


1 Diðer Sayfaya Geçiniz.

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

1. Ünlü tarihçinin son yayýmlanan kitabý tarihin kýlcal
damarlarýna ýþýk tutuyor. Bilinmeyene meraklý
olan ve kitaplarýný evladiyelik eserlerle zengin-
leþtirmek isteyen okurlara yazarýn bu kitabýný mut-
laka edinmelerini öneririz. 

Parçadaki altý çizili bölümle sözü edilen eserin
hangi yönü vurgulanmýþtýr?

A) Gerçekleri nesnel biçimde ortaya koymak

B) Yoðun bir anlatýma sahip olmak

C) Konulara farklý bakýþ açýsýyla yaklaþmak

D) Olaylarý yüzeysel ele almak

E) Ayrýntýlara yer vermek

2. Bir gazeteci yaþamdan kopuk, kullanýla kullanýla
aþýnmýþ sözcüklerin gölgesine sýðýnan bir kiþi de-
ðildir.

Bu parçada geçen “aþýnmýþ sözcüklerin gölgesi-
ne sýðýnmak” sözüyle anlatýlmak istenen aþaðý-
dakilerden hangisidir?

A) Sözcük seçiminde titiz davranmak

B) Okuyucuyu etkileyen sözcükler kullanmak

C) Sözcükleri bilinen anlamlarýyla kullanmak

D) Eski sözcüklerle yazmak

E) Sýradan anlatýmlarýn dýþýna çýkmak

3. Herhangi bir romanýn karakterlerinden hangisinin
ideal olduðuna, yazarýn sesinin en çok hangisinde
duyulduðuna karar vermek güçtür.

cümlesinde geçen “yazarýn sesinin duyulmasý”
ile anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangi-
sidir?

A) Sanatçýnýn kiþiliðini yansýtmak

B) Yazdýðý romanýn hakkýný vermek

C) Okurla sýký bir bað kurmak

D) Sanatçýnýn sanat görüþünü dile getirmek

E) Okuru içtenliðine inandýrmak

4. Bu sanatçýmýz hiçbir özveriden kaçýnmayarak bü-
tün yorgunluklara katlanarak bu þiir antolojisini bi-
tirmeyi baþarmýþtý.

Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçý aþaðý-
daki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Burnunun ucunu göremeyen

B) Ýþini saðlama baðlayan

C) Bire bin katan

D) Kendi derdine düþen

E) Canla baþla çalýþan

5. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde boþ býrakýlan
yere ayraç içinde verilen sözün getirilmesi an-
lamca uygun olmaz?

A) Bu eser uzun yýllar önce yazýlmasýna raðmen
deðerinden bir þey yitirmemiþ .............. niteliði
kazanmýþtýr. (klasik)

B) Þair þiirlerinde okuyucuyu yormayan, oldukça
sade bir .............. kullanýyor. (üslup)

C) Sanatçýnýn kendinden önce yazýlanlara hiç
benzemeyen kendine ait ............ bir anlatýmý
var. (sýradan)

D) Bu sanatçýmýz sadece kendi ülkesine deðil
bütün insanlarýn ortak sorunlarýný dile getire-
rek eserine .............. bir nitelik kazandýrmýþtýr.
(evrensel)

E) Sanatçý az sözle çok þey anlatmayý baþarmýþ
eserlerinde ............. bulunan ender sanatçýlar-
dandýr. (yoðunluk)
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7. Dilciler, dilbilimciler þöyle der: “Bir insanýn söz var-
lýðý onun duygu ve düþünce evreninin sýnýrlarýný
çizer.”

Bu cümleyle anlatýlmak istenen aþaðýdakiler-
den hangisidir?

A) Bir insan ne kadar sözcük biliyorsa ancak o
kadar duygu ve düþüncelerini geliþtirebilir.

B) Duygu ve düþünceleri anlatmak önemli deðil,
önemli olan bunlarý doðru sözcüklerle aktar-
maktýr. 

C) Sözcükleri etkili kullanmak her sanatçýnýn tek
arzusudur.

D) Bir insan duygu ve düþüncelerini aktardýðý için
yazar olmaz, bunlarý etkili bir biçimde aktardý-
ðý için yazar olur.

E) Az sözle çok þey anlatabilmek kelime hazine-
siyle ilgili bir durumdur.

9. (I) Bu sanatçýmýz insaný içine çeken uçurumlar
gibi yazýyor öykülerini. (II) Yalýn ama sarsýcý, insa-
ný ortadan yarýverecek gibi irkiltici bir anlatýmý var.
(III) Böyle olunca da okur yakalandýðý büyünün
ayýrdýna ancak sonradan varýyor. (IV) Bu sanat-
çýnýn öykücülüðü Sabahattin Ali’yle Orhan Ke-
mal’den çok, Yaþar Kemal’le Necati Güngöre’ye
benziyor. (V) Yaþar Kemal anlatý geleneðinin ya-
zýnsal sarmalýndan öyküyü kaleme alýyor da on-
dan.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili ola-
rak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr?

A) I. cümlede, benzetme yapýlýyor.

B) II. cümlede, üslupla ilgili açýklamalar yapýlýyor.

C) III. cümlede, okuyucunun durumuyla ilgili bir
sonuca varýlýyor.

D) IV. cümlede karþýlaþtýrma yapýlýyor.

E) V. cümlede bir tahmin yapýlýyor.

8. Baþarýlýsý da, baþarýsýzý da hiçbir þair gökten düþ-
mez.

Bu cümleden aþaðýdakilerden hangisine varýla-
bilir?

A) Þiir yazmak doðuþtan gelen bir yetenek ge-
rektirir.

B) Þiir yazmak diðer edebi türleri yazmaktan da-
ha zordur.

C) Þiir yazmak okurun duygularýna seslenmek de-
mektir.

D) Þiir yazmak çok çalýþmayý gerektiren bir iþtir.

