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3. Uzun zamandır beni bu kadar sarsan, yaşantı ürünü bir 
kitap okumamıştım. Kitap bittikten sonra ne yeni bir ki-
taba başlayabildim ne de kitap hakkındaki düşüncele-
rimi yazabildim. Üstelik çok da eksik hissettim kendi-
mi. Deliler gibi sevdiğim, yaz aylarında ateş böcekleri-
nin gece şölenine hayran kaldığım Şile’de denizin di-
binde yatan koca gemiden hiç haberim olmamış. Bir 
geminin güvertesinden gökyüzüne bakarken kuşların 
“V” şeklinde göçüşünden bile.

 Bu parçada sözü edilen kitapla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Etkileyici olduğu

B) Bilgilendirici yönlerinin bulunduğu

C) Okuyanda farkındalık oluşturduğu

D) Özgün bir anlatımının olduğu

E) Gerçekçi nitelikler taşıdığı

4. (I) Cumhuriyet Dönemi Türk şiiri içinde Behçet Necati-
gil’in yerini belirlemek için bu dönemin şiir çizgisine ge-
nel hatlarıyla değinmekte yarar vardır. (II) NecatigiI, be-
lirli bir akıma bağIı kalmadan bütünüyle Türk şiiri gele-
neğinden beslenmiş bir şairdir. (III) Bu nedenle Cumhu-
riyet Dönemi Türk şiirinin panoramasını oluştururken 
onun sözlerine de başvurmak yerinde olacaktır. (IV) Cum-
huriyet Dönemi Türk şiiri güçlü üç kaynaktan beslenir: 
Divan şiiri, halk şiiri, Batı şiiri. (V) Yeni Türk şiiri ne bu 
kaynakları inkâr etmiş ne de körü körüne taklit yoluna 
gitmiştir. (VI) Tarihsel, kültürel tabandan gelen divan 
edebiyatı ve halk edebiyatı ile Batı kültür ve sanatının 
etkileri bağdaştırılarak sanatçıların yenilikçi çabalarıyla 
bütünleştirilmiştir. (VII) Böylece özgün, genç, gelişmeye 
ve yenileşmeye açık bir şiir oluşmuştur.

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-
raf hangi cümleyle başlar?

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

2. Bu sanatçının, eleştirmen olarak yazınımıza en önemli 
katkılarından biri, felsefe-edebiyat ilişkileri üzerine yaz-
dıklarıdır. Şiire, felsefenin gölgesini düşüren birinin ya-
zılarını okuyunca aklınızın, sınırlarını zorladığına şahit 
oluyorsunuz. 

 Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen-
ler, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Şiiri felsefeden yararlanarak ele alma - düşünsel ola-
rak daha geniş açılardan bakmayı sağlama

B) Yoruma dayalı şiirler yazma - birçok alanda bilgi sa-
hibi olma

C) Felsefi konuları işleme - bilinçli bir şekilde yapıt or-
taya koyma

D) Hayallerini şiirlerine yansıtma - gözlemlenen varlık-
ları daha iyi anlamamıza yardımcı olma

E) Şiiri felsefenin etkisinden kurtarma - duyguları akıl 
süzgecinden geçirmeye katkıda bulunma

1. (I) Halit Ziya Uşaklıgil’in Ferdi ve Şürekâsı romanında, 
yaşayışları ve değer yargıları farklı iki insanının evliliği 
anlatılır. (II) Birçok romanda abartılı süslenmiş bir vitrin 
gibi duran bu farklılık, Ferdi ve Şürekâsı’nın satır arala-
rına ustaca sindirilmiştir. (III) Romanda, sınıfları oluştu-
ran temel değer olarak maddî zenginlik veya fakirlik kar-
şımıza çıkar. (IV) Maddî zenginliğin, bireyleri her zaman 
mutlu etmediği; aksine bireyin his dünyasının, çoğu va-
kit zenginlikten önemli olduğu vurgulanmaya çalışılır. 
(V) Romanın sonunda iki kahraman da his dünyaların-
daki boşluğu dolduramadıklarını birkaç sayfa boyunca 
içtenlikle itiraf eder.  

 
 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 

kişisellik ötekilerden daha ağır basmaktadır?

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

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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8. Resim sanatıyla da uğraşan yazar, genç yaşlarda keş-
fettiği Rimbaud’nun ve Lautreamont’nun şiirlerini, bilgi-
lendirici yazılarıyla yazın dünyamızla tanıştırdı. Van Gogh, 
Fikret Mualla, Semiha Berksoy’un resimleri üzerine de 
yazılar yazdı. Yazdıkları, çağlara ve akımlara yetkin bi-
rer tanık, sıkı bir kaynak oldu. Son yapıtındaki yaşam, 
var oluş, ölüm, anlatı, zaman ve aşkı odağına alan öy-
külerinde okura pek nazik davranmıyor açıkçası. Onu 
sorularla yüzleştiriyor, farklı yanıtlarla afallatıyor. Bazen 
aforizma (özdeyiş) gücündeki cümlelerinin güzelliği baş-
ka yol bırakmadığı için bazen de öyküleme tekniği öy-
le gerektirdiği için okurundan hep dikkat istiyor. Zaman, 
okurun değil, kitabın sanki. Nasıl isterse öyle akıyor za-
man. Bazen havada asılı kalıyor, bazen koşturuyor ar-
kasından.

 Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Okuru şaşırtan bir anlatımı benimsediği 

B) Başvuru niteliğinde yazılarının bulunduğu

C) Öykülerindeki anlatımın akışını kurgunun belirlediği

D) Yazdıklarının mutlaka okunmasını istediği

E) Farklı sanat dallarındaki yapıtları sanatseverlere ta-
nıttığı

7. Sultanahmet Meydanı’nın bir köşesinde gizli saklı du-

ran Yerebatan Sarnıcı, içine girince bambaşka bir gü-

zellik sunar. Bugün konserler ve kültürel etkinliklerin 

düzenlendiği sarnıç, Doğu Roma İmparatorluğu’nun 

parlak dönemlerinde imparator Justinianus zamanında 

yaptırılmıştır.  

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin 
yazımı yanlıştır?

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

I

II III

IV

V

9. Sanatçının bu romanı, konusu pek orijinal olmasa da  
heyecanlı olay örgüsü ve kurgusal karakterlerin gerçek-
çiliği yakalaması yönüyle oldukça başarılı. Sanatçı, ro-
manın başına bir ön söz ya da sunuş niteliğinde bir ya-
zı eklemiş. Bu sunuda romanda anlatılanlar başından 
geçmiş bir olaymış gibi romanın öz geçmişini okuyu-
cuyla paylaşmış. Bu da romana fazladan bir yaşanmış-
lık duygusu kazandırmış. Romanda ayrıca haksızlığa uğ-
ramanın topluma düşman olmayı gerektirmediği, ada-
let kavramı okura sorgulatılmadan verilmiş. Bu da yapı-
tı, ortaya koyduğu düşünce açısından farklı kılan ve ya-
pıtın ilgi görmesini sağlayan unsurlardan biri olmuş.

 Bu parçada sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İçeriğinin özgün bir nitelik taşımadığına 

B) Yazarının, konusuyla ilgili açıklayıcı bilgiler verdiğine

C) Görselliğin anlatımda önemli bir yer tuttuğuna

D) Gerçekçi bir anlatıma sahip olduğuna

E) Savunduğu tez yönüyle de dikkati çektiğine

5. (I) Sonbahar geldiğinde doğal olarak günler kısalmaya 
başlar. (II) Sonbaharın gelişinin en büyük göstergesi 
ağaçlarla mecburen vedalaşan eylül sarısı yapraklardır 
kuşkusuz. (III) Kısacık bir zamanda sararıp dallarından 
kopuverir; rüzgârla bir o yana bir bu yana savrulan, in-
sanı kimi zaman hüznün, kimi zaman da romantizmin 
içine sürükleyen hazan dervişleri. (IV) Ipıssız caddelerde 
yapayalnız yürürken adımlarımıza eşlik eder, sessizliği hı-
şırtılarıyla böler ağaçların sarı zarflı mektupları. (V) Ağaç-
ların istisnasız her sonbahar döktüğü sapsarı gözyaşları-
dır bana sorarsanız onlar.  

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
yazınsal bir söylem içermemektedir?

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

6. (I) Yüzyıllar boyunca denizciler, yollarını yıldızlara ba-
karak buldular. (II) Yıldızların konumları kadar, yaydık-
ları ışıklar da önemliydi denizciler için. (III) Ancak za-
manla gemicilerin yol göstericileri, karadan denizi ay-
dınlatan deniz fenerleri oldu. (IV) Onlar, özellikle kara-
ya yakın bir rota takip eden gemileri kazalara karşı uyar-
ma görevi üstlendi. (V) Ne var ki büyük bir hızla çoğa-
lan bilim ve teknoloji, onların yol göstericiliğine duyu-
lan ihtiyacı gün geçtikçe azalttı.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, 
bir anlatım bozukluğu vardır?

 A) I.           B) II.           C) III.           D) IV.           E) V.
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10. İlhamın ne zaman geleceğini içimdeki saat söylüyor 

bana. O günün sabahı tarifsiz bir heyecanla uyanıyo-

rum. Bedenim yüklerinden kurtulmuşçasına hafifliyor 

o sabahlar. Belli belirsiz bir sevinç kendini hissettiriyor 

iyice. Bir öncekinden ve onun öncesinden de farksız 

seslerle gelen yeni günü gözümü açmadan dinliyorum.

 Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi 
cümlenin bir ögesi olarak doğru belirlenmemiştir?

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

I

II

III

IV

V

14. Benim için edebiyat, otobiyografik bir anlatım değildir, 
yani yazarken kendimden yola çıkmıyorum. Tam tersi-
ne, “ben” esas “ben olmamayı” seviyorum. Bu âdeta 
kendi ben’imden öteye uzanma gayreti demek. Günde-
lik hayatta her zaman kişilik ve sorumluluklarımızla ken-
dimiz olmak zorundayız. Bu hayatla sınırları çizilmiş ede-
biyat, edebî tattan yoksundur bence. O yüzden edebi-
yat bana, özgürlükler dünyası gibi geliyor; mekânda ve 
zamanda sonsuz yolculuklara çıkabilmenin, bir başkası 
olabilmenin yolu. Bunu nasıl sağladığıma gelince her bi-
ri de ayrı telden çalan farklı kişilikler var iç dünyamda.

 Kendisini bu sözlerle anlatan bir sanatçıyla ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yapıtlarını oluştururken kendini sınırlama yoluna git-
mediği

B) Hayal gücünün izlerini taşıyan bir anlatım tarzı be-
nimsediği

C) Gerçek dünyayı anlatmanın edebî  bir eser için ye-
terli olmayacağına inandığı

D) Yaşamsal deneyimlerinin, yapıtlarının çıkış noktası-
nı oluşturduğu

E) Edebiyat sayesinde başka yaşamları anlama ve an-
latma olanağı bulduğu

12. Birleşik yapılı cümlelerde bir veya birden fazla yan cüm-
lecik bulunur.

 Aşağıdakilerden hangisi, birden fazla yan cümleci-
ği bulunan bir birleşik cümledir?

A) Her konuda ona danışmayı alışkanlık edinmiştim.

B) Onun geç geleceğini ben de biraz önce öğrendim.

C) Dün başından geçenleri en ince ayrıntısına kadar  
bize anlattı.

D) Yağmurun dinmesiyle birlikte sokaklar kısa sürede 
insan sesiyle doldu. 

E) Dükkân sahipleri gürültü yapan gençleri, kibarca kır-
madan uyardı.

11. Dün gece parçaladı bir aslan kafesini

 Bir gönül sonsuz ufka yol aldı kartal gibi

 Kuşattı bir his yumağı zihnimi

 Otuz yıllık bir ağaç eğildi bir dal gibi

 Bu dizelerdeki numaralanmış sözcük ya da sözler-
le ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan han-
gisi yanlıştır? 

A) I. sözcük, birden fazla çekim eki almıştır.

B) II. sözcükte, ünlü düşmesi vardır.

C) III. söz, ilgeç grubudur.

D) IV. söz, sıfat tamlamasıdır.

E) V. söz, kurallı birleşik sıfattır.

I

II III

IV

V

13. ----. Ben onu günlük hayatta kullandığım bir enstrüman 
gibi görmüyorum. Dille beraber yaşıyorum ve çoğu za-
man da dil benim ana rehberim oluyor. Konuştuğum 
dilin ötesine nasıl ulaşabilirim, beynimin kullanmadığım 
kapılarını nasıl açabilirim? Bu sorulara cevap bulmaya 
çalışıyorum. Benim için farklı bir yazınsal yolculuk bu, 
gündelik dilin dışında bir başka dilde kendini ifade et-
meye çalışmak bence müthiş bir serüven. Çünkü bil-
mediğim başka yanlarım ortaya çıkıyor böylece ve Türk-
çeyi yeniden başka bir gözle değerlendirme imkânına 
kavuşuyorum. 

 Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ben dili çok önemsiyorum ve kitaplarımı okuyanlar 
da bilirler ki dil benim için bir araç değildir

B) Yazarların akıcı ve ahenkli bir üslupla eser üretme-
si gerektiğine ben de katılıyorum

C) Yazın hayatına adım attığımda kendime ait bir ses 
oluşturmak için çok uğraştım

D) Yapıtlarımda kullandığım dili ağır bulup beni eleşti-
renlerin olması doğaldır

E) Her sanatçı gibi ben de çevremi büyük bir dikkatle 
gözlemlemekteyim
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15. Yollar sensiz gidiliyor mu 
 Sor bir bana sevdiğim
 Zannımca sonbahar bu 
 Bitkin artık yüreğim

 Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen ses 
olayları, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

A) Ünsüz benzeşmesi - ünsüz yumuşaması - ünsüz tü-
remesi

B) Ünlü daralması - ünsüz yumuşaması - ünsüz ben-
zeşmesi

C) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması - ünsüz benzeş-
mesi

D) Ünlü türemesi - ünsüz türemesi - ünsüz benzeşmesi

E) Ünsüz yumuşaması - ünsüz türemesi - ünsüz ben-
zeşmesi

18. (I) Kentin en işlek caddesindeki tarihî binalar; tek katlı, 
iki katlı, en fazla üç katlı yapılmıştır. (II) Cephelerin sü-
tunları bordür kabartma taşlarla süslenmiştir, iç mekân-
lar uzun bir koridor etrafına iç içe açılan oda ve salon-
lardan oluşmuştur. (III) Binalardaki ısıtma sistemi de 
çok ilginçtir. (IV) Dikdörtgen biçiminde, çini kaplamalı 
ve üzeri kabartmalarla süslü bu merkezî sistem tavana 
kadar uzanır. (V) Bu sistem, kömürle çalışır ve iç mekân 
duvarlarından geçen borularla binanın tamamı ısıtılır.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümle, öznesi söz öbeğinden oluşmuş basit yapı-
lı bir cümledir.

B) II. cümle, bağımsız sıralı cümledir.

C) III. cümle, içinde sıfatlaştıran -ki eki bulunan olumlu 
bir cümledir.

D) IV. cümle, ek eylemli yüklemi bulunan bir eylem cüm-
lesidir.

E) V. cümle, bağlı cümledir.

16. (I) Bazı kitapları unutamazsınız, üzerinden yıllar geçse 
de aklınızda bir yerde, kapaklarını ilk çevirdiğiniz gün-
kü kadar canlı durur ve ne zaman hatırlasanız size ay-
nı neşeyi ya da hüznü yaşatır. (II) Pal Sokağı Çocukla-
rı’nı ortaokul çağında okumuştum ve benim için bu ta-
nıma uyan ilk kitaplardan biri olmuştu. (III) Ondan son-
ra da dayanışmanın, arkadaşlığın ve fedakârlığın bu ka-
dar basit ve bu kadar güzel anlatıldığı bir başka kitap 
okumadım, diyebilirim. (IV) Bir yazar olarak yapıtlarımın 
çoğuna bu romandaki dostluklardan izler taşıdığımın da 
farkındayım. (V) Macar edebiyatının en tanınmış roma-
nı olan Pal Sokağı Çocukları, Ferenc Molnar tarafından 
yazılan ve ilk baskısı 1906 yılında yayımlanan bir çocuk 
kitabıdır. (VI) Bu izler o kadar kalın çizgilerle belirgindir 
ki her okur biraz dikkat edince bunları fark edebilir.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

17. MÖ 3000’li yıllara uzanan tarihleriyle Anadolu’nun en 

eski halklarından olan Likyalılar’ın yerleşim birimlerin-

den Hoyran’dayız. Akdeniz’e hâkim bir tepecikte kuru-

lan ören yerinin adı “ana tanrıça ülkesi” anlamına ge-

liyor Antik Çağ araştırmacılarına göre. Tarihî kentten 

artakalan asıl kalıntılar, buraya yarım saatlik mesafede. 

Bizim yabancı olduğumuzu anlayan bir köylü, gönüllü 

kılavuzluk için önümüze düşüyor.

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir 
yazım yanlışı vardır?

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

I

II

III

IV

V
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22. Siz geniş zamanlar umuyordunuz
 Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek
 Yılların telaşla bu kadar çabuk
 Geçeceği aklınıza gelmezdi

 Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden han-
gisi yanlıştır?

A) “umuyordunuz” sözcüğü, şimdiki zamanın hikâyesi 
biçiminde çekimlenmiştir.

B) “vakitlerde” sözcüğü, hem çokluk eki hem de kal-
ma durumu eki almıştır.

C) “Yılların” sözcüğü, ikinci tekil kişi iyelik eki almıştır. 

D) “Çirkindi” sözcüğü, ek eylem alarak yüklem olmuş 
ad soylu bir sözcüktür.

E) “sevgiyi” sözcüğü, fiilden isim yapım eki almıştır.

23. Şiir, çoğunluğun dışındadır çünkü şiir bir amaç gütmez, 
bir şey öğretmez. Bütün bunlardan sonra çoğunluğun 
şiire uzak durması da anlaşılmaz değildir. Bu açıdan 
bakıldığında şairin okuyucudan uzak bir üretim süre-
cinde oluşuyla, aslında yalnızlığı tercih eden bir hâlinin 
olduğu söylenebilir. Şiir frekansının dalga boyu farklı-
dır. Şiir, bu frekansı yakalayabilen kişilere ulaşır.

 Bu parçada geçen altı çizili sözle, şiirle ilgili olarak 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireyi değiştirebilecek bir etkisinin olduğu

B) Herkesin ilgisini çekecek bir yazınsal tür olmadığı

C) Her dönemde ön plana çıktığı

D) Tanımının kişilere göre değiştiği

E) Ses ve ritim ögelerinden oluştuğu 

19. Yazıyı iki şekilde yazabilirsiniz: İlkinde bir hıncınız ola-
cak birilerine ya da hayata karşı, bir haksızlığa uğradı-
ğınızı düşüneceksiniz. Ben sana gösteririm, diyeceksi-
niz öfkeyle. Bu hisler çok güçlü bir etki oluşturur kişi-
de. Çevrenizdeki birçok insanın da böyle bir duygu pat-
lamasıyla yazdığını rahatlıkla görebilirsiniz. Bir ikinci yol 
da aşkla sevmek, sevdiğin için, anlatamadığın bir sev-
giden dolayı yazmaya devam etmek. Benim yolum ikin-
cisi. Ben karakterlerimi yargılamadan, onlara tepeden 
bakmadan, arkadaşmışız gibi yazıyorum. Yazarlık be-
nim için, kuklacılık değil. İplerimle ben onları oynatmı-
yorum, onlarla beraber yazıyorum. 

 Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 
olarak söylenmiş olabilir?

A) Yapıtlarınızı kısa bir süre içinde meydana getirebil-
menizi neye bağlıyorsunuz?

B) Usta bir sanatçı olarak yazı konusunda hangi kay-
naklardan beslenmeye dikkat edersiniz?

C) Genç yazarlara sağlam bir kurgu oluşturmaları için 
neleri tavsiye edersiniz?

D) Yapıtlarınızı oluştururken kendinize ilke edindiğiniz 
bir yöntem var mı?

E) Yapıtlarınızda yaşamdaki olumsuzlukları anlatmayı 
tercih eder misiniz?

20. Bursa, tüm öyküsünü sizlerle paylaşmaya can atan bir 
ihtiyar misali, köşesinde meraklılarını bekliyor. Doğu’nun 
tüm gizemlerini bir arada tutan bu kent, sırlarıyla, do-
ğasıyla, tarihî ve medeniyet birikimiyle büyüleyici bir 
dünya… Yeşilin her tonu hitap eder ilk önce insanın 
gözlerine. İznik çinisinin büyüleyici kırmızısını da unut-
mamalı. Derken ayrıştıramadığınız, birbiri içine geçmiş, 
kendine özgü lezzetlere ait kokular gelir burnunuza. 
Bursa’da zaman içinde bir yolculuk yapmak, Osmanlı 
başkentinin ruhunu hissetmek istiyorsanız ya Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın Bursa’da Zaman şiirini okuyun ya da 
tarihî Koza Han’ın avlusunda oturup çayınızı içerken 
gözlerinizi kapatın. 

 Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) I. kişili anlatımla oluşturulmuştur.

B) Anlatıcının duygusal etkilenmesi yansıtılmıştır.

C) Değişik yapılı cümleler vardır.

D) Koşullu bir öneriye yer verilmiştir.

E) Benzetmeye başvurulmuştur.

21. Edebiyat, üstün niteliklerini hem bireye, hem topluma 

aşılar. Yeni bir yaşantının, yepyeni görüşlerle duyuşla-

rın müjdecisi olur. Ulusları tutsaklıktan kurtaran, özgür-

lüğün yüceliğini tattıran, kurtuluş savaşlarını hazırlayan 

hep edebiyat değil midir? Bu bağlamda edebiyatın ta-

rihsel bir süreç içerisindeki serüvenini inceleyen bir araş-

tırmacı, mutlaka edebiyatın toplumsal değişim veya ge-

lişimi ile olan ilişkisine yönelmelidir.

 Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden (,) hangi-
si yanlış kullanılmıştır?

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

I II

III

IV

V
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25. (I) Ege Denizi’nin en önemli liman kentlerinden biri olan 
İzmir, çağlar öncesinde bir bilim ve sanat merkezine dö-
nüşmüş. (II) Her dönem stratejik önemini korumuş olan 
kent, 17. yüzyıldan itibaren pek çok ünlü gezgini konuk 
etmiş. (III) 1678 yılında İzmir’e gelen Cornelius de Bruyn’un 
kenti anlatan Küçük Asya’ya Seyahat isimli kitabı ise ta-
rihteki ilk gezi yazısı örneği sayılıyor. (IV) Faytonların ge-
zindiği palmiyeli caddeleri, cumbalı evleri ve tarihî pas-
taneleriyle dört mevsim turistleri kendine çeken İzmir’e 
önemli yazarların penceresinden bakmaksa ayrı bir ke-
yif. (V) Victor Hugo’nun Les Orientales adlı kitabında İz-
mir’i bir prensese benzetmesi, kentin dünya edebiyatı için-
de de ne denli ünlü olduğunu gösteren örneklerdendir.

 İzmir kentinin anlatıldığı bu parçadaki numaralan-
mış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, tarihî geçmişiyle ilgili bir bilgiye yer veri-
liyor.

B) II. cümlede, gerekçeli bir yargıya yer veriliyor.

C) III. cümlede, kendisini konu edinen bir yapıttan söz 
ediliyor.

D) IV. cümlede, turistik özelliklerine yönelik örnekler ve-
riliyor.

E) V. cümlede, yabancı birinin gözüyle yapılan bir olum-
lu değerlendirmeden söz ediliyor.

26. Akdeniz’in kıyısındaki bu sahil kasabası, güzelliklerle 
bezeli binbir renkli bir bahçeyi andırır her mevsim. Öy-
le ki burayı gezerken fantastik filmlerin muhteşem gör-
selliği ile Puşkin dizelerinin büyülü gücünü duyumsa-
yacaksınız. Badem ağaçlarıyla kaplı yamaçlar, her adım-
da bir görünüp bir kaybolan turkuaz rengi deniz, dan-
tel şeklinde dizilmiş kıyılarda süzülen yelkenliler ve kay-
bolmuşluğun ortasındaki koylar… Bir koluna Ege’yi di-
ğerine Akdeniz’i takan Datça Yarımadası’nın en güzel    
koyu, bu şirin beldenin sınırları içindedir. Binlerce ka-
lıntıyla tarihin derin izlerini saklayan antik kent, olduk-
ça ideal bir rotadır karadan mavi bir yolculuğa çıkmak 
isteyenler için.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur?

A) Farklı duyularla algılanabilen ayrıntılar

B) Karşılaştırma

C) Kişileştirme

D) Devrik cümleler

E) Çoğullaştırmalar 

24. Benim romanlarım, çok odalı eski saraylar gibi. Bakı-
yorum bir okurum bir kapıdan içeri girmiş, başka bir 
odanın kapısından dışarı çıkmış. Başka bir okur farklı 
bir kapıdan girmiş, başka bir kapıdan çıkmış ve bunlar 
birbirleriyle karşılaşmamışlar bile. Hatta aynı odaları bi-
le gezmemişler. Aslında bu çok hoş bir şey. Birbirleri-
ne çok benzeyen iki insanın bile kitaplarımı okuduktan 
sonra farklı yazınsal tatlar alması ne güzel!

 Bu parçada geçen “çok odalı eski saraylar gibi” ben-
zetmesiyle yazar, kendi yapıtlarıyla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisini anlatmak istemiştir?

A) Değişik yazınsal akımlardan etkilendiğini

B) Şaşırtıcı kurgusal oyunlarla yazdığını

C) Okuyanların kendince zevk alabilmelerine olanak ta-
nıdığını

D) Yeni anlatım teknikleri geliştirdiğini

E) Farklı bölümlerin birleşmesinden oluştuğunu

27. 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar geçen süre-
de yazılan romanlar, klasik roman olarak değerlendiri-
lir. Bu dönemde dış gerçeği yansıtma fikri uygulanmış, 
gerçek dünya anlatılıyormuş izlenimi verilmeye çalışıl-
mıştır. 1914-1960 yılları arası modern roman dönemi-
dir, bu evrede psikolojik gerçeklik öne çıkmış, gerçek 
denilen şeyin kesin bir tanımı verilmeyerek hayatın ger-
çekleri bireylerin iç dünyasıyla açıklanmaya çalışılmış-
tır. 1960’tan günümüze kadarki dönem de postmodern 
roman dönemidir. Postmodernizm ile sanal gerçeğe 
yönelen roman, klasik ve modern romana bir tepki ola-
rak ortaya çıkmış, romanın tamamen kurmaca bir eser 
olduğu savunulmuştur. Romanı, tamamen gerçeğin dı-
şına çıkaran postmodernizm, bu anlayışından dolayı 
sanat karşıtı roman olarak değerlendirilmiştir.

 Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangisinden 
söz edilmektedir?

