupa ve  
  Güneydoğu Asya arasında çok gelişmiştir. 

Küresel ulaşım hatları ile ilgili yukarıda verilen 
bilgilerden hangileri doğrudur? 

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

C) I, III ve IV  D)  II, IV ve V 

E)  III, IV ve V 

 

 

 

10.   

 

 

 

 

 

 

Yukarıda coğrafi koordinatları verilen alan için; 

I.  Batısı ile başlangıç meridyeni arasındaki zaman 
farkı 2 saattir. 

II. Kuzeyi ile güneyi arasındaki mesafe yaklaşık       
2220 km’dir. 

III. Cisimlerin öğle vakti gölge yönü yıl boyunca güneyi 
gösterir. 

IV. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe kuzeye 
doğru azalır. 

bilgilerinden hangileri doğrudur? 

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

D) II ve III E)  II ve IV  

 

 

 

 

 

11.  Kohlberg'in bireyin ahlaki evresini saptamak için 
kullandığı hikâyelerden birinde; Avrupa’da bir kadın, 
yakalandığı özel bir kanser türünden dolayı ölüme çok 
yaklaşmıştır. Doktorlar, şehirdeki bir eczanenin yeni 
keşfettiği radyum bileşimli bir ilacın yararlı olabileceğini, 
kadının kocası Heinz’e bildirirler. İlaç çok pahalıdır ve bir 
dozu yaklaşık 200 dolara mal olmaktadır. Fakat eczacı 
ilacın bir dozu için yaklaşık 2000 dolar istemektedir. Tüm 
gayretiyle 1000 dolar toplayabilen Heinz, eczacıya 
karısının çok hasta olduğunu ve paranın kalan yarısını da 
sonra vereceğini söyler. Eczacı, Heinz’in teklifini kabul 
etmez ve ilaç için paranın tamamını ister.  

Buna göre “Heinz ilacı çalmalı mıdır?” sorusuna, 
“Kant’ın ödev ahlakı” doğrultusunda aşağıdaki 
cevaplardan hangisi verilebilir? 

A) Yaşamın merkezinde birey vardır, kurallar birey 
içindir, çalmalıdır. 

B) Ucunda ölüm kalım olsa bile erdemli davranıştan 
vazgeçilmemelidir, çalmamalıdır. 

C) Birey varoluşunu tamamlarken kendi ihtiyaçlarını 
temel alır, çalmalıdır. 

D) Her ne kadar önemli olan niyet olsa da hırsızlık kötü 
bir davranıştır, çalmamalıdır. 

E) İnsan, arzularıyla birlikte üst insan olur, çalmalıdır. 
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Diğer sayfaya geçiniz.

1. Bir tarihçi; “Tarihçilik kaynak aktarmacılığı değildir. 
Kronik, yalan söyler. Belge yalan söyler. Fotoğraf, gazete 
ve tüm kaynaklar yalan söyler. Tarihçilik mesleği tam bu
noktada ortaya çıkar ve bir dedektif edasıyla gerçekleri 
araştırır. Ancak asla kesin doğruya ulaşamaz.” demiştir.

Buna göre bir tarihçide olması gereken asıl nitelik
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edindiği bilgileri belgelerle desteklemesi

B) Birden çok kaynaktan yararlanması

C) Olayları ana kaynağına giderek araştırması

D) Elde ettiği bilgilere her zaman şüpheyle yaklaşması

E) Daha çok yazılı ve görsel kaynaklardan yararlanması

2. 841 YIL SONRA BÜYÜK KEŞİF
Anadolu’nun Türk yurdu hȃline gelmesinde büyük öneme
sahip olan ---- Savaşı’nın Isparta’da Eğirdir Gölü’nün 
kuzeyinde yapıldığı sanılıyordu. Yapılan araştırmalarda
gerçek yerin Konya’daki Bağırsak Boğazı olduğu 
açıklandı. Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan ile Bizans 
İmparatoru Manuel Komnenos arasında 17 Eylül 1176 
tarihinde gerçekleşen savaşın yapıldığı sahalarda ve
tarihi kaynaklarda araştırma yapan Prof. Dr. Mehmet Akif 
Ceylan ve Doç. Dr. Adnan Eskikurt elde ettikleri bütün 
bilgileri ve bulguları yayımladılar.  (16 Eylül 2017)

Bu gazete haberindeki boşluğa aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Miryokefalon B) Kösedağ

C) Malazgirt D) Pasinler

E) Dandanakan

3. Fransız İhtilali ile yaygınlaşan milliyetçilik fikri Osmanlı
Devleti içinde bulunan etnik grupların bağımsızlık 
taleplerini arttırdı. Özellikle gayrimüslimler arasında
ayrılıkçı hareketler çoğaldı. Bu durum emperyalist 
güçlerin azınlıkları bahane ederek Osmanlı Devleti’nin iç 
işlerine karışmasının yolunu açtı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 
Devleti’nin bu duruma karşı aldığı önlemlerden biri 
değildir?

A) Islahat Fermanı’nın ilanı

B) Senedi İttifak’ın kabulü

C) Tanzimat Fermanı’nın ilanı

D) Kanun-i Esasi’nin kabulü

E) Osmanlıcılık fikrinin yaygınlaşması

4. Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası üzerinde 
kural koyma ve hukuk yaratma gücü şeklinde tarif edilir.

Buna göre, Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki 
hükümlerinden hangisi Türkiye’nin egemenlik 
haklarını kullanmasına engeldir?

A) Bozcaada ve Gökçeada dışındaki Ege adalarının 
Yunanistan’a bırakılması

B) Yabancı okullardaki öğrenimin Türk Devleti 
tarafından düzenlenmesi

C) Fener Rum Patrikhanesi'nin Türkiye'de kalmasının 
kabul edilmesi

D) Azınlıklara verilen ayrıcalıkların kaldırılması, tüm 
azınlıkların Türk vatandaşı sayılması

E) Boğazların idaresinin uluslararası bir komisyona
bırakılması

5. I. Miras ve boşanma
II. Belediye başkanı seçilme
III. Mahkemede tanıklık

1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile 
yukarıdakilerden hangilerinde kadın-erkek eşitliği 
sağlanmıştır?

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

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

6. Aşağıdaki harita üzerinde kuzey-güney yönünde 
uzunlukları eşit olan beş bölge verilmiştir.

Bu bölgelerin hangisinde; çöl, savan, akdeniz ve 
ekvatoral iklim tiplerinin tamamı görülür?

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

SOSYAL BİLİMLER TESTİ 7. “Pasifik Ateş Çemberi’’ Dünya’nın en önemli deprem ve
volkanizma alanıdır. Büyük Okyanus Havzası’nı çevreleyen
bu kuşak, 40 bin kilometre uzunluktadır. Büyük depremlerin
ve tsunamilerin meydana geldiği kuşak, volkanların da
yaklaşık %75’ine ev sahipliği yapmaktadır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi “Pasifik Ateş 
Çemberi’’ üzerinde değildir? 

A) Filipinler B) İran

C) Japonya D) Yeni Zelanda

E) Şili

8. Bir ülkede nüfus artış hızı, kalkınma hızından fazla ise o
ülkede bazı sorunlar yaşanır. Özellikle ülkenin gelişmesinde
olumsuz sonuçlar ortaya çıkar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının
yüksek olmasına bağlı olarak yaşanabilecek
sorunlardan biri değildir?

A) Vergi gelirleri artar.

B) Demografik yatırımlar artar.

C) Kişi başına düşen gelir azalır.

D) Eğitim ve sağlık hizmetleri aksar.

E) Altyapı sorunları yaşanır.

9. I. Süveyş Kanalı; Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus
arasındaki yolu kısaltmıştır. 

II. Hürmüz Boğazı; Basra Körfezi çevresindeki petrollerin
tankerlerle taşınmasında büyük önem arz eder.

III. Bering Boğazı; uluslararası yük taşımacılığında yoğun
olarak kullanılmaktadır.

IV. Günümüzde Batı Avrupa, ABD, Hindistan, Japonya
demir yolu ağının en yoğun olduğu bölge ve ülkelerdir.

V. Hava yolu taşımacılığı; Kuzey Amerika, Avrupa ve
Güneydoğu Asya arasında çok gelişmiştir.

Küresel ulaşım hatları ile ilgili yukarıda verilen 
bilgilerden hangileri doğrudur? 

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

C) I, III ve IV D) II, IV ve V

E) III, IV ve V

10. 

Yukarıda coğrafi koordinatları verilen alan için; 

I. Batısı ile başlangıç meridyeni arasındaki zaman
farkı 2 saattir.

II. Kuzeyi ile güneyi arasındaki mesafe yaklaşık
2220 km’dir.

III. Cisimlerin öğle vakti gölge yönü yıl boyunca güneyi
gösterir.

IV. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe kuzeye
doğru azalır.

bilgilerinden hangileri doğrudur? 

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

D) II ve III E) II ve IV

11. Kohlberg'in bireyin ahlaki evresini saptamak için
kullandığı hikâyelerden birinde; Avrupa’da bir kadın,
yakalandığı özel bir kanser türünden dolayı ölüme çok
yaklaşmıştır. Doktorlar, şehirdeki bir eczanenin yeni
keşfettiği radyum bileşimli bir ilacın yararlı olabileceğini,
kadının kocası Heinz’e bildirirler. İlaç çok pahalıdır ve bir
dozu yaklaşık 200 dolara mal olmaktadır. Fakat eczacı
ilacın bir dozu için yaklaşık 2000 dolar istemektedir. Tüm
gayretiyle 1000 dolar toplayabilen Heinz, eczacıya
karısının çok hasta olduğunu ve paranın kalan yarısını da
sonra vereceğini söyler. Eczacı, Heinz’in teklifini kabul
etmez ve ilaç için paranın tamamını ister.

Buna göre “Heinz ilacı çalmalı mıdır?” sorusuna,
“Kant’ın ödev ahlakı” doğrultusunda aşağıdaki
cevaplardan hangisi verilebilir?

A) Yaşamın merkezinde birey vardır, kurallar birey
içindir, çalmalıdır.

B) Ucunda ölüm kalım olsa bile erdemli davranıştan
vazgeçilmemelidir, çalmamalıdır.

C) Birey varoluşunu tamamlarken kendi ihtiyaçlarını
temel alır, çalmalıdır.

D) Her ne kadar önemli olan niyet olsa da hırsızlık kötü
bir davranıştır, çalmamalıdır.

E) İnsan, arzularıyla birlikte üst insan olur, çalmalıdır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

12. Rönesans düşünürlerinden Erasmus, “Deliliğe Övgü” adlı
kitabında Sokrates’i, “Hakkında ileri sürülen suçlamalara
ve onu zehir içmeye mahkûm eden yargıya kim sebep
oldu? Bilgelik değil mi? Eğer bulutlar ve fikirler üzerine
felsefe yapmakla meşgul olacağı, tahtakurusunun ayağını
ölçeceği, sineğin vızıltısı karşısında vecde geleceği yerde
hayatın sıradan işlemleri için gerekeni öğrenmiş olsaydı,
bu felaket başına gelmezdi.” sözleriyle eleştirir. Oysaki
düşünürler arasında Sokrates’in felsefe tarihindeki etkisini
ölüm şekline bağlayanlar da vardır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?

A) Filozoflar, her çağda önder olarak kabul edilmelidir.

B) Filozofun düşüncesi yaşantısından bağımsız değildir.

C) Felsefe tarihi, filozofların birbirine yönelttiği
eleştirilerden ibarettir.

D) Sokrates’in takipçileri eleştirmenlerinden çoktur.

E) Rönesans Dönemi’nde Yunanlı filozoflar olumsuz
eleştirilerin odağıdır.

13. Thomas Kuhn, bilimsel nesnelliğe yönelik ortaya koyduğu
düşüncede şu ifadelere yer verir: “Dünyamız her şeyden
önce uyarıların değil duyumlarımızın nesnelerinin
doldurduğu bir dünyadır ve bu nesnelerin bireyden bireye
ya da bir topluluktan diğerine aynı kalması zorunlu
değildir. Pek tabii, bireylerin belli bir topluluğa üyelik
sonucu eğitimi, dili, deneyimi ve kültürü paylaştıkları
ölçüde duyumlarının da aynı olduğunu varsaymak için
yeterli nedenimiz var demektir. Başka türlü aralarındaki
iletişimin bütünlüğünü ve çevrelerine karşı davranışsal
tepkilerinin ortaklığını anlamamız olanaksızdır. Nesneleri
görüş tarzları ve uyarıları işleyişleri aşağı yukarı aynı
olmalıdır.”