E) Þiir yazmak gerçek yaþamla baðlarý koparmak-
týr.

10. Sait Faik’in birkaç öyküsünü okuduktan sonra 
I II III

anladýmki okyanusu bilmeden yaþýyormuþum. 
IV

Onun kitaplarýný okuyunca ben de onun rüzgarýna 
V

kendimi kaptýrdým.

Bu parçadaki numaralanmýþ yerlerin hangisin-
de bir yazým yanlýþý vardýr?

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

11. Naranya, pina, mango ve papaya meyveleri... O 
I II

muhteþem, tatil çaðrýþtýran, hindistan cevizi aðaç-
III

larý... Burasý alabildiðine bir kumsala sahip olan 
IV

Dominik Cumhuriyeti’ydi. Kristof Colomb Hint Ok-

yanusu’na doðru yola çýkmýþtý; ama kader onu 
V

buraya sürüklemiþti.

Bu parçadaki numaralanmýþ noktalama iþaret-
lerinden hangisi yanlýþ kullanýlmýþtýr?

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

6. Ýnsan, kaðýda basýlmýþ bir metni ister okur, ister
çözümler, ister sosisli sandviç sarmak üzere kul-
lanýr. Bu nedenle ...

Bu cümlenin sonuna aþaðýdakilerden hangisi
getirelemez?

A) sanatçý yazarken okura göre kendini kýsýtla-
maz.

B) yazar eserini bitirdikten sonra okura müdahele
edemez.

C) eser yayýmlandýktan sonra yazarýn kontrolün-
den çýkmýþtýr.

D) eserin okur üzerindeki etkisinin standardý yok-
tur.

E) sanatçýnýn yazarken okura odaklanmasý ba-
þarýsýný artýrýr.
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14. I. Denizle doðanýn kaynaþtýðý bu manzara, insa-
ný büyülüyor.

II. Yaþlý kadýn her sabah çiçeklerini sulardý.

III. Ýskelede bekleyen adam bizi çaðýrdý.

IV. Her sorunun bir çözümü olduðunu biliyordu.

Yukarýdaki numaralanmýþ cümlelerden hangi-
leri öðeleri ve öðelerinin sýralanýþý yönüyle
aynýdýr?

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

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

15. Çaðdaþ Türk öykücülüðünün en önemli kilometre
taþlarýndan biri olan Sait Faik, hem kendi kuþaðý-
ný hem de sonraki kuþaklarý derinden etkilemiþti.

Bu cümle ve cümlede kullanýlan sözcükler için
aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farklý türden zarflar kullanýlmýþtýr.

B) Türemiþ yapýda sözcüklere yer verilmiþtir.

C) Ýsim tamlamasý ve sýfat tamlamasý kullanýlmýþ-
týr.

D) Ýlgi adýlýna yer verilmiþtir.

E) Cümlenin yüklemi öðrenilen geçmiþ zamanýn
hikayesiyle çekimlenmiþ bir fiildir.

16. (I) Araba; iniþli çýkýþlý dað yollarýna girmiþti. (II)
Bazen kurumuþ sel çukurlarýndan geçiyor bazen
boþ tarlalarýn kenarýndan gidiyordu. (III) Bu yollar-
da yorgunluktan inler gibi sesler çýkaran kaðný-
lara, çýplak ayaklý kadýnlara rastlýyorduk. (IV) Yý-
kýk bir deðirmenin önünde yaþlý bir adama rastla-
dýk. (V) Birkaç kelimeyle kim olduðumu anlattým.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili ola-
rak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede niteleme sýfatý kullanýlmýþtýr.

B) II. cümlede “– mýþ” ekiyle türetilmiþ sýfat – fiil kul-
lanýlmýþtýr.

C) III. cümlede iþaret zamiri kullanýlmýþtýr.

D) IV. cümlede hem niteleme hem belirtme sýfatý
almýþ sözcük kullanýlmýþtýr.

E) V. cümlede soru zamiri kullanýlmýþtýr.

17. (I) Yeni açýlan tünellerle Arhavi’ye giden yol kýsal-
mýþ. (II) Trabzon veya Batum üzerinden hava yo-
luyla ulaþým daha rahat. (III) Artvin’in Karadeniz
kýyýsýndaki iki ilçesinden biri olan Arhavi engebeli
arazi üzerine kuruludur. (IV) Eskiden ekilen pirin-
cin yerine þimdi çay yetiþtiriliyor. (V) Büyük baþ
hayvancýlýk ve süt ürünleri de halkýn geçim kay-
naklarý.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili
olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle bileþik bir cümledir.

B) II. cümle baðlý bir cümledir.

C) III. cümle isim cümlesidir.

D) IV. cümle kurallý bir cümledir.

E) V. cümle basit bir cümledir.

12. J. Shaw’ýn dediði gibi: “Buhran anlarýnda III. Se-
I

lim, kendini korumak için ýslahatçýlara ihanet et-
II

miþ olsa da hayatta kalanlar ýslahatý yeniden baþ-
latacak; hatta daha da ileri götüreceklerdi. Nite-

III IV
kim II. Mahmut döneminde ýslahatlar devam etti
hiç hýz kesmeden...

V

Bu parçadaki noktalama iþaretlerinden hangisi
yanlýþ kullanýlmýþtýr?

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

13. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde öðelere ayýr-
mada bir yanlýþlýk yapýlmýþtýr?

A) Karacaoðlan / halk dilinin bütün inceliklerini bi-
len bir ozandýr.

B) Sanatçý / bütün þiirlerinde / halk þiirinin özellik-
lerini / aktardý.

C) Bilinçli okurlar / sanatçýlarýn / birçok eserini /
yorumlayabilirler.

D) Her sanatçý / eserine / kendi hayatýný / yansýtýr.

E) Sanatçý / Anadolu insanýnýn sýkýntýlarýný / baþa-
rýyla / yansýttý.