A) Romanın ortaya çıktığından bu yana en çok ilgi gö-
ren tür olduğundan

B) Romanların oluşturulduğu edebiyat akımlarının bir-
birine tepki olarak ortaya çıktığından 

C) Günümüzdeki romanların sanatsallıktan yoksun ol-
duğundan 

D) Romanın her dönemde yaşam gerçeklerinin üzeri-
ne temellendirildiğinden

E) Tarihî süreç içinde ortaya çıkan roman anlayışları-
nın temel özelliklerinden
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28. İnebolu evleri, genellikle 3 katlı konak tipi evler olup her 
katı bağımsız birer daireymiş gibi inşa edilmiştir. Bu ev-
ler yüksek tavan ve pencereleri, cumbaları; her kattaki 
banyoları ile dönerek çıkılan, tek parça ahşaptan yapıl-
mış merdiven trabzanları üstün işçilik ve  görselliğe sa-
hiptir. Bu evlerin, sert rüzgârlara karşı çatının korunma-
sı ve ısı yalıtımı amacı ile yöreye özgü “marla” (arduaz) 
taşı ile örtülmüş çatıları vardır. Genelde taş tabanı altın-
da mahzen (kiler) bulunan, orijinal kapı tokmakları ve ki-
litleri ile kendine özgü bir iç dekorasyona sahip bu ev-
ler, yöreye özgü perde ve kilimlerle döşenmiş, küçük 
bahçeler içerisinde yüzyıllara meydan okumaya çalışan 
muhteşem yapılardır. İnebolu’da, bu evleri koruma ama-
cıyla kurulan 7 dernek, Ankara Kültür ve Tabiat  Varlık-
larını Koruma Kurulunca koruma altına alınmış 350 adet 
ev bulunmaktadır.  

 Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Sayısal veriden yararlanılmıştır.

B) Terimlere yer verilmiştir.

C) İkilemelere yer verilmiştir.

D) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.

E) Açıklayıcı sözlere yer verilmiştir.

29. Kütüphanede kitap okumalarımın birinde rastgele bir ki-
tap çektim raftan, açtım ve birkaç sayfayı peş peşe oku-
dum. Sonra sokakta altın bulmuş biri gibi kitabı masa-
ya götürdüm. Cümleler süratle sayfada kayıyordu. Her 
cümlede beni çarpan bir şey vardı. Cümleler her sayfa-
ya ayrı bir biçim veriyordu sanki. Kendini anlatıma kat-
maktan korkmayan bir yazar bulmuştum sonunda. Mi-
zah ve acıyla karışık olaylar, olağanüstü bir birliktelikle 
iç içe geçmişti. Yazar hüznün ve ayrılıkların yanında ka-
vuşmaların ve mutluluğun resmini çizmişti sayfalara.   

 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada anlatılan kita-
bın özelliklerinden biri değildir?

A) Karamsar bir bakış açısıyla oluşturulma 

B) Etkileyiciliği yakalama

C) Dramatik ögeler içerme

D) Akıcı bir söyleyişe sahip olma

E) Yazarın duygularını yansıtma

31. ---- Bu ortamı meydana getiren iklim, toprak, coğrafi du-
rum ve toplumsal yaşam gibi koşullar insanın mizacına 
ve karakterine dolayısıyla edebiyat işçilerine de yön ve-
rir. Örneğin güneşsiz, yağmurlu, sisli kuzey iklimi me-
lankolik bir edebiyatın; güneyin güneşli iklimi ise neşe-
li bir edebiyatın meydana gelmesinde etkili olmuştur. 

 Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ulusların edebiyatlarının kültürel özellikler taşıması 

kaçınılmazdır. 

B) Yazınsal ürünlerin kazanacakları niteliğin şekillen-

mesinde, yazıldıkları ortam belirleyici bir rol oynar.

C) Ulusların edebiyatlarının üstün nitelikli olabilmesi 

için, sanatçılara değer verilmelidir.

D) Bireyleri ve sanatçıları özgür olmayan ulusların ede-

biyatları, sanatsallıktan yoksundur.

E) Sanatsal bir ortamda gelişen edebiyat, ait olduğu 

ulusun bireylerini sanatsal açıdan geliştirir. 

30. Tiyatro sahnesinde başka hiçbir sanat alanında olma-
yan bir şey vardır: Hareket eden oyuncu. Sinema tiyat-
roya yakın bir sanattır ama o enerjiye sahip değildir. Ti-
yatroda canlılığın verdiği müthiş bir enerji vardır. Biz ti-
yatrocular insana insan olmanın erdemlerini, aşkı, ve-
fayı, merhameti, adaletli olmayı dolaylı yollara sapma-
dan anlatırız. Bunları bir köşe yazarı da anlatabilir ya da 
bilimsel açıdan ele alan bir incelemede de okuyabiliriz. 
Ama tiyatroda olduğu gibi etkilenmeyiz. Tiyatrocunun 
seyirci ile kurduğu ilişki derinden sarsar insanı. O ne-
denle çoğu zaman oyun izlerken hem ağlanır hem gü-
lünür, izleyici bazen oyundan çıktıktan sonra arabasını 
park ettiği yeri bile şaşırır. 

 Bu parçada tiyatroyla ilgili olarak asıl anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan yaşamına biçim vermeyi amaçlayan tek yazın-
sal tür olduğu

B) Taşıdığı iletilerin insanlığı hep bir adım ileriye götü-
recek özellik taşıdığı

C) İnsanoğlunun yaşamdaki farklı ruh hâllerini başarıy-
la yansıttığı

D) Diğer sanat dallarından daha geniş bir kitleye ses-
lendiği

E) İzleyicilerle doğrudan ilişki kuran, etkileyici bir sanat 
dalı olduğu
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33. Psikanalitik eleştiri yöntemi, sanatçının ruhsal yaşam 
öyküsü üzerine yoğunlaşarak, sanat eserine etki eden 
kaynaklara eğilir. Sanatçının anı ve mektuplarının bü-
yük ölçüde yol gösterici olduğu bu eleştiri yönteminde, 
metne ışık tutacak, sıkça kullandığı nesneler tespit edi-
lerek sanatçının bilinçaltının eser üzerindeki etkilerinin 
ortaya çıkarılması amaçlanır. ---- Birtakım ruhsal eğilim-
lerin saptanmasında belirleyici özelliğe sahip nesneler-
den biri de aynadır. Gündelik hayatın âdeta vazgeçil-
mez eşyalarından olan ayna, yazarların iç dünyasında 
var olan ego duygusu ve yansımaları hakkında eleştir-
menlere bir ipucu verir.

 Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sanatçılar dış dünyada gördükleri nesneleri, yapıt-

larına olduğu gibi yansıtmazlar. 

B) Dolayısıyla sanat eserlerini yaşamdan bağımsız ola-

rak oluşturmak olası değildir.

C) Her sanatçının ruh dünyası farklı olduğundan, bu tür 

araştırmalar sanatçıya özel yapılmalıdır. 

D) Ancak sanatçılar, ruhsal dünyalarının kapılarını araş-

tırmacılara açma taraftarı değildir. 

E) Sanatçıların eserlerinde bolca kullandıkları nesne-

ler, bu eleştiri yönteminin en önemli kılavuzudur. 

34. 19. yüzyıl Avrupa’sında, sosyal bilimlerin pozitif bilim-
lerden ayrılarak kendi sistemini kurmasından sonra, 
edebiyat bilimi de büyük bir hızla bu sistem içinde ken-
di araştırma metotlarını oluşturmuştur. Bu metotlardan 
biri de karşılaştırmalı edebiyattır. Batı’daki edebiyat araş-
tırmacıları bu metodu bir yandan geliştirirken bir yan-
dan da sadece Avrupa edebiyatı çerçevesi içinde dü-
şünerek sınırlarını daraltmışlardır. Dünya kültür ve me-
deniyetinin gelişim seyri bilimsel olarak takip edildiğin-
de, yapılan inceleme ve araştırmalarda bu metodun 
hacminin, dünya edebiyatlarını da içine alacak şekilde 
geniş tutulması gerektiği anlaşılacaktır.

 
 Bu parçada karşılaştırmalı edebiyatla ilgili olarak 

vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyatçılar tarafından pek bilinmediği 

B) Yöntemlerinin tam olarak belirlenemediği

C) Kapsamının genişletilmesinin gerektiği

D) Bilimsel altyapıdan yoksun olduğu

E) Kültürler arası etkileşime katkıda bulunduğu  

32. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinin biçimsel ve içerik-
sel oluşumunun geçmişe yönelik temelleri olduğu gibi, 
kendisi de bu birikimleri şiirlerinde hatıra ve izlenimle-
riyle yoğurarak zenginleştirmiştir. Onun Şiirler adlı kita-
bında yer alan şiirlerin tamamı, şiirsel evren ve zaman 
kavramı açısından aynı ana eksen üzerine yerleştirilmiş-
tir. ---- Öyle ki kitabın sonundaki şiiri de okuduktan son-
ra okur, “Aslında her şairin yazmak istediği bir şiiri var-
dır, bütün şiirler o şiiri oluşturan parçalardır.” sözünün 
ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyor. 

 Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bu yüzden, şairin yaşadığı dönemde eleştirmenler 

şairin şiirlerinden çok söz etmemişlerdir. 

B) Bu açıdan, şiirlerin hepsi neredeyse tek bir uzun şi-

ir gibi okunabilmektedir.

C) Zaten bir şairin şiirlerinde tema çeşitliliği aranan bir 

özellik değildir. 

D) Bazı okurlar haklı olarak şairin, öteki türlerde daha 

başarılı olduğunu düşünür. 

E) Bu durum, şiirlerinin dar bir kesimle sınırlı kalması-

na yol açmıştır.

35. Emek harcanarak okura sunulan her çalışma bir değer 
taşır. Onlarda gördüklerimizi, onlardan aldıklarımızı ve 
bizde kalanları üreticisine geri iletmeliyiz diye düşünü-
yorum. Çünkü çoğu zaman onların tek ödülleri, ürettik-
lerinin sanatseverde oluşturduğu ya da oluşturamadığı 
etkileri görmektir. Bu nedenle ben gezdiğim sergilerden, 
izlediğim gösterilerden ve gördüğüm fotoğraf etkinlikle-
rinden bende kalanları ve bunların bende bıraktığı tatla-
rı söylemeye ve yazmaya çalışıyorum. İşte burada yap-
tığım gibi başkalarıyla paylaşıyorum izlenimlerimi. Ayrı-
ca, düşüncelerini söylemek ya da yazmak sadece eleş-
tirmek anlamına gelmemeli, çalışıp bir şeyler üretenleri 
ve ürettiklerini ciddiye almak olarak değerlendirilmelidir.

 Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Sanatçıların sanatsal hedeflerine ulaşamaması, on-

ların yapıt ortaya koymasını engellememelidir.

B) Nitelikli her yapıt, mutlaka seçkin bir okur kitlesine 

ulaşır.

C) Yapıtlarının önemsenmesi ve değerlendirilmesi her 

sanatçının hakkıdır.

D) Bir yapıtın etki gücünü okur sayısı değil, okurun ya-

şamına olan katkısı belirler.

E) Bir sanatçıya düşen en büyük görev okurla sağlam 

bir ilişki kurmaktır.
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39. (I) Cumbadan Rumbaya romanında, başkişi Cemile’nin 
modern yaşama arzusu etrafında şekillenen büyük kü-
çük pek çok olay, başarılı bir şekilde birbirine bağlanır. 
(II) Ancak sayıca çok gibi görünen bu olaylar romanın 
kurgusunda eğreti durmaz. (III) 1936 yılında ilk baskısı 
yapılan roman, 463 sayfadır ve on tanesi birinci bölü-
me, sekizi ikinci bölüme ait toplam on sekiz alt bölüm-
den oluşmaktadır. (IV) Birinci bölümde Cemile Kara-
gümrük’te yaşarken ikinci bölümde Tahsin Bey’in tek-
lifini kabul ederek yerleştiği Taksim’deki apartman ha-
yatı anlatılır. (V) Cemile’nin Karagümrük’teki yaşantısı 
ve Taksim’deki apartmana geçiş süreci, Taksim çevre-
sindeki günleri, Karagümrük’te çıkan yangının ardından 
Selim’e ve eski hayatına geri dönmesi bir senelik bir 
zamanı kapsar.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerin-
de değerlendirmeye yer verilmiştir?

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

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

38. Ünlü eleştirmen eleştiri yazılarını, değerlendirdiği yapıt-
ların yazarlarına yol göstermek için yazdığını, muhata-
bının yazarlar olduğunu söylese de ----.

 Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yapıtlarda önemli olanın olaylar değil, olayların in-
sanlar üzerinde oluşturduğu etki olduğuna inanır

B) bir eleştirmen olarak okurları etkilemek istemez

C) yapıtların biçimsel özellikleri üzerinde durmayı ter-
cih eder

D) dile getirdiği düşünce ve değerlendirmelerle okur-
ları da etkilemektedir

E) genç yazarların çoğu, onun eleştiri yazılarını dikka-
te alırlar

36. Bir yönetmenimiz şöyle diyor: “Tiyatro, elbette hayatın 
bir aynasıdır ancak aynı zamanda ona vurulan bir neş-
terdir.”

 Bu cümlede, tiyatroyla ilgili olarak belirtilmek iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlattıklarını eleştirel bir yaklaşımla ele alıp izleyici-
lere zevkli dakikalar yaşattığı

B) Yaşamı olduğu gibi anlatmanın yanında yön vermek 
amacıyla yaşama müdahale ettiği

C) İnsanın duygu ve düşünce dünyasını etkileyecek ni-
telikte olduğu

D) Sanatseverlerin, yaşamı tüm yönleriyle tanımasına 
olanak sağladığı

E) Değişik anlatım yollarına başvurarak izleyicilerin il-
gisini kamçıladığı

37. Roman yazmak, disiplin ve emek işidir. Genelde insan-
lar ‘yetenek’ üzerinde duruyor ama bence kabiliyet bu 
işin dörtte biri, geri kalan dörtte üçü emek vermek. Her 
kitapla beraber sorumluluğum artıyor. Okurlarımı düş 
kırıklığına uğratmak istemiyorum. Her gün düzenli ola-
rak, aynı tempoyla yazmasam da yazdıklarıma bu yüz-
den iki kat fazla özen gösteriyorum. Eleştirmenler beni 
beğensin diye değil, gerçek edebiyat okurunu düş kı-
rıklığına uğratmamak, “Yaza yaza bunu mu yazmış?” 
diye düşündürtmemek için. 