Buna göre;

I. Bilimde tam bir nesnellik söz konusu olamaz.
II. Bilim adamı, yetiştiği kültürden bağımsız değildir.
III. Nesnelerin bilgisini elde edemeyiz.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

14. “En başta ne varlık vardı ne yokluk
Her yeri dolduran her yerde olan
Ne hava ne de gök vardı
Başta ne ölümsüzlük vardı ne de ölüm.
Gece de yoktu gündüz de
Başka bir şey yokken O tek başına
Kendi zâtında sakindi.”

Hint düşüncesinin kaynağı olarak kabul edilen
Vedalara ait Rig Veda’nın, Yaratılış İlahisi’nde yer
alan bu şiir, aşağıdaki temel felsefî sorulardan
hangisine kesinlikle cevap niteliği taşımaz?

A) Varlığın mahiyeti nedir?

B) Varlığın ilk maddesi nedir?

C) Varlık bir midir, çok mudur?

D) Varlık ezelî midir?

E) Görünenin arkasında görünmeyen bir öz var mıdır?

15. Fatih Öğretmen, MS II - XV. yüzyıl felsefesini hazırlayan
düşünce ortamını -Helenistik felsefe, Roma felsefesi- 
analiz ederken öğrencilerinden Plotinos'un resmini
yapmasını ister. Dersin bitiminde öğretmen masasının
üstü, sakallı Plotinos portresiyle dolar. Bir öğrenci farklı
olarak köklü, dallı ağaç resmi çizdiği için öğretmen,
öğrenciden resmini açıklamasını ister. Öğrencinin cevabı
şöyledir: "Ben Plotinos'u görmedim ama felsefe
tarihindeki rolünü biliyorum. Onu ağaç gövdesine
benzettim. Kökler Antik Yunan, dallar Orta Çağ ve sonraki
dönemlerdir."

Buna göre öğrencinin anlatmak istediği durum
aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişir?

A) Felsefi düşüncelerin etkisi kendi çağı ile sınırlı kalmaz.

B) Plotinos, iki dönem arasında köprü görevi görür.

C) Roma felsefesi sonraki dönemleri etkilememiştir.

D) Filozoflar eski bilgiyi yeniye dönüştürür.

E) Orta Çağ'dan sonra da Plotinos'un etkisi devam etmiştir.

16. “Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı
O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. 
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni
olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların 
önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden 
hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine
sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. 
Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak 
büyüktür.” (Bakara Suresi, 255. ayet) 

Anlamı verilen ayette Allah’ın 

I. ilim,
II. kelam,
III. vahdaniyet

sıfatlarından hangilerine değinilmiştir?

A)  Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

17. Haritada İslam’daki amelî mezheplerin yaygın olduğu
bölgelerin bazıları yanlış gösterilmiştir.

Buna göre, hangi iki mezhebin yeri karşılıklı olarak
değiştirilirse mezheplerin yaygın olduğu yerler doğru 
gösterilmiş olur?
A)  Hanbeli - Hanefi B) Hanefi - Caferi

C)  Şafii - Maliki D) Şafii - Caferi

E)  Hanbeli - Maliki

18. Tarihî araştırmalar ve arkeolojik kazılar; her toplumun 
kutsalının, mabedinin veya dinî bir motifinin bulunduğunu
göstermektedir.

Verilen parçaya göre;

I. tarihte, dinsiz bir topluma rastlanmadığı,
II. dinin insanlar için evrensel bir değer olduğu,
III. her toplumda benzer inanç biçimlerinin görüldüğü

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

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

19. “(O gün) Sûr’a üflenecek, ardından -Allah’ın diledikleri 
dışında- göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp 
ölecek; sonra Sûr’a yeniden üflenecek ve onlar birden 
ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar.” 
(Zümer Suresi, 68. ayet)

Anlamı verilen ayette altı çizili kelime grubu ile
ahiretin hangi aşamasından söz edilmektedir?
A)  Haşr B)  Kıyamet C)  Berzah 

D)  Ba’s E)  Cennet 

20. “Ardından o peygamberlerin yolu üzere, kendinden önce 
gelmiş olan Tevrat’ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa’yı 
gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, 
kendinden önce gelmiş olan Tevrat’ı tasdik edici, takva
sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil’i 
verdik.” (Mâide Suresi, 46. ayet)

Anlamı verilen ayete göre;
I. Hz. Muhammed (a.s.) son peygamber olarak 

gönderilmiştir.
II. Hz. İsa’ya (a.s.) kutsal kitap olarak İncil 

gönderilmiştir.
III. Tevrat, İncil’den önce gönderilmiş kutsal bir kitaptır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D)  I ve III E)  II ve III
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.
TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

12. Rönesans düşünürlerinden Erasmus, “Deliliğe Övgü” adlı
kitabında Sokrates’i, “Hakkında ileri sürülen suçlamalara 
ve onu zehir içmeye mahkûm eden yargıya kim sebep 
oldu? Bilgelik değil mi? Eğer bulutlar ve fikirler üzerine 
felsefe yapmakla meşgul olacağı, tahtakurusunun ayağını
ölçeceği, sineğin vızıltısı karşısında vecde geleceği yerde 
hayatın sıradan işlemleri için gerekeni öğrenmiş olsaydı, 
bu felaket başına gelmezdi.” sözleriyle eleştirir. Oysaki
düşünürler arasında Sokrates’in felsefe tarihindeki etkisini 
ölüm şekline bağlayanlar da vardır. 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir?

A) Filozoflar, her çağda önder olarak kabul edilmelidir.

B) Filozofun düşüncesi yaşantısından bağımsız değildir.

C) Felsefe tarihi, filozofların birbirine yönelttiği 
eleştirilerden ibarettir.

D) Sokrates’in takipçileri eleştirmenlerinden çoktur.

E) Rönesans Dönemi’nde Yunanlı filozoflar olumsuz 
eleştirilerin odağıdır. 

13. Thomas Kuhn, bilimsel nesnelliğe yönelik ortaya koyduğu
düşüncede şu ifadelere yer verir: “Dünyamız her şeyden
önce uyarıların değil duyumlarımızın nesnelerinin
doldurduğu bir dünyadır ve bu nesnelerin bireyden bireye
ya da bir topluluktan diğerine aynı kalması zorunlu
değildir. Pek tabii, bireylerin belli bir topluluğa üyelik 
sonucu eğitimi, dili, deneyimi ve kültürü paylaştıkları
ölçüde duyumlarının da aynı olduğunu varsaymak için 
yeterli nedenimiz var demektir. Başka türlü aralarındaki 
iletişimin bütünlüğünü ve çevrelerine karşı davranışsal 
tepkilerinin ortaklığını anlamamız olanaksızdır. Nesneleri 
görüş tarzları ve uyarıları işleyişleri aşağı yukarı aynı
olmalıdır.” 

Buna göre;

I. Bilimde tam bir nesnellik söz konusu olamaz.
II. Bilim adamı, yetiştiği kültürden bağımsız değildir.
III. Nesnelerin bilgisini elde edemeyiz.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

14. “En başta ne varlık vardı ne yokluk
Her yeri dolduran her yerde olan
Ne hava ne de gök vardı
Başta ne ölümsüzlük vardı ne de ölüm.
Gece de yoktu gündüz de
Başka bir şey yokken O tek başına
Kendi zâtında sakindi.” 

Hint düşüncesinin kaynağı olarak kabul edilen 
Vedalara ait Rig Veda’nın, Yaratılış İlahisi’nde yer 
alan bu şiir, aşağıdaki temel felsefî sorulardan 
hangisine kesinlikle cevap niteliği taşımaz?

A) Varlığın mahiyeti nedir?

B) Varlığın ilk maddesi nedir?

C) Varlık bir midir, çok mudur?

D) Varlık ezelî midir?

E) Görünenin arkasında görünmeyen bir öz var mıdır?

15. Fatih Öğretmen, MS II - XV. yüzyıl felsefesini hazırlayan 
düşünce ortamını -Helenistik felsefe, Roma felsefesi-
analiz ederken öğrencilerinden Plotinos'un resmini
yapmasını ister. Dersin bitiminde öğretmen masasının 
üstü, sakallı Plotinos portresiyle dolar. Bir öğrenci farklı
olarak köklü, dallı ağaç resmi çizdiği için öğretmen, 
öğrenciden resmini açıklamasını ister. Öğrencinin cevabı
şöyledir: "Ben Plotinos'u görmedim ama felsefe
tarihindeki rolünü biliyorum. Onu ağaç gövdesine 
benzettim. Kökler Antik Yunan, dallar Orta Çağ ve sonraki 
dönemlerdir."

Buna göre öğrencinin anlatmak istediği durum
aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişir?

A) Felsefi düşüncelerin etkisi kendi çağı ile sınırlı kalmaz.

B) Plotinos, iki dönem arasında köprü görevi görür.

C) Roma felsefesi sonraki dönemleri etkilememiştir.

D) Filozoflar eski bilgiyi yeniye dönüştürür.

E) Orta Çağ'dan sonra da Plotinos'un etkisi devam etmiştir.

16. “Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı 
O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. 
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni 
olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların 
önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden 
hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine 
sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. 
Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak 
büyüktür.” (Bakara, 255)
Anlamı verilen ayette Allah’ın

I. ilim,
II. kelam,
III. vahdaniyet

sıfatlarından hangilerine değinilmiştir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

17. Haritada İslam’daki amelî mezheplerin yaygın olduğu
bölgelerin bazıları yanlış gösterilmiştir.

Buna göre, hangi iki mezhebin yeri karşılıklı olarak 
değiştirilirse mezheplerin yaygın olduğu yerler doğru 
gösterilmiş olur? 
A) Hanbeli - Hanefi B) Hanefi - Caferi

C) Şafii - Maliki D) Şafii - Caferi

E) Hanbeli - Maliki

18. Tarihî araştırmalar ve arkeolojik kazılar; her toplumun
kutsalının, mabedinin veya dinî bir motifinin bulunduğunu
göstermektedir.

Verilen parçaya göre;

I. tarihte, dinsiz bir topluma rastlanmadığı,
II. dinin insanlar için evrensel bir değer olduğu,
III. her toplumda benzer inanç biçimlerinin görüldüğü

 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 

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

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

19.  “(O gün) Sûr’a üflenecek, ardından -Allah’ın diledikleri
dışında- göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp 
ölecek; sonra Sûr’a yeniden üflenecek ve onlar birden 
ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar.”
(Zümer, 68)

Anlamı verilen ayette altı çizili kelime grubu ile 
ahiretin hangi aşamasından söz edilmektedir?
A) Haşr B) Kıyamet C) Berzah

D) Ba’s E) Cennet

20. “Ardından o peygamberlerin yolu üzere, kendinden önce 
gelmiş olan Tevrat’ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa’yı 
gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, 
kendinden önce gelmiş olan Tevrat’ı tasdik edici, takva 
sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil’i 
verdik.” (Mâide, 46)
Anlamı verilen ayete göre;

I. Hz. Muhammed (a.s.) son peygamber olarak 
gönderilmiştir.

II. Hz. İsa’ya (a.s.) kutsal kitap olarak İncil 
gönderilmiştir.

III. Tevrat, İncil’den önce gönderilmiş kutsal bir kitaptır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
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Diğer sayfaya geçiniz.

1. Doğum gününü hem arkadaşları hem de ailesi ile kutlamak
isteyen Kayra’ya, eş iki pasta alınıp iki ayrı doğum günü
yapılmıştır.

Arkadaşları ile kutladığı doğum gününde toplam 15 kişi 
olacaklarını düşünen Kayra, pastayı 15 eş dilime bölmüş 
ancak iki arkadaşı hasta olduğu için gelememiş,  kendisi ve 
doğum gününe gelen arkadaşları paylarına düşen pastayı 
yemiştir. 

Kayra; aile arasında yapılan doğum gününde ise 10 kişi 
olduklarından pastayı 10 eş dilime bölmüş ve herkes kendi 
payını yemiştir.  