YGS 1 / TÜR

4 Diðer Sayfaya Geçiniz.

18. (I) Gökten kapkara bir kavis ve o kavisten bir yað-
mur perdesi sarktý. (II) Denize kaynayan beyaz bir
çizgi çekti. (III) Bu perdenin arkasýndan keskin
mavi kývýlcýmlarýn denize sýçradýklarýný görüyor-
duk. (IV) Yaðmurun önünde kaçýyorduk hýzla. (V)
Damlalar güvertede cevizler gibi þakýr þukur kýrýlý-
yordu.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili ola-
rak aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

A) I. cümle basit, kurallý bir fiil cümlesidir.

B) II. cümle bileþik bir cümledir.

C) III. cümle dolaylý tümleç, nesne ve yüklemden
oluþan kurallý bir cümledir.

D) IV. cümle bileþik, devrik, fiil cümlesidir.

E) V. cümle basit bir fiil cümlesidir.

20. Çocuðun yaþý çok ufak ama bilgisi gerçekten faz-
laydý.

Bu cümledeki anlatým bozukluðu aþaðýdaki de-
ðiþikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “çok” sözcüðü cümleden atýlarak

B) “fazlaydý” yerine “inanýlmazdý” sözü getirilerek

C) “ufak” yerine “küçük” sözü getirilerek

D) “ama” baðlacý cümleden atýlarak

E) “bilgisi” yerine “bilgileri” sözü getirilerek

19. Söyle sevda içinde türkümüzü

Aç bembeyaz bir yelken

Neden herkes güzel olmaz

Yaþamak bu kadar güzelken?

Bu dörtlükle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Ekfiil vardýr.

B) Niteleme sýfatý vardýr.

C) Belgisiz zamir vardýr.

D) Soru zarfý vardýr.

E) Adeylem (isim – fiil) vardýr.

21. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir anlatým
bozukluðu vardýr?

A) Onunla konuþtuktan sonra herkese çok iyi
davranmaya baþladý.

B) Birçok yayýnevi kitap satýþlarýný artýrmak için
yeni kampanyalar düzenliyor.

C) Sadýk’ýn babasýna böbrek yetersizliði teþhisi
konmuþtu.

D) Köyün giriþinde balýkçý teknelerinin baðlandýðý
bir liman bulunuyordu.

E) Yaðmurlu günlerde sýcacýk bir odanýn pence-
resinden dýþarýyý seyrediyordum.

22. Bir romancýnýn sadece çaðdaþlarýnýn deðil,
kendinden öncekilerin de eserleri hakkýnda bilgi
sahibi olmalýdýr.

Bu cümledeki anlatým bozukluðunun nedeni
aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanýlmasý

B) Tamlama yanlýþlýðý

C) Özne eksikliði

D) Çatý uyumsuzluðu

E) Nesne eksikliði

23. Buralarda ara sýra ne sürekli ne inatçý bir kýþ olur-
du. Bembeyaz, dümdüz ova ortasýnda kasaba her
gün biraz daha karlara gömülürdü. Nisan yaðmur-
larýna kadar karlar altýndaki kasabanýn dar sokak-
larýnda dört beþ ay hayat hareket kesilir; ne kað-
nýlar geçer, ne manda sürüleri dolaþýr, ne at þakýr-
týlarý duyulurdu. Yalnýz bazý günler bir tabut arka-
sýnda mezarlýða yollanan ufak bir kalabalýk karlarý
hýþýrdatarak, öksüre öksüre isteksiz, konuþmak-
sýzýn geçip giderdi. Sonra gene sessizlik, karlarýn
büsbütün derin, korkunç ettiði bir durgunluk, deniz
gibi gelir, bu sisli izi çarçabuk örterdi.

Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili aþaðýdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Kiþisel duygulara yer verilmiþtir.

B) Bir düþünce örneklerle açýklanmýþtýr.

C) Benzetmeye baþvurulmuþtur.

D) Farklý duyu organlarýndan yararlanýlmýþtýr.

E) Öyküleme anlatým biçimi kullanýlmýþtýr.
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24. (I) Her öykü bir olaya, bir duruma ya da olay ve
durumlar zincirine yaslanýr. (II) Bu olay ve durum-
larýn belli bir yerde ve zaman diliminde geçmesi
gerekir. (III) Yer ve zaman öðesi dýþýnda hiçbir olay
düþünülemez. (IV) Bu yönden öykülenen olay ve
duruma baðlý olarak yer de zaman da bir öyküde
önemlidir. (V) Her öyküde bir olayýn ortaya çýkýþý,
bir geliþmesi bir de sona ermesi vardýr. (VI) Bir
öyküde anlatýlan olayýn nerede ve ne zaman
geçtiði mutlaka okuyucuya bildirilmelidir.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerden han-
gisi akýþý bozmaktadýr?

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

25. (I) Bir ozanýn, daha doðrusu bir dil iþçisinin düþün
ve duygu evrenini tanýmada en kýsa yol onun söz-
lüðüne bakmaktýr. (II) Onun kullandýðý kelimeler
sanatçýyý ele verir. (III) Yaþamýyla þiiri arasýnda
tam bir denge kurmuþ ozanlarýn sayýsý azdýr. (IV)
Þiirlerini sevgiyle soluduðumuz bazý ozanlarý ya-
kýndan tanýyýnca ürpermemiz bundandýr. (V) O
güzelim dizeleri bu mu yazmýþ gibisinden kuþkuya
düþersiniz. (VI) Artýk eskisi gibi o þiirden tat almaz
olursunuz.

Bu parça iki paragrafa ayrýlmak istense ikinci
paragraf numaralanmýþ cümlelerden hangi-
siyle baþlar?