 Kendisinden böyle söz eden bir yazarla ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

A) Her yapıtının farklı içerikte olduğu
B) Eleştirmenlerin değerlendirmelerini önemsediği
C) Yapıtlarını kendine has bir okur kitlesi için yazdığı
D) Yeni anlatım yöntemleri bulmak için uğraştığı
E) Daha iyi yapıtlar üretmek için kararlılıkla çalıştığı

40. Günümüzde yazınsal türler birbirine karışmış durumda. 

Bu durumun, okurlara yansıyan bir dezavantajı (olum-

suz bir etkisi olma) var mı? Bence yok. Ama ben bir ya-

zar olarak bu tür yapıtlara mesafeli durmayı (çekinceli 

ve kuşkulu yaklaşma) tercih etmişimdir. Bu birleşimin 

ayarının kaçırılmaması, (dengeli ve ölçülü  bir şekilde 

oluşturulma) o yapıtın sanatsallığını koruması (sanat 

dünyasına güncel konuları taşıma) açısından çok önem-

lidir. Bu tür yapıtları incelediğimde görüyorum ki yazar-

ların çoğu ister istemez (elinde olmadan, zorunlu ola-

rak) yapıtını oluştururken bir yazınsal türün anlatım tar-

zını daha çok benimsiyor ve ona daha çok yöneliyor.

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi, ay-
raç içinde verilen açıklamasıyla uyuşmamaktadır?

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

I

II

III

IV

V
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3. 16 Mayıs 1920’de TBMM’de çıkarılan bir kanunla “Ku-

vayımilliye birliklerinin giderlerinin Milli Savunma Ba-

kanlığı tarafından karşılanması ve halkın yardımlarının 

mülki idareler tarafından kayıt altına alınması” kararlaş-

tırılmıştır.

 Bu düzenlemenin aşağıdakilerden hangisine yöne-

lik olduğu savunulabilir?

A) Halkla yöneticilerin kaynaşmasına

B) Silahlı güçlerin belli bir otoriteye bağlanmasına

C) Kuvayımilliye birliklerinin kurulmasına

D) TBMM’nin İstanbul Hükümeti üzerinde baskı kurma-

sına

E) Direniş cemiyetlerinin bir çatı altında toplanmasına

1. İlkçağ’daki Anadolu uygarlıklarından olan İyonlar; de-

mokrasinin, özgür düşüncenin ve pozitif bilimlerin ön-

cüsü olarak kabul edilmişlerdir.

 Bu duruma İyonların;

 I. halk meclisleri oluşturmaları,

 II. kolonicilik faaliyetlerinde bulunmaları,

 III. dünya ve güneş sistemiyle ilgili görüşler ileri sür-

meleri

 özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

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

                D) I ve III                   E) II ve III

2. 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile çe-

şitli kurumlara bağlı devlet okulları, medreseler, kilise 

teşkilatlarına bağlı azınlık okulları ve yabancı okulların 

tamamı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.

 Bu bilgiye bakılarak, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili;

 I. Eğitim ve öğretimde millileşmeye ortam hazırlan-

mıştır.

 II. Eğitim kurumlarında devletin aleyhine olabilecek 

propagandaların önüne geçilmek istenmiştir.

 III. Halkın ekonomik yaşam düzeyi yükseltilmiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a ge-

len Mustafa Kemal Paşa, “Hata ettim. İstanbul’a gelme-

meliydim. Ne yapıp edip Anadolu’ya dönmenin çaresi-

ni bulmalı.” demiştir.

 Mustafa Kemal Paşa’nın bu görüşü;

 I. İstanbul’un İtilaf devletlerinin denetimi altında olması,

 II. İstanbul Hükümeti’nin İtilaf devletlerine karşı tesli-

miyetçi politika izlemesi,

 III. Anadolu’nun büyük bir bölümünün işgal altında ol-

maması

 durumlarından hangilerine dayandırılabilir?

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

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

SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ

 1. Bu testte sırasıyla,
  Tarih (1 – 17)
  Coğrafya (18 – 31)
  Felsefe (32 – 40)
  ile ilgili 40 soru vardır.
 2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına iþaretleyiniz.
 3. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır.
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7. Hz. Muhammed Veda Hutbesi’nde, “Müslüman Müslü-

man’ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kar-

deştir. Bir Müslüman’a kardeşinin malı da kanı da he-

lal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o 

başkadır.” görüşlerini dile getirmiştir.

 Hz. Muhammed’in bu sözlerinin;

 I. sosyal karışıklıkların önlenmesi,

 II. toplumsal dayanışmanın artırılması,

 III. halkın yönetimde etkin kılınması

 durumlarından hangilerini sağlamaya yönelik oldu-

ğu savunulabilir?

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

                 D) I ve II                   E) II ve III

10. Mustafa Kemal, 30 Nisan 1920’de Avrupa devletlerinin 

dışişleri bakanlarına TBMM’nin kurulduğunu ve Türk 

milletini artık, TBMM’nin temsil ettiğini duyurmuştur. 

Mustafa Kemal, ayrıca İstanbul Hükümeti ile yapılacak 

antlaşmaların Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM 

tarafından tanınmayacağını da ilan etmiştir.

 Mustafa Kemal’in bu tutumunun aşağıdakilerden 

hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A) TBMM’nin Avrupa devletleri tarafından tanınmasını 

sağlamaya

B) İstanbul Hükümeti’ni İtilaf devletlerinin baskısından 

kurtarmaya

C) Saltanat makamını korumaya

D) Anadolu’daki azınlıkların desteğini almaya

E) Barış görüşmelerine İstanbul Hükümeti ile birlikte 

TBMM Heyeti’nin de katılmasını sağlamaya

6. 1924 Anayasası’nda yer alan “Türkiye halkına din ve 

ırk ayrımı olmaksızın Türk denir.” ifadesinin Atatürk’ün;

 I. devletçilik,

 II. halkçılık,

 III. laiklik

 ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

9. Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının 

gerekçelerinden biri olabilir?

A) Ekonomik bağımsızlığı sağlama

B) Saltanat yönetimine son verme

C) Cumhuriyetin ilanı için uygun ortam oluşturma

D) Çok partili hayata geçişi sağlama

E) Milli egemenliği pekiştirme

8. Osmanlı Devleti’nde 1842 yılından itibaren eyaletlerde 

yöneticilerin yanında halkın seçtiği Müslüman ve gay-

rimüslimlerden oluşan eyalet meclisleri kurulmuştur.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi 

olabilir?

A) Vatandaşlık haklarının anayasal güvence altına alın-

dığının

B) Azınlıkların devlet yönetiminde görev almaya başla-

dığının

C) İçteki gelişmelerin dış siyaseti etkilediğinin

D) İslam toplumlarının ortak bir kültür etrafında birleş-

tirilmeye çalışıldığının

E) Devlet yönetiminde toplumdaki çıkar çatışmalarından 

yararlanıldığının

5. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden 

hangisi Türk milletinin işgalci güçlere karşı topye-

kün hareket edeceğinin göstergesidir?

A) Bu genelge bir sır olarak saklanmalıdır.

B) İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumlulukları ye-

rine getirememektedir.

C) Türk milletini içinde bulunduğu kötü durumdan yi-

ne milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

D) Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kong-

re toplanacaktır.

E) Ordular terhis edilmemeli ve silahlar teslim edilme-

melidir.
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11. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Bizans İmpa-

ratorluğu’nun üstünlüğüne son veren Selçuklu komu-

tanları kısa sürede Marmara ve Ege Denizi kıyılarına 

ulaşmışlardır.

 Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’daki Türk ilerleyi-

şinin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olamaz?

A) Göçebe Türkmenlerin yeni yerleşim alanları bulması

B) Bizans İmparatorluğu’nun Avrupa’dan yardım iste-

mesi

C) İslam dünyasına yönelik Haçlı Seferleri’nin başlaması

D) Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığının artması

E) Türkler arasında İslamiyet’in yayılmaya başlaması

13. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı dirlik sisteminde dirlik 

sahiplerine gelirlerine göre asker yetiştirme, bölgeleri-

ni yönetme, tarımsal üretimin artırılmasına yardımcı ol-

ma, vergileri toplama, güvenliği sağlama gibi yetki ve 

görevler verilmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisinin dirlik sisteminin işleyi-

şini bozduğu savunulabilir?

A) Uzun süren savaşlar nedeni ile dirlik sahiplerinin böl-

gelerinden uzak kalması

B) Coğrafi Keşifler sonucu İpek ve Baharat yollarının öne-

mini kaybetmesi

C) Fetihlerin durması ile devlet gelirlerinin azalması

D) Kapıkulu ordusunun asker ihtiyacını karşılayan devşir-

me sisteminin bozulması

E) Milliyetçi isyanların artması ile toprak kayıplarına engel 

olunamaması

15. İslamiyet’ten önceki Türklerde “İl gider, töre kalır.” ata-

sözü halk arasında yaygındı.

 Bu atasözü Türklerde aşağıdakilerden hangisine 

önem verildiğini gösterir?

A) Toplumsal hukuk kurallarının korunmasına

B) Türklerin bir bayrak altında toplanmasına

C) Yönetimde veraset anlayışının sürdürülmesine

D) Kurultay’da boyların temsil edilmesine

E) Federatif devlet anlayışının uygulanmasına

12. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ve Fransa’nın gi-

rişimleriyle 1928 yılında imzalanan Briand-Kellogg Pak-

tı ile, ülkelerin topraklarına yapılacak saldırılara karşı ya-

pacakları savunma savaşı dışındaki savaşlar kanun dı-

şı sayılmıştır. Bu pakta 1929 yılında Türkiye ve Sovyet-

ler Birliği de katılmıştır.

 Fransa bu paktla aşağıdaki ülkelerden hangisinin 

olası bir saldırısına karşı önlem almış olabilir?

A) İngiltere B) Japonya C) Almanya

            D) Yugoslavya              E) İspanya

16. Ahmet  : Sakarya Savaşı, Türk tarihi açısından bir dö-

nüm noktası olmuştur.

 Mehmet : Evet, Yunanlılar artık Türk ordusuna saldıra-

mayacak duruma düşmüşler ve eski mevzi-

lerine çekilmişlerdir.

 Ahmet : Bu gelişmeden sonra Türk ordusunun - - - -

 Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-

gisi getirilirse doğru olur?

A) başına Mustafa Kemal geçmiştir.

B) taarruz hazırlıkları başlamıştır.

C) itilaf devletlerinin denetimine bırakılması kolaylaş-

mıştır. 

D) yeniden yapılandırılması için Avrupa’dan uzmanlar 

getirilmiştir.

E) gayr-i Nizami savaş yapması kolaylaşmıştır.

14. 18. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti’nde 

Mukataa toprakları, Malikane sistemiyle muaccele de-

nen satış bedeli karşılığında şahıslara hayat boyu kira-

lanmaya başlanmıştır.

 Bu uygulamanın Osmanlı Devleti’nde aşağıdakiler-

den hangisinin güç kazanmasında etkili olduğu sa-

vunulabilir?

A) Tımarlı sipahilerin

B) Kalemiye sınıfının

C) Loncaların

D) Ulema sınıfının

E) Ayan ve eşrafın
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17. “Farklı milletleri, ortak ve genel bir unvan altında topla-

mak ve bu unsurları aynı hukuk ve şartlar altında bulun-

durarak kuvvetli bir devlet kurmak, parlak ve cazip bir 

siyasi görüştür. Fakat aldatıcıdır. Hatta hiçbir hudut ta-

nımayarak dünyada mevcut bütün Türkleri dahi bir dev-

let halinde birleştirmek, erişilmesi imkansız bir hedeftir.”

 Atatürk’ün yukarıdaki görüşlerinin, Osmanlı Devle-

ti’nde uygulanmaya çalışılan;

 I. Turancılık,

 II. Osmanlıcılık,

 III. Adem-i Merkeziyetçilik

 fikir akımlarından hangilerinin geçersizliğini ortaya 

koyduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

                D) I ve III                     E) II ve III

19. Aşağıdaki tabloda, üç ülkede birincil faaliyetlerde çalı-

şanların oranı yüzde (%) olarak verilmiştir.

X 2,87

Y 14,4

Z 22,8

 Tablodaki bilgilere göre X, Y ve Z ülkeleri ile ilgili 

aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Tarım alanlarının yüz ölçümleri birbirine yakındır.

B) Z ülkesinin nüfus miktarı daha fazladır.

C) X ülkesinde doğal koşullara bağımlılık fazladır.

D) Ülkelerin gelişmişlik düzeyi birbirinden farklıdır.

E) Y ülkesinde doğal kaynak tüketimi daha fazladır.

21. Aşağıdaki haritada, Roma ve Perth kentlerinin bulunduğu 

yerler gösterilmiştir.

 

 Bu kentler için aşağıdakilerden hangisinin aynı ol-

duğu söylenebilir?

A) Mevsim sürelerinin

B) Sıcaklığın en yüksek olduğu ayın

C) Uluslararası saat dilimlerinin

D) Ekvator’a olan uzaklıklarının

E) Bahar başlangıç günlerinin

�������

	�
�

����

18. Yeryüzünün sürekli yerleşilmiş en soğuk yeri olan Rus-

ya’daki Ust Nera şehrinde halk, soğuk havada yaşamanın 

zorluğunu iyi bilir. Sıcaklıklar, kutuplardaki yüksek basınç 

merkezinin genişlemesiyle –60 °C ye, sık sık da –70 °C nin 

altına düşer. Açık hava faaliyetlerine –50 °C de son verilir. 

–55 °C de okullar kapanır. Ancak buna rağmen üç kapı-

nın, üç pencerenin arkasında ve üzerlerinde kat kat kalın 

elbiselerle kentte on binin üzerinde insan yaşamaktadır.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İklim koşullarının insanların giyim kuşamlarını etki-

lediğine

B) Doğal koşulların sosyal ve kültürel yaşamı sınırlan-

dırdığına

C) Elverişsiz doğa koşullarının nüfus ve yerleşme üze-

rinde etkili olduğuna

D) Meskenlerin mimari özellikleri üzerinde iklim koşul-

larının belirleyici olduğuna

E) Mevsimler arasındaki sıcaklık farkının geçici göçle-

ri artırdığına

20. Yerkabuğu ile manto arasındaki dengeye izostasi de-

nir. Bu denge çeşitli nedenlerle zaman içinde bozulur.

