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4. Sait Faik, öykü türünde en iyi yazabilirdi, yazdı ve ba-

şarılı oldu. Orhan Veli, şiirden başka türlerde de yaza-

bilirdi ama zirveye çıkamazdı. İşte yazmak isteyen genç 

sanatçı için can alıcı soru şudur: Hangi kulvarda koşa-

cak? Koşacağı kulvarı bilmeyen bir yazar adayının ya-

rıştan kopması, en azından rakiplerine göre vakit kay-

betmesi kaçınılmazdır.

 Bu parçada “koşacağı kulvarı bilmek” sözüyle anla-

tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özgün bir anlatıma ulaşmak

B) Okurun ilgi duyacağı konularda yazmak

C) Usta sanatçıları örnek almak

D) Başka sanatçıların işlemediği temaları ele almak

E) Kendine en uygun yazınsal türü seçmek

3. “Gönlü yüzdüren dildir.” demiş Mevlana. Güzel bir şiir 

okuduğumda, dinlediğimde mercan denizinde kulaç 

atıyorum sanki. Her dizede dünyayı dolaşıyorum, her 

dize yüreğimi ısıtıyor. Bir de bunun tersi oluyor elbette. 

Kötü bir şiir okuduğumda ruhumdaki kötü izleri de te-

mizlemekle uğraşıyorum. Kötü şiir olmasa iyi şiir nasıl 

anlaşılabilir diyerek avutuyorum böyle zamanlarda ken-

dimi. Bundan dolayı da şiirin lezzetini, güzel Türkçemi-

zin zengin kullanımıyla yüreğime yansıtan şairleri sevi-

yorum. O güzel şiirleri yazan şairlerin kitaplarını basa-

cak yayınevleri bulmakta zorlandıklarını görüyorum. Bu 

beni üzüyor ve araştırdıkça bu zorluğun şairleri ne ka-

dar da yıprattığını algılıyorum ve şu kanıya varıyorum: 

Don Kişotlar gerekiyor iyi şiir kitaplarını yayımlamak için.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 

yoktur?

A) Nitelendirmeler B) Alıntı C) Karşılaştırma

              D) Varsayım             E) Devrik cümle

2. İyi şiirin ilk koşulu nedir? Klişeleşmeye karşı olmak. Şi-

irde klişeleşme, belli kalıpları, ortak duyarlıkları ve bey-

lik temaları işlemek biçiminde özetlenebilir. Klişeleşme-

nin doğal sonucu, ortaya birbirine benzer şiirlerin çık-

masıdır. Bu şiirlerin altındaki imzaları silin, birbirinden 

hiçbir farkı olmadığını fark edersiniz. Doğal olarak ----.

 Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin ge-

tirilmesi en uygundur?

A) bu, öz eleştiri anlayışını beraberinde getirecektir

B) her şiir belli bir anlayışa bağlı olarak yazılmalıdır

C) herkesten farklı anlatıma bu yolla ulaşılacaktır

D) sanat alanında benzerlikler her zaman olumsuzluk 
oluşturmaz

E) hep aynı konu ve biçimleri kullanmak özgünlüğü si-
lip süpürmüştür

1. Bu kitaptaki yazılar hakkında en çok korktuğum şey, 

şairlerle ilgili anlatılanların bir magazin malzemesi gibi 

algılanmasıdır. Meşhur insanların hayatında karanlıkta 

kalan durumları merak eden, bunları öğrenmekten ucuz 

zevkler devşiren okurlar elbette vardır fakat bizim ama-

cımız onlara çanak tutmak değildir. Bu yazıları yazmak-

taki amacımız, değerli sanatçıların sesinin kısılmadan 

gelecek kuşaklarca da duyulmasını sağlamak, edebi-

yat tarihlerindeki kimi küçük boşlukları doldurmaktır.

 Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler 

arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Özel yaşamla ilgili konulardan uzak durmak 

B) Kalıcılığını ve etki gücünü korumak

C) Eksik yönleri tamamlamak

D) Sıradan bir haz kaynağı olarak görmek 

E) Tam anlamıyla bilinmemek

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ “A” OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

TÜRKÇE TESTÝ

 1. Bu testte 40 soru vardır.

 2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrılan kısmına iþaretleyiniz.

 3. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır.
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5. Anılar denizinde yüzmek insana güzel gelir ama sonun-

da hep karaya çıkmak gerekir.

 Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) Geçmişte yaşananların hatırlanması, insanın içinde 
bulunduğu zamanı güzelleştirir.

B) Geçmişe dönmek, ancak yaşananlardan ders çıka-
rılıyorsa faydalıdır.

C) İnsan, yaşadığı dönemin gerçeklerinden kopmadan 
anılarından yararlanmalıdır.

D) Anılara takılıp kalan insanlar gelecekleriyle ilgili sağ-
lıklı kararlar veremez.

E) Geçmişi hatırlamak güzeldir ama şimdiden gelece-
ğe hoş anılar bırakmak için çalışmak daha güzeldir.

8. (I) Eski Yunan’dan başlayarak günümüze kadar çeşitli 

ülkelerden birçok gezgin, elçi, şair ve yazar gezip gör-

dükleri yerleri anlatan yapıtlar yazmıştır. (II) Başka ülke-

lere yapılan yolculuklarla ilgili ilk gezi yazıları, Hun hü-

kümdarı Attila’ya gönderilen elçilik heyetinde görevli ta-

rihçi Priskos’un yazdıkları ile Zemarkhos’un Bizans İm-

paratorluğu elçisi iken tuttuğu notlardır. (III) Gezi türü-

nün ilk önemli yapıtlarını verenlerin başında Venedikli 

ünlü gezgin Marco Polo ile yine ünlü Arap gezgini İbn-i 

Batuta’yı anmak gerekir. (IV) Önceleri daha çok tarihçi-

lerin ilgi gösterdikleri bu tür, sonradan edebiyatçıların 

da gündemine girmiştir. (V) Ele alınan ilginç konular, ya-

zarların başarılı anlatımlarıyla gezi yazıları, bir rapor gi-

bi yazılmaktan sıyrılıp yazınsal bir özellik kazanmıştır.

 Gezi yazılarının ele alındığı bu parçadaki numara-

lanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden 

hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, eski zamanlardan beri ilgi duyulan ya-
zınsal türlerden olduğu söyleniyor.

B) II. cümlede, I. cümlede anlatılanlardan yola çıkılarak 
bir yorum yapılıyor.

C) III. cümlede, bu türde öne çıkan yazarlar sıralanıyor.

D) IV. cümlede, yazınsal olarak sanatçıların da dikkati-
ni çektiği belirtiliyor.

E) V. cümlede, niteliğinin zamanla değiştiği söyleniyor.

9. (I) Yönetmen Hakkâri’de Bir Mevsim’i, Ferit Edgü’nün 

“O” adlı romanından sinemaya uyarlamış. (II) Ferit Ed-

gü’nün gerçeküstücü bir yaklaşımla oluşturduğu roma-

nından usta işi bir film kurgusu çıkarmış. (III) Yönetme-

nin böylesi zor bir konuyu sinemaya aktarmakta incelik-

li bir senaryo çalışması yaptığı belli. (IV) Film kuşkusuz, 

gücünü yaslandığı romandan alıyor ama ortaya öyle ha-

rika bir film çıkmış ki şaşırıp kalıyorsunuz. (V) Filmin, çar-

pıcılığıyla romanın başarısını aştığını, görselliğin etkisiyle 

romandan daha çok öne çıktığını söyleyebiliriz. (VI) Hak-

kâri’de Bir Mevsim’in yaşam gerçeğini en yalın, dolam-

baçsız ve çarpıcı bir şekilde ele alması yönüyle Türk si-

nemasında ayrı bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde 

bir beğeni söz konusu değildir?

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

                   D) IV. ve VI.                  E) V. ve VI. 

6. Sanatçı, 1 Eylül 1930’da doğdu. Hukuk öğrenimi gör-

dü, uzun yıllar devlet tiyatrolarında ve TRT’de çalıştı. Üni-

versitede tiyatro ve drama dersleri verdi. Özellikle tarih 

konulu oyunları sanatseverlerin beğenisini kazandı. Ti-

yatro alanında yaptığı özverili çalışmalarla dikkat çekti. 

 Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde 

bir yazım yanlışı vardır?

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

I

II III

IV

V

7. (I) Her yazı başlangıçta bir taslaktır, bir ön çalışmadır. 

(II) Bu taslağı geliştirme, onu yazılı anlatımın temel ni-

teliklerine göre değerlendirmeyle olur. (III) Bu yapılma-

dığı zaman yazıya bitmiş, tamamlanmış gözüyle bakı-

lamaz. (IV) Bir yazıyı gözden geçirmek, düzeltmek ve 

geliştirmek için de ona eleştirel bir yaklaşımla, dışarı-

dan bir gözle bakmak gerekir. (V) Yazarken ayrımına 

varılamayan boşluklar, düşünsel kopukluklar, gereksiz 

uzatmalar ancak bu yolla atılabilir. (VI) Anlatımını geliş-

tirmeden yazın sahnesine çıkmamalıdır bir genç yazar. 

(VII) Bu yüzden nice usta yazar, yazılarını ve yapıtlarını 

günlerce aylarca bekletir, bunlar üzerinde düzeltme ve 

geliştirme çalışması yapar.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi dü-

şüncenin akışını bozmaktadır?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.
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11. Okullar tam üç gün tatil... En az üç gün daha kar yağa-

cak. Sokaklar, kardan geçilmez olacak. Kızakları çıka-

racağız derme çatma odunlukların bir köşesinden, üs-

tüne bir post parçası çakacak, paslı çelik tellerini kar-

lara sürtüp ayna gibi parlatarak mahallenin en dik so-

kağına alı al, moru mor seğirteceğiz. Üç beş kızak ka-

tar gibi dizilip gerçekten rüyaya doğru kayacaklar. Kı-

zaklar devrilecek, koynunuza karlar dolacak. Elleriniz, 

burnunuz, ayak parmaklarınız mosmor kesilecek so-

ğuktan aldırmayacaksınız. Ardından ikiye bölünüp kar-

topu savaşına gireceksiniz; ilk takım ruhu, ilk savaş ders-

leri, ardından el birliği ile yapılan kardan adam... Kömür-

den göz, diş, palto düğmesi... Burna takılacak havucu 

kim kaybetmiş ki çocuklar bulabilsin, salkım saçak dam-

lardan sarkan buzlar ne güne duruyor?

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 

yoktur?

A) Benzetmeye başvurulmuştur.

B) Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir.

C) Mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

D) Kişileştirme yapılmıştır.

E) Eksiltili cümlelere yer verilmiştir.

10. (I) Günümüzde, edebiyat dünyasındaki en olumsuz de-

ğişim “eleştiri” kurumunda yaşanıyor. (Öznel bir yargı 

karşılaştırma yoluyla ortaya konuyor.) (II) Çünkü edebi-

yat odaklı, sadece estetik değerlerin ölçüt olduğu, eme-

ğe yaslanan eleştiri piyasadan çoktan çekildi. (Nitelikli 

eleştirinin artık yazılmadığı söyleniyor.) (III) Artık eleşti-

ri, “yayınevi pazarlamacılığı”, “yıldız eleştirmenliği” ve 

“dost ahbap ilişkileri” çevresinde dönüyor. (Günümüz-

de yaygın olan eleştiri anlayışları belirtiliyor.) (IV) İçinde 

hiçbir keşif barındırmayan, çoğu baştan savma, acele, 

ön yargılı ve emeksiz bu yazılar, ya yıkıcı ya da övgü-

ye dayalı bir özellik taşıyor. (Eleştirilerin tek yönlü ve 

peşin hükümlü olduğu belirtiliyor.) (V) Metni anlamaya, 

çözümlemeye yönelik tek ölçütün “estetik değer” oldu-

ğunu savunan eleştiriler çok önem taşımıyor. (Eleştiri-

nin tür olarak gelişmeye açık olmadığı söyleniyor.)

 Günümüzdeki eleştiri yazılarının ele alındığı bu par-

çada numaralanmış cümlelerin hangisiyle ilgili ola-

rak ayraç içinde verilen bilgi yanlıştır?

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

13. Tarih, bugün dünyanın her yerinde yeniden keşfedilmiş 

durumda. Dolayısıyla tarih, romana da yansıdı ve tarihî 

romanlar ilgi görmeye başladı. İnsanların ve toplumla-

rın geçmişini yansıtma konusunda tarihî romanlar, önem-

li bir misyon yüklenmiş durumda. Ben bu bakımdan bü-

tün romanlarımda tarihin akışını değiştirmeyecek şekil-

de olayları sıralarım. Bu olaylar arasında ikincil karak-

terler oluşturur, hikâyeyi onlar üzerinden kurarım. Be-

nim romanlarımı okuyanlar tarihte yaşamış bütün ka-

rakterleri gerçek kimlik ve kişilikleriyle tanır. Hatta tarih-

te var olmayan roman karakterleri bile tarihe uygun dav-

ranırlar. Ben bunu bir sorumluluk olarak kabul ederim.

 Bu parçada yazarın kendisiyle ilgili olarak asıl an-

latmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarihî konuları yapıtlarında daha rahat anlattığı

B) Gerçeklere bütünüyle bağlı kalmaya çalıştığı

C) Yapıtlarında tarihî olayları ve karakterleri aslına uy-
gun biçimde yansıttığı

D) Okurları tarafından ilgi görecek konulara yapıtların-
da ağırlık verdiği

E) Yapıtlarında okura vermek istediği iletilerin doğru an-
laşılmasını istediği

12. Yeni edebiyat anlayışları, sanatçıların ortak hareketleri 

ve sanat dünyasının hazır olması sonucu gerçekleşir. 

Aslında yeni olarak nitelenen edebiyat anlayışlarının or-

taya çıkmasından önce de o tarzda yapıtlar oluşturul-

muştur. Ancak bunlar tek tük çalışmalar olduğu için acı-

masız tepkiler görmüştür. Demek ki sanat alanında da 

mevsiminden önce çiçek açan ağaç, sert hava koşul-

ları karşısında zor durumda kalmaktadır.

 Bu parçada altı çizili sözlerde yapılan benzetmeler-

den hareketle anlatılmak istenenler aşağıdakilerden 

hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Niteliksiz sanat yapıtı - donanımsız eleştirmenler

B) Yeni edebiyat anlayışıyla oluşturulan yapıt - yapıtla-
rın değerini anlayamayan niteliksiz eleştirmenler

C) Yeniliği kaldıramayacak sanat ortamına sunulan ya-
pıt - yeniye olumsuz yaklaşan eleştirmenler

D) Kalıcılığı yakalayamayacak olan yapıt - her yapıtta 
olumsuz bir yön arayan kötü niyetli eleştirmenler

E) Okurun anlayamayacağı nitelikte olan yapıt - taraf-
sız ve sert değerlendirmeler yapan eleştirmenler
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16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim, ay-

raç içinde verilen anlamıyla uyuşmamaktadır?

A) Şirketin yöneticisi, yanlış da olsa görüşlerini ısrarla 
savunur, konuşurken de asla sözünü esirgemezdi. 
(düşündüğünü, karşısındakini kıracak bir söz olsa 
bile söylemekten çekinmemek)

B) Gelecek hafta düzenlenecek turnuvaya katılan ta-
kımlar arasında dişimize göre bir rakip göremedik. 
(işe yarar, önemli)

C) Toplantıya katılan üyeler görüşlerimi kabul etmemek-
te direnince ben de akıntıya kürek çekmeyi bıraktım. 
(olmayacak bir iş uğrunda boşuna çabalamak)

D) Çok acil işlerim olduğunu söylememe karşın banka 
görevlisi hiç oralı bile olmadı. (önemsememek, umur-
samamak)

E) Şair, yazdığı şiirler ilgi görmeyince kendi kabuğuna 
çekilmişti. (dış dünya ile olan ilişkisini kesmek)

18. (I) Adana, yaklaşık dört bin yıllık geçmişi ile dünyanın 

en eski kentlerinden biridir. (II) Günümüzde tarımla anı-

lan kent, geçmiş dönemlerde tıp alanındaki gelişmeler-

le adını duyurmuş. (III) Dünyanın ilk tıp fakültesi ve has-

tanesi burada kurulmuş. (IV) Tıbbın babası sayılan Hipok-

rat, yedi tıp merkezinden birini Adana’nın Yumurtalık il-

çesinde kurmuş. (V) Tedavi olmak için bu merkeze ge-

len Hitit kralı, sağlık turizmini bu topraklarda başlatmış.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri öge-

leri ve ögelerinin dizilişi yönüyle özdeştir?