Kayra her iki doğum gününde kendi payıyla birlikte 
artan pastayı da yediğine göre iki pastanın toplam 
kaçta kaçını yemiştir? 

A) 1
6

B) 3
10

C) 4
15

D) 3
20

E) 4
25

2. Dijital bir ortamda, görüntülenme sayısı her gün bir
önceki günün 5 katına çıkan bir video; birinci günün
sonunda 25 000 kez görüntülenmiştir.

Bu video, 7. gün kaç kez görüntülenmiş olur?

A) 9 35 10 B) 8 35 10 C) 7 35 10

D) 6 35 10 E) 5 35 10

3. Arda; aşağıdaki şekilde verilen eni 5 cm, boyu
2880 cm uzunluğunda olan bir çıtayı dört eş parçaya

bölüyor.

Arda; daha sonra elde ettiği parçaları, çıtalar üst üste 
gelecek şekilde kare biçiminde birleştirip, vidalayarak 
aşağıdaki gibi bir fotoğraf çerçevesi yapıyor. 

Buna göre Arda’nın yapmış olduğu çerçevenin  
içindeki beyaz bölgeye yerleştirilebilecek fotoğrafın 
alanı en fazla kaç cm2 dir? 

A) 80 B) 125 C) 180

D) 16 5 E) 80 5

4. Aşağıdaki sayı bulmacasında boyalı olanlar hariç diğer
karelerin 10 tanesine, 1’den 10’a kadar olan tam sayılar
birer kez yazılacaktır.

Sayılar bulmacaya her satır ve her sütunda yalnız iki sayı
bulunacak şekilde yerleştirilecektir. Bulmacanın dışında,
karelerin yanında verilen sayılar ise o satır ya da o
sütundaki iki sayının çarpımını göstermektedir.

Buna göre soru işareti “?” ile gösterilen kareye hangi 
sayı yazılmalıdır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

TEMEL MATEMATİK TESTİ 5. Üç basamaklı ABC doğal sayıları için ve Δ işlemleri

(ABC) A1C

(ABC) 1CBΔ 

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre

( (ABC)) ( (ABC)) 614Δ Δ 

eşitliğini sağlayan üç basamaklı ABC sayısının 
alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?

A) 502 B) 517 C) 614 D) 999 E) 1019

6. Beş kuzenin yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

 Ada, Burak’tan 5 yaş büyüktür.

 Burak, Ceren’den 6 yaş küçüktür.

 Duygu, Ada’dan 3 yaş büyüktür.

 Ece, Ceren’den 4 yaş küçüktür.

Buna göre kuzenlerden yaşı en küçük olan kimdir?

A) Ada B) Burak C) Ceren

D) Duygu E) Ece

7. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere

 x y çarpımının çift sayı,

 x z toplamının tek sayı,

 y z toplamının tek sayı

olduğu biliniyor.

Buna göre

I.  x tek sayıdır.

II. y çift sayıdır.

III. z tek sayıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

8. Aşağıda, sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş olan A, B ve C
noktalarına karşılık gelen tam sayılar yazılmıştır.

Bu sayı doğrusu üzerinde

 B noktasına en fazla 100 birim uzaklıkta,

 A ile C noktasının orta noktasının sağında

olma şartlarının her ikisini de sağlayan bütün tam sayılar
işaretleniyor.

Buna göre işaretlenen tam sayılar x değişkenine bağlı 
olarak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) x 19 119  B) x 100 19 

C) x 81 35  D) x 50 19 

E) x 35 84 
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Diğer sayfaya geçiniz.

 
 

1. Doğum gününü hem arkadaşları hem de ailesi ile kutlamak 
isteyen Kayra’ya, eş iki pasta alınıp iki ayrı doğum günü 
yapılmıştır.  

  

 

 

 
  

 Arkadaşları ile kutladığı doğum gününde toplam 15 kişi 
olacaklarını düşünen Kayra, pastayı 15 eş dilime bölmüş 
ancak iki arkadaşı hasta olduğu için gelememiş,  kendisi ve 
doğum gününe gelen arkadaşları paylarına düşen pastayı 
yemiştir. 

 Kayra; aile arasında yapılan doğum gününde ise 10 kişi 
olduklarından pastayı 10 eş dilime bölmüş ve herkes kendi 
payını yemiştir.  

 Kayra her iki doğum gününde kendi payıyla birlikte 
artan pastayı da yediğine göre iki pastanın toplam 
kaçta kaçını yemiştir? 

 A) 1
6

  B) 3
10

 C) 4
15

 D) 3
20

 E) 4
25

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dijital bir ortamda, görüntülenme sayısı her gün bir 
önceki günün 5 katına çıkan bir video; birinci günün 
sonunda 25 000 kez görüntülenmiştir. 

 Bu video, 7. gün kaç kez görüntülenmiş olur? 

 A) 9 35 10  B) 8 35 10  C) 7 35 10   

   D) 6 35 10    E) 5 35 10  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Arda; aşağıdaki şekilde verilen eni 5 cm, boyu     
2880 cm uzunluğunda olan bir çıtayı dört eş parçaya 

bölüyor. 

 
 

 Arda; daha sonra elde ettiği parçaları, çıtalar üst üste 
gelecek şekilde kare biçiminde birleştirip, vidalayarak 
aşağıdaki gibi bir fotoğraf çerçevesi yapıyor. 

 

 

 

 
 Buna göre Arda’nın yapmış olduğu çerçevenin  

içindeki beyaz bölgeye yerleştirilebilecek fotoğrafın 
alanı en fazla kaç cm2 dir? 

 A) 80 B) 125 C) 180  

   D) 16 5    E) 80 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki sayı bulmacasında boyalı olanlar hariç diğer 
karelerin 10 tanesine, 1’den 10’a kadar olan tam sayılar 
birer kez yazılacaktır. 

 Sayılar bulmacaya her satır ve her sütunda yalnız iki sayı 
bulunacak şekilde yerleştirilecektir. Bulmacanın dışında, 
karelerin yanında verilen sayılar ise o satır ya da o 
sütundaki iki sayının çarpımını göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 Buna göre soru işareti “?” ile gösterilen kareye hangi 
sayı yazılmalıdır? 

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 

 

 

 

TEMEL MATEMATİK TESTİ 5. Üç basamaklı ABC doğal sayıları için ve Δ işlemleri 

  (ABC) A1C  

  (ABC) 1CBΔ                 

 biçiminde tanımlanıyor.  

 Buna göre 

  ( (ABC)) ( (ABC)) 614Δ Δ   

 eşitliğini sağlayan üç basamaklı ABC sayısının 
alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? 

 A) 502 B) 517 C) 614 D) 999 E) 1019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Beş kuzenin yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir: 

 Ada, Burak’tan 5 yaş büyüktür. 

 Burak, Ceren’den 6 yaş küçüktür. 

 Duygu, Ada’dan 3 yaş büyüktür. 

 Ece, Ceren’den 4 yaş küçüktür. 

Buna göre kuzenlerden yaşı en küçük olan kimdir? 

A) Ada B) Burak C) Ceren 

 D) Duygu E) Ece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  x, y ve z birer tam sayı olmak üzere 

 x y  çarpımının çift sayı, 

 x z  toplamının tek sayı, 

 y z  toplamının tek sayı 

 olduğu biliniyor. 

Buna göre 

I.    x tek sayıdır. 

 II.  y çift sayıdır.  

 III.  z tek sayıdır. 

 ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Aşağıda, sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş olan A, B ve C 

noktalarına karşılık gelen tam sayılar yazılmıştır. 

 
 
  

 Bu sayı doğrusu üzerinde 

 B noktasına en fazla 100 birim uzaklıkta, 

 A ile C noktasının orta noktasının sağında 

 olma şartlarının her ikisini de sağlayan bütün tam sayılar 
işaretleniyor. 

 Buna göre işaretlenen tam sayılar x değişkenine bağlı 
olarak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? 

 A) x 19 119    B) x 100 19   

 C) x 81 35   D) x 50 19   

   E) x 35 84   
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Diğer sayfaya geçiniz.

9. Aşağıdaki hedef tahtasında yazılı olan sayılar, o halkaya ait 
puan değeridir. Hedef tahtasına ok atan bir kişi, oku hangi 
halkaya isabet ettirmiş ise o halkanın puan değerini 
almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Faruk, hedef tahtasına attığı üç okun her birinde farklı bir 
halkayı isabet ettirmiş ve toplam 29 puan almıştır. 

 Buna göre Faruk’un yaptığı atışların birinden alabileceği 
en az puan kaçtır? 

 A) 1  B) 3   C) 5  D) 7 E) 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Aşağıdaki I, II ve III numaralı kaplarda; sırasıyla x litre,      

y litre ve z litre su bulunmaktadır. 

 

 

   
  

 II. kaptan I. kaba 1 litre, III. kaba 2 litre su boşaltıldığında 
kaplardaki su miktarları eşit oluyor. 

 Buna göre başlangıçta kaplarda bulunan su miktarı, 
litre cinsinden sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 

   I                II  III  
A) 3 7 2  

B) 2 3 1 

C) 4 9 5  

D) 5 9 3 

E) 6 9 4 

 

 

 

 

 

11. İki basamaklı bir doğal sayı için aşağıda verilen dört 
ifadeden üçünün doğru, birinin yanlış olduğu 
bilinmektedir: 

 30’dan küçüktür. 

 Rakamlarından biri 3’tür. 

 Rakamlarından biri 7’dir. 

 Rakamları toplamı bir asal sayıdır. 

Buna göre bu iki basamaklı sayının rakamları çarpımı 
kaçtır? 

  A) 2 B) 6 C) 7 D) 10 E) 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.  Bir grup arkadaşıyla tahmin oyunu oynayan Bilge, 

aklından iki basamaklı bir sayı tutuyor ve bu sayının 
rakamları toplamını gruptakilere söylüyor. Sonra gruptaki 
kişilerin her biri, Bilge’nin söylediği toplamı sağlayan 
birbirinden farklı iki basamaklı bir sayı tahmininde 
bulunuyor. 

 Bilge; aklından tuttuğu sayının doğru tahmin edilebilmesi 
için tahminde bulunması gereken en fazla kişi sayısının, 
sayının rakamları toplamı kadar olduğunu fark ediyor. 

  Buna göre Bilge’nin aklından tuttuğu iki basamaklı 
sayının alabileceği kaç farklı değer vardır? 

  A) 10 B) 18 C) 25 D) 32 E) 45 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Aşağıdaki Venn şemasında 

 Asal sayılar kümesi A, 

 5’ten küçük tam sayılar kümesi B, 

 Tek doğal sayılar kümesi C 

ile gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buna göre 

 R = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 } 

kümesinin elemanlarından kaç tanesi boyalı bölgede 
bulunur? 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. f ve g fonksiyonları  

 f : R {0} R g: R R     

  1f(x)
x

            g(x) x   

 şeklinde tanımlanıyor. 

 Buna göre 

     
  
 toplamının değeri kaçtır? 

  A) 1  B) 1 C) 25 

D) 155
13

  E) 156
13

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Analitik düzlemde y (f g)(x) ve y (f g)(x)     
fonksiyonlarının grafikleri çizilmiştir. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Buna göre 

  I. 2 a 0 için g(a) f(a)      

  II. 0 a 1 için g(a) f(a)     

  III. 1 a 2 için f(a) g(a)    

 ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

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

 

 

 

 

  

 
 

16. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru 
sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki 
sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına 
o veri grubunun medyanı (ortanca) denir. 

 Beş farklı tam sayıdan oluşan 

  x, 5, 10, 2, 15 

 veri grubunun medyanı ile aritmetik ortalaması eşit 
olduğuna göre x’in alabileceği değerlerin toplamı 
kaçtır? 

  A) 8 B) 19 C) 26 D) 30 E) 31 
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Diğer sayfaya geçiniz.

9. Aşağıdaki hedef tahtasında yazılı olan sayılar, o halkaya ait 
puan değeridir. Hedef tahtasına ok atan bir kişi, oku hangi 
halkaya isabet ettirmiş ise o halkanın puan değerini 
almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Faruk, hedef tahtasına attığı üç okun her birinde farklı bir 
halkayı isabet ettirmiş ve toplam 29 puan almıştır. 