 Aşağıdakilerden hangisi bu dengeyi bozabilecek 

olaylardan biri değildir?

A) Buzulların erimesi

B) Jeotermal suların yeryüzüne ulaşması

C) Akarsuların alüvyonlarını çukur alanlarda biriktirmesi

D) Karalar üzerinde kalın buz kütlelerinin oluşması

E) Magmanın yeryüzüne çıkması
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23.  

 Haritada gösterilen bölgelerle ilgili olarak aşağıda-

kilerden hangisi söylenemez?

A) Üçüncü jeolojik dönemin sonlarında meydana ge-

len tektonik hareketler sonucunda I. bölge deprem 

alanı haline gelmiştir.

B) II. bölgede, kıvrım hareketleri sonucunda denizel ta-

bakalar yükselmiş ve su üzerinde kalmıştır.

C) Kuzeydoğu - güneybatı doğrultusunda uzanan kırık 

boyunca yüzeye çıkan lavlar, III. bölgedeki volkanik 

dağları oluşturmuştur.

D) IV. bölgede meydana gelen kırılma hareketleriyle 

horst - graben sistemi oluşmuştur.

E) Gelgit etkisiyle akarsu ağızlarının sular altında kalma-

sı, V. bölgede haliçlerin oluşmasında etkili olmuştur.

�

��

�
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24. Kış boyunca Anadolu’nun iç kesimleri yüksek basıncın, 

kıyı bölgeleri ise alçak basıncın etkisi altında kalır. Bu 

nedenle yüksek basınç sahası olan Anadolu'dan kıyı 

kesimlere doğru genel bir hava akımı oluşur. Bu hava 

akımları bazı yerlerde fön rüzgârına dönüşür.

 Buna göre, kış mevsiminde aşağıdaki yerlerin han-

gisinde zaman zaman fön rüzgârının etkili olduğu 

söylenebilir?

A) Canik dağlarının güney yamacı

B) Torosların kuzey yamacı

C) Doğu Karadeniz dağlarının kuzey yamacı

D) Küre dağlarının güney yamacı

E) Aydın dağlarının doğu yamacı

22. Aşağıda, İç Anadolu’daki bazı yer şekillerinin oluşum 

özellikleri verilmiştir.

 • Nevşehir’de kil ve kum taşlarının sel suları tarafın-

dan aşındırılmasıyla kırgıbayırlar oluşmuştur.

 • Ürgüp çevresinde volkanik kayaçların sel suları ta-

rafından aşındırılmasıyla peribacaları oluşmuştur.

 • Konya-Karapınar’da karstik kayaçların suda çözün-

mesiyle obruklar oluşmuştur.

 Bu örneklerden yararlanarak çıkarılabilecek en kap-

samlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurak ve yarı kurak bölgelerde akarsuların şekillen-

dirici etkisi fazladır.

B) Volkanik kayaçlar aşınmaya karşı dirençlidir.

C) Aynı bölgede kayaç özelliklerine bağlı olarak farklı 

şekiller oluşabilir.

D) Eriyebilen kayaçların bulunduğu bölgelerdeki yer 

şekilleri büyük benzerlikler gösterir.

E) Yer şekillerinin oluşum ve gelişimi milyonlarca yıl sü-

rer.

26. İskandinavya Yarımadası,

 • turizm bölgesi

 • orman bölgesi

 • zengin akarsu ve göller bölgesi

 • balıkçılığın geliştiği bölge

 şeklinde birçok bölgeye ayrılabilir.

 Buna göre, İskandinavya Yarımadası’nda bu bölge-

lerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili ol-

mamıştır?

A) Jeolojik yapı B) Fiyortlar

C) Yer şekilleri D) İklim koşulları

E) Okyanus akıntıları

25. Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen ulusal 

gelirin artışına bağlı olarak, aşağıdakilerden hangi-

sinde artış olması beklenir?

A) Yurt dışına yapılan işçi göçlerinde

B) Turizm etkinliklerine katılanların sayısında

C) Başka ülkelere giden bilim insanlarının sayısında

D) Bebek ölümlerinde

E) Nüfus artış hızında
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31. Aşağıdakilerden hangisi dünyada nüfusun yoğun-

laştığı alanlar arasında yer almaz?

A) Ulaşım yollarının kavşak noktaları

B) Maden yataklarının işletildiği yerler

C) Gür ormanların bulunduğu alanlar

D) Alüvyal toprakların bulunduğu vadi tabanları

E) Tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu yerler

29. Bir ülkede aynı boylam üzerinde güneyden kuzeye doğ-

ru gidildikçe başlangıç meridyenine yaklaşılmaktadır.

 Yalnızca bu bilgiden yararlanarak, ülke ile ilgili,

 I. Kuzey Yarım Küre’de yer alır.

 II. İklim çeşitliliği fazladır.

 III. En uzun gündüz 21 haziranda yaşanır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

                D) I ve II                     E) I ve III

30. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet 

sitesinde yer alan bilgilendirmede: “Nem oranının en 

yüksek olduğu saatler, genellikle hava sıcaklığının en 

düşük olduğu gece saatleri, sıcaklığın en yüksek oldu-

ğu öğle saatleri ise genellikle nem oranının en düşük 

olduğu saatlerdir.” denilmiştir.

 Bu bilgi, aşağıdakilerden hangisini örneklendirmek 

için kullanılabilir?

A) Kıyılarda nem miktarının fazla olduğunu

B) Havanın taşıyabileceği nem miktarı üzerinde sıcak-

lık değişiminin etkili olduğunu

C) Yerin ısı kaybının öğle saatlerinde fazla olduğunu

D) Nemin güneş ışınlarının düşme açısını etkilediğini

E) Nemliliğin günlük sıcaklık farklarını azalttığını

32. Tıp etiğinin; yarar sağlama, zarar vermeme, özerkliğe 
saygı ve adalet ilkelerine dayandığı varsayılmaktadır. Bu 
ilkelerin kabulünde belirli bir mutabakat var gibi görün-
se de, genel olarak ilkelerin hepsinin aynı kesinlik ve ge-
çerlilikte mi ele alınacağı, farklı durumlarda hangi ilkenin 
ne şekilde öncelikli ya da ayrıcalıklı olacağı, başka ilke-
lerin olup olamayacağı hâlâ tartışılmaktadır. Tüm bunlar 
tartışılabilir. Ancak, ne şekilde kabul edilirse edilsin be-
lirlenecek ilke ve davranış modelleri ülkeden ülkeye, kül-
türden kültüre, değerden değere her zaman geçerlidir. 
Çünkü neticede söz konusu insan yaşamıdır.

  
 Bu görüşü benimseyen bir kişinin, aşağıdakilerden 

hangisini reddetmesi beklenir?

A) İnsan yaşamının dokunulmazlığını

B) Etik yaşamın varlığını

C) Etik kuralların öznelliğini

D) Ahlakın akla dayanması gerektiğini 

E) Evrensel ahlak yasasının varlığını

28. Aşağıdakilerden hangisi 15. ve 16. yüzyılda Avrupa-

lı kaşiflerin, coğrafi keşifler sırasında kullandığı de-

niz yollarından biridir?

A) Çanakkale Boğazı   B) Süveyş Kanalı

C) Ümit Burnu    D) Panama Kanalı

E) Bering Boğazı

27. Aşağıda, bir yörenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş to-

poğrafya haritası verilmiştir.

 Bu yörede gerçekleşen bir deprem sonrası bazı yerle-

şim yerlerinin bulunduğu alanların değiştirilmesine ka-

rar verilmiştir.

 Buna göre, numaralı yerlerden hangisinin yeni yer-

leşmelerin kurulması için daha elverişli olduğu söy-

lenebilir?

A) Gevşek yapıdaki toprakların bulunduğu I. bölgenin

B) Kayalık zemine sahip II. bölgenin

C) Eğim derecesi yüksek olan III. bölgenin

D) Eriyebilen kayaçların yaygın olduğu IV. bölgenin

E) Falezlerin bulunduğu V. bölgenin

��
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36. Hegel, ilk başta mutlak bir ruhun varlığına, daha sonra 
bu ruhun doğayı ve insanı meydana getirdiğine inan-
maktadır. Ona göre, doğayı anlamaya çalışırken, görü-
nürdeki çeşitliliğin ardında ona düzen veren ve evren-
deki varlığın organizeli bir bütün halinde birliğini sağla-
yan manevi yasalar vardır. Böylece, Hegel yaşadığımız 
maddi dünyanın varlığını sorgularken onun çeşitliliğini 
açıklayabilmek için var olan her şeyin zihinde bir kop-
yasını çıkarır.

 Bu göre, Hegel’in varlık görüşüyle ilgili olarak aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Mutlak varlık yoktur, her şey görecelidir.

B) Gerçekliğe ait çokluğun ardındaki birlik, ussal ne-
dene dayanır.

C) Varlık madde ve ruhun senteziyle meydana gelmiş-
tir.

D) Varlığın temelinde hem soyut hem de somut nitelik-
ler vardır.

E) Varlık soyut bir yapıda olduğu için ne olduğu kesin 
olarak bilinemez.

35. Çevremizdeki varlıkları duyu organlarımız aracılığıyla ta-
nıyoruz. Birçok önermenin doğruluğunu duyu deneyi-
mimiz yardımıyla biliyoruz. Örneğin, şu anda masamın 
üzerindeki nesnenin kitap mı, defter mi, yoksa bir çiçek 
mi olup olmadığını duyu verilerimle temellendiririm. Pe-
ki halüsinasyon ve illüzyon olayları için ne demeli? Öy-
le ki, bazen hiçbir uyarıcı yokken varmış gibi algılıyo-
ruz. Böyle bir durumda eğer başkası da böyle algılıyor-
sa problem yoktur. Ancak sadece birkaç kişi algılıyor-
sa o nesneye ilişkin bilgiden kuşku duyulmalıdır. Her-
kes ya da büyük çoğunluk bir nesneye ilişkin duyu ve-
rilerine dayalı olarak aynı şeyi söylüyorsa o bilginin doğ-
ruluğundan kuşku duyulmamalıdır. Herkes tarafından 
aynı biçimde yanılgıya yol açan bazı illüzyon türlerinde 
de ölçüt aynıdır. Eğer yanılgı içinde olduğumdan kuş-
ku duyuyorsam yine duyu deneyimlerimi kullanarak 
kontrol ederim.  Başkalarının da aynı şekilde kontrol et-
mesiyle aynı sonuca ulaşmışsak o bilgiden de artık kuş-
ku duymam.

 
 Bu parçada, bilginin doğruluğu aşağıdakilerden han-

gilerine dayandırılmaktdır?

A) A priori bilgiler ve a posteriori bilgiler

B) A priori bilgiler ve tutarlılık

C) A posteriori bilgiler ve tümel uzlaşım

D) A posteriori bilgiler ve tutarlılık

E) A priori bilgiler ve tümel uzlaşım

33. Filozof bilgi arayıcısıdır. Filozof için bilginin nerede ol-
duğu önemli değildir. Filozof eğer, aradığı bilginin Kaf 
Dağı’nın ardında olduğuna inanırsa, doğru bilgiye ulaş-
mak için o masal dağının var olup olamayacağının öte-
sinde bu kez Kaf Dağı’nı aramaya başlar. Çünkü o, tut-
ku derecesinde mutlak hakikatın ne olduğunu merak 
etmekte, bu merakını da hiçbir şey dindirememektedir. 
Bu nedenle filozofun sürekli arayış içinde olması, haki-
kate olan tutkusunu kısmen de olsa dindirmektedir. Fu-
zuli’nin Leyla ve Mecnun’unda olduğu gibi aşıklar mu-
radına erdiğinde nasıl ki dinginliğe erişemiyorlarsa, fi-
lozof da muradına erse bile dinginliğe ulaşamamakta-
dır. Çünkü, Leyla ve Mecnun’un aşklarının bu dünyayı 
aşması, bu dünya yaşamı ile sınırlandırılamayacak ka-
dar büyük olması gibi; filozofun da bilme aşkı, bu dün-
yadaki verilerle sınırlandırılamamakta ve bu nedenle de 
o sürekli bir aşk acısı içinde kalmaktadır.

 Parçada, filozofun yaşadığı "aşk acısı" ifadesiyle aşa-
ğıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Kuşkuculuğun, doğru bilgiye ulaşmada araç olarak 
görülmesi

B) Mutluluk için hayallerinin peşinde koşması

C) Mutlak bilgiye ulaşmanın zor ve zahmetli olması

D) Varlığa ilişkin hakikatı anlama arzusu içinde olması

E) Yaşamda duygusal olarak doyuma ulaşmayı iste-
mesi

34. İnsan haklarından biri olan özgürlüğün olduğu bir top-
lumda, insanlar görüş ve düşüncelerini baskı altında 
kalmadan açıklayarak, gerçeklerin ortaya çıkmasına ve 
sorunların çözümüne katkıda bulunabilirler. Bu da top-
lumun genel mutluluk seviyesini artıracağına göre öz-
gürlük insan hakları bakımından gereklidir. Özgürlüğe 
yararcı bu bakışla yaklaşıldığında, bazı durumlarda da 
bir kısım insanların bazı temel haklarının kısıtlanması-
nın, toplumun genelinin mutluluğunu artırdığı için ge-
rekli görülebilir. Bu durum ise yararcı bakış açısının aç-
mazıdır. Bu kez, insan hakları insan onuru temelinde 
savunulabilir. Ancak bazı düşünürlere göre bu yaklaşı-
mın da birtakım açmazları vardır.

 Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap ni-
teliğindedir?