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

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

15. Gerçek anlamda bir biyografi yazabilmek, zengin bir 

yaşam tecrübesiyle birlikte yazılacak kişinin iç dünya-

sının düğümlerini çözebilmeyi gerektirir. Bu da biyog-

rafi yazarının ----. Kişileri anlamanın ve hakkıyla yaza-

bilmenin yolu işte bu empati yeteneğine sahip olmak-

tan geçer. Bunu en iyi yapanın Stefan Zweig olduğunu 

düşünüyorum. O, Dostoyevski’nin, Stendhal’in, Tols-

toy’un yaşadıklarını sanki kendisi yaşıyormuş gibi an-

latmış, onların yaşamını doğallıkla okura sunmuştur. Bu 

özelliğinden dolayı dünyada onun kadar başarılı bir bi-

yografi ustası çıkmamıştır. 

 Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 

göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ele alınan kişiyle yakın dostluklar kurmasını, onun 
yaşamını yakından izlemesini zorunlu kılar

B) yazın alanında da çok zengin bir birikim edinmesi-
ni gerektirir

C) kendisini, anlatacağı kişinin yerine koymasıyla müm-
kün olabilir

D) duygularını dizginlemesiyle ve olabildiğince nesnel 
bir anlatım kullanmasıyla ilgilidir 

E) bilinçli olmasına, çok çalışmasına ve anlatımını ge-
liştirmesine bağlıdır

14. ----. Çünkü ödülün teşvik, yüreklendirme, edebiyat orta-

mının doğurganlığını artırma amacıyla verilmesi gerek-

tiğini düşünüyorum. Bu anlamda günümüz edebiyatının 

en verimli kalemlerinden biri olan ve pek çok da değer-

li ödülün sahibi olan bu sanatçımıza Behçet Necatigil 

Ödülü’nün verilmesini yadırgadım doğrusu. Şimdi “Ödül 

bir sanatçıya ihtiyacı olduğu için değil, yapıtı yetkin ol-

duğu için verilir.” denebilir. Doğru ama ben bir ödülün, 

yeni kanat çırpmaya başlayana dikkati çekmek, yetkin 

bir çabanın önünü açmak, bir yazarın takipçilerini ço-

ğaltmak gibi bir işlevi olması gerektiğine inanıyorum.

 Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağı-

dakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) Edebiyat ortamını zenginleştiren, sanatçıları nitelik-
li ürünler vermeye yönelten tek unsur ödül değildir.

B) Ödüllerin sanatçıları gerçekten etkileyeceğine ve ge-
liştireceğine inanmıyorum.

C) Bir ödül, onu hak eden kişiye verilirse amacına ulaş-
mış olur. 

D) Ben şiir ödüllerinin edebiyat dünyasında önemli yer 
edinmiş usta kişilere verilmesinden yana değilim. 

E) Edebiyatın geniş kitlelere ulaşmasında ödüllerin yad-
sınamaz bir yeri vardır. 

17. İnsanı defalarca okumaya itmeyen, ona farklı dünyala-

rın kapılarını açmayan niteliksiz ürünler artık yazın dün-

yasında olağan karşılanmaya başlandı. Oysa ben nite-

likli yapıtları okudukça yaşamımın zenginleştiğini düşü-

nüyorum. Yetkin sanat yapıtlarını okuduğum için yaşam 

labirentlerinde rahatlıkla yolumu bulabiliyorum.

 Bu parçada verilenlerle aşağıdaki kavramlardan han-

gisi arasında bir ilişki kurulamaz?

A) Kalıcılık    B) Öznellik

C) Sıradanlık   D) Kanıksama

                           E) Yargı-gerekçe
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24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle 

ilgili ayraç içinde verilen açıklama yanlıştır?

A) Okuldaki sınavlar kar yağışı nedeniyle haftaya erte-
lenmiş. (-ki sıfatlaştırma göreviyle kullanılmıştır.)

B) Almanya’daki arkadaşımı, can yoldaşımı, çok özle-
dim. (Nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmış bir ara 
sözdür.)

C) Teneffüste dışarı kimse çıkmamıştı. (Belgisiz adıl cüm-
lenin en önemli ögesi durumundadır.)

D) Onunla bu işleri bitirmek için beraber çalıştık. (Bir-
likte yapma anlamı taşıyan işteş bir eylemdir.) 

E) Birkaç gün sonra vermek üzere ondan borç istedim. 
(Tamlayanı birleşik sözcük olan bir sıfat tamlamasıdır.)

23. İçinizi ısıtacak bir bardak salep, buraya özgü bir lezzet 

olan boza, sıcacık simit eşliğinde çay, sokakları saran 

kokusuyla kestane ve daha birçok lezzet, gezinizde siz-

lere eşlik ederek İstanbul’un keyfini çıkarmanızı sağlar. 

 Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?

A) Eylemsilere yer verilmiştir.

B) Zincirleme isim tamlaması vardır.

C) Farklı türde zamirler kullanılmıştır. 

D) Yalın hâlde sözcükler kullanılmıştır.

E) “sıcacık” sözcüğü küçültme eki alırken ses düşme-
sine uğramıştır.

21. (I) Çocukluğumun sevinçle, acıyla dolu yıllarını henüz 

arkamda bırakmadım. (II) Önümde gençliğin, keşfi son-

suz gibi görünen dünyası var. (III) Yaşam tüm çekiciliğiy-

le ellerini bana uzatıyor, beni kendine çekiyor. (IV) Düş-

ler ve henüz taptaze duran umutlar sert rüzgârlarla uçup 

gitmemiş. (V) Her yaşlının mutlaka dönmek isteyeceği 

o parıltılı gençlik yıllarını yaşıyorum.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri bir-

leşik, kurallı bir eylem cümlesidir? 

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

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

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgeç, kendisinden 

önceki sözcükle öbekleşerek ön ad (sıfat) görevin-

de kullanılmıştır?

A) Öğleye doğru hava ısınınca biraz dolaşmaya çıktık.

B) Bu okulda onun kadar başarılı bir öğrenci yoktu.

C) Anlatılanlara göre burada eski bir konak varmış.

D) Yaşlı kadın kutu gibi bir evde torunlarıyla yaşıyordu.

E) Bugün sabaha karşı şiddetli bir yağmur başladı.

19. (I) Türk edebiyatında yapıtlarının biçim, dil, kurgu ve es-

tetiği üzerine en çok özen gösteren yazarların başında 

Tanpınar gelir. (II) Yapıtlarını yayımlamada asla acele-

ci davranmamış, yapıtlarının biçemini ve ele aldığı ko-

nuyu belli bir kıvama ulaştırmaya çalışmıştır. (III) Yapıt-

larını yayımlama konusundaki gecikmişliğinin arkasın-

da da bu titizliği yatmaktadır. (IV) Söz gelimi Emirgan’da 

Akşam Saati’ni yazdıktan sonra on yıl beklemiş ve 1955’te 

Yaz Yağmuru’nu kaleme almış, bunun nedenini öykü-

nün istediği kıvama ulaşmasını beklediği biçiminde açık-

lamıştır. (V) Emirgan’da Akşam Saati 1944-1946 yılları 

arasında dergilerde yayımlanmış ama daha sonra öy-

kü kitaplarına girmemiştir. (VI) Tanpınar bu öyküsünde, 

Sabri adlı bir kişiyi Emirgan’da gezdirerek dönemin at-

mosferini yansıtmaya çalışmıştır. (VII) Şiirsel bir anla-

tımla kaleme alınan öykü, Yaz Yağmuru’yla aynı tema 

etrafında örgülenmiştir.

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-

raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

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

22. Aşağıdakilerin hangisinde bir öykücüye ilişkin açık-

lamayla ayraç içinde verilen nitelik birbiriyle uyuş-

mamaktadır?

A) Öykülerinizi yapay söyleyişlerle değil, günlük yaşam-
dan seçtiğiniz sözcüklerle içinizden geldiği gibi ya-
zın. (doğal ve samimi olma)

B) Öykülerinizde ele aldığınız kişileri sokakta görsem 
tanıyabilirim. (inandırıcı olma)

C) Bu öykünün üslup ve kurgusunda okuyucunun bek-
lentisinin üstüne çıkan bir benzersizlik göze çarpı-
yor. (özgün olma)

D) Sizin öykülerinizi okuduktan sonra yaşama bakış 
açımın değiştiğini, daha iyimser bir kişiliğe bürün-
düğümü gördüm. (etkileyici olma) 

E) Öykülerinizde gerektiği yerde gerektiği kadar söz-
cük kullanmaya özen göstermişsiniz. (akıcı bir an-
latıma sahip olma)
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28. Bu yapıtta anlatılanlar bir anılar dizisi değil, “anı kırıntı-

larından” oluşan denemeler, düşünceler, iç sarsıntısı ya-

şatan öykü parçacıkları. Yazar yaşadıklarının kendisin-

de uyandırdığı derin izlenimleri gözler önüne seriyor ya-

pıtında. Anlattıkları belli ki içinde çöreklenip dinginliğe 

dönüşen acılarıdır. Ancak acısını, hüznünü anlatırken 

gözü yaşlılığa kapılmıyor. Sanatçı güçlü anlarında da 

zayıf anlarında da acıya dayanmayı başarıyor. Acıyı bal 

eyleyemiyor ama acılar karşısında sirke surat da değil. 

Çok gerekli değilse yorumlarında da en duyarlı olduğu 

konularda da duygusallık tuzağına düşmüyor.

 Bu parçada sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşağıda-

kilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Trajik konular içerdiğine

B) Kişisel yaşam öyküsüyle oluşturulduğuna

C) Farklı yazınsal türlere özgü nitelikler barındırdığına

D) Duygularını dengeli bir biçimde anlattığına

E) Yeniden ele alınıp yazıldığına

27. Dili bilinçsizce özleştirme çok sayıda yanlışlığı da bera-

berinde getirmiştir. Sözcüklerin arka planı düşünülme-

den hareket edilmiştir. Sözcükler, âdeta birer tuğla gi-

bi algılanmış ve eskisini alıp yenisini koymakla her şe-

yin düzeleceği düşünülmüştür. Hâlbuki bir sözcüğü de-

ğiştirmek, aynı zamanda o kavramla ilgili çok sayıda kul-

lanımı bir anda yok saymak demektir. Bu çalışmalar ya-

pılırken kitlelerin tepkileri önemsenmemiş ve türetilen 

sözcüklerin günlük yaşamda kullanılıp kullanılmayaca-

ğı dikkate alınmamıştır. Bu çalışmalar gereğinden çok 

hızlı sürdürülmüş, zaman içinde sözcüğün yaygınlaş-

ması beklenmemiştir. Türetilen çoğu sözcük de Türk-

çenin ses düzenine uymayan, yapay bir kimlikle karşı-

mıza çıktığı için bu çalışmalar amacına ulaşamamıştır. 

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi dili özleş-

tirme çalışmalarının istenen düzeyde başarılı olama-

masının nedenlerinden biri değildir?

A) Sözcüklerin başka sözcüklerle kurduğu anlamsal 
bağlantıların göz ardı edilmesi

B) Konuşma diline iyice yerleşmiş sözcüklerin değişti-
rilmesi

C) Dilin yapısına ters düşen zorlama söyleyişler oluş-
turulması

D) Özleştirme çalışmalarının acelecilikle yürütülmesi

E) Halkın yeni sözcüklerle ilgili düşüncelerine değer ve-
rilmemesi 

25. 1960’lardan günümüze çocuk edebiyatında önemli ge-

lişmeler oldu. O dönemde pek de önemsenmeyen ço-

cuk edebiyatı hem yazarlar hem de akademik kesimler 

tarafından benimsenip kabul gördü. Bu doğrultuda azım-

sanmayacak ölçüde yol alındı. Ancak hâlen istenen yer-

de değiliz. Çünkü günümüzde çocuk kitapları, getirisi 

bol olan bir iş alanı konumunda. İşte bu gidiş, çalaka-

lem yazılmış, niteliksiz çocuk kitaplarının bile ince elenip 

sık dokunmadan yayımlanmasına neden olmakta. Elbet-

te günümüzde nitelikli çocuk kitapları yazan bilinçli ya-

zarlar da var. Onların eserleri yazık ki rafları ayrık otu gi-

bi saran kitaplar arasında yok olup gidiyor. Ama ben 

olumlu gelişmelerin süreceğine, iyi kitapların zamanla 

ağırlık kazanıp kötüleri ayıklayacağına inanıyorum.

 Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı 

yoktur?

A) Nitelikli çocuk kitaplarına günümüzde yeterince de-
ğer verilmediğini düşünüyor musunuz?

B) Çocuk kitaplarının ticari değerinin geçmişe oranla 
arttığını söyleyebilir miyiz?

C) Yetkin bir çocuk kitabında bulunması gereken nite-
likler nelerdir?

D) Çocuk edebiyatına bakış açısının günümüzde de-
ğiştiğini söyleyebilir miyiz?

E) Gelecekte yetkin çocuk kitaplarının önem kazana-
cağını düşünüyor musunuz?

26. Erken yaşta, Yaşar Nabi Şiir Ödülü’nü alan sanatçı, da-

ha “yolun başında” olduğunun farkında. Acelesi yok ve 

şiiri için uzun bir yola çıkmaya kararlı. Yol üstünde ne-

lerle karşılaşacağını tahmin edebiliyor. Doğal, dingin, 

durulmuş söyleyişi, hassas işçiliği, abartıdan gösteriş-

ten hoşlanmayan kişiliği onun şiir yolculuğunun güzel 

meyveler vereceği haberini müjdeliyor. Şiirlerini okur-

sanız yeni bir şiir tadı ve yeni bir şiir sesiyle karşılaşır-

sınız. Daha önemlisi, genç ve yetenekli bir şairle tanış-

maktan, onun gerçekten sıcak, bir şaire yaraşır şiir dün-

yasını biraz olsun tanımaktan mutlu olabilirsiniz.

 Bu parçada ele alınan şairle ilgili olarak aşağıdaki-

lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Toplumun kültürel dokusunu yansıttığına

B) Alçak gönüllü bir kişiliğinin olduğuna

C) Şiir yazma gücüne sahip olduğuna

D) Özgün ve içten şiirler yazdığına 

E) Yazma sürecinde sabırlı olduğuna



2012 - 2013 GÜVEN-DER YGS7

A A A

29. Başta deneme olmak üzere bütün edebiyat türlerinde 

mizahla karşılaşılabilir. Hikayede, şiirde, romanda mi-

zah ögesini edebî bütünlük içinde, onunla birlikte yo-

ğurmuş pek çok büyük sanatçı tanıyoruz. Hele tiyatro-

da, komedi dediğimiz türün asal ögesi mizahtır. Ama 

yine de yardımcı bir ögedir mizah bu alanlarda. Kurgu-

nun, dilin, biçemin yapısında yeri olan bir öge. En trajik 

yapıtlarda bile rastlanabilir bu ögeye. Shakespeare’den 

Çehov’a, Flaubert’den Kundera’ya, Tanpınar’dan Oktay 

Rıfat’a... sayamayacağımız kadar çok yazarın, şairin dört 

dörtlük mizah örneklerini anımsayalım. Bunların hiçbiri-

ne mizah yazarı denebileceğini sanmıyorum.

 Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) Sanatçıların yapıtlarında kullandığı mizah ögesi on-
lara daha fazla okurun yönelmesini sağlar.

B) Sanatsal ürünler içinde mizaha en ciddi yer ayıran 
tür tiyatrodur.

C) Mizah, genel olarak yazınsal türler içinde ikinci de-
receden bir öge olarak yer bulur.

D) Mizahın sanat dünyasında okuru yaşamdaki sıkıntı-
larından uzaklaştırma gibi bir işlevi vardır.

E) Acıklı olayların anlatıldığı her yapıtta okura nefes al-
dırmak için mizaha yer vermek kaçınılmazdır.

30. Çocuklar için yazmak istedim çünkü çocukların yaşa-

mı sorgulama biçimleri bana tamamen doğal geliyor. 

Bunu fark etmek için çocukları dinlemek yeterli. Onla-

rın bu yönü benim için en büyük kazanım, her şeyden 

önce bir alçak gönüllülük dersi oldu. Çocuklar sahne-

ye çıkan bazı sanatçılar gibi öyle süslü püslü cümleler-

le göğsünü şişirerek ortalıkta dolaşmazlar. Hiçbir dü-

şünce kirliliğinin izine rastlayamazsınız onlarda. Hiçbir 

çocuk, bir kitabı akşam yemeğinde ondan söz edebil-

mek için okuyan yetişkinler gibi değildir. Ancak o kitap 

gerçekten ilgisini çekiyorsa ve onda bir şeylere doku-

nuyorsa okur. Bu yüzden çocuk için yazmak, gerçek-

ten de önemli ve yorucu bir eylemdir.

 Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi yazarın çocuk-

larda gözlemlediği niteliklerden biri değildir?

A) İçten davranışlar sergileme

B) Abartılı söylemlerden uzak olma

C) Temiz bir düşünce dünyasına sahip olma

D) Daha farklı bir okuma anlayışı benimseme

E) Yaşamla ilgili yeterli deneyimden yoksun olma

31. Haldun Taner, 1956 yılında yazdığı Salt İnsana Yöneliş 

öyküsünde kendi yazınsal görüşleri ve sanatçı duruş-

larını seçememiş, hep başkalarının ağzına bakan, etraf-

taki yönlendirmeyle ve Batı’dan öğrendiklerini taklitle 

sanatını sürdüren sanatçıların parodisini yapar. Edebi-

yatta, her şeyi ilk kendilerinin keşfettiğini sanan, geç-

mişte ortaya konan başarılı yapıtları yok sayan, her şe-

yin en iyisini, en güçlüsünü, en görülmemişini kendile-

rinin yapacaklarına inanan sözde sanatçıları eleştirir. 

Belli akımlara bağlanarak kendi başına yazın dünyasın-

da ayakta kalma cesaretini gösteremeyen bu sanatçı-

ların nasıl taklitçi bir zihniyete sürüklendiğini vurgular.

 Bu parçada Haldun Taner’in, dönemindeki bazı sa-

natçılara yönelttiği eleştirilerden yola çıkılarak aşa-

ğıdakilerden hangisine varılamaz?

A) Öykünme yoluyla sanata adım atan yazarlar zaman-
la yetkinliğe ulaşır. 

B) Sadece belli akımların ilkelerine göre hareket etmek 
doğru değildir. 

C) Bir sanatçı daha önce kaleme alınmış yapıtlara say-
gı duymalı ve bu birikimden faydalanmalıdır. 

D) Bir sanatçı kendi yeteneğine ve yapıtlarına güven-
melidir. 

E) Gerçek bir sanatçı özgün ürünler ortaya koymalıdır. 

32. Yaşamımızı çoğunlukla kör, sağır ve dilsiz sürdürüyo-

ruz. Çok gezdiğimizi, çok yerler ve çok insanlar gördü-

ğümüzü söylesek bile bunları anlamak için sorgulama-

dıkça yaşam “anlamlı bir süreç” olmaktan çıkıyor. Za-

ten adamakıllı hızlı değişiyor her şey. Bunca değişim, 

bunca olay ve bilgi karmaşasında durup düşünmeye, 

duymaya, anlamaya, yorumlamaya zamanımız, derma-

nımız kalmıyor. Durmak, dinlemek ve anlamak gereki-

yor oysa. Ancak o zaman yaşamak anlamını buluyor. 

“Bu toprakların üstünde / Top oynamış, âşık olmuş, dü-

şünmüş / Ahbap edinmişim.” diyor Külebi. Yaşadığımı-

za dair izler kalmalı bu toprakların üstünde. Yüzyıllar son-

ra da bizim yaşadığımızdan haberdar olmalı insanlar.

 Bu sözleri söyleyen kişiden aşağıdakilerin hangisi 

beklenemez?

A) Çevresine eleştirel bir gözle bakma

B) Küçük mutluluklarla yetinme 

C) Kalıcı olmayı önemseme 

D) Yaşamdaki hızlı değişimden yakınma

E) İçinde bulunduğu durumları yorumlama
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34. Şimdi kimi görsem ondan şu sözleri duyuyorum: “Gün-

ler ne çabuk geçiyor…” Yalnız günler mi? Galiba insan 

otuz beşini geçince fark ediyor bunu. Ve artık günler, 

haftalar değil, yıllar da küçülmeye, daralmaya başlıyor; 

o kocaman yıl, toplanıp büzülüyor gözünüzün önünde. 

Küçücük, değersiz, anlamsız bir zamana dönüşüyor. 

Zamanın ipleri çoktan çıkmış oluyor elinizden. Yıllar, gö-

zünüzün içine bakıp, şımarık bir çocuk edasıyla “Hey, 

artık işin bitmek üzere!” diyor. 

 Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden 

hangileri yanlış kullanılmıştır?

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

                 D) IV. ve VI.                    E) V. ve VI.

I

II III

IV

V

VI

33. Gonçarov, derin kişilik analizleri ve tasvir gücüyle yo-

ğurduğu Oblomov adlı romanıyla büyük bir yazar oldu-

ğunu ispatlamıştır. Romanda anlattıklarıyla “oblomov-

luk” adıyla yeni bir adlandırmanın yolunu açmıştır. Za-

manın önemli eleştirmeni Dobrolyubov’un belirttiği şek-

liyle oblomovluk, dünyada olup biten her şeye karşı il-

gisizlikten kaynaklanan tam bir tembellik, hareketsizlik 

hâlidir. Dobrolyubov’un bu tespiti, salt Rusya ya da baş-

ka bir coğrafya ve toplumla sınırlı değildir, dünyanın 

pek çok yerinde görülen bir durumdur. Belki de bu ne-

denle eleştirmen, bu romanda önemli olanın “Oblomov 

karakteri kadar oblomovluk kavramı” olduğunu yazar.

 Bu parçaya göre eleştirmenin, Gonçarov’un Oblomov 

adlı romanıyla ilgili anlatmak istediği aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Sanatçının ele aldığı konu ve kişileri ölümsüz kıldığı

B) İnsani durumları gerçekçi bir biçimde yansıtarak top-
lumbilimine kaynaklık ettiği 

C) Toplumsal ve bireysel sorunları gündeme getirerek 
insanların dikkatini çektiği 

D) Evrensel bir olayı sanat gücüyle işleyerek yeni bir 
kavramın doğmasını sağladığı

E) Kalıcılığa ulaşıp her dönemde okunmak için evren-
sel konuları ele aldığı 

35. Eleştirmenin amacı, bir yapıtın yapısını kavramaksa tek 

çıkar yol, onu tekliği ve bütünlüğü içinde ele almaktır. 

Bu da onun içerisinde bulunamayacakları hesaba kat-

mamak, içerisinde bulunabileceklerin hiçbirini dışarıda 

bırakmamak demektir. Kuşkusuz bir yapıtın yapısını oluş-

turan ögelerin hepsini hesaba katmak yani bütüncül bir 

çözümleme yapmak çoğu zaman başarılamayabilir. Bu-

rada söylemek istediğim, çözümlemenin elden geldiğin-

ce bu olanağı gerçekleştirmeye yönelik olmasıdır.

 Bu parçada belirtilen eleştiri anlayışına,

 I. Eleştiride önceliğim, yazarın yapıtında ortaya koy-

duğu dil özellikleridir.

 II. Sanatçının öteki yapıtlarından gelen izi, değerlen-

dirdiğim yapıtında da aramak isterim.

 III. Ele alınan yapıtta yazarın yaşamının iz düşümlerini 

de aramak gerektiğini savunurum.

 IV. Her sanat yapıtının ayrı bir dünya kurmak anlamı-

na geldiğini düşünürüm.

 yargılarından hangileri ters düşmektedir?

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

                  D) II. ve IV.                    E) III. ve IV.

36. Sanatçı, öykülerinde, dil, felsefe gibi disiplinlerle iç içe 

yürüyen, “Yaşamdaki hiçbir şey göründüğü kadar ba-

sit değil.” diyen bir tutumla okuru tedirgin etmeyi, oku-

run genel kabullerini sarsmayı hedefleyen bir öykü an-

layışı benimser. Okuru yoran, zorlayan sıkı bir kurgu ile 

oluşturur öyküleri. Yalın değil, karmaşık bir anlatımı be-

nimser. Öykülerinde sürükleyici bir olay anlatmaz; sem-

bolik, ironik dille bir kavram, bilinç, fikir etrafında kurgu-

lanan, alışılmamış öyküler yazar, bu anlamda öyküleri 

birer felsefe denemesi gibidir. Öyküde yeni olmasına 

karşın donanımlı, zengin bir dilsel yapı edinmiştir. Öykü 

üzerine yazılar yazan, eleştiriler yapan yazarlardandır.

 Bu parçadan sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakiler-

den hangisi çıkarılamaz?

A) Düşünsel öyküler kaleme aldığı 

B) Kendine özgü bir okur kitlesi oluşturduğu

C) Öykü evreninin kolay anlaşılır bir nitelikte olmadığı 

D) Klasik öykü anlayışının dışında öyküler yazdığı

E) Yazın çalışmalarının öyküyle sınırlı olmadığı 
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39. Günümüzde yayın dünyasında endişe edilecek bir yoz-

laşma yaşanıyor. Edebiyattaki yozlaşmanın nedeni şüp-

hesiz, Türkiye’de yayıncılığın standartlarının bir türlü 

oluşmaması ve okura saygı diye bir anlayışın gelişme-

miş olması. Batılı ülkelerde herhangi bir yayınevi, emek 

ürünü olduğuna inanmadığı, dil ve üslup değeri taşıma-

yan bir eseri, asla yayımlamaz. Zaten kimse de böyle 

bir kitabı yayıncıya götürmeye cesaret edemez. Editör-

lük sistemi, eleştiri mekanizması oturmuş ülkelerde böy-

le bir yozlaşmadan da söz edilemez. Ülkemizde ise is-

teyen, bir yayınevi kurar ve niteliği göz önüne almadan 

her türden kitabı yayımlayabilir ya da bir kısım yayıncı-

lar, satılacağına inandıkları kitapları, edebiyat değerine 

bakmaksızın okura ulaştırmakta sakınca görmez. 

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi edebiya-

tımızdaki yozlaşmanın nedenlerinden biri değildir?

A) Maddi kaygıların öne çıkması

B) Okurların niteliksiz kitapları tercih etmesi 

C) Yeterli düzeyde eleştiri ve denetlemenin olmaması  

D) Yapıtlar yazılırken gereken özenin gösterilmemesi

E) Yayıncılığın temel kurallarının tam olarak ortaya kon-
maması

40. Ana dil, kendisinden başka dillerin türediği kök dil an-

lamındadır. Söz gelimi Türkçe böyle bir kök dildir, on-

dan türemiş, zamanla aralarında ses, söz dizimi yönün-

den farklılıklar oluşmuş Moğolca, Kazakça, Yakutça, 

Türkmence gibi diller çıkmıştır ortaya. Latince de ken-

disinden İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dillerin doğ-

duğu bir ana dil, bir kök dildir. Kişinin ana diline gelin-

ce bu, içine doğduğumuz, onun soluğuyla beslenip bü-

yüdüğümüz; düşün ve duygu evrenimizi kuran, dünya-

ya bakış ve dünyayı algılayış açımızı belirleyen dildir. 

Alman düşünürü Wilhelm Von Humboldt ana dilinin öne-

mine değinirken şöyle der: “İnsan ancak kendi ana di-

linde kıvrak düşünebilir ve kendisini anlatabilir.”

 Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez?

A) Değişik cümle türleri kullanılmıştır.

B) Örneklemeye yer verilmiştir.

C) Tanımlama yapılmıştır.

D) İkilemeye yer verilmiştir.

E) Açıklamadan yararlanılmıştır.

37. Hayattaki merdivenleri çıktıkça yük ve sorumlulukları-

mız da artıyor gibi. Çünkü ne kadar çok şey koyarsa in-

san sepetine, hem taşıyacak yükü hem de kaybedecek 

çok şeyi oluyor. Çocukluğumu hatırlıyorum; hafiftim, 

tüy gibiydim. O zaman yaşayıp gitmek de çok kolaydı.

Oysa şimdi büyüdük değil mi? Yetişkinleriz. Sorumlu-

luklar var dağ gibi omuzlarımızda. Ayaklarımızın üzerin-

de dururken sadece kendimizin değil, birçok kişinin ve 

hayatın da sorumluluğunu taşıyoruz. Yaşamı saran “ço-

cuksu yaşama coşkusu” hepimizin aradığı ama zor bu-

labileceği bir hazine. Koşullar ne olursa olsun o hazi-

neyi elde edebilmek için çabalamaktan vazgeçmeme-

liyiz. Hayatın sert koşulları içinde çocuk ruhumuza sa-

rılmaya çalışmalıyız. 

 Bu sözleri söyleyen kişiden aşağıdakilerden hangi-

si beklenemez?

A) Geçmişe özlem duyma

B) Çevresine önerilerde bulunma

C) Mutluluk arayışı içinde olma

D) Yaşam mücadelesini bırakma

E) Sorumluluklarının bilincinde olma 

38. Yetkin bir kitap yazmak kolay değildir. Bu kitabı yaza-

cak sanatçının başta sağlam bir kültürel altyapısı, yete-

nek ve sezgi gücü olmalı ve bu yazar belli ilkeler doğ-

rultusunda hareket etmeli. İyi bir kitap dil, anlatım, kur-

gu yönüyle özgün olmalı. Yazar merak ögesini ihmal 

etmemeli, yapıtın içeriği ve anlatımını okurun bilgi dü-

zeyine göre seçmeli. Sanatçının, yazın geçmişini göz 

ardı etmeden çağına sırtını dayaması, bunun ötesinde 

uzak ve yakın geleceği yol haritası edinmesi, evrensel-

le yerelin bileşiminin dozunu iyi ayarlaması gerekir. Ya-

zarın, insanı insan kılan ilkeleri yaşamın gerçekleriyle 

örerek sevgi, saygı, umut dolu olması da çok önemlidir. 

 Bu parçaya göre bir yazarın yetkin bir yapıt kaleme 

alması için yapması gerekenler arasında aşağıdaki-

lerden hangisi yoktur?

A) Okurun beklentisine göre yapıtını oluşturma

B) Zengin bir birikime sahip olma

C) Biçem yönüyle benzersiz olma

D) Geleneği göz ardı etmeden kalıcı olmayı hedefleme

E) Ortak insani özleri harmanlama
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2. Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıla kadar kızlar, Sıbyan 

Mektebi’nden sonra öğrenime devam edemezlerdi. İm-

kanları olanlar isterlerse evlerinde özel ders alırlardı. 19. 

yüzyılda kızların ilkokuldan sonra devam edebilecekle-

ri öğretmen ve sanayi okulları açılmıştır.