 Buna göre Faruk’un yaptığı atışların birinden alabileceği 
en az puan kaçtır? 

 A) 1  B) 3   C) 5  D) 7 E) 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Aşağıdaki I, II ve III numaralı kaplarda; sırasıyla x litre,      

y litre ve z litre su bulunmaktadır. 

 

 

   
  

 II. kaptan I. kaba 1 litre, III. kaba 2 litre su boşaltıldığında 
kaplardaki su miktarları eşit oluyor. 

 Buna göre başlangıçta kaplarda bulunan su miktarı, 
litre cinsinden sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 

   I                II  III  
A) 3 7 2  

B) 2 3 1 

C) 4 9 5  

D) 5 9 3 

E) 6 9 4 

 

 

 

 

 

11. İki basamaklı bir doğal sayı için aşağıda verilen dört 
ifadeden üçünün doğru, birinin yanlış olduğu 
bilinmektedir: 

 30’dan küçüktür. 

 Rakamlarından biri 3’tür. 

 Rakamlarından biri 7’dir. 

 Rakamları toplamı bir asal sayıdır. 

Buna göre bu iki basamaklı sayının rakamları çarpımı 
kaçtır? 

  A) 2 B) 6 C) 7 D) 10 E) 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.  Bir grup arkadaşıyla tahmin oyunu oynayan Bilge, 

aklından iki basamaklı bir sayı tutuyor ve bu sayının 
rakamları toplamını gruptakilere söylüyor. Sonra gruptaki 
kişilerin her biri, Bilge’nin söylediği toplamı sağlayan 
birbirinden farklı iki basamaklı bir sayı tahmininde 
bulunuyor. 

 Bilge; aklından tuttuğu sayının doğru tahmin edilebilmesi 
için tahminde bulunması gereken en fazla kişi sayısının, 
sayının rakamları toplamı kadar olduğunu fark ediyor. 

  Buna göre Bilge’nin aklından tuttuğu iki basamaklı 
sayının alabileceği kaç farklı değer vardır? 

  A) 10 B) 18 C) 25 D) 32 E) 45 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Aşağıdaki Venn şemasında 

 Asal sayılar kümesi A, 

 5’ten küçük tam sayılar kümesi B, 

 Tek doğal sayılar kümesi C 

ile gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buna göre 

 R = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 } 

kümesinin elemanlarından kaç tanesi boyalı bölgede 
bulunur? 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. f ve g fonksiyonları  

 f : R {0} R g: R R     

  1f(x)
x

            g(x) x   

 şeklinde tanımlanıyor. 

 Buna göre 

     
  
 toplamının değeri kaçtır? 

  A) 1  B) 1 C) 25 

D) 155
13

  E) 156
13

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Analitik düzlemde y (f g)(x) ve y (f g)(x)     
fonksiyonlarının grafikleri çizilmiştir. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Buna göre 

  I. 2 a 0 için g(a) f(a)      

  II. 0 a 1 için g(a) f(a)     

  III. 1 a 2 için f(a) g(a)    

 ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

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

 

 

 

 

  

 
 

16. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru 
sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki 
sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına 
o veri grubunun medyanı (ortanca) denir. 

 Beş farklı tam sayıdan oluşan 

  x, 5, 10, 2, 15 

 veri grubunun medyanı ile aritmetik ortalaması eşit 
olduğuna göre x’in alabileceği değerlerin toplamı 
kaçtır? 

  A) 8 B) 19 C) 26 D) 30 E) 31 
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Diğer sayfaya geçiniz.

17. Murat dede bir miktar parayı torunlarına eşit olarak 
paylaştırdığında her birine 18 ₺ düşüyor. Torunlardan biri 
olan Ömer, kendi payından diğer torunlara 3’er ₺ verirse 
kendisine 6 ₺ kalıyor. 

 Buna göre Murat dedenin torunlarına paylaştırdığı 
para kaç ₺’dir? 

  A) 36 B) 54 C) 72 D) 90 E) 108 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Aşağıdaki tabloda; A, B ve C basketbol takımları arasında 

oynanan üç maçta atılan toplam sayılar verilmiştir. 

 

  

 

 

 

 Bu üç maç ile ilgili 

 A takımının oynadığı tüm maçları kazandığı, 

 C takımının oynadığı tüm maçları kaybettiği, 

 C takımının oynadığı iki maçta attığı sayının,         
B takımının iki maçta attığı sayıdan fazla olduğu 

bilinmektedir. 

Buna göre B takımı iki maçta toplam en çok kaç sayı 
atmıştır? 

 A) 116 B) 117 C) 118 D) 119 E) 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Sezai Bey fırından tanesi 300 gram olan tam buğday 
ekmeğinden 1 adet, tanesi 200 gram olan beyaz 
ekmekten 2 adet almıştır. Fırıncı; tam buğday ekmeğini 
15, beyaz ekmeğin her birini 8 eş dilime bölmüş ve elde 
ettiği dilimleri ağırlıkça eşit olacak şekilde iki poşete 
koymuştur. 

Buna göre birinci poşete tam buğday ekmeğinin      
1
3

'ünü koyan fırıncı, ikinci poşete kaç dilim beyaz 

ekmek koymuştur? 

  A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. Bir lokantada iki menünün fiyatında gruplar için 

promosyon yapılmıştır. Bu menülerin ₺ türünden normal 
fiyatları ve belirli sayıda menü alan gruplara uygulanan 
promosyonlu fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

  

 

 

 

 

 Bu lokantaya yemeğe giden bir sınıftaki öğrencilerin 
yarısı I. menüyü, diğer yarısı ise II. menüyü sipariş 
etmiştir. 

 Sınıf başkanı, yemek bitince yemek ücretini normal fiyat 
üzerinden toplamıştır. Kasada toplu ödeme yaparken 
gruplar için menülere promosyon uygulandığı ve her iki 
menüyü de sipariş eden öğrenci sayısının promosyon 
şartlarına uyduğu sınıf başkanına söylenmiştir.  

 Buna göre yemek tutarını yeniden hesaplayan sınıf 
başkanı, 92 ₺ fazla para topladığını tespit ettiğine 
göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? 

  A)  24  B)  30 C) 36  D)  48 E) 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menü Normal 
fiyatı 

Promosyonlu 
fiyatı 

I.  Döner+Ayran 12 ₺ 4 menü 42 ₺ 

II. Hamburger+Gazoz 14 ₺ 3 menü 35 ₺ 

Oynanan maçlar Atılan toplam sayı 

A - B 103 

A - C 104 

B - C 135 
 

 

 

 

 

 

21.  Aşağıdaki grafiklerde bir dalgıcın denizde bulunduğu 
derinlik ile kullandığı oksijen tüpünün doluluk yüzdesinin 
zamana göre değişimleri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 Tam dolu oksijen tüpüyle 30 metre derine dalan bir 
dalgıç, su yüzeyine geri çıktığı anda oksijen tüpünün 
doluluk oranı % kaç olur? 

 A) 50 B) 65 C) 67,5 D) 70 E) 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Aşağıdaki grafik, birim miktardaki bir malın satışından yılın 
ilk üç ayında maliyet fiyatı üzerinden elde edilen kâr ya da 
zarar miktarlarını yüzde olarak göstermektedir. Grafikteki    
+  değerler kârı,  −  değerler ise zararı belirtmektedir. 

 

 

 

 

 
  

 Grafikte verilen üç ay boyunca maliyet fiyatı değişmeyen ve 
satış fiyatı ay içinde sabit kalan bu malla ilgili bilinenler 
şunlardır:  

 Malın ocak ayındaki satış fiyatı 90 ₺’dir. 

 Ocak ve mart ayında eşit miktarda mal satışı 
yapılmıştır. 

 Ocak ve mart ayında yapılan satışlardan elde edilen 
toplam kâr, şubat ayındaki satışlardan yapılan 
zarara eşittir. 

 Buna göre ocak ayında satılan mal sayısı, şubat ayında 
satılan mal sayısının kaç katıdır? 

 A)  3
7

 B)   7
27

 C) 1
3

 D) 3 E) 4 

 

 

 

 
 

23.  Bir bölgede bulunan arsa üzerine aşağıdaki koşullara 
göre bina yapılmaktadır. 

  Önce binanın arsa üzerinde oturacağı taban alanının ne 
kadar olacağına karar verilir. Binanın oturacağı taban 
alanı; binanın yapılacağı arsa alanının en az dörtte biri, 
en fazla yarısı kadar olmalıdır.  

  Daha sonra binanın kaç katlı olacağı belirlenir. Binadaki 
kat sayısı; binanın yapılacağı arsa alanının binanın 
oturacağı tabana oranının en az 1 katı, en fazla 3 katı 
kadar olmalıdır.  

   Buna göre bu bölgede yapılabilecek bir binadaki kat 
sayısı en çok kaç olabilir? 

  A) 8  B) 10  C) 12  D) 14  E) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24. Şekildeki gibi her bir bölmesi eşit uzunlukta olan 30 
bölmeli cam bir tüpün A ve B uçlarından sırasıyla X ve Y 
gazları enjekte edilmektedir.   

 

 
  X ve Y gazlarının hızı sırasıyla X YV , V   ile ağırlıkları ise 

X YM , M ile gösterilmektedir.  X ve Y gazlarının hızları ile 
ağırlıkları arasında 

  X Y

Y X

V M
V M

   

 bağıntısı bulunmaktadır. 

 Ağırlığı 64 gram olan X gazı tüpün A ucundan, ağırlığı    
16 gram olan Y gazı ise tüpün B ucundan aynı anda 
enjekte ediliyor. 

 Buna göre bu iki gaz, aşağıdaki bölmelerin 
hangisinde karşılaşır?  

 A) 10.  B) 15. C)  20.   

  D) 10.-11. sınırında  E) 19.-20. sınırında 
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Diğer sayfaya geçiniz.

17. Murat dede bir miktar parayı torunlarına eşit olarak 
paylaştırdığında her birine 18 ₺ düşüyor. Torunlardan biri 
olan Ömer, kendi payından diğer torunlara 3’er ₺ verirse 
kendisine 6 ₺ kalıyor. 

 Buna göre Murat dedenin torunlarına paylaştırdığı 
para kaç ₺’dir? 

  A) 36 B) 54 C) 72 D) 90 E) 108 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Aşağıdaki tabloda; A, B ve C basketbol takımları arasında 

oynanan üç maçta atılan toplam sayılar verilmiştir. 

 

  

 

 

 

 Bu üç maç ile ilgili 

 A takımının oynadığı tüm maçları kazandığı, 

 C takımının oynadığı tüm maçları kaybettiği, 

 C takımının oynadığı iki maçta attığı sayının,         
B takımının iki maçta attığı sayıdan fazla olduğu 

bilinmektedir. 

Buna göre B takımı iki maçta toplam en çok kaç sayı 
atmıştır? 

 A) 116 B) 117 C) 118 D) 119 E) 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Sezai Bey fırından tanesi 300 gram olan tam buğday 
ekmeğinden 1 adet, tanesi 200 gram olan beyaz 
ekmekten 2 adet almıştır. Fırıncı; tam buğday ekmeğini 
15, beyaz ekmeğin her birini 8 eş dilime bölmüş ve elde 
ettiği dilimleri ağırlıkça eşit olacak şekilde iki poşete 
koymuştur. 

Buna göre birinci poşete tam buğday ekmeğinin      
1
3

'ünü koyan fırıncı, ikinci poşete kaç dilim beyaz 

ekmek koymuştur? 

  A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. Bir lokantada iki menünün fiyatında gruplar için 

promosyon yapılmıştır. Bu menülerin ₺ türünden normal 
fiyatları ve belirli sayıda menü alan gruplara uygulanan 
promosyonlu fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

  

 

 

 

 

 Bu lokantaya yemeğe giden bir sınıftaki öğrencilerin 
yarısı I. menüyü, diğer yarısı ise II. menüyü sipariş 
etmiştir. 

 Sınıf başkanı, yemek bitince yemek ücretini normal fiyat 
üzerinden toplamıştır. Kasada toplu ödeme yaparken 
gruplar için menülere promosyon uygulandığı ve her iki 
menüyü de sipariş eden öğrenci sayısının promosyon 
şartlarına uyduğu sınıf başkanına söylenmiştir.  