A) İnsan hakları felsefi olarak nasıl temellendirilebilir?

B) İnsanı anlamak için insana nasıl yaklaşılmalıdır?

C) İnsanların temel hakları nelerdir?

D) İnsan yaşamı için vazgeçilmez temel haklar var mıdır?

E) İnsan hakları doğal bir hak mıdır?
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37. “Anadolulu ve Çinli ressamlar ustalıkları konusunda an-
laşmazlığa düşünce padişah onları bir sınavdan geçir-
me gereği duyar. Büyük bir salon, perdeyle ikiye bölü-
nerek duvarlara resim yapmaları istenir. Çinli ressam-
lar hemen işe koyulup, duvarlarını müthiş resimlerle bo-
yarken Anadolulu ressamlar, sadece kendilerine veri-
len duvarı cilalayıp, parlatıyorlarmış. Süre dolduğunda, 
padişah önce Çinli ressamların resmine bakar ve hay-
ranlığını dile getirir. Padişah, Anadolulu ressamların res-
mini görmek istediğinde; onların yaptığı sadece arada-
ki perdeyi kaldırmak olur ve Çinlilerin resmi bu pürüz-
süz, cilalı yüzeye daha bir alımlı ve etkili düşer”

 Parçadaki Anadolulu ressamların sanat anlayışı, aşa-
ğıdaki yargılardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Doğal güzellik sanat güzelliğinden üstündür.

B) Sanat, sanatçının özgün yaratımıdır.

C) Resim alımlayıcıya göre şekillenir.

D) Sanat, insanda hoş duygular uyandırıyorsa güzeldir.

E) Sanat aslını yansıtabildiği ölçüde güzeldir.

39. Matematikçi Eukleides, M.Ö. yazdığı 13 ciltlik “Element-
ler” eseriyle zamanının kralının en gözde öğretmeni ol-
muştu. Bir gün kral öğrenmekte güçlük çektiği geomet-
ri için Eukleides’e, “Geometriyi kısa yoldan öğrenmenin 
bir yolu yok mu?” diye sorar. O da bunun üzerine, “Ku-
sura bakmayın ama geometriye giden bir kral yolu yok-
tur.” diye karşılık verir.

 Eukleides’in bu yaklaşımından, bilimlere ait aşağı-
daki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

A) Bilim olgulara dayalı bir etkinliktir.

B) Bilimsel düşünce, elverişli ortamlarda gelişir.

C) Bilimin öğrenilmesi zaman alıcıdır.

D) Bilim, ancak kendi ilkeleriyle anlaşılabilir.

E) Bilimin günlük yaşama uygulanması zaman alır.

40. Poseidon, Yunan mitolojisinde; denizler, depremler ve 
atlar tanrısı olarak kabul edilir, üç dişli yabasıyla dep-
remler oluşturur, denizleri dalgalandırır. O günün insan-
ları tabiatta açıklayamadıkları olayları, sürekli anlatıla-
gelen bu tür hikayelerle açıklama çabasına girmişlerdi. 
Böylece bilinmezlik içinde yaşamanın verdiği korkuyu, 
bir ölçüde, bu tip hikayelerle bilinebilir kılıyorlardı. Çün-
kü o günün birçok insanı için evrende tesadüf yoktur, 
tüm tabiat olayları belli bir düzen ve sistem içinde ger-
çekleşir. Onların yanılgıları, belki de, bilime dayalı bil-
gilerinin yetersizliğinden dolayı tabiattaki olaylara mito-
lojik açıklamalar getirmeleriydi. Buna karşılık günümüz-
deki bir kısım insanlar ilerlemiş bilimsel veriler olması-
na rağmen, tabiatta açıklayamadığı olayları tesadüfe 
bağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında acaba o günün 
insanları mı, yoksa bu günün insanları mı daha akıllı? 
Belki de birkaç asır sonra gelecek insanlar, bizim açık-
lamalarımıza gülecek, eğlenceli bulacaklar; kim bilir 
böylece, ilkçağ insanlarıyla aynı kaderi paylaşacağız.

 
 Bu parçadan, aşağıdaki yargılardan hangisine ula-

şılabilir?

A) Her bilgi kendi çağının koşulları içinde değerlendi-
rilmelidir.

B) Bilimsel bilgilerin artmasıyla tabiat olayları kesin ola-
rak açıklanmıştır.

C) Mitolojik açıklamalar bilimin doğuşuna kaynaklık et-
miştir.

D) İnsanların olayları açıklayıcı bilgisi arttıkça korkusu 
azalmıştır.

E) Mitolojik açıklamaların yetersizliği, akla dayalı açık-
lamaları zorunlu kılmıştır.

38. İnsan bilim ve bilime dayalı teknolojinin ürettiği telefon, 
bilgisayar, televizyon gibi araçları, binaları, makineleri 
günlük yaşamında kullanır. Felsefenin ürettiği değer ve 
düşünceler ise günlük hayatımızda bilimin ürettikleri gi-
bi görünmez. Ancak bu değer ve düşüncelerin de in-
san yaşamını, eylemlerini, bilim ve teknolojinin ürettik-
lerinin kullanımını etkilediği de yadsınamaz. Bilim ve 
teknolojinin, insan yaşamı üzerindeki etkisi kolayca göz-
lemlenebilir. Peki filozof ve düşünürlerin ürettiği demok-
rasi, sosyalizm, liberalizm gibi siyasi sistemlerin insan-
ları ve toplumları etkilemediği söylenebilir mi? Söz ge-
limi nasıl bir toplumsal düzende yaşayacağımız, nasıl 
evlerde yaşayacağımızdan daha mı az önemlidir?

 Bu parçaya dayanarak, felsefe ile ilgili aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ürettiği düşüncelerin etkisi toplumdan topluma de-
ğişir.

B) Kişiye kendi görüşlerinden başka görüşlerin de ola-
bileceğini gösterir.

C) İnsanı düşünce temelinde sorgularken, bilimlere ışık 
tutar.

D) Evreni doğa üstü güçlerle değil, akılla açıklar. 

E) Yaşamın farklı alanlarında farklı biçimlerde etkisi gö-
rülür.
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4. ABC  ve  DAB  üç basamaklı sayılardır.

  

 olduğuna göre,  B + C + D  toplamı kaçtır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
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3.   A ve B2 33 = =

 olduğuna göre,  A3 . B4  işleminin sonucu kaçtır?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

2.   
9
1

16
1

+

 işleminin sonucu kaçtır?

A) 
7

12
 B) 

5

12
 C) 

1

12
 D) 

1

6
 E) 

1

4

1.   

3
1

3
1

2

2
1

2
1

2

– –

– +

f

f

p

p

 işleminin sonucu kaçtır?

A) –1 B) –2 C) 1 D) 2 E) 3

5. 

 Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde a ve b birer do-

ğal sayı olduğuna göre, a’nın alabileceği en büyük 

değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır?

A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34
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6. Bir baba ile oğlunun şimdiki yaşları toplamı 42’dir. Ba-

ba 16 yaşında iken çocuğun doğmasına 8 yıl vardır.

 Buna göre, çocuğun şimdiki yaşı kaçtır?

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

TEMEL MATEMATÝK TESTi

 1. Bu testte sırasıyla,
  Matematik (1 – 33)
  Geometri (34 – 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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10. 

 Yukarıda sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş olan A, B, 

C, D sayılarının art arda olanlarının aralarındaki uzaklık 

sırasıyla x, y ve z’dir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x = y = z B) x > y > z C) z > y > x

              D) y > x = z              E) x = z > y
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11. 

 Yukarıdaki tabloda, bir elektronik hesap makinesinin 

ekranındaki rakamların görüntüsü ve her rakamı oluş-

turan kesik çizgi sayısı verilmiştir.

 Buna göre, bu hesap makinesinde toplam 9 kesik 

çizgi ile yazılabilecek iki basamaklı sayılardan en 

büyük olanı ile en küçük olanı arasındaki fark kaçtır?

A) 57 B) 63 C) 69 D) 75 E) 79
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9. Bir sayı dizisinde en çok tekrar eden sayıya bu sayı di-

zisinin modu denir.

 Buna göre,

   4, 5, 6, 7, 4, 8

 sayı dizisinin modu x ise,

   x – 3,  x – 1,  2,  x – 2,  2x – 5,  3,  x + 1

 sayı dizisinin modu kaçtır?

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

13. Özel bir soğutucuya konulan yiyeceklerin ilk 15 daki-

kada sıcaklıkları %20 düşmektedir. Sonraki her 5 daki-

kada da bu yiyeceklerin son durumdaki sıcaklıkları %x 

azalmaktadır. Yiyeceklerin başlangıçtaki sıcaklıkları %80 

azaldığında ise soğutucu otomatik olarak kapanmak-

tadır.

 Bu soğutucuya sıcaklığı 45 °C olan bir yiyeceğin ko-

nulmasından 25 dakika sonra soğutucu otomatik 

olarak kapandığına göre, yiyeceğin soğutucuya ko-

nulduktan 20 dakika sonraki sıcaklığı kaç °C olur?

A) 9 B) 12 C) 18 D) 24 E) 36

7.   |8x3| = 1

 eşitliğini sağlayan x’in gerçek (reel) sayı değerleri-

nin çarpımı kaçtır?

A) 
–1

4
 B) 

–1

16
 C) 

1

2
 D) 

1

4
 E) 

1

8

8.   (a – 4)a – 6 + 4 = a

 eşitliğini sağlayan  a  değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 25 B) 21 C) 19 D) 15 E) 7

12. a  ve  b  pozitif tam sayıdır.

   a . b = 210

 olduğuna göre,

 I. a + b  tektir.

 II. a ile b aralarında asaldır.

 III. a + b  en az  26’dır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

             D) Yalnız I                  E) Yalnız II
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20. abc üç basamaklı,  xy18  dört basamaklı sayılardır.

  abc + abc + abc + abc + abc + abc = xy18

 olduğuna göre,  x + y  toplamının alabileceği farklı 

değerler toplamı kaçtır?

A) 18 B) 30 C) 45 D) 63 E) 71

19. m  ve n  pozitif tam sayılardır.

   2m . 33

   23 . 3n

 sayılarının ortak katlarının en küçüğü  23 . 33  oldu-

ğuna göre, kaç farklı  (m, n)  ikilisi vardır?

A) 12 B) 9 C) 6 D) 4 E) 3

14. 

 Şekildeki grafikte A ve B kaplarında bulunan homojen 

kahve-krema karışımlarındaki  kahve ve krema miktar-

larının doğrusal değişimleri gösterilmektedir.

 A kabındaki karışımdan 54 gram ve B kabındaki ka-

rışımdan 56 gram alınıp başka bir kapta karıştırıla-

rak oluşturulan bir karışımın yüzde kaçı kremadır?

A) 20 B) 30 C) 35 D) 42 E) 45

#

�

� �
���
�()&�*

����()&�*
�

�

15. Şekildeki havuzu dolduran A 

ve B muslukları, her bir saat-

te havuzdaki su seviyesini sı-

rasıyla 25 cm ve 15 cm yük-

seltmekte, havuzu boşaltan 

C musluğu ise havuzdaki su 

seviyesini her bir saatte 20 cm 

düşürmektedir.

 Buna göre, havuzun 
3

5
 i dolu iken üç musluk aynı 

anda açılırsa 3 saat sonra havuzdaki suyun yüksek-

liği kaç metre olur?

A) 0,6 B) 0,9 C) 1,4 D) 1,6 E) 1,8

� �

�

�(


16. 

  işlemi yukarıdaki tabloya göre şu şekilde tanımlan-

maktadır:

 a  b =  “a’nın hemen sağındaki sayı ile b’nin hemen 

altındaki sayının toplamı”

 Buna göre,  (1  9)  (1  3)  işleminin sonucu kaç-

tır?

A) 11 B) 10 C) 8 D) 6 E) 2

1 2 3 1

4 5 6 4

7 8 9 7

1 2 3

17.   

a a a a

a a a a

6

1

6

1
5 6

1

5 6

1

–
–

– –

–
–

2 2

2 2

+

+ + +

 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

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

18. Bir akvaryuma bir öğle vaktinde 3 büyük, 10 orta boy, 

25 küçük balık konuluyor. Akvaryumdaki her orta boy 

balık sadece sabahları bir küçük balık yemekte, her bü-

yük balık da sadece akşamları bir orta boy balık yemek-

tedir.

 Buna göre, balıkların konulmasından 3 gün sonraki 

öğle vaktinde akvaryumdaki toplam balık sayısı kaç 

olur?

A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15
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24. Pozitif bir T tam sayısının %40’ı iki basamaklı bir sayı-

dır.

 Buna göre, T kaç farklı değer alabilir?

A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25

21.   
  2

  3a
 + 

1

3a + 1
 = 

x

3a + 2

 olduğuna göre,  x  kaçtır?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22

26. Bir dış cephe boyama firması, ihalesini aldığı bir sitenin 

boyama işinin projesinde her ay eşit miktarda alan bo-

yayarak 6 ayda boyama işini bitirmeyi taahhüt etmiştir. 

İkinci ayın sonunda bu firma, boyama işlemiyle ilgili şöy-

le bir açıklama yapmıştır: “Firmamızın bu işte çalıştırma-

yı planladığı 50 işçi ile işe başlayamamasından dolayı 

ilk iki ay için planlanandan %12 daha az boyama yapıl-

mıştır. Üçüncü ayın başında yeni işçi alımı yaparak bo-

yama işimizi zamanında tamamlamış olacağız.”

 Buna göre, sitenin boyama işinin 6. ayın sonunda 

tamamlanması için firmanın bu işe kaç işçi alması 

gerekir? (İlk 2 ay eşit miktarda alan boyanmıştır.)

A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12

22. A  B  C  olmak üzere,

   (C \ B)  (B \ A)

 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) A B) B C) C D) C \ A E) A  C

23.   a + b + c = 12  ve

   
1

a + b
 + 

1

b + c
 + 

1

a + c
 = 

5

6

 olduğuna göre;  
a

b + c
 + 

b

a + c
 + 

c

a + b
  toplamı 

kaçtır?