 Osmanlı eğitim anlayışındaki bu değişim;

 I. Batılı eğitim anlayışının ülkede yaygınlaşması,

 II. Gayrimüslimlere devlet memurluğu yolunun açıl-

ması,

 III. kadınların toplumsal hayatta etkinliklerinin artmaya 

başlaması

 durumlarından hangilerine dayandırılabilir?

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

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

4. Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’nin kapanış konuş-

masında, “Esaslı kararlar alındığını ve dünyaya milleti-

mizin varlığının ve birliğinin gösterildiğini, tarihin bu 

kongreyi ender ve büyük bir eser olarak kaydedeceği-

ni” söylemiştir.

 Erzurum Kongresi’nin;

 I. Kuvayımilliye’yi etkin, millî iradeyi hakim kılmak 

esastır.

 II. Manda ve himaye kabul olunamaz.

 III. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, ayrılamaz.

 maddelerinden hangilerinin Mustafa Kemal’in bu sö-

zünü doğrular nitelikte olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

1. XVII. yüzyılda tımarlı sipahilerin geri hizmetlere alınma-

ları üzerine taşradaki asker ihtiyacı vezir ve valilerin ma-

iyetlerindeki “Saruca-sekban” ve “Levend” gibi sadece 

savaş döneminde maaş alan, nizamsız kuvvetlerle kar-

şılanmıştır.

 Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etki-

li olduğu söylenebilir?

A) Barış zamanında başı boş kalan düzensiz birliklerin 

isyan çıkarması

B) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

C) Şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi uygu-

lamasına son verilmesi

D) Beşik uleması anlayışının doğması

E) Anayasal yönetime geçilmesi

3. Mustafa Kemal Paşa, Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ne 

Erzurum milletvekili seçilmesine rağmen Temsil Kuru-

lu ile Ankara’da kalarak İstanbul’daki meclis çalışmala-

rına katılmamıştır.

 Mustafa Kemal Paşa’nın bu tutumu;

 I. İstanbul’un İtilaf devletlerinin denetimi altında bu-

lunması,

 II. İstanbul’da çalışmalarını serbestçe yapamayaca-

ğından endişe duyması,

 III. Milli Mücadele’nin başsız bırakılmak istenmemesi

 durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

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

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

SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ

 1. Bu test te sý ra sýy la,
  Ta rih (1 – 15)
  Coð raf ya (16 – 27)
  Fel se fe (28 – 35)
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (36 – 40)
  *Seçmeli Fel se fe (41 – 45)
  ile il gi li 45 so ru var dýr.
 2. Ce vap la rý ný zý, ce vap kâðý dý nýn Sos yal Bi lim ler Tes ti için ay rý lan kýs mý na iþa ret le yi niz.
 3. Bu tes tin ce vap lan ma sý için tav si ye olu nan sü re 40 da ki ka dýr.
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8. 1930 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 

Başbakan İsmet İnönü ve Meclis Başkanı Kazım Özalp, 

Ali Fethi Okyar’ın yeni bir parti kurmasında görüş birli-

ğine varmışlardır.

 Önde gelen bu üç yöneticinin yeni bir parti kurul-

masında görüş birliğine varmaları Türkiye’de aşağı-

dakilerden hangisine ihtiyaç duyulduğunu gösterir?

A) Halkın yönetime katılımının sağlanmasına

B) Tek dereceli seçim sistemine geçilmesine

C) Hükümet işlerinin denetlenmesine

D) Meclis hükümeti sistemine geçilmesine

E) Devletçilik ilkesinin uygulanmasına

7. İslamiyet’ten önceki Türklerde gündelik eşyaların 

daha çok pars, kaplan, kurt, geyik, at ve koyun mo-

tifleriyle süslenmesi aşağıdakilerden hangisiyle açık-

lanabilir?

A) Ordu millet anlayışıyla

B) Göçebe yaşam tarzıyla

C) Gök Tanrı inancıyla

D) Bağımsız yaşama arzusuyla

E) Töre hukukuyla

10. Türkçe, Farsça ve birçok dile Arapça kelimeler gir-

mesinde aşağıdakilerden hangisinin daha fazla et-

ki yaptığı savunulabilir?

A) Emevi Halifesi Abdülmelik’in Arapçayı resmi dil ilan 

etmesi

B) Emevilerin, Arap olmayan Müslümanlara mevali sta-

tüsü uygulamaları

C) Kur’an-ı Kerim’in dilinin Arapça olması

D) Türklerin Abbasi devlet kademelerinde çeşitli görev-

ler almaları

E) Türk ve Fars kültürünün köklü bir geçmişe sahip ol-

ması

6. Osmanlı Devleti’nde ihtiyaç malları ve ham maddeler 

şehirlerdeki “kapan” adı verilen toptancı hallerine geti-

rilir ve burada kapan emini adını taşıyan görevlilerce 

eşit olarak satıcılara ve imalatçılara dağıtılırdı. Böylelik-

le ihtiyaç malları ile ham maddelerin aracısız olarak tü-

keticiye ulaştırılması ve tek elden dağıtım yapılması sağ-

lanırdı.

 Bu uygulamanın;

 I. ticaret yollarının yön değiştirmesi,

 II. haksız fiyat artışı,

 III. arz-talep dengesizliği

 durumlarından hangilerini engellediği savunulabi-

lir?

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

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

5. Yeni Çağ’da bazı Avrupalı devletler gelirlerini teknolo-

jik gelişmeler kullanarak tarım, ticaret ve sanayi alanla-

rında artırırken aynı dönemde Osmanlı Devleti, fetihler-

le elde edilen topraklardan gelecek vergilerle gelirleri-

ni artırmayı tercih etmiştir.

 Bu durumun Yeni Çağ’da Avrupa devletlerine aşağı-

dakilerin hangisinde avantaj sağladığı söylenebilir?

A) Yeni ittifak arayışlarına girmelerinde

B) Uluslararası piyasalarda daha etkin hale gelmelerinde

C) Aralarındaki dinsel ayrılıklara son vermelerinde

D) Osmanlı Devleti ile doğrudan ticaret yapmalarında

E) Monarşik yönetimlere son vermelerinde

9. Doğrulup gürlüyorsun yeryüzünde yeniden

 Her silkinen, kalkınan, kurtulan ulusla sen

 Tıpkı ilk sesin gibi Samsun’dan Amasya’dan

 Son sesin yükseliyor Afrika’dan, Asya’dan.

 Behçet Kemal Çağlar’ın Atatürk’le ilgili yukarıdaki 

dörtlüğü Türk İnkılabı’nın aşağıdaki özelliklerinden 

hangisini yansıtmaktadır?

A) Kişi egemenliğini sona erdirmesi

B) Sömürge altındaki milletlere örnek olması

C) Halkın öncülüğünde gerçekleşmesi

D) Kısa bir zamanda başarıya ulaşması

E) Genç kadrolar tarafından gerçekleştirilmesi
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13. Trablusgarp’ı işgal eden İtalya’ya karşı Osmanlı Devle-

ti denge siyaseti uygulamaya çalışmış fakat bu amacın-

da başarılı olamamıştır.

 Bu durum Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdakilerden 

hangisinin göstergesi olabilir?

A) Güçlü devlet olma özelliğini sürdürdüğünün

B) İç sorunlarının dış soruna dönüştüğünün

C) Yalnızlık politikasına itildiğinin

D) İslamcılık politikasından vazgeçtiğinin

E) Balkanlardaki son toprak parçasını kaybettiğinin

14. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının temel unsuru ola-

rak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Aynı dine inanma

B) Ulusal egemenliği benimseme

C) Aynı ırka mensup olma

D) Ortak amaçlarda birleşme

E) Batı kültürünü esas alma

11. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, Abbasilerin başkenti Bağ-

dat’ı Şii Büveyhoğulları’ndan geri almış ve burada Ab-

basilerin varlığını sürdürmelerini desteklemiştir.

 Tuğrul Bey’in bu tutumunun nedeni olarak Abbasi-

lerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi gösterilebilir?

A) Hilafet makamını temsil etmeleri

B) Türklerin İslamiyet’le tanışmalarında etkili olmaları

C) Arapları tek çatı altında toplamaları

D) İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkıda 

bulunmaları

E) Tevaif-i Mülûk devletleriyle mücadele etmeleri

15. Aşağıdaki haritada Türkiye’nin 1930’lu yıllarda üye ol-

duğu uluslararası barış örgütleri verilmiştir.

 

 Yukarıdaki haritaya bakılarak, Türkiye’nin dış politi-

kasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Birleşmiş Milletlerin kurulmasında etkili olmuştur.

B) Doğu sınırını güvence altına almıştır.

C) Dünya barışına katkı sağlamıştır.

D) Dünya siyasetinde etkili konuma gelmiştir.

E) Batı sınırını güvence altına almıştır.
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12. Mısırlıların hiyeroglif adı verilen resim yazısını kul-

lanmaları, yazılarını papirüs bitkisinden yapılan ka-

ğıtlara yazmaları, matematikte ondalık sayı sistemi-

ni bulmaları, “pi” sayısını bugünkü değerine yakın 

hesaplamaları Mısır Medeniyeti ile ilgili aşağıdaki-

lerden hangisinin göstergesi olabilir?

A) Ülkenin firavun adı verilen dini ve siyasi gücü olan 

tanrı-krallar tarafından yönetildiğinin

B) Siyasi teşkilatlanmanın nom adı verilen şehir devlet-

leri şeklinde gerçekleştirildiğinin

C) Ölümden sonraki yaşama inanıldığının

D) Toplumun rahipler, askerler, tüccarlar, çiftçiler ve kö-

leler şeklinde sınıflandırıldığının

E) Bilimsel ve kültürel alanda önemli gelişmeler yaşan-

dığının

16. Çöllerden kalkan tozlar atmosferde binlerce kilometre 
yol katedebilmektedir. Örneğin bahar ve yaz aylarında 
Basra alçak basıncının etkisiyle Türkiye’ye önemli ölçü-
de toz taşınımı olmakta ve buna bağlı olarak günlük ha-
yatta birtakım sorunlar yaşanmaktadır.

 Buna göre, aşağıdaki merkezlerden hangisinde toz 
taşınımından kaynaklanan sorunların en az yaşan-
dığı söylenebilir?

A) Trabzon  B) Adana  C) Antalya

                    D) Hatay                     E) Şanlıurfa
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18. 

 Yukarıdaki şekilde 70° Kuzey paralelindeki K noktasın-
dan aynı yükseklikte ve aynı hızla L noktasına hareket 
eden iki hava aracının izlediği yollar gösterilmiştir.

 Buna göre I. yolu izleyen aracın yolculuk süresinin 
II. araca göre daha kısa sürmesi aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanabilir?

A) Kara ve deniz dağılışının farklı olmasıyla

B) Dünya’nın şeklinin küresel olmasıyla

C) Kuzey Kutbu’nun buzullarla kaplı olmasıyla

D) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasıyla

E) Troposferin kalınlığının kutuplara doğru azalmasıyla
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21. Dünyadaki tatlı su varlığının % 68,3’ünü buz kütleleri, 
% 31,4’ünü yer altı suları, % 0,3’ünü ise yer üstü suları 
oluşturmaktadır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dünyadaki tatlı 
su oranlarının değişmesine neden olmaz?

A) Küresel ısınma

B) Buzul alanlarındaki volkan patlamaları

C) Tarımsal sulama

D) Su ürünleri üretimi

E) Göl ve bataklıkların kurutulması

17. Aşağıdaki tablolarda on gün arayla Zonguldak ve Kon-
ya illerinde Güneş’in doğuş ve batış saatleri ile öğle va-
kitleri verilmiştir.

 1. gün

Güneş Öğle Akşam

Zonguldak 05.40 13.00 20.20

Konya 05.46 12.57 20.08

 10 gün sonra

Güneş Öğle Akşam

Zonguldak 05.50 13.00 20.10

Konya 05.55 12.57 19.59

 Buna göre bu tarihler aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir?

A) 1 Ağustos ile 11 Ağustos

B) 11 Haziran ile 21 Haziran

C) 15 Kasım ile 25 Kasım

D) 23 Eylül ile 3 Ekim

E) 11 Mart ile 21 Mart

20. Aşağıda 16 ülke benzer özelliklerine göre dört farklı gru-
ba ayrılmıştır.

 ` I. Grup: Norveç, ABD, Almanya, Kanada

 ` II. Grup: Brezilya, Kenya, Malezya, Endonezya

 ` III. Grup: İran, Rusya, Libya, Nijerya

 ` IV. Grup: Türkiye, Japonya, Şili, Yunanistan

 Bu ülke gruplarının oluşturulmasında, aşağıdaki özel-
liklerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu söy-
lenemez?

A) Yağmur ormanlarının varlığı

B) Deprem riskinin fazlalığı

C) Nüfus miktarının azlığı

D) Petrol ve doğal gaz zenginliği

E) Yüksek gelir seviyesi

19. Bugüne kadar yeryüzündeki en yüksek hava basıncı 
Sibirya’daki Agata kentinde 1083 milibar olarak ölçül-
müştür.

 En yüksek basınç değerinin Agata kentinde ölçül-
mesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söy-
lenemez?

A) Ölçümün kış mevsiminde yapılmasının

B) Kentin denizden yüksekliğinin az olmasının

C) Karasallığa bağlı aşırı soğumanın

D) Yer çekiminin fazla olmasının

E) Yükselici hava hareketlerinin
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23. 

 Yukarıdaki haritada numaralı yerlerden hangilerinin 
seyrek ya da yoğun nüfuslu olmasındaki etkenler 
yanlış verilmiştir?

A) 1 - 3 B) 2 - 5 C) 3 - 7

               D) 4 - 8                          E) 6 - 9
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25. “Pamuğun, yünün, ipeğin nasıl elde edildiğini bilmeyen 
bir fabrikatör ne kadar başarılı olabilir? Ulaşım araçla-
rından ve turistik eserlerden haberdar olmayan turizm 
işletmecisi olabilir mi? İklim koşullarını göz önünde bu-
lundurmayan modacı, günlük hava durumunu takip et-
meyen pilot, çalıştığı bölgede ne yetiştirildiğini bilme-
yen gıda toptancısı, topraktan ve iklimden anlamayan 
çiftçi mesleğinde başarılı olabilir mi?”

 Bu parçadaki sorularla coğrafya biliminin hangi özel-
liği daha çok vurgulanmıştır?

A) Olayları görecelilik ilkesine göre açıklama

B) Farklı görüşlere yer verme

C) Ortamı tanıtması ve ortamdan en iyi şekilde fayda-
lanılması için veri sağlama

D) Doğal sistemlerin neler olduğunu ortaya koyma

E) Zaman zaman diğer bilim dallarından yararlanma

26. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede epirojenezin 
etkili olduğunun göstergesi değildir?

A) Kıyı taraçalarının oluşması

B) Akarsuların rejiminin düzensiz olması

C) Yüksek düzlüklerin geniş yer kaplaması

D) Eriyen buzulların altındaki karaların yükselmesi

E) Akarsuların yataklarını yeniden kazmaya başlaması

22. Aşağıdaki tabloda bir ülkenin sayım yıllarına göre nü-
fus miktarı ve doğal artış hızı verilmiştir.

Yıllar
Nüfus miktarı
(milyon kişi)

Doğal artış hızı
binde (‰)

1990 15,8 1,2

1995 17,1 -0,1

2000 17,7 -1,1

2005 17,9 0,1

2010 18,1 0,6

 Tablodaki bilgilerden yararlanılarak bu ülke ile ilgi-
li aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Doğum oranlarının düşük olduğuna

B) Nüfus miktarının sürekli arttığına

C) Dışarıdan göç aldığına

D) Nüfus artış hızında dalgalanma olduğuna

E) Genç bağımlı nüfusun fazla olduğuna

24. Üzerine paralel ve meridyenlerin çizildiği şeffaf bir mo-
del kürenin merkezine ışık kaynağı yerleştirilir. Daha 
sonra bu küreye silindir veya koni şeklinde kağıt sarı-
lır. Kağıdın üzerine paralel ve meridyenlerin yansıyan 
izdüşümleri işaretlenir. Böylece paralel ve meridyen ağı 
düzleme aktarılmış olur.

 Bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisi amaçlan-
mıştır?

A) Coğrafi koordinat sisteminin kabataslak olarak ka-
ğıt üzerine aktarılması

B) Haritalarda şekil ve alan bozulmalarının en aza in-
dirgenmesi

C) Yeryüzünün gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasın-
daki farkın hesaplanması

D) Ölçek farkının haritaya etkisinin ortadan kaldırılması

E) Yer şekillerinin profilinin daha kolay çıkarılması



2012 - 2013 GÜVEN-DER YGS15

A A A

28. “The Matrix” filmindeki Neo karakteri bir şirkette bilgi-
sayar programcısıdır. Neo 20. yüzyılın sonlarında ge-
çen hayatının gerçek olduğunu zannetmekte, oysa ger-
çek bedeni 2199’lu yıllarda içi sıvı dolu, dışı zarla kap-
lı ana rahmine benzer bir mekanda tutulmaktadır. Bu-
rada kendisine ne gösterilirse, ne hissettirilirse onu ya-
şamaktadır. “Matrix” denilen yapay dünyada, gerçek bir 
hayat yaşıyor zannetmektedir. Gerçekleri “Morpheus” 
adındaki bir başka karakter, film boyunca Neo’ya an-
latmaktadır. Ona şimdiye kadar gördüğü, duyduğu, kok-
ladığı, tattığı, hissettiği şeylerin gerçek olmadığını; bun-
ların, beyninin içinde kendisine gösterilen hayali görün-
tüler olduğunu açıklamaktadır. Neo “Matrix” dünyasın-
da yani sanal bir gerçeklikte yaşamakta, gördüklerini, 
yaşadıklarını gerçek zannederek aldanmaktadır.

 Parçada kısaca açıklanan “The Matrix” filminin aşa-
ğıdaki görüşlerden hangisini yansıttığı söylenebilir?

A) Descartes’ın metodik şüpheciliğine dayalı rasyona-
lizmini

B) Comte’un metafiziği reddeden pozitivizmini

C) Bergson’un akla karşıt olan entüisyonizmini

D) Dewey’nin yararcılığı temel alan pragmatizmini

E) Platon’un mağara öğretisiyle açıkladığı idealizmini

29. Küçük bir çocuk, bir heykeltraşın büyük ve biçimsiz bir 
granit taş bloğu üstüne eğilmiş bir şekilde, her gün bık-
madan usanmadan yonttuğunu görünce tüm cesareti-
ni toplayarak yanına gider ve “Ne yapıyorsun öyle” di-
ye sorar. Heykeltraş, “İçindeki atı arıyorum.” der. Bu-
nun üzerine küçük çocuk şaşkınlıkla bakakalır ve ken-
di kendine “At o taşın içinde ne geziyor.” diye düşünür. 
Bir gün küçük çocuk o biçimsiz büyük granit taşının bir 
ata dönüştüğünü hayretle görür ve heykeltraşa dönüp, 
“Taşın içinde at olduğunu nereden biliyordun?” diye 
sorar.

 Bu parçada anlatılanlar varlıkla ilgili aşağıdaki gö-
rüşlerden hangisine uygun bir örnek oluşturur?

A) Herakleitos: Varlık sürekli bir oluş ve değişim için-
dedir.

B) Platon : Varlık ideadır.

C) Hegel : Varlık mutlak ideanın belirli bir amaca 
doğru diyalektik biçimde ilerlemesidir.

D) Aristoteles : Varlık form kazanmış maddedir.

E) Hobbes : Varlık eni boyu derinliği olan cisimdir.

27. Klimogramlar iklim grafiklerinin başka bir şeklidir. Kli-
mogram çizilirken yatay eksen üzerine sıcaklık değer-
leri, dikey eksen üzerinde ise yağış değerleri işaretle-
nir. Her aya ait sıcaklık ve yağış değerleri kesiştirilerek 
noktalar birleştirildiğinde kapalı bir şekil elde edilir. Bu 
şekil, o yerin iklim karakterini gösterir. Aşağıda Türki-
ye’deki iki merkezin klimogramları verilmiştir. 

 Klimogramlardaki bilgilere göre, merkezlerle ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) II. merkezde sıcaklık ve yağış bakımından mevsim-
ler arasındaki fark daha azdır.

B) I. merkezde ortalama sıcaklıklar 8-27°C arasında de-
ğişmektedir.

C) II. merkezde kurak dönem yoktur.

D) İki merkezde de sıcaklık ortalamasının en yüksek ol-
duğu ay aynıdır. 

E) I. merkezin klimogram şeklinin uzun olması yıl için-
de sıcaklık ve yağış farkının fazla olması ile ilgilidir.
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32. Nasrettin Hoca’nın kadılık yaptığı günlerde yanına  bir 
adam gelir ve komşusundan şikayetçi olur. Hoca, ada-
mın derdini dinledikten sonra:

 — “Haklısın!” diyerek gönderir.

  Biraz sonra adamın şikayetçi olduğu komşusu ge-
lir. O da az önce gelen komşusundan şikayetçidir. 
Hoca onun da derdini dinler. Sonra onu da: 

 — “Haklısın!” diyerek yollar.

  O sırada, konuşulanlara kulak misafiri olan eşi, bu 
işe şaşar ve Hoca’ya:

 — “Hoca Efendi! Sen nasıl bir kadısın? Adamların iki-
si birden hiç haklı olur mu?” diye sorar. 

  Karısının bu sözleri üzerine Nasrettin Hoca, bir sü-
re düşündükten sonra ona da:

 — “Hatun, sen de haklısın!” der.

 Nasrettin Hoca’nın bu tutumu, aşağıdaki yargılardan 
hangisini desteklemektedir?

A) Herkes için geçerli evrensel ahlak yasaları yoktur. 

B) Ahlaki eylem salt iyi niyete dayanan eylemdir.

C) Eylemler herkes tarafından örnek alınabilecek nite-
likte olmalıdır.

D) İnsan kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa o da 
başkalarına öyle davranmalıdır.

E) Yaşamda değişmez etik kurallar olmalıdır.

33. A. Fleming, pek çok hastalığı yenmemizi sağlayan pe-
nisilini, aslında başka bir deney üzerinde çalışırken pen-
cereden laboratuvara uçup gelen bir küfün mikroskop-
taki lamın üzerine konması sonucu bulmuştu. Yine bir 
kimya araştırmacısı, şeker hastaları için çok önemli bir 
yeri olan yapay tatlandırıcıyı, parmaklarına bulaşmış 
kimyevi maddeyi unutarak tatmasıyla keşfetti. Yine mo-
dern fotoğrafçılığın başlangıcı, Louis Daguerre’in, fark-
lı kimyasal maddelerin bulunduğu dolaba, temizlemek 
üzere bozuk görüntülü bir film levhasını kırık bir termo-
metrenin yakınına şans eseri koymasıyla bulmuştu.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak-
tadır?

A) Teknik bilginin bilime dayalı olarak üretildiği

B) Bilimsel bulguların yoğun uğraş sonucu elde edildiği 

C) Bilimin sistemli ve düzenli çalışmalara dayandığı 

D) Bilimin önceki bilimsel çalışmalardan yararlandığı

E) Bilimsel buluşların bazılarının tesadüfen keşfedildiği

30. “Ne adamlar var!.. Bana soruyorlar. “Sen ne marka ma-
kineyle fotoğraf çekersin?” diye. Fotoğraf makineyle mi 
çekilir! Şimdi en iyi, en gelişmiş daktilo bende olsa en 
büyük yazar ben mi olurum! Roman daktiloyla mı yazı-
lır!” Gözleriyle kalbini göstererek, “Arkadaş, fotoğraf bu-
rayla, burayla çekilir. Ben Singer dikiş makinesiyle bile 
fotoğraf çekerim... şunlara bak. Alıyorlar Leica’yı, Ca-
non’u, Nikon’u ellerine, yola düşüyorlar. Bir köylü mü 
gördüler. Dur! İki şipşak, tamam... Koyun sürüsü mü 
gördüler. Dur! İki şipşak, tamam... Çadır mı gördüler. 
Dur! iki şipşak, tamam... Ben bir çobanın fotoğrafını çe-
keceksem, onunla oturmalıyım, birlikte yemek yemeli-
yim, gece çadırında kalmalıyım... Onu tanımalıyım. Fo-
toğrafını ancak ondan sonra çekebilirim.”

 Fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in bu ifadeleri sanat et-
kinliğinde aşağıdakilerden hangisinin önemli oldu-
ğunu vurgulamaktadır?

A) Uyumlu bütünlüğe dayalı biçimin

B) Estetik nesnenin aslına olan uygunluğunun

C) Hakikatı ortaya koyan estetik yargının

D) Yetkin olan estetik öznenin

E) Çıkar gözetmeyen estetik tavrın

31. Geçen akşam televizyonda hava durumu raporlarını 
dinlerken hava sıcaklığının birden düşeceğini, yer yer 
kar yağışı gözleneceğini tüm TV kanalları söylediler. 
Ben de ertesi gün hava raporlarını dikkate alarak kalın-
ca elbiseler giydim, ancak ne hava sıcaklığı düştü ne 
de kar yağdı. Eğer bir hava durumu raporunda verilen 
bilgiler ertesi gün gerçekleşmişse bu bilgiler doğrudur. 
Yok eğer gerçekleşmemişse doğru değildir. 

 Parçada hava durumu raporlarına ilişkin düşünce-
lerini dile getiren kişi,  bilginin doğruluğu konusun-
da aşağıdakilerden hangisini kabul etmektedir?

A) Bilginin nesnel gerçekliğe uygunluğunu

B) Bilgilerin kendi arasında uyuşmasını

C) Bilgilerin yararlı olmasını

D) İnsanların fikir birliğinde olmasını

E) Kuşku götürmez apaçıklıkta olmasını
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak al-
mak zorunda olan tüm adaylar Sosyal Bilimler Testi-
nin 36., 37., 38., 39., 40. din kültürü ve ahlak bilgisi alan 
sorularını cevaplandıracaktır. 41., 42., 43., 44. ve 45. fel-
sefe alanı sorularını cevaplandırmadan cevap kâğıdının il-
gili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır.”

34. Filozof varlık hakkında birçok bilgiye sahip olmasına 
karşın, komşularını bile tanımakta güçlük çekebilir. O 
gündelik hayatla ilgili konuşması gerektiğinde gülünç 
duruma düşebilir. Hatta beceriksizliği aptal görülmesi-
ne yol açabilir. Oysa filozofun gözü güneşli dünyaya 
alışıktır. Eğer filozof ait olduğu güneşli, parlak dünyası-
nı terk eder ve karanlığa yani gündelik hayata dalarsa 
artık aydınlığa alışık gözleri hiçbir şeyi göremez. Bu ne-
denle herkes onu kör sanıp alay eder. Nasıl ki, gökyü-
zünde uçmaya elverişli dev kanatlı albatros kuşu bir ge-
minin köprüsüne düştüğünde, geniş kanatları yürüme-
sini engeller. Bunun gibi filozof da aslında aydınlıkta 
görmeye elverişli gözleri karanlıkta körleşir.

 Bu parçada filozoflara ilişkin aşağıdakilerden han-
gisi vurgulanmaktadır?

A) Dünyayı yaşanabilir hale getirmeyi amaçladıkları

B) Her şeye eleştirel ve kuşkucu bir gözle baktıkları

C) Gündelik yaşama yabancı olmalarının olağanlığı

D) Hayata ait her şeyi felsefi probleme dönüştürdükleri

E) Düşüncelerinde çözümleyici ve kurgusal oldukları

35. İnsan hakları listesi, kimi zaman yalnızca yaşama hak-
kı ve birtakım dokunulmazlıklarla ifade edilmiş; kimi za-
man  buna, düşünce ve inanç özgürlüğü de eklenmiş-
tir. Günümüzde ise bunlara ek olarak sosyal, ekono-
mik, kültürel, grup haklarını da kapsayacak biçimde ge-
nişletilmiştir. İnsanın bu haklara sahip olması; dil, din, 
ırk, cinsiyet, milliyet gibi sosyal, kültürel niteliklerden tü-
müyle bağımsızdır. İnsan hakları her kültürde, her top-
lumda geçerli olup, bu haklara sahip olmada tarihsel, 
toplumsal veya kültürel koşulların hiçbir önemi yoktur. 
İnsan, insan olması nedeniyle bu haklara sahiptir.  

 Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine 
varılabilir?

A) İnsan hakları, insanın yaşadığı toplumsal koşullara 
göre değişir.

B) Her insan, insan haklarına doğuştan sahiptir.

C) Toplum insanın sahip olduğu hakları gerektiğinde 
sınırlandırabilir.

D) Ekonomik ve sosyal koşullar insanın sahip olduğu 
hakları daraltmıştır.

E) İnsan hakları kavramı, içeriği belirsiz ve tartışmalı bir 
kavramdır.

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak al-
mak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğ-
renciler Sosyal Bilimler Testinin ilk 35 sorusunu cevap-
landırdıktan sonra 36., 37., 38., 39., 40. din kültürü ve ah-
lak bilgisi alan sorularını boş bırakıp aynı testin 41., 42., 
43., 44. ve 45. felsefe alanı sorularını cevaplandıracaklardır.

37. “Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü, Rab-
bim budur, dedi. Yıldız batınca, batanları sevmem, de-
di. Ay’ı doğarken görünce Rabbim budur, dedi. O da 
batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette 
yoldan sapan topluluklardan olurum, dedi. Güneşi do-
ğarken görünce de Rabbim budur, zira bu daha büyük, 
dedi. O da batınca, dedi ki: Ey kavmim! Ben sizin (Al-
lah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben hanîf 
olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a 
çevirdim ve ben müşriklerden değilim.”(Enam, 76-79)

 Hz İbrahim ile ilgili Kur’an-ı Kerim’deki bu ayetlerle 
aşağıdakilerden hangisinin anlatıldığı söylenebilir?

A) Allah’ın her kavme bir peygamber gönderdiği

B) İmandan önce aklın geldiği

C) Allah’ın varlığına akıl yürüterek ulaşılabileceği

D) İnsanların yaratılış bakımından eşit ve özgür olduğu

E) İnsanların Allah katındaki değerlerinin farklı olduğu

36. İslam’da emredilen ibadetler; bedenle, malla, hem mal 
hem de bedenle yapılan ibadetler olmak üzere başlıca 
üç gruba ayrılır.

 Buna göre,

 I. Zekat vermek

 II. Hacca gitmek

 III. Namaz kılmak

 IV. Kurban kesmek

 V. Oruç tutmak

 ibadetlerinden hangileri hem mal hem de bedenle 
yapılır?

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

                  D) II ve IV                  E) III  ve V
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41. “Bütün köpekler kanatlıdır. Bütün kanatlılar uçar." öner-
melerinin sonucu, "O halde bütün köpekler uçar." öner-
mesidir. Bu sonuç mantıksal olarak doğru ancak bilgi 
doğruluğu açısından yanlıştır. Buna karşılık “Bütün kö-
pekler dört ayaklıdır. Bütün dört ayaklılar koşar." öner-
melerinin sonucu, "O halde bütün köpekler koşar." öner-
mesidir. Bu sonuç ise hem mantık hem de bilgi açısın-
dan doğrudur.

 Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Düşünme ilkelerine uygun olan mantıksal olarak 
doğrudur.

B) Bilginin objesi ile uygunluğu temellendirilirken man-
tığın kural ve ilkeleri dikkate alınır.