 Buna göre yemek tutarını yeniden hesaplayan sınıf 
başkanı, 92 ₺ fazla para topladığını tespit ettiğine 
göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? 

  A)  24  B)  30 C) 36  D)  48 E) 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menü Normal 
fiyatı 

Promosyonlu 
fiyatı 

I.  Döner+Ayran 12 ₺ 4 menü 42 ₺ 

II. Hamburger+Gazoz 14 ₺ 3 menü 35 ₺ 

Oynanan maçlar Atılan toplam sayı 

A - B 103 

A - C 104 

B - C 135 
 

 

 

 

 

 

21.  Aşağıdaki grafiklerde bir dalgıcın denizde bulunduğu 
derinlik ile kullandığı oksijen tüpünün doluluk yüzdesinin 
zamana göre değişimleri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 Tam dolu oksijen tüpüyle 30 metre derine dalan bir 
dalgıç, su yüzeyine geri çıktığı anda oksijen tüpünün 
doluluk oranı % kaç olur? 

 A) 50 B) 65 C) 67,5 D) 70 E) 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Aşağıdaki grafik, birim miktardaki bir malın satışından yılın 
ilk üç ayında maliyet fiyatı üzerinden elde edilen kâr ya da 
zarar miktarlarını yüzde olarak göstermektedir. Grafikteki    
+  değerler kârı,  −  değerler ise zararı belirtmektedir. 

 

 

 

 

 
  

 Grafikte verilen üç ay boyunca maliyet fiyatı değişmeyen ve 
satış fiyatı ay içinde sabit kalan bu malla ilgili bilinenler 
şunlardır:  

 Malın ocak ayındaki satış fiyatı 90 ₺’dir. 

 Ocak ve mart ayında eşit miktarda mal satışı 
yapılmıştır. 

 Ocak ve mart ayında yapılan satışlardan elde edilen 
toplam kâr, şubat ayındaki satışlardan yapılan 
zarara eşittir. 

 Buna göre ocak ayında satılan mal sayısı, şubat ayında 
satılan mal sayısının kaç katıdır? 

 A)  3
7

 B)   7
27

 C) 1
3

 D) 3 E) 4 

 

 

 

 
 

23.  Bir bölgede bulunan arsa üzerine aşağıdaki koşullara 
göre bina yapılmaktadır. 

  Önce binanın arsa üzerinde oturacağı taban alanının ne 
kadar olacağına karar verilir. Binanın oturacağı taban 
alanı; binanın yapılacağı arsa alanının en az dörtte biri, 
en fazla yarısı kadar olmalıdır.  

  Daha sonra binanın kaç katlı olacağı belirlenir. Binadaki 
kat sayısı; binanın yapılacağı arsa alanının binanın 
oturacağı tabana oranının en az 1 katı, en fazla 3 katı 
kadar olmalıdır.  

   Buna göre bu bölgede yapılabilecek bir binadaki kat 
sayısı en çok kaç olabilir? 

  A) 8  B) 10  C) 12  D) 14  E) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24. Şekildeki gibi her bir bölmesi eşit uzunlukta olan 30 
bölmeli cam bir tüpün A ve B uçlarından sırasıyla X ve Y 
gazları enjekte edilmektedir.   

 

 
  X ve Y gazlarının hızı sırasıyla X YV , V   ile ağırlıkları ise 

X YM , M ile gösterilmektedir.  X ve Y gazlarının hızları ile 
ağırlıkları arasında 

  X Y

Y X

V M
V M

   

 bağıntısı bulunmaktadır. 

 Ağırlığı 64 gram olan X gazı tüpün A ucundan, ağırlığı    
16 gram olan Y gazı ise tüpün B ucundan aynı anda 
enjekte ediliyor. 

 Buna göre bu iki gaz, aşağıdaki bölmelerin 
hangisinde karşılaşır?  

 A) 10.  B) 15. C)  20.   

  D) 10.-11. sınırında  E) 19.-20. sınırında 
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Diğer sayfaya geçiniz.

25. Aşağıda birbirine teğet olan eş çemberlerin teğet 
noktalarından geçen çemberlerle oluşturulmuş bir şekil 
verilmiştir. 

 

 

 

 

  

 Bu şekilde 125 adet çember kullanıldığına göre boyalı 
parça sayısı kaçtır?  

 A) 104 B) 125 C) 135 D) 160 E) 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Dört kişilik bir grupta iki kişinin yaşı aynıdır. Bu grupta her 
bir kişi, kendisi dışındaki diğer üç kişinin yaşları toplamını 
hesaplıyor ve 59, 61, 61 ve 65 sayılarını buluyor. 

 Buna göre, grupta aynı yaşta olan kişiler kaç 
yaşındadır? 

 A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) 25 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Her birimde en fazla üç kişinin çalıştığı bir bankada 
toplam 148 kişi çalışmaktadır. Birimlerde çalışan kişi 
sayısı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir: 

 Birimlerin 12’si dijital olup bu birimlerde hiç kimse 
çalışmamaktadır. 

 Birimlerin %25’inde birer kişi çalışmaktadır. 

 Üçer kişinin çalıştığı birim sayısı, ikişer kişinin 
çalıştığı birim sayısının iki katıdır. 

 Buna göre bankada ikişer kişinin çalıştığı birim sayısı 
kaçtır?  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28. Bir fotokopi makinesinde aşağıdaki tabloda verilen tuşlar 
vardır. 

%50 %80 %100 

%120 %125 %200 
 

 Fotokopi makinesinden bir belgenin kopyası alınırken 
istenen boyuttaki tuş kullanılır. Örneğin bir belge, %80 
tuşuna basılıp kopyalanırsa belgenin gerçek boyutunun 
%20 küçültülmüşü elde edilir. 

 Bu fotokopi makinesinin %100 tuşu bozuk olduğundan 
önce bir tuşa basıp çıktı alan bir kişi, bu çıktıyı kullanarak 
tekrar bir tuşa basar ve belgenin gerçek boyuttaki 
kopyasını çıkartır. 

 Bu fotokopi makinesini kullanan bir kişi, 

   Önce Sonra 

 I. %50  %200 

 II. %120 %80 

 III. %125 %80 

numaralandırılmış işlemlerden hangilerini yaparsa 
çekimi yapılan belgenin gerçek boyuttaki kopyasını 
çıkartır? 

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

 D) I ve II E) I ve III 

 

 
 

 

29. Bir üniversitede üç dönemden oluşan bir yüksek lisans 
programıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir: 

 1. dönem 7 ders, 2. dönem 5 ders, 3. dönem ise         
1 ders açılmıştır. 

 1. dönem açılan derslerden belirli olan 3’ünün,          
2. dönem açılan derslerden belirli olan 2’sinin,           
3. dönem açılan dersin ise tüm öğrenciler tarafından 
alınması zorunludur.  

 Yüksek lisans programını tamamlamak için bir öğrenci, 
bu üç dönem sonunda zorunlu derslerle birlikte toplam    
8 ders almalıdır. 

 Buna göre yüksek lisansı tamamlamak isteyen bir 
öğrenci, ders seçimini kaç farklı şekilde yapabilir? 

  A) 21 B) 24 C) 28 D) 32  E) 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 6 jüri üyesinin bulunduğu bir yarışmada jüri üyeleri 
yarışmacıyı “Evet” ya da “Hayır” ile değerlendirmektedir. 
Jüri üyelerinin her biri yaptığı değerlendirmeyi zarfa 
koyup zarfı bir kutuya atmaktadır. Yarışmacı ise bu 
kutudan aynı anda rastgele iki zarf çekmektedir. Bir 
yarışmacının turu geçebilmesi için bu kutudan rastgele 
seçtiği iki zarftan en az birinin “Evet” olması 
gerekmektedir. 

 Bu yarışmaya katılan Kadir’e jüri üyelerinin 3’ü “Evet”,  
3’ü ”Hayır” oyu kullanmıştır. 

 Buna göre Kadir’in turu geçme olasılığı kaçtır? 

  A)  
1
2

  B) 
1
3

 C) 
2
3

 D) 
3
4

 E) 
4
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  

 

 

 

 

  
 Şekildeki ABC dik üçgeni biçimindeki kâğıt; BC üzerinde 

işaretlenen bir D noktası aracılığıyla AD boyunca 
katlandığında B noktası, yine BC üzerindeki bir B  
noktasıyla eşleşmektedir. 

 Katlanmış kâğıt AB  boyunca tekrar katlandığında D 
noktası, AC üzerindeki bir D  noktasına karşılık 
gelmektedir. 

 Buna göre DD  uzunluğu kaç birimdir? 

  A) 5 B) 5 3  C) 12 

 D) 10 E) 10 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32.  Şekilde verilen eş ayaklı merdivenin ardışık iki basamağı 
arasındaki uzaklık eşit ve basamaklar paraleldir.  

  

 

 

 

 

 

 
Merdivenin dengesini sağlamak için ayaklar arasına 
şekilde gösterildiği gibi A ile P,  B ile Q, C ile R 
noktalarından tel bağlanmıştır. 

Merdivenin telleri gergin olduğuna göre CR  
uzunluğu kaç cm’dir? 

 A) 150 B) 160 C) 170 D) 180 E) 190 

 

 

 

 

AP 90 cm

BQ 130 cm
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Diğer sayfaya geçiniz.

25. Aşağıda birbirine teğet olan eş çemberlerin teğet 
noktalarından geçen çemberlerle oluşturulmuş bir şekil 
verilmiştir. 

 

 

 

 

  

 Bu şekilde 125 adet çember kullanıldığına göre boyalı 
parça sayısı kaçtır?  

 A) 104 B) 125 C) 135 D) 160 E) 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Dört kişilik bir grupta iki kişinin yaşı aynıdır. Bu grupta her 
bir kişi, kendisi dışındaki diğer üç kişinin yaşları toplamını 
hesaplıyor ve 59, 61, 61 ve 65 sayılarını buluyor. 

 Buna göre, grupta aynı yaşta olan kişiler kaç 
yaşındadır? 

 A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) 25 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Her birimde en fazla üç kişinin çalıştığı bir bankada 
toplam 148 kişi çalışmaktadır. Birimlerde çalışan kişi 
sayısı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir: 

 Birimlerin 12’si dijital olup bu birimlerde hiç kimse 
çalışmamaktadır. 

 Birimlerin %25’inde birer kişi çalışmaktadır. 

 Üçer kişinin çalıştığı birim sayısı, ikişer kişinin 
çalıştığı birim sayısının iki katıdır. 

 Buna göre bankada ikişer kişinin çalıştığı birim sayısı 
kaçtır?  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28. Bir fotokopi makinesinde aşağıdaki tabloda verilen tuşlar 
vardır. 

%50 %80 %100 

%120 %125 %200 
 

 Fotokopi makinesinden bir belgenin kopyası alınırken 
istenen boyuttaki tuş kullanılır. Örneğin bir belge, %80 
tuşuna basılıp kopyalanırsa belgenin gerçek boyutunun 
%20 küçültülmüşü elde edilir. 

 Bu fotokopi makinesinin %100 tuşu bozuk olduğundan 
önce bir tuşa basıp çıktı alan bir kişi, bu çıktıyı kullanarak 
tekrar bir tuşa basar ve belgenin gerçek boyuttaki 
kopyasını çıkartır. 

 Bu fotokopi makinesini kullanan bir kişi, 

   Önce Sonra 

 I. %50  %200 

 II. %120 %80 

 III. %125 %80 

numaralandırılmış işlemlerden hangilerini yaparsa 
çekimi yapılan belgenin gerçek boyuttaki kopyasını 
çıkartır? 

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

 D) I ve II E) I ve III 

 

 
 

 

29. Bir üniversitede üç dönemden oluşan bir yüksek lisans 
programıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir: 

 1. dönem 7 ders, 2. dönem 5 ders, 3. dönem ise         
1 ders açılmıştır. 

 1. dönem açılan derslerden belirli olan 3’ünün,          
2. dönem açılan derslerden belirli olan 2’sinin,           
3. dönem açılan dersin ise tüm öğrenciler tarafından 
alınması zorunludur.  

 Yüksek lisans programını tamamlamak için bir öğrenci, 
bu üç dönem sonunda zorunlu derslerle birlikte toplam    
8 ders almalıdır. 