A) 5 B) 7 C) 9 D) 10 E) 13

25. f : (–1, 1)  (b – 1, b + 1)

 f(x) = –x + b

 fonksiyonu veriliyor.

 f  fonksiyonu, ters fonksiyonu olan  f –1  fonksiyonu-

na eşit olduğuna göre,  b  kaçtır?

A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

27. Şekildeki dairesel pistin A 

noktasında bulunan iki ha-

reketli  6 metre/saniye ve 

9 metre/saniye hızlarla ay-

nı anda ve birbirine zıt yön-

de hareket ediyorlar.

 İlk kez 8 saniye sonra karşılaşan bu iki hareketlinin 

ikinci karşılaşmaları A’dan kaç metre uzakta olabilir?

A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 40

�

�(
+$ �(
+$
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31. Aşağıdakilerden hangisi totolojidir?

 (a', a önermesinin tümleyenidir.)

A) p  q B) (p  q') q' C) p (p  q)

             D) (q  q')'           E) p  (q  q')

34.

 ABC bir dik üçgen,   [AB]  [BC],   m(DéEC) = 50°

 m(AéDE) = 80°, |AB| = 5 cm, |DC| = 6 cm, |AD| = x

 Yukarıdaki verilere göre,  x  kaç cm dir?

A) 2ñ3 B) 4 C) 
9

2
 D) 3ñ3 E) 

11

2

��,

-�,
�

�

�

� � �

�

 

32. Yandaki dairesel grafik, sa-

dece kiraz, elma ve ayva 

ağaçlarının bulunduğu bir 

bahçedeki ağaçların dağılı-

mını göstermektedir. Bahçe-

deki elma ağaçlarının sayı-

sı, kiraz ve ayva ağaçlarının 

sayısından fazladır.

 Bu bahçede toplam 72 ağaç olduğuna göre, elma 

ağaçlarını gösteren daire diliminin merkez açısı en 

az kaç derece olabilir?

A) 150 B) 135 C) 130 D) 125 E) 121

���,

29. 3 ustanın ya da 6 kalfanın 10 günde bitirebildiği bir 

işi 2 usta ve 8 kalfa birlikte çalışarak kaç günde bi-

tirirler?

A) 8 B) 7,5 C) 6 D) 5 E) 4,5

30. Tavuk ve horozların bulunduğu bir kümeste bulunan 

her bir tavuk, her bir horozun yediği yemin 
2

3
 ü kadar 

yem yemektedir.

 Kümesteki tüm tavukların yediği toplam yem mikta-

rı, tüm horozların yediği toplam yem miktarının 3 ka-

tına eşit olduğuna göre, bu kümesteki tavuk ve ho-

rozların toplam sayısı en az kaçtır?

A) 9 B) 11 C) 14 D) 22 E) 25

33. İbrahim, herhangi iki rakamı silinip kalan iki rakamı sol-

dan sağa doğru aynı sırada yazıldığında iki basamaklı 

ve 2 ile tam bölünebilen bir sayı belirten dört basamak-

lı doğal sayıların her birini bir karta yazıyor. Daha son-

ra bu kartların tümünü bir torbaya atıyor ve kardeşine 

bu torbadan rastgele bir kart çektiriyor.

 Buna göre, İbrahim’in kardeşinin torbadan çektiği 

karttaki dört basamaklı doğal sayının tüm rakamla-

rının aynı olma olasılığı kaçtır?

A) 
1

25
 B) 

1

125
 C) 

1

225
 D) 

1

180
 E) 

4

1125

28.   
( )

x

x ax x

4

2

–

– –

2

2 :b l

 ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi  x  olduğuna göre,  

a  sayısı kaçtır?

A) –2 B) 2 C) –4 D) 4 E) 1
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36. 

��

� �� �

�

++

++

� �

��

ABCD bir dikdört-

gen

 |CE| = |EB|

 |AD| = 10 cm

 |AE| = 13 cm

 |AB| = 15 cm

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

A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 E) 26

40. 

�

++

++

. �
�

�

��,

AïC, O merkezli çember 

yayı

 |AO| = |AB|

 m(AéCO) = 50°

 m(BéAC) = 

 Yukarıdaki verilere göre,    kaç derecedir?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

39. 

 AïD  ve  AïE  sırasıyla B ve C merkezli çember yayı

 [AC]  [BE],    |BC| = |CD|,   |AC| = 6 cm

 Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları 

farkı kaç cm2 dir?

A)  B) 2ñ3 C) 4 – 6ñ3 D) 6 – 12 E) 2

�

++ ++

�

� � � �

37. 

/���0(� /���0(�

Kare dik prizma biçimin-

deki eş cisimler Şekil 1 

deki gibi yerleştirildiğin-

de yükseklik 25 cm, Şe-

kil 2 deki gibi yerleştiril-

diğinde yükseklik 30 cm 

oluyor.

 Buna göre, cisimlerden birinin hacmi kaç cm3 tür?

A) 81 B) 100 C) 112 D) 128 E) 144

38. 

� �

�

.
 

! AB: 3x – 4y + 9 = 0

 AC: x = 5

 Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö-

re,  |AB|  kaç birimdir?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 6 E) 5

35. 

 ABC bir üçgen,  [AD] açıortay,  |AB| = |FC|

 |BE| = 2|EF|,   Alan(FBD) = 12 cm2

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

A) 24 B) 30 C) 36 D) 45 E) 48

+

++

+

++

�

1

�

� � �
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1. 

 Bir cismin görüntüsü Şekil - I deki gibi retinanın arka-

sında oluşursa hipermetrop göz kusuru, Şekil - II deki 

gibi retinanın önünde oluşursa miyop göz kusuru ola-

rak tanımlanır.

 Buna göre, bu göz kusurlarının düzeltilmesi için K, 

L bölgelerine yerleştirilmesi gereken optik araçlar 

aşağıdakilerden hangisidir?

K bölgesi L bölgesi

A) İnce kenarlı mercek Kalın kenarlı mercek

B) Kalın kenarlı mercek İnce kenarlı mercek

C) İnce kenarlı mercek İnce kenarlı mercek

D) Kalın kenarlı mercek Kalın kenarlı mercek

E) Paralel yüzlü cam Paralel yüzlü cam

�

2�3��
����3(45�

/���0(6(7

8

9�!�3(45�

/���0(6(77

	�����

	�����

2. Hayvanat bahçesinde dolaşan bir çocuk, kaplanın çı-

kardığı sesin frekansının kedininkinden küçük, şiddeti-

nin ise kedininkinden büyük olduğunu gözlemliyor.

 Buna göre, kedi ve kaplandan çıkan ses dalgaları-

nın gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

Kedi Kaplan

A)

B)

C)

D)

E)

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.
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6. 

 Düşey kesiti şekildeki gibi olan bileşik kabın M muslu-

ğu kapalı iken içindeki havanın basıncı Ph, K noktasın-

daki su basıncı PK dir.

 M musluğu açılıp denge sağlandığında Ph ve PK için 

ne söylenebilir?

     Ph      PK

A) Azalır Artar

B) Azalır Azalır

C) Artar Azalır

D) Değişmez Değişmez

E) Artar Değişmez

���

$: $:�

9

!���!

!��

4. 0�
��

�

8

9

 İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerden oluşan şekilde-

ki devrede, lambanın ışık şiddeti, yalnız K anahtarı ka-

palı iken K, yalnız L anahtarı kapalı iken L, yalnız M 

anahtarı kapalı iken M dir.

 Buna göre;  K, L, M  arasındaki ilişki nedir?

A) K < L < M       B) M < L < K

C) L < M < K       D) M < K < L

E) K = L < M

5. 

 Birbirine yapışık olmayan K, L küpleri ile L küpüne iple 

bağlı M küpü sıvı içinde şekildeki gibi dengede kalıyor.

 İpte gerilme kuvveti oluştuğuna göre,

 I. K nin özkütlesi sıvınınkinden büyüktür.

 II. L nin özkütlesi sıvınınkinden küçüktür.

 III. M nin özkütlesi sıvınınkinden büyüktür.

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

                 D) I ve II                   E) II ve III

�

8

9
$'�'

�3

!��

3.   

 Şekil - I deki kap K, L musluklarından akan dK, dL öz-

kütleli sıvılarla 3t sürede doluyor. Bu süreçte kapta bi-

riken suyun kütlesini zamana bağlayan grafik Şekil - II 

deki gibi oluyor. 0 - t zaman aralığında K ve L musluk-

ları birlikte açıkken, t - 3t zaman aralığında yalnız K mus-

luğu açıktır.

 K, L musluklarından eşit sürelerde eşit hacimde sı-

vı aktığına göre 
dK

dL

 oranı kaçtır?  (Sıcaklık sabittir.)

A) 
1

4
 B) 

1

2
 C) 

2

3
 D) 

3

2
 E) 

4

3

0

3m

5m

K L

t 3t Zaman
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9. 

 Şekildeki gibi düzenlenmiş düzlem aynalardan olu-

şan düzeneğe gelen I ışık ışını  K, L, M, N, P  nok-

talarının hangisinden geçerek düzeneği terk eder?

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

8 9

;�

��

11. 10 °C deki su ile 323 K deki sudan eşit kütlelerde alı-

narak ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırılıyor.

 Buna göre, ısıl denge sağlandığında kaptaki suyun 

sıcaklığı kaç °C olur?  (°C: Celsius,  K: Kelvin)

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

7. İnce metal bir çubukla deneyler yapan öğrenci, çubu-

ğu bazı işlemlerden geçiriyor.

 Buna göre, aşağıda verilen işlemlerden hangisi ya-

pılırsa, çubukta meydana gelen değişim fiziksel de-

ğişmeye örnek olarak gösterilemez?

A) Isı vererek boyca genleştirme

B) Isı alarak boyca büzülme

C) Bir süre havayla temas ettirerek paslandırma

D) Kuvvet uygulayarak bükme

E) Kuvvet uygulayarak kırma

8. Özdeş K, L, M elektroskoplarından K nin yükü –3q, 

L ninki +q, M ninki qM dir. Üç elektroskobun topuzu 

aynı anda birbirine dokundurulup ayrılıyor. Son durum-

da üç elektroskobun da yaprakları açık oluyor.

 Buna göre, qM aşağıdakilerden hangisine eşit ola-

maz?

A) –2q B) –q C) +q D) +2q E) +3q

10. 
��

!���!

� 8 9�8 �9
 

Doğrusal bir yolda vK, vL, vM sabit süratleriyle hareket 

eden K, L, M araçları t = 0 anında şekildeki konumdan 

geçiyor.

 Bir süre sonra M aracı iki aracın arasında kaldığına 

göre; vK, vL, vM arasındaki ilişki aşağıdakilerden 

hangisi olamaz?

A) vL = vM < vK     B) vK < vL = vM

C) vM < vK < vL     D) vK < vM < vL

                         E) vM < vL < vK

12. 

 O1, O2, O3 merkezli, r yarıçaplı türdeş ve özdeş üç kü-

re düşey kesiti verilen silindirik kabın içine şekildeki gi-

bi yerleştiriliyor. 

 O1 merkezli kürenin yere göre potansiyel enerjisi E 

olduğuna göre, üç kürenin yere göre toplam potan-

siyel enerjisi kaç E dir?

A) 6 B) 6,5 C) 7 D) 7,5 E) 8

O1

O2

O3

yer (yatay)

yatay

4r



2011 - 2012 GÜVEN-DER YGS27

A A A

F
E
M
Y
A
Y
IN
L
A
R
I

16. A ile B element atomları arasında oluşan iki bileşikten, 

A2B nin kütlece % 40 ı A dır.

 Aynı miktar A ile birleşen A2B deki B nin ikinci bile-

şikteki B ye oranı 
1
4

 olduğuna göre, ikinci bileşikte-

ki A nın B ye kütlece oranı kaçtır?

A) 
3
2

 B) 
1
2

 C) 
4
3

 D) 
1
6

 E) 
2
5

15. Seramiği; su geçirmez hale getirmek, renklendirmek 

ve kir tutmaz hale getirmek amacıyla uygulanan iş-

lemin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir?

A) Sırlama B) Pişirme C) Doplama

             D) İndirgeme             E) Kavurma

13. 

 Özdeş üreteç, tel ve özdeş demir çivi kullanılarak elde 

edilen ve sarım sayıları 4N, 8N, 8N olan K, L, M elek-

tromıknatıslarının ucu, üzerinde özdeş toplu iğnelerin 

bulunduğu masaya şekildeki gibi eşit mesafede yak-

laştırılıyor. Anahtarlar kapatıldığında K, L, M elektromık-

natıslarına yapışan toplu iğne sayısı sırasıyla nK, nL, nM 

oluyor.

 Buna göre; nK, nL, nM arasındaki ilişki nedir?

 (Son durumda masalarda bir miktar toplu iğne kalıyor.)

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

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

E) nK = nL = nM

<-;<"; <-;


�$� 
�$� 
�$�
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17. 

 Yukarıda katman–elektron dizilimi verilen nötr X ve 

Y element atomları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır?

A) Y’nin çekirdek yükü X’in çekirdek yükünden fazla-

dır.

B) Y alkali metaldir.

C) Periyodik sistemde X elementi 2. periyot 6A grubun-

da bulunur.

D) X ile Y nin aralarında oluşturduğu bileşiğin Lewis ya-

pısı  Y+ [ X  ]2– Y+ şeklindedir.

E) X kararlı bileşiklerinde oktet kuralına uyar.

= >

�0������

%����<��

14. 

�

�����

�

�3

=(�3�

%:�:�

!��

!���!

 Ağırlığı ve sürtünmesi önemsenmeyen makaralarla ku-

rulan düzenekte P ağırlıklı cisimler şekildeki gibi den-

gededir.