C) Bir önermenin mantıksal doğruluğu deney ve göz-
lemle belirlenir.

D) Bilgi doğrusu yargının dış dünyadaki nesnesiyle ör-
tüşmesidir.

E) Bilgi doğrusu yargının taşıdığı anlam ile yargının işa-
ret ettiği nesne arasındaki uygunluğuna bağlıdır.

40. Eğer Tanrı olmasaydı, iyilik yapan birinin yaptığı iyiliğin 
ödülünü, kötülük yapan birinin ise yaptığı kötülüğün ce-
zasını görmesi söz konusu olamazdı. Bu görüş bazı dü-
şünürler tarafından şöyle özetlenmiştir: “Tanrı olmasay-
dı her şey mübah olurdu.” O halde insanın yaptıkları-
nın karşılıklarını ödül ve ceza olarak alabilmesi için Tan-
rı’ya ihtiyaç vardır.

 
 Tanrının varlığına ilişkin bu kanıtlamasıyla Kant, aşa-

ğıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A) Evrendeki her şeyin bir ölçüye dayandığını

B) Tanrının mükemmeliğini

C) Evrenin nedensellik ilkesine göre işlediğini

D) Evrensel ahlak ilkelerine uygun yaşamayı

E) Ahiret hayatının adaletin bir gereği olduğunu

39. “…Size Bomba Sırtı olayını anlatmadan geçemeyece-
ğim. Karşılıklı siperler arasındaki uzaklık sekiz metre. 
Yani ölüm kesin… Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulma-
macasına tamamen şehit oluyor, ikincidekiler onların 
yerine gidiyor. Fakat imrenilecek ölçüde bir ılımlılık ve 
razı oluşla biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakika-
ya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir zaaf göstermiyor; 
sarsılmak yok! Okuma bilenler, ellerinde Kur’an-ı Ke-
rim, cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler keli-
me-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki 
ruh gücünü gösteren şaşılacak derecede ve kutlanıla-
cak bir örnekliktir. Emin olunuz ki Çanakkale Muhabe-
resi’ni kazandıran, bu yüksek ruhtur.”

 Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerin hangisinin öne-
mine dikkat çekmektedir?

A) Dinin motivasyon gücüne

B) İtaat etmenin önemine

C) Körü körüne inanmanın zararlarına

D) İnsanın yaşam hakkının üstünlüğüne

E) Dinin, ilerlemeye ve gelişmeye engel olmadığına

38. İslam dini, sadece çevre ve beden temizliğini övmekle 
kalmaz, aynı zamanda ruh temizliğine de önem verir.

 Aşağıdaki hadislerden hangisinin ruh temizliğine 
dikkat çektiği söylenebilir?

A) “Bir yerde tâûn (veba) bulunduğunu işitirseniz ora-
ya girmeyin. Bulunduğunuz yerde meydana gelmiş 
ise oradan da çıkmayın.”

B) “Ümmetime zor gelmeyecek olsaydı her namaz ön-
cesinde dişlerin fırçalanması ve temizlenmesini em-
rederdim.”

C) “İnsanların yolundan diken, taş ve kemik (gibi zarar 
veren şeyleri) kaldırman sadakadır.”

D) Rutubette demirin paslandığı gibi, günah kiri kalbi 
paslandırır. Kalbin cilası, ölümü çok hatırlamak ve 
Kur’an-ı Kerim okumaktır.

E) “Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir bitki ekerse, 
ondan kuş, insan ve ya hayvan yerse bu, onun için 
sadaka olur.”
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45. İnsanlara korku salarak ve sindirerek yönetimde kalan 
birinin yöneticiliği ve yönetimi kanunlara uygun olsa da 
meşru değildir. Eğer halkın gönülden bir kabullenmesi 
ve tâbi olma durumu yoksa, söz konusu yönetim gay-
ri meşrudur ve toplum, bulacağı ilk fırsatta bu yönetim-
den kurtulmaya çalışır. Toplumların yöneticilerine belir-
li sınırlar içerisinde içtenlikle tâbi olmaları, yönetimi des-
teklemeleri, o yönetimi toplum nazarında meşru kılar. 
Bu durumda, yönetme hakkını elinde tutan, bunu kul-
lanmaktan dolayı sorgulanamaz.

 Parçaya göre meşruiyetin ölçütü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Halkın rıza göstermesi

B) Anayasaya uygunluk

C) Özgürlük ve eşitlik

D) Yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi

E) Kurucu iradenin kabulü 

44. Felsefenin bir bakıma sorularla doğduğu, büyüdüğü ve 
geliştiği söylenebilir. Onu yönlendiren ve dinamik olma-
sını sağlayan hep soru sormak olmuştur. Bu sorular, 
madde ile sınırlı hayatımızı aşan sorulardır. Felsefe, du-
yularımızın bildirdiği dünyayı pozitivist bir anlayışla de-
ğerlendiren bilimler gibi sadece olaylar arasındaki se-
bep - sonuç ilişkilerinin açıklanmasıyla tatmin olmaz. Çün-
kü felsefe, sadece görüneni sorgulamakla kalmayan, 
verilen cevaplarla da pek tatmin olmayan bir etkinliktir. 
Bu bakımdan felsefenin soruları da hep varlığın, varolu-
şun özüne yönelik, aklı zorlayan sorular olmuştur.

 Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Felsefe sorularının cevaplanması güçtür.

B) Felsefenin alanı soyut alanla sınırlıdır.

C) Felsefi düşünüş sorularla beslenir.

D) Felsefe var olanların ilk nedenlerine ulaşmaya çalışır.

E) Felsefe diğer disiplinlerin verdiği bilgilerle yetinmez.

43. Filozoflar, insanlığın düşünsel etkinliğinde önemli bir 
dönüşüm sağladılar. Onların katkısıyla hakikatin arayı-
şında engel oluşturan geleneksel bakış yıkıldı. Otorite-
lerin ve mitolojinin yerini aklın gücü aldı. Böylece insan-
lık eleştirel düşünce etkinliğini kazandı.

 Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap ni-
teliği taşımaktadır?

A) Felsefe nesnel bakışa sahip midir?

B) Bilimin felsefi düşünceye etkisi var mıdır?

C) Felsefi düşünüşte ön yargılar etkili midir?

D) Felsefenin insan yaşamındaki işlevi nedir?

E) Felsefi düşünce filozoftan bağımsız düşünülebilir mi?

42. Felsefe varlığı bir bütün olarak ele aldığı için başlangıç-
ta felsefeyle bilimler iç içeydi. Örneğin fizik, 19. yüzyıla 
kadar doğa felsefesi içinde idi. Rönesans’la birlikte bi-
limler giderek felsefeden ayrışmaya başlamıştır. Özel-
likle insanların belli konular üzerinde yoğunlaşmasıyla 
o güne kadar felsefede tartışılagelen problemler hak-
kında kesin denilebilecek bilgilere ulaşmaları, bu bilgi-
lere dayalı olarak üretilen teknolojinin insan hayatında 
test edilmesiyle bu ayrışma artarak devam etmiştir. An-
cak tüm bu gelişmeler felsefenin bilimle ilişkisini bitir-
memiştir. Bu kez felsefe, bilimin verilerini ya doğrudan 
ya da bu verilerin insan hayatı üzerindeki sonuçlarını 
dolaylı olarak sorgulamıştır.

 Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Uzmanlaşma arttıkça bilim felsefeden bağımsızlaş-
mıştır.

B) Genel geçer bulgulara ulaşılması birtakım felsefi tar-
tışmaları bitirmiştir. 

C) Bilimler felsefeden farklı olarak konularında daha se-
çicidir.

D) Bilimlerin felsefeden ayrılması birdenbire olmamış-
tır.

E) Bilimsel çalışmalar sonucunda felsefenin kuşkucu 
niteliği azalmıştır.

Değerlendirme;
Cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi alanında 36., 37., 38., 39. ve 40. cevap alanlarında herhangi bir işareti olanların bu 
cevapları dikkate alınacak değerlendirme bu cevaplar üzerinden yapılacaktır. Cevap kağıdının 36., 37., 38., 39. ve 40. ce-
vap alanlarında herhangi bir işareti bulunanlar, aynı zamanda cevap kâğıdının 41., 42., 43., 44. ve 45. cevap alanlarında da 
işaretleme yapmışlarsa bu adayların 36-40 arası işaretlemeleri değerlendirmeye alınacak; 41-45 arası işaretlemeleri dikka-
te alınmayacaktır.

Cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi alanında 36-45. cevap alanlarında herhangi bir işareti bulunmayanların değerlendir-
me işleminde ilk 40 soru dikkate alınacaktır.

Sınav sonrası yapılacak düzeltme istekleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
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1.   

,

1–
2
1

2 0 252– +

 işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 B) 1\Ş C) 1\ß D) 1\à E) 2

4.  (1 – 1\á) . (1 – 1\â) . (1 – 1\ã) . 
....

 . (1 – 1\A) = 2\á

 olduğuna göre,  a  kaçtır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 15

5. a  doğal sayı,  x,625  ondalık sayıdır.

   
a

24
 = x,625

 olduğuna göre,  a  sayısının  24  ile bölümünden ka-

lan kaçtır?

A) 5 B) 9 C) 15 D) 16 E) 20

2. a, b, c  tam sayıları için,

   a – b < 0  ,   b – c < 0  ,   a . c = –2

 olduğuna göre,  a + b + c  toplamı en çok kaçtır?

A) –1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

3. Üç basamaklı  ab0  doğal sayısı rakamları toplamının  

60  katına eşittir.

 Buna göre, iki basamaklı  ba  doğal sayısı rakamla-

rı toplamının kaç katıdır?

A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9

6.  a  negatif tek sayı

  b  pozitif çift sayı

 olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi sıfır olabilir?

A) a + b B) a + b – 2 C) 3a + 4b

              D) 2a – b + 2               E) 2a + b + 4

TEMEL MATEMATÝK TESTi

 1. Bu testte sırasıyla,
  Matematik (1 – 31)
  Geometri (32 – 40)
  ile ilgili 40 soru vardır.
 2. Cevaplarýnýzý, ce vap kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrılan kısmına iþaretleyiniz.
 3. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır.
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12. x2 + y2 = 10   ve   x . y = 5   olduğuna göre,

   (x + y – 4) . (x + y + 4)

 işleminin sonucu kaçtır?

A) 4 B) 9 C) 14 D) 17 E) 24

8.   [(– 1\ä)

2
]

 –1

 = x3

 eşitliğini sağlayan x gerçel sayısı kaçtır?

A) – 4 B) – 1\à C) 1\ä D) 2 E) 4

7. 27 . k . 9  çarpımı  3  tabanında yazıldığında  10  ba-

samaklı bir sayı elde edildiğine göre,  k  aşağıdaki-

lerden hangisi olabilir?

A) 1 B) 3 C) 9 D) 27 E) 81

9.   a = 3ñ2

 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi rasyonel 

sayıdır?

A) a2 B) a3 C) a4 D) a5 E) a8

11.   
xy + 3x – 3y – 9

xy – 3x – 3y + 9

 ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) 
x – 3

x + 3
 B) 

y – 3

y + 3
 C) 

x + 3

y – 3

                  D) 
x + 3

x – 3
                      E) 

y + 3

y – 3

13. b > 2  olmak üzere,

   
3

4 – a
 – 

1

b – 4
 = 1

   
1

4 – a
 + 

5

b + 4
 = 1

 olduğuna göre,  b  kaçtır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 7\Ş E) 3

10. a  pozitif tam sayı olmak üzere,

   EBOB (a, 210) = 25

 şartına uyan a sayısının  210 ’dan küçük olan değer-

lerinin toplamı kaçtır?

A) 29 B) 210 C) 211 D) 212 E) 213
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17.   a\B = 5\â    ve    b\C = 9

 olduğuna göre; a, b, c sayıları sırasıyla aşağıdaki-

lerden hangileriyle orantılıdır?

A) 15, 16, 4 B) 10, 12, 90 C) 15, 18, 2

                  D) 10, 15, 5                E) 15, 12, 2

15. Bir beden eğitimi öğretmeni 6 öğrencisinden aşağıda-

ki şartlara uygun şekilde arka arkaya sıralanmalarını is-

tiyor:

 ` Sıra doğrusal olsun.

 ` Mesafeler, metre cinsinden pozitif tam sayı olsun.

 ` Art arda gelen öğrenciler arasındaki mesafeler, kü-

çükten büyüğe doğru sıralı olsun.

 ` Art arda olsun ya da olmasın herhangi iki öğrenci 

arasındaki mesafenin alabileceği değerler birbirle-

rinden farklı olsun.

 Buna göre, başta ve sonda bulunan iki öğrenci ara-

sındaki mesafe en az kaç metre olabilir?

 (Öğrencilerin kapladığı yer hesaba katılmayacaktır.)

A) 16 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

14. Sıfırdan farklı  x  ve  y  sayıları için,

   €�\Y€ = – �\Y

 eşitliği sağlanıyor.

 Buna göre,

 I. x  negatif ise  y  negatiftir.

 II. y  pozitif ise  x  negatiftir.

 III. x + y  pozitif ise  x  pozitiftir.

 ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

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

                   D) I ve II                   E) II ve III

18. Yaşları ardışık tam sayı olan Büşra, Derya, Canan ve 

Ayşe adlı dört kardeşin yaşları toplamı 94’tür. Ayşe, 

Büşra’dan 2 yıl önce, Derya da Büşra’dan 1 yıl sonra 

doğmuştur.

 Buna göre, Ayşe ile Canan’ın yaşları toplamı kaçtır?

A) 45 B) 46 C) 47 D) 48 E) 49

16. x  negatif tam sayıdır.

  a = 
2x

3
 ,     b = 

3x

4
 ,     c = 

4x

5

 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

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

                  D) c < b < a             E) c < a < b
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22. Etiket fiyatı 560 lira olan bir fırın defolu olduğu için

 480 liraya satılarak maliyet fiyatının % 20 ’si kadar

 daha az kâr elde edilmiştir.

 Buna göre, bu fırın etiket fiyatıyla satılsaydı % kaç 

kâr elde edilecekti?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 55 E) 6020. 

 Yukarıdaki grafikte, bir binanın boyanması işinde çalı-

şan A, B, C işçilerinin boyadıkları alanın zamana bağlı 

doğrusal değişimi gösterilmiştir. Üç işçi beraber çalış-

tıklarında bu binayı 15 günde boyayabilmektedirler.

 Buna göre, C işçisi bu binayı tek başına kaç günde 

boyayabilir?

A) 96 B) 84 C) 72 D) 64 E) 32

2

�

�

��������������")�

�3

��

�

4�"����5'��� 	

23. Bir merdivenin basamaklarını 3’er 3’er çıkan bir kişi ka-

lan son basamağı çıkmayıp geriye dönerek basamak-

ları 4’er 4’er iniyor. İnişte attığı son adımında 2 basa-

mak inerek merdiveni bitiriyor.

 Çıkarken ve inerken toplam 25 adım attığına göre, 

merdiven kaç basamaklıdır?

A) 31 B) 43 C) 48 D) 55 E) 67

19. 

 Elinde eş boyda 24 kırmızı, 11 beyaz ve 9 siyah çubuk 

bulunan Ramiz bu çubukları yukarıdaki gibi birleştire-

rek mümkün olduğu kadar çok sayıda altıgen oluştu-

ruyor.

 Kullandığı kırmızı çubukların sayısı K,  kullandığı be-

yaz çubukların sayısı B olduğuna göre,  K – B  en çok 

kaçtır?

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

21. 

 A şehrinden V1 hızıyla hareket eden bir hareketli B şeh-

rine 6 saatte, B şehrinden V2 hızıyla hareket eden ikin-

ci bir hareketli de A şehrine 9 saatte varabiliyor.