 Buna göre yüksek lisansı tamamlamak isteyen bir 
öğrenci, ders seçimini kaç farklı şekilde yapabilir? 

  A) 21 B) 24 C) 28 D) 32  E) 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 6 jüri üyesinin bulunduğu bir yarışmada jüri üyeleri 
yarışmacıyı “Evet” ya da “Hayır” ile değerlendirmektedir. 
Jüri üyelerinin her biri yaptığı değerlendirmeyi zarfa 
koyup zarfı bir kutuya atmaktadır. Yarışmacı ise bu 
kutudan aynı anda rastgele iki zarf çekmektedir. Bir 
yarışmacının turu geçebilmesi için bu kutudan rastgele 
seçtiği iki zarftan en az birinin “Evet” olması 
gerekmektedir. 

 Bu yarışmaya katılan Kadir’e jüri üyelerinin 3’ü “Evet”,  
3’ü ”Hayır” oyu kullanmıştır. 

 Buna göre Kadir’in turu geçme olasılığı kaçtır? 

  A)  
1
2

  B) 
1
3

 C) 
2
3

 D) 
3
4

 E) 
4
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  

 

 

 

 

  
 Şekildeki ABC dik üçgeni biçimindeki kâğıt; BC üzerinde 

işaretlenen bir D noktası aracılığıyla AD boyunca 
katlandığında B noktası, yine BC üzerindeki bir B  
noktasıyla eşleşmektedir. 

 Katlanmış kâğıt AB  boyunca tekrar katlandığında D 
noktası, AC üzerindeki bir D  noktasına karşılık 
gelmektedir. 

 Buna göre DD  uzunluğu kaç birimdir? 

  A) 5 B) 5 3  C) 12 

 D) 10 E) 10 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32.  Şekilde verilen eş ayaklı merdivenin ardışık iki basamağı 
arasındaki uzaklık eşit ve basamaklar paraleldir.  

  

 

 

 

 

 

 
Merdivenin dengesini sağlamak için ayaklar arasına 
şekilde gösterildiği gibi A ile P,  B ile Q, C ile R 
noktalarından tel bağlanmıştır. 

Merdivenin telleri gergin olduğuna göre CR  
uzunluğu kaç cm’dir? 

 A) 150 B) 160 C) 170 D) 180 E) 190 

 

 

 

 

AP 90 cm

BQ 130 cm
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Diğer sayfaya geçiniz.

33. Kenar uzunlukları 50 cm ve 100 cm olan dikdörtgen 
şeklindeki bir çerçeve, taban düzlemine ve yan duvara 
paralel olarak şekil 1’deki gibi C ve D köşelerinden 
duvara vidalanmıştır. 

 

 

 

 

  

 

 
  

 C köşesi vidasından çıktığında çerçeve, A B C D  
konumunda şekil 2’deki gibi yan duvara değmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buna göre son durumda çerçevenin B  köşesinin 
taban düzlemine uzaklığı olan x kaç cm’dir?  

 A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110 

 

 

 

 

 

 

34.  

 

 

 

 

 
 

  

 Şekil I’deki ABCD karesi biçimindeki kâğıdın B ve D 
köşeleri, karenin merkezi olan O noktası ile çakışacak 
biçimde katlandığında şekil II’deki AKLCMN altıgeni elde 
ediliyor.  

 ABCD karesinin alanı 64 cm2 olduğuna göre, 
AKLCMN altıgeninin alanı kaç cm2 dir? 

 A) 24 B) 32 C) 40 D) 48 E) 56 

 

 

 

 

35. Üzerine 0’dan 5’e kadar olan tam sayılar eşit aralıklarla 
yerleştirilmiş, altı kademeli termostatik bir radyatör 
vanası, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Vana her iki yöne 
döndürülebilmektedir. 

 

 

 

  

 

 

 

 Ziya Bey’in salonundaki termostatik radyatör vanasını, 
gün içerisinde hangi konumlarda çalıştırdığı aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

  

 

 

 

 
  Buna göre Ziya Bey, başlangıçta 0 konumunda olan 

salondaki vanayı bir gün boyunca en az kaç derece 
döndürmüş olur? 

 A)  0360   B) 0480   C) 0540  

  D) 0600  E) 0720  

 

 

 

 

 

 
 

36. Aşağıda birim karelerden oluşan bir şekil verilmiştir. 

 

 

 

 

 

  

  

 1 2O ve O  noktaları çeyrek çemberlerin merkezidir. 

 Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir? 

 A)  π8 2  B)  π9 2   C)   π7 2   

  D) π8  E) π6  

 

 

 

Saat Konum 

06.00 - 08.00 3 
08.00 - 17.00 1 
17.00 - 23.00 5 
23.00 - 06.00 0 

37. Aşağıda 25 noktayla tasarlanmış bir telefon kilit açma 
ekranı verilmiştir. Ekran, on altı tane birim kareyi temsil 
etmektedir. 

 

 

 

 

  

 

  
 

 Bir matematikçi, telefon kilit açma ekranına dört doğru 
parçasını yukarıdaki gibi çizmiştir. Matematikçi, kilit açma 
desenini en küçük alanlı altıgensel bölgeye 
tamamlayacaktır. Altıgenin köşeleri ise verilen noktalar 
üzerinde olacaktır.  

 Buna göre matematikçinin oluşturacağı desenin 
çevresi kaç birim olur? 

 A)  1 4 5  B)  1 5 5  C)   2 4 5   

  D) 5 3 5  E)  4 4 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Dik koordinat düzlemindeki bir A(x,2) noktasının                  
y eksenine göre simetriği alınarak B noktasına, B noktasının 
y 1   doğrusuna göre simetriği alınarak C noktasına 
ulaşılıyor. C noktasının apsisi 3 azaltılıp, ordinatı 2 
artırıldığında ise y ekseni üzerinde ve orijine uzaklığı 2 birim 
olan bir D noktası elde ediliyor. 

 Buna göre A noktasının apsisi olan x kaçtır? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Yeterli ölçüde karton kullanılarak görseldeki gibi kapaklı 
bir takı kutusu yapılacaktır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elde edilecek kutu ve kutu içindeki tüm bölmeler kare 
tabanlı olacaktır.  

 Buna göre şekildeki gibi yüksekliği 5 cm ve taban 
kenarı 20 cm olan kapaklı bir takı kutusu yapımı için 
kaç cm2 karton kullanılmalıdır? 

 A) 1400 B) 1500 C) 1600 D) 1700 E) 1800 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

40. Eymen ve Kayra belirli sayıdaki birim küpü eşit olarak 
paylaşmıştır. 

 Eymen; kendi payına düşen birim küplerin tamamını 
kullanarak ayrıt uzunlukları 6, 6, 10 birim olan içi dolu 
kare dik prizma şeklinde bir yapı inşa etmiştir. 

 Kayra ise kendine ait birim küplerin tamamını kullanarak 
küp şeklinde, içi dolu yapılar inşa etmiştir. Kayra’nın 
oluşturduğu yapıların (küplerin) bir ayrıt uzunluğu 2 birim 
veya 4 birimdir.  

 Buna göre Kayra’nın inşa ettiği toplam yapı sayısı 
aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

 A) 10 B) 17 C) 24 D) 27 E) 31 

 

 

 



23

A

S
A
M
S
U
N
G
İ
S

Samsungis TYT Denemeleri  - 3

TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

33. Kenar uzunlukları 50 cm ve 100 cm olan dikdörtgen 
şeklindeki bir çerçeve, taban düzlemine ve yan duvara 
paralel olarak şekil 1’deki gibi C ve D köşelerinden 
duvara vidalanmıştır. 

 

 

 

 

  

 

 
  

 C köşesi vidasından çıktığında çerçeve, A B C D  
konumunda şekil 2’deki gibi yan duvara değmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buna göre son durumda çerçevenin B  köşesinin 
taban düzlemine uzaklığı olan x kaç cm’dir?  

 A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110 

 

 

 

 

 

 

34.  

 

 

 

 

 
 

  

 Şekil I’deki ABCD karesi biçimindeki kâğıdın B ve D 
köşeleri, karenin merkezi olan O noktası ile çakışacak 
biçimde katlandığında şekil II’deki AKLCMN altıgeni elde 
ediliyor.  

 ABCD karesinin alanı 64 cm2 olduğuna göre, 
AKLCMN altıgeninin alanı kaç cm2 dir? 

 A) 24 B) 32 C) 40 D) 48 E) 56 

 

 

 

 

35. Üzerine 0’dan 5’e kadar olan tam sayılar eşit aralıklarla 
yerleştirilmiş, altı kademeli termostatik bir radyatör 
vanası, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Vana her iki yöne 
döndürülebilmektedir. 

 

 

 

  

 

 

 

 Ziya Bey’in salonundaki termostatik radyatör vanasını, 
gün içerisinde hangi konumlarda çalıştırdığı aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

  

 

 

 

 
  Buna göre Ziya Bey, başlangıçta 0 konumunda olan 

salondaki vanayı bir gün boyunca en az kaç derece 
döndürmüş olur? 

 A)  0360   B) 0480   C) 0540  

  D) 0600  E) 0720  

 

 

 

 

 

 
 

36. Aşağıda birim karelerden oluşan bir şekil verilmiştir. 

 

 

 

 

 

  

  

 1 2O ve O  noktaları çeyrek çemberlerin merkezidir. 

 Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir? 

 A)  π8 2  B)  π9 2   C)   π7 2   

  D) π8  E) π6  

 

 

 

Saat Konum 

06.00 - 08.00 3 
08.00 - 17.00 1 
17.00 - 23.00 5 
23.00 - 06.00 0 

37. Aşağıda 25 noktayla tasarlanmış bir telefon kilit açma 
ekranı verilmiştir. Ekran, on altı tane birim kareyi temsil 
etmektedir. 

 

 

 

 

  

 

  
 

 Bir matematikçi, telefon kilit açma ekranına dört doğru 
parçasını yukarıdaki gibi çizmiştir. Matematikçi, kilit açma 
desenini en küçük alanlı altıgensel bölgeye 
tamamlayacaktır. Altıgenin köşeleri ise verilen noktalar 
üzerinde olacaktır.  

 Buna göre matematikçinin oluşturacağı desenin 
çevresi kaç birim olur? 

 A)  1 4 5  B)  1 5 5  C)   2 4 5   

  D) 5 3 5  E)  4 4 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Dik koordinat düzlemindeki bir A(x,2) noktasının                  
y eksenine göre simetriği alınarak B noktasına, B noktasının 
y 1   doğrusuna göre simetriği alınarak C noktasına 
ulaşılıyor. C noktasının apsisi 3 azaltılıp, ordinatı 2 
artırıldığında ise y ekseni üzerinde ve orijine uzaklığı 2 birim 
olan bir D noktası elde ediliyor. 

 Buna göre A noktasının apsisi olan x kaçtır? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Yeterli ölçüde karton kullanılarak görseldeki gibi kapaklı 
bir takı kutusu yapılacaktır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elde edilecek kutu ve kutu içindeki tüm bölmeler kare 
tabanlı olacaktır.  

 Buna göre şekildeki gibi yüksekliği 5 cm ve taban 
kenarı 20 cm olan kapaklı bir takı kutusu yapımı için 
kaç cm2 karton kullanılmalıdır? 

 A) 1400 B) 1500 C) 1600 D) 1700 E) 1800 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

40. Eymen ve Kayra belirli sayıdaki birim küpü eşit olarak 
paylaşmıştır. 

 Eymen; kendi payına düşen birim küplerin tamamını 
kullanarak ayrıt uzunlukları 6, 6, 10 birim olan içi dolu 
kare dik prizma şeklinde bir yapı inşa etmiştir. 

 Kayra ise kendine ait birim küplerin tamamını kullanarak 
küp şeklinde, içi dolu yapılar inşa etmiştir. Kayra’nın 
oluşturduğu yapıların (küplerin) bir ayrıt uzunluğu 2 birim 
veya 4 birimdir.  

 Buna göre Kayra’nın inşa ettiği toplam yapı sayısı 
aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

 A) 10 B) 17 C) 24 D) 27 E) 31 
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Diğer sayfaya geçiniz.

 

 

 
1.  Adezyon ve kohezyon kuvvetlerle ilgili; 

I. Yağmur damlalarının arabanın camına yapışmasında 
adezyon kuvvetler etkilidir. 

II. Su damlasının küresel yapıda olması, kohezyon 
kuvvetler nedeniyle olur.  

III. Islanma olayının olabilmesi için adezyon kuvvetlerinin 
kohezyon kuvvetlerinden büyük olması gerekir. 

yargılarından hangileri doğrudur? 

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

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

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

K ve L cisimlerine uygulanan net kuvvet ile cisimlerin 
kazandıkları ivmeler arasındaki kuvvet-ivme grafiği 
şekildeki gibidir. 

 Buna göre K ve L cisimlerinin kütleleri oranı mK
mL

 
kaçtır? 

A)  2  B)  52   C)  3  D)  72   E) 4 

 

 

 

3. Tamamen yalıtılmış bir ortamda bulunan farklı sıcaklıktaki 
iki tane katı cisim birbirine temas ettiriliyor. 

Sadece kendi aralarında ısı alışverişinde bulunan bu 
cisimlerle ilgili; 

I. Aralarındaki ısı alışverişi, son sıcaklıkları eşit oluncaya 
kadar sürer. 

II. Isıl dengeye gelinceye kadar birinin aldığı ısı, diğerinin 
verdiği ısıya eşit olacaktır. 

III. Denge sıcaklığına ulaştıklarında, sıcaklık değişimleri 
birbirine eşit olur. 

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 
 (Hâl değişimi yoktur.) 

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

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

 

 

 

4.  

 

 

 

 

  

  

Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz bir pistin K 
noktasından sabit v0 hızıyla geçen m kütleli X cismi, bir 
süre sonra L noktasına ulaşıyor. 

Buna göre X cisminin L noktasındaki hızının 
büyüklüğü; m, v0, h1, h2 niceliklerinden hangilerine 
bağlıdır? 

A)  v0 ve h1  B)  m ve h2   C)  m ve v0 

   D) m, h1 ve h2 E) v0, h1 ve h2 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 Eşit bölmeli yatay düzlemde, elektrikle yüklü noktasal  
 K, L ve M cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 

 Bu durumda K ve M cisimlerinin L cismine 
uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin bileşkesi    
olduğuna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi 
kesinlikle doğrudur? 

 
 A) K’nin yük miktarı L’ninkinden büyüktür. 

 B) L ve M farklı cins elektrikle yüklüdür. 

 C) M’nin yük miktarı K’ninkinden küçüktür. 

 D) K ve M aynı cins elektrikle yüklüdür. 

 E) L’nin yük miktarı M’ninkinden büyüktür. 

 

6.  İki bölmeli bir dalga leğeninde bölmelerin her birinde su 
derinliği sabit ve birbirinden farklıdır. 

  Bu leğenin sığ olan bölmesinde oluşturulan periyodik 
su dalgaları, derin bölmeye geçtiklerinde 

  
 I. Yayılma hızları artar. 

 II. Periyotları azalır. 

 III. Dalga boyları artar. 
  

yargılarından hangileri doğrudur?  

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

    D)  I ve III  E)  II ve III 

 

FEN BİLİMLERİ TESTİ 

Öğrenci Element 
Emirhan Altın 
Melike Baryum 
Ahmet  Silisyum 
İlhan Kalay 
Esra Nikel 

 

 

7.     

 

 

 

 

 

 

Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte, iki düzlem 
ayna birbirine dik olarak yerleştirilmiştir. Aynı noktasal ışık 
kaynağından çıkan I1 ve I2 ışık ışınları, düzlem aynalarda 
yansıdıktan sonra şekildeki yolu izliyorlar. 

Buna göre ışık kaynağı hangi noktada olabilir? 
(Bölmeler eşit aralıklıdır.) 

A)  K  B)  L  C)  M  D)  N  E)  P 

 

 

8.  

 

 

 

 

 Periyodik cetvelde verilen elementlere göre 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Elektron ilgisi en büyük olan element Q’dur.  
B) X ve T elementleri alkali metaldir. 
C) Atom çapı en büyük olan element T’dir. 
D) 1. iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Y’dir. 
E) E elementinin atom numarası 19’dur. 

 

 

 

   9. PO43–  ve CO32–  iyonlarında bulunan toplam elektron 
sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? (6C, 8O, 15P) 

    PO43–  CO32– 

  A)   44  28  

  B)   50  28  

  C)   47  30   

  D)   44  32  

  E)   50  32 

 

 

 

 

 

10.  Mehmet Öğretmen, öğrencilere bazı bileşiklerin 
adlandırmasını sormuş ve öğrenciler aşağıdaki cevapları 
vermişlerdir.  

 
 
 
 
 
 

 Buna göre hangi öğrencilerin cevabı doğrudur? 
 A)  Damla ile Onur   B)  Ceren ile Barış  

 C)  Onur ile Ceren    D)  Damla ile Ceren 

   E)  Onur ile Barış 

 
 

11.  Ayşe Öğretmen, öğrencilerden “İstanbul” kelimesindeki 
harfleri, büyük ve küçük harf ayrımı olmadan kullanarak 
periyodik cetveldeki ilk 20 elementten bir tanesinin 
sembolünü yazmalarını istemiştir. Öğrencilerin 
sembolünü yazdığı elementler aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

Buna göre hangi öğrencinin cevabı doğrudur? 

A)  Emirhan   B)  Melike  C)  Ahmet 

 D)  İlhan   E)  Esra 

 

 

 

 

12.  Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde oksijen atomu  
sayısı en fazladır? 

A)  Zaç yağı   B)  Kezzap  C)  Sud kostik 

D)  Sönmüş kireç  E)  Sirke asidi 

 

 

 

13.  NH3 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Lewis gösterimi          şeklindedir. 
B) Bileşiğin yaygın adı amonyaktır. 
C) Moleküller arası hidrojen bağı yapar. 
D) Atomlar arası polar kovalent bağ yapar. 
E) Kimyasal adı azot trihidrürdür. 

 

 

 

Öğrenci Bileşik Adlandırması 
Damla CH3COOK Potasyum Asetat 
Onur CaCO3 Kalsiyum Karbonat 
Ceren (NH4)3P      Amonyum Fosfat 
Barış FeSO4 Demir Sülfat 

 

X                 Y 
                Q Z 
                E  
                  
                  

T                  
 M                 
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Diğer sayfaya geçiniz.

1. Adezyon ve kohezyon kuvvetlerle ilgili;

I. Yağmur damlalarının arabanın camına yapışmasında 
adezyon kuvvetler etkilidir.

II. Su damlasının küresel yapıda olması, kohezyon 
kuvvetler nedeniyle olur.

III. Islanma olayının olabilmesi için adezyon kuvvetlerinin 
kohezyon kuvvetlerinden büyük olması gerekir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A)  Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

2.

K ve L cisimlerine uygulanan net kuvvet ile cisimlerin 
kazandıkları ivmeler arasındaki kuvvet-ivme grafiği 
şekildeki gibidir.

Buna göre K ve L cisimlerinin kütleleri oranı mK
mL

kaçtır?

A)  2 B)  52 C)  3 D) 7
2 E) 4

3. Tamamen yalıtılmış bir ortamda bulunan farklı sıcaklıktaki
iki tane katı cisim birbirine temas ettiriliyor.

Sadece kendi aralarında ısı alışverişinde bulunan bu 
cisimlerle ilgili;

I. Aralarındaki ısı alışverişi, son sıcaklıkları eşit oluncaya
kadar sürer.

II. Isıl dengeye gelinceye kadar birinin aldığı ısı, diğerinin
verdiği ısıya eşit olacaktır.

III. Denge sıcaklığına ulaştıklarında, sıcaklık değişimleri
birbirine eşit olur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(Hâl değişimi yoktur.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

4.

Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz bir pistin K 
noktasından sabit v0 hızıyla geçen m kütleli X cismi, bir 
süre sonra L noktasına ulaşıyor.

Buna göre X cisminin L noktasındaki hızının 
büyüklüğü; m, v0, h1, h2 niceliklerinden hangilerine
bağlıdır?

A)  v0 ve h1 B)  m ve h2 C)  m ve v0

D) m, h1 ve h2 E) v0, h1 ve h2

5.

Eşit bölmeli yatay düzlemde, elektrikle yüklü noktasal
K, L ve M cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

Bu durumda K ve M cisimlerinin L cismine
uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin bileşkesi
olduğuna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi 
kesinlikle doğrudur?

A) K’nin yük miktarı L’ninkinden büyüktür.

B) L ve M farklı cins elektrikle yüklüdür.

C) M’nin yük miktarı K’ninkinden küçüktür.

D) K ve M aynı cins elektrikle yüklüdür.

E) L’nin yük miktarı M’ninkinden büyüktür.

6. İki bölmeli bir dalga leğeninde bölmelerin her birinde su 
derinliği sabit ve birbirinden farklıdır.

Bu leğenin sığ olan bölmesinde oluşturulan periyodik
su dalgaları, derin bölmeye geçtiklerinde

I. Yayılma hızları artar.

II. Periyotları azalır.

III. Dalga boyları artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D)  I ve III E)  II ve III

FEN BİLİMLERİ TESTİ

Öğrenci Element 
Emirhan Altın 
Melike Baryum 
Ahmet Silisyum 
İlhan Kalay 
Esra Nikel 

7. 

Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte, iki düzlem 
ayna birbirine dik olarak yerleştirilmiştir. Aynı noktasal ışık 
kaynağından çıkan I1 ve I2 ışık ışınları, düzlem aynalarda 
yansıdıktan sonra şekildeki yolu izliyorlar. 

Buna göre ışık kaynağı hangi noktada olabilir? 
(Bölmeler eşit aralıklıdır.) 

A) K B) L C) M D) N E) P

8. 

Periyodik cetvelde verilen elementlere göre 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Elektron ilgisi en büyük olan element Q’dur.
B) X ve T elementleri alkali metaldir.
C) Atom çapı en büyük olan element T’dir.
D) 1. iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Y’dir.
E) E elementinin atom numarası 19’dur.

9. PO43–  ve CO32–  iyonlarında bulunan toplam elektron
sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir? (6C, 8O, 15P)

PO43– CO32– 

 A) 44 28 

B) 50 28 

C) 47 30 

D) 44 32 

E) 50 32 

10. Mehmet Öğretmen, öğrencilere bazı bileşiklerin
adlandırmasını sormuş ve öğrenciler aşağıdaki cevapları
vermişlerdir.

 Buna göre hangi öğrencilerin cevabı doğrudur? 
 A) Damla ile Onur B) Ceren ile Barış

 C) Onur ile Ceren D) Damla ile Ceren

E) Onur ile Barış

11. Ayşe Öğretmen, öğrencilerden “İstanbul” kelimesindeki
harfleri, büyük ve küçük harf ayrımı olmadan kullanarak
periyodik cetveldeki ilk 20 elementten bir tanesinin
sembolünü yazmalarını istemiştir. Öğrencilerin
sembolünü yazdığı elementler aşağıdaki gibidir.

Buna göre hangi öğrencinin cevabı doğrudur? 

A) Emirhan B) Melike C) Ahmet

D) İlhan E) Esra

12. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde oksijen atomu
sayısı en fazladır?

A) Zaç yağı B) Kezzap C) Sud kostik

D) Sönmüş kireç E) Sirke asidi

13. NH3 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Lewis gösterimi  şeklindedir. 
B) Bileşiğin yaygın adı amonyaktır.
C) Moleküller arası hidrojen bağı yapar.
D) Atomlar arası polar kovalent bağ yapar.
E) Kimyasal adı azot trihidrürdür.

Öğrenci Bileşik Adlandırması 
Damla CH3COOK Potasyum Asetat 
Onur CaCO3 Kalsiyum Karbonat 
Ceren (NH4)3P  Amonyum Fosfat 
Barış FeSO4 Demir Sülfat 

X Y 
Q Z 
E 

T 
M 
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Diğer sayfaya geçiniz.

14. 300 g %20’lik KCl çözeltisine kaç g KCl eklenirse
yeni çözelti %25’lik olur?

A) 10 B) 20 C) 40 D) 60 E) 80

15. Tepesiz özellikte bir güvercine sahip olan Yusuf,
güvercininin genotipini tespit etmek istiyor. Bu amaçla
kontrol çaprazlaması yapıyor. Çaprazlama sonucu oğul
dölde tepeli ve tepesiz güvercinlerin bulunduğunu
gözlemliyor.

Verilen bilgilere göre, Yusuf’un güvercini ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(Tepesiz olma özelliği, tepeli olma özelliğine baskındır.)

A) Fenotipinden genotipi tespit edilebilen güvercin ile
çaprazlanmıştır.

B) Heterozigot genotipe sahiptir.

C) İlgili karakter açısından iki çeşit gamet oluşturmuştur.

D) Kendisi ile aynı genotipte bireyle çaprazlanırsa tepeli
güvercin ve tepesiz güvercin meydana gelebilir.

E) Tepeli güvercin meydana getirebilmesi için mutlaka
tepeli güvercinle çaprazlanmalıdır.

16. Nükleik asitlerle ilgili bazı ifadeler özel sembollerle
eşleştirilerek aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre sembollere karşılık gelen sayısal değerler 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) ► = 3 B) ♥ = 1 C) ▼= 2

D) ● = 3 E) ■ = 5

17. Osmoz olayı bitkilerin yaşamı için çok önemlidir. Bitkiler
topraktaki suyu alabilmek için kök hücrelerinde osmotik
basıncı yükseltmelidir.

Bitkiler kök hücrelerinde osmotik basıncı
yükseltebilmek için,

I. topraktan kök hücrelerine mineral alma,

II. fotosentezle ürettikleri şekerleri kök hücrelerine
gönderme,

III. gövdelerindeki suyu kök hücrelerine iletme

olaylarından hangilerini yapabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

18. Canlıların organları analog ya da homolog olarak
gruplandırılır. Yapay (amprik) sınıflandırma için analog
organlar, doğal (filogenetik) sınıflandırma için ise
homolog organlar önemlidir.

Aşağıdaki görselde canlı çeşitlerine ait bazı organlar
X, Y, Z, T, M ve N harfleri ile işaretlenmiştir.

Bu organlar ile ilgili, 

I. Y, T ve N birbirleriyle homologdur.

II. Z ve M, doğal (filogenetik) sınıflandırma yapılırken
dikkate alınır.

III. X ile M’de bulunan ortak gen sayısı, Z ile M’de
bulunan ortak gen sayısından fazladır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

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

19. Şekilde dört trofik düzeyden oluşan bir besin piramidi
gösterilmiştir.

Besin piramidi ve numaralandırılmış trofik düzeyleri 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Besin piramidinde yer alan deniz kestanesi ikincil
tüketicidir.

B) II. trofik düzeye aktarılan enerji 100 000 joule ise 
IV. trofik düzeye 1000 joule enerji aktarılır.

C) Dokularındaki zehirli madde birikimi en fazla olan 
canlı katil balinadır.

D) Su samurlarının azalması, katil balinalar ve kelp
yosunlarını olumsuz yönde etkiler.

E) I. trofik düzeyde yer alan canlı, güneş enerjisini
kullanarak besin üretir.

20. Ülkemiz için endemik özellikte olan yabani nohut, yabani
hardal ve çöven gibi bitkiler laboratuvarda özel bir
yöntemle çoğaltılabilmektedir. Bu yöntemde uygulanan 
bazı işlem basamakları aşağıda verilmiştir.

Buna göre bitkilerde kullanılan bu üretim yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşılama B)  Yumru gövde

C) Tomurcuklanma D) Doku kültürü

E) Sürünücü gövde

Bitki filizleri özel besi 
ortamlarında büyütülerek ana 
bitki ile aynı genetik yapıda
bitkiler üretilir.

Farklı besi ortamına alınan hücre
yığınları genç bitki filizlerine
dönüşür.

Besi ortamında doku
farklılaşması olmadan hücre
yığınları oluşur.

Toplanan hücreler besi ortamına 
aktarılır.

Ana bitkiden hücreler toplanır.

Ana bitki
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14. 300 g %20’lik KCl çözeltisine kaç g KCl eklenirse
yeni çözelti %25’lik olur?

A) 10 B) 20 C) 40 D) 60 E) 80

15. Tepesiz özellikte bir güvercine sahip olan Yusuf, 
güvercininin genotipini tespit etmek istiyor. Bu amaçla 
kontrol çaprazlaması yapıyor. Çaprazlama sonucu oğul
dölde tepeli ve tepesiz güvercinlerin bulunduğunu 
gözlemliyor.

Verilen bilgilere göre, Yusuf’un güvercini ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(Tepesiz olma özelliği, tepeli olma özelliğine baskındır.)

A) Fenotipinden genotipi tespit edilebilen güvercin ile 
çaprazlanmıştır.

B) Heterozigot genotipe sahiptir.

C) İlgili karakter açısından iki çeşit gamet oluşturmuştur.

D) Kendisi ile aynı genotipte bireyle çaprazlanırsa tepeli
güvercin ve tepesiz güvercin meydana gelebilir.

E) Tepeli güvercin meydana getirebilmesi için mutlaka 
tepeli güvercinle çaprazlanmalıdır.

16. Nükleik asitlerle ilgili bazı ifadeler özel sembollerle 
eşleştirilerek aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre sembollere karşılık gelen sayısal değerler 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) ► = 3 B)  ♥ = 1 C)  ▼= 2

D) ● = 3 E) ■ = 5

17. Osmoz olayı bitkilerin yaşamı için çok önemlidir. Bitkiler
topraktaki suyu alabilmek için kök hücrelerinde osmotik
basıncı yükseltmelidir.

Bitkiler kök hücrelerinde osmotik basıncı 
yükseltebilmek için,

I. topraktan kök hücrelerine mineral alma,

II. fotosentezle ürettikleri şekerleri kök hücrelerine
gönderme,

III. gövdelerindeki suyu kök hücrelerine iletme

olaylarından hangilerini yapabilir?

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

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

18. Canlıların organları analog ya da homolog olarak
gruplandırılır. Yapay (amprik) sınıflandırma için analog 
organlar, doğal (filogenetik) sınıflandırma için ise
homolog organlar önemlidir.

Aşağıdaki görselde canlı çeşitlerine ait bazı organlar
X, Y, Z, T, M ve N harfleri ile işaretlenmiştir.

Bu organlar ile ilgili,

I. Y, T ve N birbirleriyle homologdur.

II. Z ve M, doğal (filogenetik) sınıflandırma yapılırken
dikkate alınır.

III. X ile M’de bulunan ortak gen sayısı, Z ile M’de 
bulunan ortak gen sayısından fazladır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

19. Şekilde dört trofik düzeyden oluşan bir besin piramidi
gösterilmiştir.

Besin piramidi ve numaralandırılmış trofik düzeyleri 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Besin piramidinde yer alan deniz kestanesi ikincil
tüketicidir.

B) II. trofik düzeye aktarılan enerji 100 000 joule ise
IV. trofik düzeye 1000 joule enerji aktarılır.

C) Dokularındaki zehirli madde birikimi en fazla olan
canlı katil balinadır.

D) Su samurlarının azalması, katil balinalar ve kelp
yosunlarını olumsuz yönde etkiler.

E) I. trofik düzeyde yer alan canlı, güneş enerjisini
kullanarak besin üretir.

20. Ülkemiz için endemik özellikte olan yabani nohut, yabani
hardal ve çöven gibi bitkiler laboratuvarda özel bir
yöntemle çoğaltılabilmektedir. Bu yöntemde uygulanan
bazı işlem basamakları aşağıda verilmiştir.

Buna göre bitkilerde kullanılan bu üretim yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aşılama B) Yumru gövde

C) Tomurcuklanma D) Doku kültürü

E) Sürünücü gövde

Bitki filizleri özel besi 
ortamlarında büyütülerek ana 
bitki ile aynı genetik yapıda 
bitkiler üretilir. 

Farklı besi ortamına alınan hücre 
yığınları genç bitki filizlerine 
dönüşür. 

Besi ortamında doku 
farklılaşması olmadan hücre 
yığınları oluşur. 

Toplanan hücreler besi ortamına 
aktarılır. 

Ana bitkiden hücreler toplanır. 

Ana bitki 

Youtube SamgisTV üzerindeki çözüm videolarını 
izlemek için kare kodu taratabilirsiniz.
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TÜRKÇE 1  B
TÜRKÇE 2  B
TÜRKÇE 3  D
TÜRKÇE 4  C
TÜRKÇE 5  A
TÜRKÇE 6  C
TÜRKÇE 7  D
TÜRKÇE 8  A
TÜRKÇE 9  B
TÜRKÇE 10  E
TÜRKÇE 11  D
TÜRKÇE 12  B
TÜRKÇE 13  D
TÜRKÇE 14  C
TÜRKÇE 15  E
TÜRKÇE 16  A
TÜRKÇE 17  C
TÜRKÇE 18  D
TÜRKÇE 19  E
TÜRKÇE 20  B
TÜRKÇE 21  D
TÜRKÇE 22  C
TÜRKÇE 23  D
TÜRKÇE 24  E
TÜRKÇE 25  A
TÜRKÇE 26  E
TÜRKÇE 27  C
TÜRKÇE 28  E
TÜRKÇE 29  C
TÜRKÇE 30  D
TÜRKÇE 31  C
TÜRKÇE 32  A
TÜRKÇE 33  D
TÜRKÇE 34  B
TÜRKÇE 35  D
TÜRKÇE 36  A
TÜRKÇE 37  E
TÜRKÇE 38  B
TÜRKÇE 39  E
TÜRKÇE 40  C
SOSYAL BİLİMLER             1           D 
SOSYAL BİLİMLER             2           A 
SOSYAL BİLİMLER             3           B 
SOSYAL BİLİMLER             4           E 
SOSYAL BİLİMLER             5           C 
SOSYAL BİLİMLER             6           C 
SOSYAL BİLİMLER             7           B 
SOSYAL BİLİMLER             8           A 
SOSYAL BİLİMLER             9           D 
SOSYAL BİLİMLER             10         E 
SOSYAL BİLİMLER             11         D 
SOSYAL BİLİMLER             12         B 
SOSYAL BİLİMLER             13         C 
SOSYAL BİLİMLER             14         B 
SOSYAL BİLİMLER             15         C 
SOSYAL BİLİMLER             16         C 
SOSYAL BİLİMLER             17         A 
SOSYAL BİLİMLER             18         C 
SOSYAL BİLİMLER             19         D 
SOSYAL BİLİMLER             20         E

MATEMATİK 1  D
MATEMATİK 2  B
MATEMATİK 3  A
MATEMATİK 4  C
MATEMATİK 5  D
MATEMATİK 6  B
MATEMATİK 7  D
MATEMATİK 8  E
MATEMATİK 9  C
MATEMATİK 10  A
MATEMATİK 11  B
MATEMATİK 12  E
MATEMATİK 13  C
MATEMATİK 14  B
MATEMATİK 15  A
MATEMATİK 16  B
MATEMATİK 17  D
MATEMATİK 18  B
MATEMATİK 19  C
MATEMATİK 20  D
MATEMATİK 21  E
MATEMATİK 22  A
MATEMATİK 23  C
MATEMATİK 24  D
MATEMATİK 25  E
MATEMATİK 26  C
MATEMATİK 27  D
MATEMATİK 28  E
MATEMATİK 29  A
MATEMATİK 30  E
MATEMATİK 31  B
MATEMATİK 32  E
MATEMATİK 33  C
MATEMATİK 34  D
MATEMATİK 35  B
MATEMATİK 36  A
MATEMATİK 37  E
MATEMATİK 38  A
MATEMATİK 39  C
MATEMATİK 40  D
FEN BİLİMLERİ 1  E
FEN BİLİMLERİ 2  B
FEN BİLİMLERİ 3  C
FEN BİLİMLERİ 4  A
FEN BİLİMLERİ 5  D
FEN BİLİMLERİ 6  D
FEN BİLİMLERİ 7  C
FEN BİLİMLERİ 8  D
FEN BİLİMLERİ 9  E
FEN BİLİMLERİ 10  A
FEN BİLİMLERİ 11  C
FEN BİLİMLERİ 12  A
FEN BİLİMLERİ 13  E
FEN BİLİMLERİ 14  B
FEN BİLİMLERİ 15  E
FEN BİLİMLERİ 16  D
FEN BİLİMLERİ 17  C
FEN BİLİMLERİ 18  B
FEN BİLİMLERİ 19  A
FEN BİLİMLERİ 20  D