 Buna göre, X ipindeki gerilme kuvveti kaç P’dir?

 (Çubuğun kütlesi önemsenmeyecektir.)

A) 
4
1

 B) 
2
1

 C) 1 D) 2 E) 4
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21. Aşağıdakilerden hangisi “kireç söndürme” olayının 

tepkime denklemidir?

A) N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g)

B) CaCO3(k)  CaO(k) + CO2(g)

C) CaO(k) + H2O(s)  Ca(OH)2(k)

D) K(k) + H2O(s)  KOH(suda) + 
1
2

 H2(g)

E) Ca(OH)2(k) + CO2(g)  CaCO3(k) + H2O(g)

20. Ba(NO3)2(aq) + Na2SO4(aq) BaSO4(k) + 2NaNO3(aq)

 Yukarıda verilen tepkime ile ilgili olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çözünme-çökelme tepkimesidir.

B) Net iyon denklemi

     Ba2+
(aq) + SO2–

4(aq)    BaSO4(k)

şeklindedir.

C) Oluşan sulu çözeltide Na+ ve NO3
– iyonları vardır.

D) Ba(NO3)2 yükseltgenmiştir.

E) Toplam kütle korunmuştur.

18. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlış olarak 

verilmiştir?

Bileşik Adı

A) CaO Kalsiyum oksit

B) Mg3N2 Magnezyum nitrür

C) N2O5 Diazot pentaoksit

D) Fe2O3 Demir oksit

E) KNO3 Potasyum nitrat

23. Ayırma yöntemi Yararlanılan özellik

I. Aktarma a. Kaynama noktası

II. Eleme b. Yoğunluk

III. Ayrımsal damıtma c. Tanecik boyutu

 Yukarıda verilen ayırma yöntemleri ve bu yöntem-

lerde yararlanılan özellikler aşağıdakilerden hangi-

sinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A) I-b, II-c, III-a        B) I-a, II-b, III-c

C) I-b, II-a, III-c        D) I-c, II-b, III-a

E) I-a, II-c, III-b 

19. Tanecik Proton
sayısı

Nötron
sayısı

Elektron
sayısı

Kütle
numarası

X 3 a 2 7

Y 6 7 6 c

Z 9 10 10 d

 Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z taneciklerine ait; proton 

sayısı, nötron sayısı, elektron sayısı ve kütle numarası 

değerleri verilmiştir.

 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Z nin kütle numarası (d değeri) 19 dur.

B) X katyon, Z anyondur.

C) X ve Z tanecikleri birbirleriyle XZ bileşiğini oluşturur.

D) Y ve Z taneciklerinin kütle numaraları farklıdır.

E) X, Y ve Z taneciklerinin nötr hallerinde elektron içeren 

katman sayıları farklıdır.

22. I. C6H12O6(k)

 II. KNO3(k)

 III. HCl(g)

 Oda koşullarında bulunan yukarıdaki maddeler ile 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 (19K, 8O)

A) I. madde organik, II. ve III. maddeler anorganiktir.

B) III. madde saf suda

     HCl(g) + H2O(s)  H3O+
(suda) + Cl–(suda)

şeklinde iyonlaşarak çözünür.

C) KNO3(k) ün yapısındaki N nin yükseltgenme basa-

mağı 3+ dır.

D) Üçü de bileşiktir.

E) I. maddenin kaba formülü CH2O dur.
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27. 
Element
atomu

Son katmanındaki
bağlayıcı elektron 

sayısı

Son katmanındaki 
ortaklaşmamış 
elektron sayısı

X 2 4

Y 1 6

 X ve Y elementleri arasında oluşan bileşikte X ve Y ele-

ment atomlarına ait son katmanlarındaki ortaklaşmamış 

elektron sayıları ile bağlayıcı elektron sayıları yukarıda-

ki tabloda verilmiştir.

 Buna göre, oluşan bileşik ile ilgili;

 I. Polar kovalent bağlıdır.

 II. Bir molekülünde iki tane bağ vardır.

 III. Molekül formülü XY2 dir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

24. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişime ör-

nek olarak verilebilir?

A) Kanın pıhtılaşması

B) Yağlı boyanın tinerle inceltilmesi

C) Betonun kuruması

D) Bitkilerin fotosentez yapması

E) Şarjlı pilin doldurulması

26. Saf bir katının saf suda çözünmesiyle ilgili olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Isı açığa çıkabilir.

B) Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalabilir.

C) Düzensizliği artabilir.

D) Elektrolit bir çözelti oluşturabilir.

E) Basınç arttıkça çözünürlüğü artabilir.

25. Sıcaklık
(°C)

Su miktarı
(g)

Çözünen maksimum 
X miktarı (g)

25 20 10

60 100 30

 Saf X katısının 25 °C ve 60 °C sıcaklıklarında sudaki 

maksimum çözünen miktarları verilmiştir.

 Buna göre, X katısının sudaki çözünürlük sıcaklık 

grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-

rilmiştir?

(g/100 g su)

A)

30

10

0

30

10

0
25 60

(g/100 g su)

B)

50

30

0
25 60

(g/100 g su)

25 60

(g/100 g su)

D)

50

30

0

(g/100 g su)

E)

25 60

50

10

0

25 60
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29. Aşağıdaki soy ağaçlarında, vücut kromozomlarında bu-

lunan iki genle kontrol edilen belirli bir karakterin kalı-

tımı verilmiş ve bu karakteri fenotipinde gösteren birey-

ler taralı olarak gösterilmiştir.

 

 Yukarıdaki ailelerde belirtilen karakterin kalıtımıyla 

ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 ve 2 nolu bireyler heterozigot olabilir.

B) 3 ve 7 nolu bireyler homozigot genotiplidir.

C) 4 ve 8 nolu bireyler homozigot genotipli olabilir. 

D) 3 ve 7 nolu bireyler baskın fenotiplidir.

E) 5 ve 6 nolu bireylerde belirtilen karakterle ilgili gen 

bulunur.
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28. Plasentalı dişi bir memeliden alınan bazı hücre çeşitle-

ri aşağıda verilmiştir.

 I. Yumurta kanalından alınan zigot

 II. Yumurta ana hücresi

 III. Yumurtalığından alınan olgun yumurta

 IV. Döl yatağı hücresi

 V. Yumurta kanalı hücresi

 Bu hücrelerden birbiriyle aynı kalıtsal yapıda olan-

lar ve farklı kalıtsal yapıda olanlarla ilgili aşağıdaki 

eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Aynı kalıtsal
yapıda olanlar

Farklı kalıtsal
yapıda olanlar

A)        I ve V        II ve V

B)        II ve IV        III ve IV

C)        I ve IV        II ve IV

D)        III ve IV        II ve V

E)        II ve III        IV ve V

31. Birincil tüketicilerle beslenen avcı hayvanlarda, t1 anın-

da ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalığa bağlı olarak birey 

sayısında meydana gelen değişim aşağıda verilmiştir.

 Bu hayvanların dahil olduğu besin zincirinde yer 

alan,

 I. üreticiler,

 II. birincil tüketici,

 III. ikincil tüketici,

 IV. üçüncül tüketici

 canlıların hangilerinde, t1 anından sonra besin fak-

törüne bağlı tür içi rekabetin artması beklenir?

A) Yalnız II B) I ve III C) II ve IV

                D) I, II ve III              E) I, III ve IV
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30. Aşağıdaki şemada böbrek ve karaciğerle ilgili damar-

lar numaralarla gösterilmiştir.

 Şekilde numaralarla belirtilen damarlardan hangile-

ri atardamardır?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 4 C) 1 ve 5

                 D) 2 ve 3                   E) 1, 4 ve 5
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32. Baklagillerin çoğu geceleri yapraklarını aşağı doğru sar-

kıtırken sabahları dikleştirirler. Fasulye bitkisiyle yapı-

lan deneylerde bitki, 24 saat sabit ışık altında veya 24 

saat sürekli karanlıkta tutulduğunda da “uyku hareket-

leri” adı verilen bu hareketleri sürdürmüştür.

 

 Fasulye bitkisindeki bu olay ile ilgili, 

 I. Turgor basıncı değişimlerine dayalı bitkisel hare-

ketlere örnek oluşturur.

 II. Belirli periyotlarda gerçekleşen bu olay biyolojik sa-

at tarafından kontrol edilmektedir.

 III. Uyku hali 48 saatlik periyotlarla gerçekleşen bir 

olaydır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

                D) I ve II                    E) II ve III

4D�<D�
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35. Çayırlık alanların sahip olduğu bazı özellikler aşağıda 

verilmiştir.

  Yılda m2 başına 250-1000 mm arasında olacak şe-

kilde yağış alır. Yağış yıl boyunca düzenli dağılmış-

tır.

  Canlıların oluşturduğu atıkların çürümesiyle oluşan 

organik madde miktarı yüksektir. Bu maddeler top-

rak parçacıklarının birbirine tutunmasını ve küme-

leşmesini sağlar.

  Sık görülen yangınlar toprak üzerinde biriken ölü 

bitki artıklarını yakarak onlarda tutulan besin ele-

mentlerini açığa çıkarır ve bitkilerin yeniden büyü-

melerini kolaylaştırır.

 Buna göre çayırlık alanlarla ile ilgili aşağıdaki ifade-

lerden hangisi yanlıştır?

A) Çayırlık alanlar organik karbon deposu olarak gö-

rev yapar.

B) Barındırdığı yerli bitkiler çeşitli şekillerde yangına 

uyum sağlamış olabilir.

C) Erozyonu engelleyici yönde etkili olabilir. 

D) Yüksek toprak nemine ihtiyaç duyan çok yıllık odun-

su türler seyrek görülür.

E) Toprakları oksijen bakımından fakirdir.

33. K, L, M ve N bakteri türlerine ait bazı özellikler aşağıda-

ki tabloda verilmiştir.

 

 Tablodaki bilgilere göre K, L, M ve N bakterileri için 

aşağıdaki yargılardan hangisinin doğruluğu kesindir?

A) K bakterisi ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dö-

nüştürür.

B) L bakterisi kemosentez tepkimelerini gerçekleştirir.

C) M bakterisi etil alkol fermantasyonu yapar.

D) M ve N bakterileri parazit bakterilerdir.

E) N bakterisi karbondioksit üretir.

Bakteriler
CO2

kullanma

O2
oluşturma

ETS

bulundurma

K + + +

L + – +

M – – –

N – – +

34. Aynı türe ait dört farklı paramesyum popülasyonu ile il-

gili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Çevresel
şartlar

Üreme
hızı

Üreme
şekli

Birey
sayısı

X popülasyonu Sabit a Eşeysiz b

Y popülasyonu Değişken 2a Eşeyli b

Z popülasyonu Sabit 2a Eşeyli b/2

T popülasyonu Değişken 4a Eşeysiz b/2

 Verilen bilgilere göre X, Y, Z ve T popülasyonların-

dan yeni türlerin oluşabilme olaslığı en fazla ve en 

az olanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

En fazla En az

A) X Y

B) Y X

C) X T

D) Y Z

E) Z T
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36. Çürümekte olan bir bitki kalıntısındaki nişasta molekül-

lerinde işaretli karbon (14C) atomları bulunmaktadır. Ay-

nı karbon atomlarına daha sonra çürükçül bir mantarın 

salgılamış olduğu protein sindirici enzimde rastlanmış-

tır.

 Bu süreçte,

 I. glikozun azot tuzları ile birleşerek aminoasite dö-

nüşümü,

 II. peptitleşme reaksiyonlarının gerçekleşmesi,

 III. nişastanın hücre dışında hidrolizi,

 IV. golgide proteinin enzime dönüştürülerek paketlen-

mesi,

 V. protein sindiren enzimin salgılanması

 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han-

gisinde doğru verilmiştir?

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

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

E) V - III - I - II - IV

37. Aşağıda bazı hücrelerin kromozom sayıları belirtilmiştir.

 

 Bu hücrelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğ-

rudur?

A) En az ikisinde mayoz hücre bölünmesi görülebilir.

B) Y hücresi Z hücresinin mayoz bölünmesi sonucun-

da oluşmuş olabilir.

C) Z normal bir spermin, kromozom sayısı n +1 olan 

bir yumurta ile birleşmesi sonucu oluşabilir.

D) X hücresi mayoz bölünme sonucu gamet hücreleri-

ni oluşturabilir.

E) Tümünde homolog kromozom çiftleri bulunur.
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39.  Solunum tepkimelerine katılması sonucunda azot-

lu atıklar oluşur.

  Bazı hormonların yapısına katılır.

  Nükleik asitlerin yapısına katılır.

  Düzenleyici olarak kullanılır.

 Yukarıda özellikleri verilen besin çeşitleri arasında 

aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Kolesterol B) Glikoz C) Vitamin

                 D) Aminoasit             E) Fosfor

40. Hücre içeriğini çevreleyen zar, hücrenin bulunduğu or-

tam ile arasındaki madde alışverişini kontrol eder.

 Hücre ile ortam arasında geçiş yapan,

 I. glikoz,

 II. A vitamini,

 III. aminoasit,

 IV. glikojen

 moleküllerinden hangileri, sadece protein yapılı ka-

nallardan hücre içine alınabilirler?

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

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

38. Tek hücreli olan iki canlıdan X prokaryot, Y ise ökaryot 

hücresel yapıya sahiptir.

 Aşağıda verilmiş olan özelliklerden dört tanesinin X 

canlısına, birisinin ise Y canlısına ait olduğu bilindi-

ğine göre hangisi Y’ye ait özelliktir?

A) Eşeyli üreme olayları sırasında mayoz bölünme gö-

rülür.

B) Genom, çift zincirli halkasal bir DNA molekülünden 

oluşur.

C) Ribozomdan başka organeli yoktur.

D) Kalın bir peptidoglikan duvara sahip olduğundan 

gram (+) özellik gösterir.

E) Besin sentezi için ihtiyacı olan enerjiyi inorganik mad-

deleri oksitleyerek karşılar.