 Buna göre, A ve B şehirlerinde bulunan bu iki hare-

ketli hızlarını değiştirmeden aynı anda ve aynı yön-

de hareket etselerdi kaç saat sonra A’daki hareket-

li B’deki hareketliye yetişirdi?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

� �

6� 6)6)
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27. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri, E evrensel küme-

sinin alt kümeleri olduğuna göre,

   (E – A) Ç B

 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 (Xı, X kümesinin tümleyenini göstermektedir.)

A) A B) B C) B – A D) Bı – Aı E) E – B

28. Reel sayılarda tanımlı  :  işlemi,

   a : b = 
{

 

a + 2b

4
  ,    a < b  ise

a – 2b

2
  ,    a ³ b   ise

 şeklinde veriliyor.

 Buna göre,  1 : (4 : 1\Ş)  işleminin sonucu kaçtır?

A) – 5\Ş B) – 1 C) 0 D) 1\Ş E) 1

25. Bir hasta üç çeşit ilaçtan;

 1. ilacı günde 3 kez 1 er tane,

 2. ilacı günde 2 kez 1 er tane,

 3. ilacı günde 1 tane

 kullanıyor.

1. İlaç 2. İlaç 3. İlaç

Pazartesi \ \
Salı \
Çarşamba \ \
Perşembe \ \
Cuma \
Cumartesi \ \
Pazar \

 Yukarıdaki tabloda, pazartesi günü ilaç kullanmaya baş-

layan hastanın bir hafta boyunca bu üç ilacı kullanaca-

ğı günler gösterilmiştir.

 Her hafta aynı tabloya göre ilaçlarını kullanan bu 

hasta, üçüncü ilacın on dördüncüsünü kullandığı 

güne kadar, birinci ve ikinci ilaçtan toplam kaç ta-

ne kullanmıştır?

A) 50 B) 52 C) 54 D) 56 E) 58

26. Bir tüccarın 60’ar liradan sattığı A ve B ürünlerinin ma-

liyetleri sırasıyla 45 ve 30 liradır. A’nın maliyeti 40 lira-

ya düşerken B’nin maliyeti 40 liraya çıkıyor.

 Tüccarın bu iki ürünün satışından elde edeceği kâr 

oranının başlangıçtakiyle aynı olması için, bu iki ürü-

nü toplam kaç liraya satması gerekir?

A) 120 B) 124 C) 125 D) 128 E) 130

24. Koray’ın on günlük bir çalışma programında çözdüğü 

günlük soru sayıları sırasıyla 120, 150, 150, 180, 200, 

240, 180, 180, 210 ve 100’dür.

 Bu dağılıma göre,

 I. Mod (tepe değeri) 180’dir.

 II. Medyan (ortanca) 200’dür.

 III. Ranj (açıklık) 140’tır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

                  D) II ve III                   E) I, II ve III
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30. x > 1  olmak üzere, x ve y  pozitif tam sayılardır.

   25 º 1   (mod x)

   x º y     (mod 5)

 olduğuna göre,  x + y  toplamının en küçük değeri 

kaçtır?

A) 32 B) 30 C) 28 D) 26 E) 24

32. 7 8 2

� . �

3�

9

ABCD bir dikdörtgen

 [EF] açıortay

 |AE| = |EB|

 |DF| = 1 cm

 |FC| = 5 cm

 |FE| = x

 

 Yukarıdaki verilere göre,  x  kaç cm dir?

A) 2ñ3 B) 4 C) 3ñ2 D) 2ñ5 E) 5

33. �

� . 2:3

7

��

9

ABC bir üçgen

 |AD| = |DC| = |DE|

 |BD| = 10 cm

 |BE| = 5 cm

 |EC| = 6 cm

 |AB| = x

 Yukarıdaki verilere göre,  x  kaç cm dir?

A) 10 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20

34. 

7

2

�

�* 9

� ABCD bir kare

 B(k, 2)

 D(4, 6)

 Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö-

re, OC doğrusunun eğimi kaçtır?

A) 1\Ş B) 4\á C) 5\ä D) 2\ß E) 3\à

31. Hamza  A, B, C, D, E  harflerinin her birini birer karta ya-

zıyor. Bu kartları beş farklı kutuya rastgele atıyor.

 Hamza'nın sessiz harflerin her birini birbirinden fark-

lı kutulara, sesli harfleri aynı kutuya atmış olma ola-

sılığı kaçtır?

A) 4\á B) 1\á C) Ê/ë D) 
12

125
 E) 1\à

29. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı  f  fonksiyonu

   f(x + y) = f(x) + f(y) + xy

 şeklinde veriliyor.

 f(1) = 1  olduğuna göre,  f(3)  kaçtır?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4
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35. Analitik düzlemde

  (x, y) = (1, 0) + k(2, 1) 

 doğrusunun üzerinde  A(3, a)  ve  B(b, 4)  noktaları alı-

nıyor.

 Buna göre, [AB] doğru parçasının ifade edilebilme-

si için  k  hangi aralıkta değerler almalıdır?

A) 1 £ k £ 4 B) 1 £ k £ 6 C) –1 £ k £ 4

                 D) –4 £ k £ – 1        E) –3 < k < – 2

36. 

7 2

8

.

�� 3�)

ABCD bir kare

 DBEF yamuk

 [FE] // [DB]

 |FE| = 6 cm

 |AB| = 5ñ2 cm

 C  [FE]

 Yukarıdaki verilere göre, Alan(DBEF) kaç cm2 dir?

A) 24 B) 20ñ2 C) 30 D) 36 E) 40

37. Yaşar Usta, tavan yüksekliği 3 metre olan atölyesinin 

ortasında bulunan yarıçapı 1 metre olan dik silindir şek-

lindeki kuyunun dibine indiğinde, göz hizası atölyenin 

zemininden 2 metre aşağıda kalıyor. Yaşar Usta kuyu-

nun dibinde gezinirken atölyesinin duvarlarını göreme-

mekte, yalnızca tavanın bir kısmını görebilmektedir.

 Buna göre, kuyunun dibindeyken Yaşar Usta’nın ta-

vandan görebileceği bölgenin alanı (yaklaşık) kaç 

m2 dir?

A) 4ã B) 9ã C) 16ã D) 25ã E) 36ã

38. 

��� �

�

27�

ABC bir dik üçgen

 [AD]  açıortay

 [AC] ^ [BC]

 m(AéBC) = 40°

 m(AéDC) = à

 Yukarıdaki verilere göre,  à  kaç derecedir?

A) 80 B) 75 C) 70 D) 65 E) 60

39. 

 EùBC,  O  merkezli çember yayı

 B, teğet değme noktası,   |AE| = |ED|

 m(CéAB) = à ,  m(CéOB) = á

 Yukarıdaki verilere göre,  à  ile  á  arasındaki bağın-

tı aşağıdakilerden hangisidir?

A) á = 2à B) á = à + 45 C) á = 3à

             D) á = à + 60                   E) á = 4à

�
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O, yarım çemberin 

merkezi

 ABC bir üçgen

 |AD| > |DC|

 |OD| = 6 cm

 |AB| = 8ñ2 cm

 Yukarıdaki verilere göre, |AD| – |DC| farkı kaç cm 

dir?

A) 4 B) 2ñ5 C) 2ñ6 D) 4ñ2 E) 6
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3. Bir öğrenci, saf su ile tamamen dolu kapalı kabın su ile 

birlikte hacmini 1000 cm3, kütlesini 1020 g ölçüyor. Saf 

suyun özkütlesi 1 g/cm3, kabın yapıldığı maddenin öz-

kütlesi 3 g/cm3 tür.

 Buna göre, kabın kütlesi kaç g dır?

A) 10 B) 50 C) 40 D) 30 E) 20

1. Periyodik bir dalga kaynağı dakikada 30 dalga üretmek-

tedir. Ardışık bir dalga tepesi ile bir dalga çukuru ara-

sındaki yatay uzaklık 3 cm dir.

 Buna göre, bu dalgaların yayılma hızı kaç cm/s dir?

A) 1 B) 5 C) 10 D) 2 E) 3

2. Hacimleri 4V, 3V olan eşit ha-

cim bölmeli K, L dik silindir-

leri ile K nin üzerine konulan 

P cismi bir sıvı içinde şekilde-

ki gibi dengededir.

 P cismi K nin üzerinden alınıp, L nin üzerine kondu-

ğunda, cisimlerin denge konumu aşağıdakilerden 

hangisi gibi olabilir?
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4. 

 T sıcaklığında aynı boyda olan K, L, M çubuklarının uza-

ma katsayıları sırasıyla à, 2à, à dır. Birer uçlarından du-

vara tutturulmuş K, M çubuklarının diğer uçlarına ipler-

le asılan L çubuğu şekildeki gibi dengede kalıyor. Çu-

bukların sıcaklıkları DT kadar değiştirilip denge sağlan-

dığında iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri de-

ğişmiyor.

 Buna göre, çubuklara aşağıdaki işlemlerden hangi-

si uygulanmış olabilir?

 (K, L, M çubukları genleşme sonucunda bükülmüyor.)

K’ye L’ye M’ye

A) Soğutma Isıtma Soğutma

B) Soğutma Soğutma Isıtma

C) Isıtma Isıtma Isıtma

D) Isıtma Soğutma Soğutma

E) Isıtma Isıtma Soğutma

 =  =

��	��

�!<�� �!<��
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FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ

 1. Bu testte sırasıyla,
  Fizik (1 – 14)
  Kimya (15 – 27)
  Biyoloji (28 – 40)
  ile ilgili 40 soru vardýr.
 2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına iþaretleyiniz.
 3. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır.



2012 - 2013 GÜVEN-DER YGS28

A A A

7. 

 Yarıçapları sırasıyla rK, rL olan K, L dişlileri Şekil-I deki 

konumda duruyor. K dişlisi ok yönünde  3\à  devir yap-

tığında L dişlisinin görünümü ilk kez Şekil-II deki gibi 

oluyor.

 Buna göre, r oranı kaçtır?

A) 2\ß B) 3\à C) 1\ß D) 1\à E) 1\Ş

0
>

�0 �>
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5. 

 Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın K, L muslukları ka-

palı iken su düzeyleri arasındaki fark h dir.

 Buna göre,

 I. Yalnız K musluğunu açmak

 II. Yalnız L musluğunu açmak

 III. K ile L musluklarını birlikte açmak

 işlemlerinden hangileri yapılırsa su düzeyleri arasın-

daki fark sıfır olur?

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

               D) I ya da II                   E) I ya da III

@�<�
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8. Özdeş K, L, M mıkna-

tısları sürtünmesiz ya-

tay bir düzlemde tutu-

lurken O noktasından 

geçen yatay düzleme 

dik eksen etrafında dö-

nebilen pusula iğnesi 

şekildeki gibi dengede 

kalıyor.

 Buna göre, K ya da L mıknatısı kaldırıldığında pusu-

la iğnesinin denge konumu aşağıdakilerden hangi-

si gibi olabilir?

 (Yerin manyetik alanının etkisi önemsenmeyecektir.)
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6. 

 Karanlık bir ortama konulan küresel ışık kaynağı ile to-

pun düşey kesiti Şekil-I deki gibidir.

 

 Kaynağa bakan bir gözlemci Şekil-II deki gibi bir ışıklı 

bölge görüyor.

 Gözlemcinin Şekil-III teki gibi bir ışıklı bölge görme-

si için, küresel ışık kaynağı, top ve gözlemciden han-

gileri düşey yukarı hareket etmelidir?

A) Yalnız top

B) Yalnız küresel ışık kaynağı

C) Yalnız gözlemci

D) Top ya da gözlemci

E) Küresel ışık kaynağı ya da top

0'��#��
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9. 

 Birbirine paralel K, L düzlem aynalarının ortasına konu-

lan noktasal S cisminin, her iki aynada sonsuz sayıda 

görüntüsü oluşuyor.

 S cismi ok yönünde hareket ettiğinde, L aynasına 

şekildeki gibi bakan bir gözlemci, bu aynada kendi-

sine en yakın olan ilk üç görüntüyü hangi yönde ha-

reket ediyor görür?

1. görüntü 2. görüntü 3. görüntü

A) + x – x + x

B) – x + x – x

C) + x + x – x

D) – x – x – x

E) + x + x + x

� D9E9

0 >

10. 

 Özdeş ve türdeş oniki tane ince metal çubuk dörder 

dörder birleştirilerek K, L, M çubukları elde ediliyor. Bu 

çubuklar eşit boydaki iplerle O noktasından tavana asıl-

dıklarında şekildeki gibi dengede kalıyor.

 K, L, M çubuklarının yere göre potansiyel enerjileri 

sırasıyla EK, EL, EM olduğuna göre, bunlar arasında-

ki ilişki nedir?

A) EK < EL < EM  B) EL < EM < EK

C) EL < EK < EM  D) EM < EL < EK

              E) EK = EL = EM

 =
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12. Elektrikle yüklü K, L elektroskopları, topuzlarından bir-

birine dokundurulduğunda K nin yaprakları biraz kapa-

nıyor.

 Buna göre, L nin yapraklarında;

 I. Daha çok açılma

 II. Tümüyle kapanma

 III. Önce tümüyle kapanma sonra açılma

 I, II, III ile verilenlerden hangileri gerçekleşebilir?

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

                  D) I ya da II                  E) Yalnız I

11. 

 Paralel raylarda birbirlerine doğru 2Áv, – Áv sabit hızlarıy-

la ilerleyen X, Y trenlerinin t0 = 0 anındaki konumları şe-

kildeki gibidir. X in ön ucu ile Y nin son ucu t anında, X 

in son ucu ile Y nin son ucu da 2t anında yan yana ge-

liyor. 

 X treninin boyu æX, Y ninki æY olduğuna göre, ç ora-

nı kaçtır?

A) 1\à B) 4 C) 1\Ş D) 2 E) 1

E �<
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13. Isıca yalıtılmış kapalı bir kaba katı haldeki K, L madde-

leri birbirine dokunacak biçimde konuluyor. Isıl denge 

sağlanıncaya kadar geçen sürede K nin sıcaklığının sü-

rekli azaldığı gözleniyor.

 Bu süreçte, L nin sıcaklığı için aşağıdakilerden han-

gisi kesinlikle söylenemez?

A) Sürekli sabittir.

B) Sürekli artar.

C) Sürekli azalır.

D) Önce değişmez sonra artar.

E) Önce artar sonra değişmez.
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17. 

 15 °C de kütlece % 20 lik 375 gram X çözeltisinin sıcak-

lığı su miktarı değişmeden 60 °C ye çıkarıldığında 45 

gram X katısı çökmektedir.

 Buna göre, X katısının 60 °C deki çözünürlüğü (m) 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-

tir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 40

FB%'�'��'���CG����C�#!�
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16.  I2 + HClO + H2O ® HIO3 + HCl

 Yukarıdaki tepkime denklemi ile ilgili aşağıdaki ifa-

delerden hangisi yanlıştır? (1H, 8O)

A) İndirgenme-yükseltgenme tepkimesidir.

B) Toplam yük korunmuştur.

C) HIO3 ün katsayısı 2 alınarak denklem denkleştirildi-

ğinde HCl nin kat sayısı 5 olur.

D) I2 yükseltgen özellik göstermiştir.

E) HClO nun yapısındaki Cl indirgenmiştir.

18. Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin sulu çözeltilerinin tur-

nusol kağıdına etkisi (\) işareti ile belirtilmiştir.

 

 Buna göre, turnusol kadığına etkisi yanlış olarak ve-

rilen bileşiğin yaygın veya genel adı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kezzap B) Sirke asidi C) Hidrojen klorür

             D) Sülfirik asit         E) Çamaşır sodası

Bileşik
Turnusol kağıdını
kırmızıya çevirir

Turnusol kağıdını
maviye çevirir

CH3COOH \

Na2CO3 \

HCl \

H2SO4 \

HNO3 \

19. Aşağıdaki taneciklerden Xa, Yb ve Zc  2. periyot soy ga-

zı ile Td ve Qm ise 3. periyot soy gazı ile eşit sayıda elekt-

ron içermektedir.

 Buna göre, hangi taneciğin yükseltgenme basama-

ğı en küçüktür?

A) 13Xa B) 11Yb C) 9Zc

                    D) 15Td                        E) 17Qm

15. Aşağıdaki tabloda X, Y, Z arı maddelerinin normal eri-

me ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir.

 

 Buna göre; X, Y ve Z arı maddeleriyle ilgili aşağıda-

ki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 (Arı su 0 °C de donar, 100 °C de kaynar.)

A) Dış basıncın artması X’in kaynama sıcaklığını artırır.

B) Aynı koşullarda Y sıvısının moleküller arası çekim 

kuvveti Z’ninkinden küçüktür.

C) Oda koşullarında X için genleşme kat sayısı ayırt edi-

cidir.

D) 1 atm basınçta saf suyun sıvı olduğu sıcaklık aralı-

ğında Y katı halde görülmez.

E) Aynı sıcaklıkta X’in uçuculuğu Y’ninkinden fazladır.

Madde
Erime

sıcaklığı (°C)
Kaynama

sıcaklığı (°C)

X –74 –10

Y –5 44

Z 28 104

14. 

 İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerden oluşan şekil-

deki devrede K, L, M, N, P anahtarlarından hangisi 

kapatıldığında lamba en parlak yanar?

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

0 > , - �
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23. Bir öğrenci farklı miktarlardaki  C(k)  ile  O2(g) nin tam 

verimli tepkimelerini incelediğinde oluşan bileşikler ile 

kütlelerini ve artan maddeleri aşağıdaki tabloda göster-

miştir.

 

 Buna göre, deneyler sonucunda bu öğrenci;

 I. Katlı oranlar

 II. Kütlenin korunumu

 III. Sabit oranlar

 kimya kanunlarından hangilerine ulaşabilir?

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

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

Başlangıç maddeleri 
ve kütleleri

Oluşan bileşik
ve kütlesi

Artan
madde

ve kütlesi

12 g C(k) , 16 g O2(g) 28 g CO(g) –

12 g C(k) , 32 g O2(g) 44 g CO2(g) –

6 g C(k) , 20 g O2(g) 22 g CO2(g) 4 g O2(g)

21. CaO bileşiği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadeler-

den hangisi yanlıştır? (20Ca , 8O)

A) Bileşikteki Ca nın katman elektron dizilimi: 2 – 8 – 8 

dir.

B) Bileşikteki O nun katman elektron dizilimi: 2 – 8 dir.

C) Birim hücrelerden oluşan iyonik kristaldir.

D) Bileşikteki Ca ve O oktet kuralına uymuştur.

E) Ca ve O’nun elektronlarını ortaklaşa kullanması so-

nucu CaO bileşiği oluşmuştur.

24. Saf X katısı ve bu katının saf su ile oluşturduğu karışım 

ile ilgili;

 – Saf X(k) in çözünmesi ekzotermiktir.

 – 25 °C de dibinde 60 gram X(k) bulunan 200 gramlık 

X çözeltisine sabit sıcaklıkta 80 gram su ilave edil-

diğinde çözelti kütlesi 300 gram olmaktadır.

 bilgileri veriliyor.

 Buna göre, saf X katısı ve karışımı ile ilgili aşağıda-

ki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X(k) in 25 °C deki çözünürlüğü 25 g/100 g su dur.

B) X(k) in saf sudaki çözünme denklemi

 X(k) + H2O(s) ® X(suda) + ısı  şeklinde olabilir.

C) Son karışımda çözünmüş halde 80 gram X vardır.

D) Karışıma bir miktar X(k) ilave edilirse çözelti kütlesi 

değişmez.

E) Karışımın sıcaklığı 40 °C ye çıkarıldığında çözelti küt-

lesi 300 gramdan küçük olur.

22. Ayrımsal kristallendirme ile karışımların ayrılması iş-

lemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kristallendirilecek maddeler uygun çözücüde çözün-

melidir.

B) Çözünürlükleri farklı olan en az iki katı madde kulla-

nılır.

C) Sıcaklık değişimi ile karışımdaki maddelerin çözü-

nürlüğünün değişmesi gerekir.

D) Kristallendirmede madde katı olarak çöktürülür.

E) Bileşenler kaynama noktası farkı ile ayrılır.

20. Aynı cins moleküllerden oluşan X maddesine ait sıcak-

lık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.

 

 X maddesi için III. aralıkta esneklik kat sayısı ayırt 

edici olmadığına göre, X için aşağıdaki ifadelerden 

hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) X maddesinin tanecikleri I. bölgede en düzensiz hal-

dedir.

B) II. bölgede X’in potansiyel enerjisi artar.

C) I. ve III. bölgede X’in ortalama kinetik enerjisi artar.

D) III. bölgede buharlaşma vardır.

E) I. bölgede X maddesi sadece titreşim hareketi yapar.
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27. Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan aşağıdaki 

maddelerden hangisine ait bilgi yanlış verilmiştir?

Yaygın madde Bilgi

A) Çamaşır suyu Çamaşırları ağartıcı veya be-
yazlatıcı olarak kullanılır.

B) Cam Ana bileşeni kumdur (SiO2).

C) Deterjan Yapısında hidrofil ve hidro-
fob kısım içerir.

D) Seramik Porselene göre daha sert ve 
su geçirgenliği azdır.

E) Sabun Yağ asitlerinin NaOH veya 
KOH ile etkileşiminden elde 
edilen maddedir.

25. Lewis nokta yapısı

  � 2 �

 şeklinde olan molekül ile ilgili olarak aşağıdaki ifa-

delerden hangisi yanlıştır? (6C, 16S)

A) Adı karbon disülfürdür.

B) Moleküldeki C nin yükseltgenme basamağı +2 dir.

C) Kovalent bağ içerir.

D) Moleküldeki kısmi yük dağılımı  S
d–

 = C
d+

= S
d– 
şeklin-

dedir.

E) Molekül apolardır.

26. 

 Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirtilen X, Y, Z 

ve Q element atomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır?

A) X ile Z arasında oluşan bileşik suda çözünür.

B) Y 5. grup elementidir.

C) X ile Z kararlı bileşiklerinde aynı soygaz düzenine 

ulaşabilir.

D) Atom numarası en büyük olan Z dir.

E) Z metal, Q, Y ve X ise ametaldir.

Q
Y

X
Z

30. Sağlıklı bir bireyde böbreğe giren ve çıkan damar-

larda bulunan bazı maddelerle ilgili,

 I. Giren damardaki O2 > Çıkan damardaki O2

 II. Giren damardaki su < Çıkan damardaki su

 III. Giren damardaki üre < Çıkan damardaki üre

 karşılaştırmalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

29. K ® Damarsız bitkiler

 L ® İki yaşamlılar

 M ® Protistler

 N ® Şapkalı mantarlar

 Yukarıda verilen canlı gruplarının sahip olduğu a, b, c 

ve d özelliklerinin karşılığı aşağıda verilmiştir.

 a - Akciğer solunumu yapma

 b - Tohumla üreme

 c - Besin kofulu oluşturma

 d - Çeper taşıyan çok sayıda hücreden oluşma

 Buna göre, verilen canlı grupları ve sahip oldukları 

özelliklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır?

A) K - d B) L - a C) M - c

                     D) N - d                      E) K - b

28. Aşağıdakilerden hangisi canlıların tümünde ortak 

olarak görülen özelliklerden biri değildir?

A) Ribozom bulundurma

B) Fagositoz ile hücreye besin alma

C) DNA ve RNA’nın ikisine birden sahip olma

D) Solunum sırasında pirüvik asit üretme

E) İhtiyacı olan ATP’yi üretebilme
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32. Bazı bitkilerde görülen kazık kök tipi ile ilgili olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bitkinin sıkıca toprağa bağlanmasında görev alır.

B) Baskın bir ana kök ve bu kökten çıkan çok sayıda 

yan kökten oluşur.

C) Bazı bitki türlerinde organik besin depolanmasında 

etkili olur.

D) Genellikle nemli ortamlara uyum sağlamış tek çe-

nekli bitki türlerinde bulunur.

E) Dıştan koruyucu doku tarafından kuşatılmıştır.

33. Nükleotit sayıları ve dizilişleri birbirinden farklı iki 

DNA molekülü arasında,

 I. Adenin bazı / Timin bazı

 II. Pürin bazları / Pirimidin bazları

 III. Guanin bazı / Adenin bazı

 IV. Pürin bazları / Toplam nükleotit

 V. Adenin bazı / Şeker

 oranlarından hangileri birbirinden farklı olamaz?

A) Yalnız V B) I ve IV C) II ve III

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

35. 

 Bitki ve hayvan hücrelerinde aynı makromolekül çe-

şidini sindirebilen ortak enzimlerin var olduğunu sa-

vunan bir araştırmacıya, yukarıdaki deney düzenek-

lerinden hangileri yeterli kanıt oluşturur?

A) Yalnız 1. deney düzeneği

B) 1. ve 3. deney düzeneklerinin her biri tek başına

C) 5. deney düzeneği hariç diğer düzeneklerin her bi-

ri tek başına

D) 1. ve 3. deney düzenekleri birlikte

E) 2. ve 4. deney düzenekleri birlikte
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36. Aşağıdaki hücresel yapılar bulundukları alem çeşi-

di sayısı açısından büyükten küçüğe doğru sırala-

nırsa hangisi dördüncü sırada yer alır?

A) Kloroplast B) Mitokondri C) Hücre duvarı

              D) Kontraktil koful         E) Ribozom

34. ` Kloroplastı olmayan X hücresi

 ` Kloroplastı olan Y hücresi

 ` Yeşil bir yapraktan alınan Z hücresi

 ` Otsu bir gövdeden alınan T hücresi

 ` Bir mantardan alınan V hücresi

 Yukarıda verilen hücrelerden kaç tanesinin fotosen-

tez yapmadığı kesindir?

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

31. Kan grupları ile ilgili olarak bir aileye ait soy ağacı aşa-

ğıda verilmiştir.

 

 Bu soy ağacında numaralandırılmış bireylerden han-

gileri kesinlikle heterozigottur?

A) 1 ve 4 B) 3 ve 4 C) 5 ve 6

         D) 1, 2, 3 ve 5             E) 1, 2, 5 ve 6
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38. ` K bireyi; döllenmeyen yumurta hücresinden oluş-

muştur.

 ` L bireyi; deniz yıldızından kopan bir parçadan ge-

lişmiştir.

 ` M bireyi; bir bira mayasının iki eşit parçaya bölün-

mesiyle oluşmuş bireylerden biridir.

 ` N bireyi; bir bitkiden koparılan dal parçasının top-

rağa dikilmesi sonucu üretilmiştir.

 ` P bireyi; eşit büyüklükte iki gametin birleşmesiyle 

oluşan zigottan gelişmiştir.

 Yukarıda oluşumlarıyla ilgili bilgiler verilen K, L, M, 

N ve P bireylerinin üreme şekilleri ile ilgili aşağıda-

kilerden hangisi yanlıştır?

A) K bireyi ® Partenogenez ile üreme

B) L bireyi ® Rejenerasyon ile üreme

C) M bireyi ® Tomurcuklanma ile üreme

D) N bireyi ® Vejetatif üreme

E) P bireyi ® Eşeyli üreme

37. Bir bitkinin gündüz vakti dış ortamla arasındaki madde 

alışverişiyle ilgili olarak aşağıdaki şekil verilmiştir.

 

 Şekilde alışverişi numaralarla gösterilen maddeler-

le ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru-

dur?

A) I - H2O

B) II - CO2

C) III - O2

D) IV - Mineral

E) V - Glikoz
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39. Substrat miktarının sınırlı olduğu bir ortamda enzim mik-

tarı sürekli artırılmış ve t1 anında reaksiyonlar tamam-

lanmıştır.

 

 Buna göre, reaksiyonlarla ilgili yukarıdaki grafikler-

den hangileri yanlıştır?

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

                  D) I ve II                   E) I, II ve III
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40. Farklı canlı gruplarından oluşan bir besin zincirine ait 

biyokütle piramidi aşağıda verilmiştir.

 

 Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Biyolojik
birikimin en
az olduğu 

canlı grubu

En fazla
organik besin

aktarılan
canlı grubu

İkincil tüketici-
lerin azalması
sonucu sayısı 
artabilen canlı 

grubu

A) I II III ve IV

B) IV III Yalnız III

C) I III Yalnız IV

D) IV I Yalnız III

E) I II II ve IV
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BASIN DUYURUSU
(15 Şubat 2013)

2013-YGS’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorularının Yer Alması

2013-2014 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yer-

leştirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen 2013-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 06-07.12.2012 tarihli ve 2012.29.1270-1271 sayılı kararları ile kabul edilerek 

yayımlanmıştır. 2013-ÖSYS’ye ilişkin tüm işlemler Merkezimizce bu Kılavuz doğrultusunda hazırlanarak uygu-

lamaya konulmuştur.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 01/02/2013 tarihli toplantısında; ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrencilere mahsus olmak üze-

re, 2013-YGS Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından bu öğrencilerin mu-

af tutulmasına ve söz konusu öğrencilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine YGS’de Sosyal Bilimler 

Testinde yer alan Felsefe alanından 5 soru sorulmasına karar verilmiştir.

Yükseköğretim Genel Kurulunun bu kararı ile 2013-YGS’de aşağıdaki uygulama yapılacaktır:

Sınav;

2013-YGS Sosyal Bilimler Testinde toplam 45 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 45 ce-

vap alanı bulunacaktır.

Tüm 2013-YGS adayları ilk 35 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır. Tüm adaylar soru kitapçığında yer 

alan ilk 35 sorunun tamamını cevaplayacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olan tüm adaylar Sosyal Bilimler Testinin 

ilk 40 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 41., 42., 43., 44. ve 45. felsefe alanı soru-

larını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğ-

renciler Sosyal Bilimler Testinin ilk 35 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 41., 42., 43., 44. ve 45. fel-

sefe alanı sorularını cevaplandıracaklardır. Bu adaylar, cevap kâğıdında 41., 42., 43., 44. ve 45. cevap alanlarını 

dolduracaklardır. Bu durumdaki adaylar, soru kitapçığındaki 36., 37., 38., 39. ve 40. Din Kültürü ve Ahlak Bil-

gisi alanı sorularını cevaplandırmayacaklar, cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretlemede bulunmaya-

caklardır.

Değerlendirme;

Cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi alanında 36., 37., 38., 39. ve 40. cevap alanlarında herhangi bir işareti olan-

ların bu cevapları dikkate alınacak değerlendirme bu cevaplar üzerinden yapılacaktır. Cevap kağıdının 36., 37., 

38., 39. ve 40. cevap alanlarında herhangi bir işareti bulunanlar, aynı zamanda cevap kâğıdının 41., 42., 43., 44. 

ve 45. cevap alanlarında da işaretleme yapmışlarsa bu adayların 36-40 arası işaretlemeleri değerlendirmeye alı-

nacak; 41-45 arası işaretlemeleri dikkate alınmayacaktır.

Cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi alanında 36-45. cevap alanlarında herhangi bir işareti bulunmayanların de-

ğerlendirme işleminde ilk 40 soru dikkate alınacaktır.

Sınav sonrası yapılacak düzeltme istekleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sınavda kullanılacak soru kitapçıklarının ilgili bölümünde de adaylara yönelik gerekli uyarı bulunacaktır.

Tüm 2013-YGS adaylarının sınav hazırlıklarını bu karara uygun olarak yapmaları yararlarına olacaktır.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 01/02/2013 tarihli kararı doğrultusunda 2013-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu yeniden düzenlenerek en kısa zamanda ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyunun 

bilgisine sunulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI