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

26. Bir yazýyý saðlýklý kýlan dilsel ve düþünsel nitelikler
cümlelerin sözcüksel ve sözdizimsel yapýsýna
baðlýdýr. Bu yönden anlatým birimi olarak tümcenin
bir tartýmdan, bir denetimden geçirilmesi gerekir.
Yazar yazdýktan sonra dönüp yazdýklarýný tekrar
düzenlemelidir. Güç bir iþtir bu. Yazarlarý yeniden
yazmaya zorlar. Bu yüzden çoðu yazarýmýz ya-
naþmaz buna. Böyle olunca da ...

Bu parçanýn sonuna düþüncenin akýþýna göre
aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir?

A) okuyucunun zevkle okuduðu, sürükleyici ya-
zýlar ortaya çýkar.

B) hep ayný konularý iþleyen yazýlar ortaya çýkar.

C) özgün olmayan, yazýlar ortaya çýkýyor.

D) yazýlarda anlatým bozukluklarý, dil yanlýþlarý or-
taya çýkýyor.

E) toplumdan kopuk yazýlar ortaya çýkýyor.

27. Eleþtirmen için her yazar ve eser gençtir, yenidir.
Fuzuli’ye, Þeyh Galib’e, Sezai Karakoç’a, Turgut
Uyar’a yaþlarýna göre yer belirlemek eleþtirinin
deðil edebiyat tarihinin iþidir. Edebiyat eseri özde
biriciktir ve var olduðu zaman kadar sonraki
zamaný da kuþatan bir deðere sahiptir. Bu neden-
le zaman ve zeminle sýnýrlý olmaksýzýn her oku-
nuþta yeniden üretilir, ona yeni deðerler yüklenir.
Kendisini edebiyatçý olarak niteleyen herkes bu
esasý bilir, buna göre hareket eder. Asýl olan la-
yýkýyla geleceðe kalmaktýr. Kýsacasý...

Bu parçanýn sonuna düþüncenin akýþýna göre
aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir?

A) bazý sanatçýlar eleþtirmenden özel ilgili bekler.

B) genç – ihtiyar, yeni – eski tanýmlarý eleþtirmeni
baðlamaz.

C) eleþtiri daima edebiyat eserini takip eder.

D) eleþtiri vasat olanla, taklit edenle uðraþmaz.

E) eleþtirmenin okur üzerinde sürekli bir etkisi
vardýr.

28. .... Eðer sanatçý, sanatýn isteklerini her þeyden
önce göz önünde tutmazsa baþarýlý olamayacak-
týr. Balzac romanlarýnda toplumun türlü dertlerini
deþer, türlü çirkinlikleri, kusurlarý ortaya koyar, do-
layýsýyla toplumun kafaca, ahlakça iyileþmesine
yararlý olmuþtur ama bu romanlarýný sýrf bunun
için de yazmamýþtýr. Amacý roman yazmaktý.

Parçanýn baþýna düþüncenin akýþýna göre aþa-
ðýdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Sanatçý sanatýný toplum için seferber etmelidir.

B) Sanatçý toplumsal olaylar karþýsýnda antenle-
rini açýk tutmalýdýr.

C) Sanatçýnýn çalýþmasý her þeyden önce sanat
uðruna olmalýdýr.

D) Sanatçý yapýtlarýnda gerçeðe baðlý kalmaya
dikkat etmelidir.

E) Sanatçý toplumun yanlýþlarýný düzeltmek arzu-
sunda olmalýdýr.
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29. ........ Bundan dolayý ona büyük önem vermek
gerekir. Ayný dili konuþan insanlar millet denilen
sosyal varlýðýn temelini oluþtururlar. Dil, duygu ve
düþünceyi insana aktaran bir araç olduðu için, in-
san topluluklarýný bir yýðýn, veya kitle olmaktan
kurtararak, aralarýnda “duygu ve düþünce birliði”
olan bir topluluk yani “millet” haline getirir. Dilini
bilmediðimiz bir ülkede etrafýmýzda milyonlarca
insan bulunsa da kendimizi yalnýz hissederiz.

Parçanýn baþýna düþüncenin akýþýna göre aþa-
ðýdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Dil, bir milletin kültürel deðerlerinin baþýnda ge-
lir.

B) Ýnsan içinde yaþadýðý toplumda dili hazýr bulur.

C) Dil, bir milletin yaþadýðý deðiþimlere paralel fark-
lýlýklar gösterir.

D) Kendi milletinin tarihini öðrenmek isteyen kiþi
önce dilini öðrenmelidir.

E) Bir dil, insaný ve eþyayý en açýk biçimde ifade
edebilmelidir.

30. Yazýnbilimcilerin üzerinde durduðu, tartýþtýðý bir
sorudur bu. Sayanlar da var, saymayanlar da. Ba-
na göre yazýnsal yaratýmýn bir uzantýsýdýr eleþtiri.
Bir yaratýmý oluþturan, yönlendiren etkenler üç
aþaðý beþ yukarý eleþtiri için de geçerlidir. Þöyle ki
yazýnsal yaratýmýn çýkýþ noktasý nasýl yazarýn kiþi-
liðiyse eleþtiri yazýsýnda da çýkýþ noktasý eleþtir-
menin kiþiliðidir. Yaratma süreci içinde yazarýn
sürdürdüðü etkinliði eleþtirmen de gösterir.

Bu parça aþaðýdaki sorulardan hangisine kar-
þýlýk söylenmiþ olabilir?

A) Eleþtiri nesnel yargýlarla ayakta kalabilir mi?

B) Eleþtiri yazýnsal bir yaratý sayýlabilir mi?

C) Duygularýný iþe karýþtýranlar gerçek eleþtirmen
olabilir mi?

D) Eleþtirinin edebiyatýn geliþmesine katkýsý var
mý?

E) Eleþtiri okurla yazar arasýnda bir köprü kabul
edilebilir mi?

31. Uzun yýllardýr edebiyatýmýzda þiir çevrilebilir mi
çevrilemez mi konusu tartýþýlmakta. Bir grup “þiir
çevrilemez” gibi bir önermeyi körü körüne savun-
makta. Hiç þiir çevirisi yapýlmasa Homeros,
Vergilius, Dante, Shakespeare, Baudelaire, Keats,
Shelley gibi þairleri okumak için okurun sayýsýz dil
öðrenmesi gerekecekti. Her edebiyat severin
böyle bir olanaða sahip olmadýðý düþünüldüðünde
bunun aslýnda toplumsal gerçeklikle uyuþmayan
epeyce “lüks” bir tavýr olduðunu herkes görebilir.
Böyle düþünenler yüzünden ülkemizde þiir çevirisi
hak ettiði deðeri bulamamýþ. Türk okuru Dünya
þiirini çok geriden takip edebilmiþtir. 

Parçada asýl anlatýlmak istenen düþünce aþa-
ðýdakilerden hangisidir?

A) Bütün þiir çevrilerin ayný yetkinlikte olmasýnýn
mümkün olmadýðý

B) Türk okurunun kötü çevirilerden dolayý Batý
þiirini takip edemediði

C) Þairlerin þiir çevirisi konusunda birbirlerinden
çok farklý düþündüðü

D) Þiirin orjinali ile çevirisi arasýnda çok büyük
farklýlýklar olduðu

E) Þiir çevirisine karþý çýkanlar yüzünden ülke-
mizde okurun ve þiir çevirisinin zarar gördüðü

32. Eleþtiri, sanat ve edebiyat dünyasýnýn en tartýþmalý
alanlarýndan biridir. Fonksiyonlarý, yöntemleri ve ni-
teliði yüzyýllardýr tartýþýlmasýna karþýn yine de genel
geçer ölçütleri tespit edilebilmiþ deðildir. Eleþtiride
asýl problem yöntem konusunda odaklaþmakta. Ya-
ni bir sanat yapýtýný adilane bir þekilde deðerlendire-
bilmek için onu hangi deðerlere, ölçütlere baþvura-
rak yorumlayacaðýz? Ne var ki bu sorunun cevabýn-
da henüz ortak bir payda tespit edilememiþtir. Yani
sanat eseri için “eðer sanatsal ürün þu özellikleri ta-
þýyorsa iyi, þu özellikleri taþýyorsa kötüdür.” denilebi-
lecek, herkesin kabulleneceði genel geçer bir ölçüt
yok.

Bu parçada yazar aþaðýdakilerin hangisinden
yakýnmaktadýr?

A) Günümüzde eleþtiri yöntemlerinin oldukça
farklý biçimde deðiþmesinden

B) Eleþtiri türünün eskisi kadar ilgi görmemesinden

C) Çoðu eleþtirmenin yaþadýðý ilgisizlik nedeniyle
eleþtiriden uzaklaþmasýndan

D) Eleþtiride nesnel ölçütlerin belirlenmemiþ ol-
masýndan

E) Eleþtirinin sanatçýyý yönlendirme iþlevini yitir-
miþ olmasýndan
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33. Fotoðraf icat olduðunda resim sanatýnýn önemini
yitireceðini, dahasý yok olacaðýný ileri sürenler bile
olmuþtu. Sinema icat olduðunda da benzer þeyler
fotoðraf için söylenmiþti. Resim sanatý, fotoðrafýn
asla yapamayacaðýný yapmayý sürdürdü. Fotoðraf
da sinemanýn asla beceremeyeceðini. Hepsi dün-
yayý, yaþamý yorumlamanýn kendine özgü dilini,
dillerini oluþturdu. 

Bu parçada anlatýlmak istenen aþaðýdakiler-
den hangisidir?

A) Sanat eserleri dýþ gerçeði yorumlayarak sunar.

B) Her görsel sanat dünyayý ve yaþamý kendine
has yorumlar.

C) Fotoðraf sanatý olaylarý resimden daha nesnel
biçimde yansýtýr.

D) Sanatýn amacý toplum sorunlarýný yansýtmak
ve bunlara çözümler üretmektir.

E) Sinema gereken desteði bulamadýðý için kali-
teli filmler ortaya çýkmamaktadýr.

34. Ýstanbul’un gezilmeye, görülmeye deðer yerleri
pek çoktur. Ýlçelerden semtlere, mahallelerden
sokaklara kadar öyle önemli yerler var ki görüle-
cek. Ne yazýk ki Ýstanbul’da yaþayanlar buralarýn
farkýnda bile olmuyorlar. Belki farkýndalar; ancak
ilgilenmiyorlar. Bu bir bakýma evlerimizin en güzel
odalarýnýn misafirlere ayrýlmasý gibi. Ýstanbul’un
tarihi ve doðal güzelliklerine halkýmýz kapýlarýný
kapatmýþ, turistlere açmýþ sanki. Bu Ýstanbul halký
adýna üzücü bir durum.

Parçada yazar aþaðýdakilerin hangisinden ya-
kýnmaktadýr?

A) Ýstanbul’un tarihi ve doðal güzelliklerinin ba-
kýmsýz olmasýndan

B) Ýstanbul’un tarihi ve doðal güzelliklerine halkýn
ilgisiz kalmasýndan

C) Ýstanbul’un tarihi ve doðal güzelliklerine turistler
tarafýndan zarar verilmesinden

D) Ýstanbul’un tarihi ve doðal güzelliklerinin gerek-
tiði kadar tanýtýlmamasýndan

E) Ýstanbul’un tarihi ve doðal güzelliklerine yeni-
lerinin katýlmamasýndan

35. Gerçek yazar kendisinden önce bilinmeyen bir-
takým duygular bulan ya da o duygularý yaratan
kiþi deðildir. Hiçbir sanatçý insanlýkta yeni bir duy-
gu bulmaz, yeni bir duygu yaratmaz. Zaten var
olan duygularý söyler. Ancak öyle söyler ki biz o
duygularýn o þairlerin söylediðinden baþka türlü
söylenmeyeceðini, o þairin duygularýna en uygun
deyiþi bulunduðunu anlarýz. Yeni yazar, eskime-
yen ölmeyen yazar bir dil arasýndan insanlara
kendilerini en iyi anlatacak, sezdirecek þekiller
bulmuþ olan adamdýr.

Parçaya göre gerçek yazarýn özelliði aþaðýda-
kilerden hangisidir?

A) Herkesten farklý konularý iþlemesi

B) Ýnsanda yeni duygular keþfetmesi

C) Kiþisel duygu ve düþüncelerine öncelik vermesi

D) Biçimden çok içeriðe önem vermesi

E) Dili en güzel biçimde kullanmasý

36. Toplumcu gerçekçi Türk edebiyatýnýn usta ismi Or-
han Kemal’in temel kaygýsý “önce ekmek” olan in-
sanlarý ve bu insanlarýn özlemlerini anlattýðý “Önce
Ekmek” adlý öykü kitabý geçtiðimiz günlerde tekrar
basýldý. Önce ekmek diyenlerin dünyasýndan ço-
cuklara eserlerinde önemli bir yer veren Orhan Ke-
mal’in bu öykü kitabýnda da çocuklar ön planda. Ki-
taptaki 17 öykünün sekizinin baþ kahramaný ço-
cuklar. Bu öykülerde çocuklar “ekmek kavgasý” nýn
neferleri olduklarý gibi tam da Orhan Kemal’in inan-
dýðý ýþýklý, aydýnlýk taraflarý olan kiþiler. Orhan Ke-
mal, insanlýðýn yarýný adýna görmek istediklerini ço-
cuklarýn dünyasýnda somutlaþtýrýyor. Yazar insana
inanýr, yarýný kurma mücadelesinde öncelikle insa-
na önemli bir rol verir. Duru bir Türkçeyle yazýlmýþ
öykülerde dikkatimizi çeken bir diðer nokta, Orhan
Kemal’in insan psikolojisini yansýtmadaki baþa-
rýsýdýr.

Bu parçada Orhan Kemal’le ilgili aþaðýdakiler-
den hangisi çýkarýlamaz?

A) Öykülerinde rahatça anlaþýlan bir dil kullandý-
ðýna

B) Gelecek için düþündüklerini öykülerinde anlat-
týðý çocuklarda somutlaþtýrdýðýna

C) Öykülerinde insanýn duygu dünyasýný anlatma
konusunda baþarýlý olduðuna

D) Öykülerinde ekmek kavgasý içinde olan insan-
larý anlattýðýna

E) Öykülerinin konularýný seçerken günceli anlat-
maya çok fazla dikkat ettiðine
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40. Tanzimatla birlikte siyasal ve toplumsal yaþamda
baþlayan yenileþme, ister istemez yazýn alanýnda
yankýsýný gösterir. Gazetelerin yayýmlanmasý,
yeni düzyazýsal türlerin denenmesi, þiire yeni
kavramlarý yerleþtirme çabalarý eleþtirel boyutlu
tartýþmalarý beraberinde getirmiþtir. Ancak belirli
konularýn etrafýnda dönüp durur bu tartýþmalar.
Bunlara bir ad koymak gerekirse bir tür gramer
eleþtirisi gibidir. Yapýtlarda kullanýlan Arapça,
Farsça sözcüklerin kullanýmlarýndaki yanlýþlar
üzerinde durulur. Yabancý kökenli sözcüklerle
oluþturulmuþ tamlamalarýn kurallara uygun olup
olmadýðý tartýþýlmýþtýr.

Parçada Tanzimat dönemiyle ilgili aþaðýdaki-
lerden hangisine deðinilmemiþtir?

A) Düzyazýda yeni türlerin denendiðine

B) Eleþtirilerin daha çok dille ilgili olduðuna

C) Dilde yabancý kökenli sözcüklerin daha fazla kul-
lanýldýðýna

D) Yapýtlarda sosyal deðiþimin izlerinin görüldü-
ðüne

E) Toplumsal yaþamda birtakým deðiþikliklerin ya-
þandýðýna

37. Nobel ödüllü yazar Necip Mahfuz tüccar bir ailenin
çocuðu olarak 1912’de Kahire’de doðmuþtu.
Felsefe eðitiminden sonra ülkesindeki ününü 1939
yýlýnda baþladýðý hikaye ve roman yazarlýðýyla
saðlamýþtý. Ýlk ürünlerinde tarihi roman türüne ilgi
duymakla birlikte, bir süre sonra toplumsal sorun-
lara eðilmiþtir. Yapýtlarýnda en çok da Mýsýr orta
sýnýfýnýn hayatýný ele almýþtýr. Yazar, kendisinden
önce gelen ustalarýn izinden gitmiþ ve Arap
romanýnda yeni bir devir açmýþtýr. Geride kýrk
kadar roman, yüz kadar öykü ve otuzu aþan
senaryo býrakmýþtýr. Bir bütün olarak baktýðýmýzda
Mahfuz’un hayatý ve romanlarýyla modern Mýsýr’ýn
siyasi ve toplumsal tarihi bütünüyle örtüþecektir.

Bu parçada sözü edilen sanatçýyla ilgili aþaðý-
dakilerden hangisine deðinilmemiþtir?

A) Roman türünde Arap edebiyatýnda yeni bir çý-
ðýr açtýðýna

B) Romanlarýnda tarihten ve toplumdan seçtiði
konulara deðindiðine

C) Yazmayý yaþam biçimi haline getirdiðine

D) Kendinden önceki büyük yazarlarý örnek aldý-
ðýna

E) Deðiþik türde eserler yazdýðýna

38. 1979 yýlýnda kurulan yayýnevimiz “Okumak çocuk-
lar için serüven olmalý!” anlayýþýndan yola çýkarak
günümüz çocuklarýnýn severek, eðlenerek okuya-
caklarý kitaplar basmaya çalýþýyoruz. Çocuklarýn
sosyal, düþünsel, duygusal geliþimlerine katkýda
bulunacak nitelikli eserler üretmekteyiz. Bu amaç
doðrultusunda çocuðun yaþamýndan yola çýkan,
gerçek dünyada var olan olaylarý, iliþkileri ve güzel-
likleri çocuðun hayal dünyasý ile birlikte anlatan ki-
taplarý seçmekte ve sunmaktayýz. Yayýmladýðýmýz
çocuk kitaplarýnýn sadece bir kültür hizmeti olma-
dýðýnýn, bu ülkenin geleceðini de üzerinde taþýdý-
ðýnýn bilincindeyiz. Çevreye, topluma duyarlý genç-
lerin yetiþmesine katkýda bulunma arzusu ve bu
sorumluluk duygusuyla yolumuza devam ediyoruz.

Bu parçada sözü edilen yayýneviyle ilgili aþa-
ðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir?

A) Yayýmladýklarý eserlerle topluma faydalý genç-
ler yetiþtirmeyi hedeflediklerine

B) Çocuklarýn geliþimine yardýmcý olacak eser
yayýmladýklarýna

C) Çocuklarýn yetiþkinlerle yaþadýklarý sorunlarý
yayýmladýklarý eserlerde dile getirdiklerine

D) Yayýmladýklarý kitaplarda çocuðun yaþadýkla-
rýyla hayal gücünü birleþtirdiklerine

E) Çocuklarýn eðlenerek okuyacaklarý kitaplar
üretmeye çalýþtýklarýna

39. Dünyaca ünlü bilimkurgu yazarý, Jules Verne’i ailesi-
nin denizciliðe olan ilgisi hem özel yaþamýnda hem
de yazýn alanýnda çok etkilemiþtir. Öyle ki henüz kü-
çük bir çocukken gemilerde tayfalýk yapmak için ev-
den kaçmayý bile göze almýþtýr. Jules Verne, öðre-
nim için gittiði Paris’te tiyatroyla ilgilenmeye baþla-
mýþtýr. Ýlk yapýtý bir tiyatro oyunudur. Tüm vaktini Pa-
ris’teki kütüphanelerde uzay, arkeoloji, antropoloji,
matematik, fizik gibi bilim kitaplarý okuyarak geçiren
Jules Verne’nin ilk romaný “Balonla Beþ Hafta” çok
büyük ün kazanmýþtýr. Yazar, birçok icadý çok önce-
den tahmin edip kurgulayarak romanlarýna konu et-
tiði için kimi çevrelerce “Bilim falcýsý” olarak adlandý-
rýlmýþtýr. Kitaplarýnda söz ettiði icatlar gerçekleþti-
ðinde onun kullandýðý isimler verilmiþtir. Jules Verne
yapýtlarý baþka dillere en çok çevrilmiþ yazardýr.

Bu parçada sözü edilen sanatçýyla ilgili aþaðý-
dakilerden hangisine deðinilmemiþtir?

A) Eserlerinde döneminde bilinmeyen ve bulun-
mayan icatlara yer verdiðine

B) Yazarýn gerçekleþtirmek istediði daha pek çok
hedefinin bulunduðuna

C) Birçok deðiþik dile çevrilerek çok sayýda ülke-
de eserlerinin okunduðuna

D) Tiyatro ve roman gibi farklý türlerde eserler
yazdýðýna

E) Sanatýnda ve özel yaþamýnda denizciliðin etki-
sinin büyük olduðuna
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1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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1.

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 110 B) 59 C) 50 D) 30 E) 20

10,23 0,4

1,023 0,04
 

2.

iþleminin sonucu kaçtýr?

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

2

3 33 333 3333 33333333
+ + + +...+

2 22 222 2222 22222222

3. Pozitif olmayan en büyük tam sayýnýn 2 eksiði
ile negatif olmayan en küçük tam sayýnýn 3 faz-
lasýnýn çarpýmý kaçtýr?

A) – 6 B) – 8 C) – 10 D) – 12 E) – 15

5. x ve y reel sayýlarý için x.y = 3 olduðuna göre;

I. x tam sayýysa y de tam sayýdýr.

II. x artarken y de artar.

III. x ve y nin iþareti aynýdýr.

ifadelerinden hangileri her zaman doðrudur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

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

4. ab ve ba iki basamaklý doðal sayýlardýr.

olduðuna göre, kaçtýr?

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

ba

a +b

a b 1

ab 2

 
!

6. 4a iki basamaklý bir doðal sayý olmak üzere,

olduðuna göre, a kaçtýr?

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

4a a + 2

5

2

�
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7. 20 basamaklý 33333333333333333333 sayýsý-
nýn 9 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 7 B) 6 C) 3 D) 1 E) 0

8. Bir satýcý fiyatlarý ayný olan kazaklardan 1. gün
480 TL lik, 2. gün 576 TL lik, 3. gün ise 432 TL lik
satýyor.

Buna göre, bu satýcý 3 günde en az kaç kazak
satmýþtýr?

A) 31 B) 30 C) 28 D) 25 E) 21

9.

olduðuna göre, x in alabileceði kaç tam sayý
deðeri vardýr?

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

1 1 1

18 x 3 10
" "

#

10.

denklemini saðlayan x deðerleri toplamý kaç-
týr?

A) – 6 B) – 3 C) 0 D) 6 E) 12

2x 3 x 6x 9 12    !

11.

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 211 B) 27 C) 2–1 D) 2–7 E) 2–11

–3 –3 –3

– 4 – 4 – 4 – 4

2 .2 .2

2 2 2 2   

12.

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 32

8 10
84

4

4 4
4

2

#
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13. a = ñ3

olduðuna göre, (a – 1).(a + 1).(a2 + 1).(a4 + 1)
ifadesinin eþiti kaçtýr?

A) 8 B) 26 C) 80 D) 242 E) 728

14.

ifadesinin sadeleþtirilmiþ biçimi aþaðýdakiler-
den hangisidir?

A) x – 3 B) x + 5 C) 1

D) – 1 E) 2x + 1

2

2

5
2x 9

2x 5x 3x :
5 x 2x 151 .(x 5)
x

$ %# #& ' # #( )
$ %  ##  & '
( )

15.

olduðuna göre, kaçtýr?

A) 2 B) 1 C) 0 D) – 1 E) – 2

x + y

x – y

1
2x + 4

3y

1
3y 2

2x

!

 !

16. (2x – 3)2 + 3 = 2x

denkleminin kökler çarpýmý kaçtýr?

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

17. Bir üniversitede bir profesöre 100 öðrenci, bir do-
çente de 50 öðrenci düþmektedir.

Bu üniversitedeki profesör, doçent ve öðrenci
sayýlarýnýn toplamý 2060 olduðuna göre, do-
çent sayýsý kaçtýr?

A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 100

18. Ýki sayýdan biri diðerinin 2 katýnýn 3 fazlasýna eþit-
tir.

Küçük sayýnýn 3 katý ile büyük sayýnýn toplamý
33 olduðuna göre, küçük sayý kaçtýr?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5
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22. x saatte y km lik yol alan bir araç, ayný hýzla
y saatte kaç km yol alýr?

2 2 2

2

y x y y x
A) B) C) D) E)

y x x yx

23.

Bir beyaz eþya maðazasýnda tüm ürünlerden alýþ
fiyatý üzerinde elde edilen kâr oraný birbirine eþittir.

Buna göre, x – y  kaçtýr?

A) 975 B) 950 C) 925 D) 900 E) 875

Beyaz eþya Alýþ fiyatý (YTL) Satýþ fiyatý (YTL)

Buzdolabý 1200 1500

Televizyon x 2000

Fýrýn 500 y

24. s(A * B) = 20

s(A + B) = 5

s(A \ B) = 6

olduðuna göre, s(B \ A) kaçtýr?

A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

20. Tolga ile babasýnýn þimdiki yaþlarý toplamý 76 dýr.

10 yýl önce babasýnýn yaþý Tolga’nýn yaþýnýn 6
katý olduðuna göre, Tolga’nýn þimdiki yaþý kaç-
týr?

A) 18 B) 16 C) 12 D) 10 E) 8

21. Bir usta 4 günde 15 pantolon, bir kalfa ise 3 gün-
de 5 pantolon dikmektedir.

Bu usta ile kalfa 260 pantolonu birlikte kaç
günde dikerler?

A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 60

19. Bir kutuda belirli sayýda dergi ve bu dergilerin 2
katý kadar kitap bulunmaktadýr. Bu kutudan,

, Tuðba, kitaplarýn ü ile 12 dergi,

, Sonra Merve, kalan kitaplarýn yarýsý ile 4 dergi,

, Son olarak da Berra kalan 16 kitap ile tüm der-
gileri alýyor.

Buna göre, Berra kutudan kaç dergi almýþtýr?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16

1

3
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25. f : R – {– 3} - R – {– 1}

fonksiyonu birebir ve örten olduðuna göre,
a + b kaçtýr?

A) – 16 B) – 12 C) – 8 D) 0 E) 4

ax 1
f(x)

2x b

#
!

#

26. Reel (gerçel) sayýlar kümesinde tanýmlý aþaðýda-
ki iþlemlerden hangisinin deðiþme özelliði var-
dýr?

A) x  y = x + 3y – 1

B) x  y = xy + y

C) x ! y = x – y + 5

D) x . y = 3(x + y) – 2

E) x  y = 3x + y + 1

27. m > 1  olmak üzere,

80 / 8 (mod m)

denkliðini saðlayan kaç farklý m doðal sayýsý
vardýr?

A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

28. Pozitif n tam sayýlarý için,

n! = 1.2.3. ... .(n – 1).n

þeklinde tanýmlanýyor.

Örneðin; 3! = 1.2.3 = 6

R(4) = 2.4 = 8

R(5) = 1.3.5 = 15 olur.

olduðuna göre, R(x) deðeri kaçtýr?

A) 135 B) 105 C) 35 D) 21 E) 15

(x +1)!
= 8

x!

1.3.5. ... .(n 2).n , n tek sayý ise
(n)

2.4.6. ... .(n 2).n , n çift sayý ise

#01! 2
#13

R

29. 6 kilogram yaþ üzümün %81 i sudur. Bu üzüm bir
miktar kuruduktan sonra %70 i sudur.

Buna göre, son durumda kaç kilogram üzüm
vardýr?

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

30. Ýki para ve iki zar birlikte havaya atýlýyor.

Paralarýn farklý ve zarlarýn ayný gelmesi olasý-
lýðý kaçtýr?

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

3 6 9 10 12
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34. ABCD dikdörtgen

[DE]  [EF]

m(CéDE) = 60°

|FB| = |FC|

|ED| = 12 cm

Yukarýdaki verilere göre, |EB| = x kaç cm dir?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 3ñ3 E) 6ñ2

D C

A BE x

F12

60°

35.

ABCD paralelkenar; [DE], [CE] açýortay

|DE| = 4 cm,  Alan(ABCD) = 8ñ5 cm2

Yukarýdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir?

5)E
2

9
)D4)C

2

7
)B3)A

D C

/

/

BEA

4

32. ABC dik üçgen
[AB]  [BC]

|AD| = |DC|

|AB| = 16 cm
|EC| = 10 cm

Yukarýdaki verilere göre, DEC üçgeninin alaný
kaç cm2 dir?

A) 36 B) 40 C) 44 D) 48 E) 52

D

C

10

E

BA 16

33.

ABC üçgen [BA]  [AC], |EB| = |EF| = 4 cm, 

|KF| = |KC| = 6 cm, |AE| = 3 cm olduðuna göre,
|AK| = x kaç cm dir?

A) 6 B) 2ò10 C) ò41 D) ò43 E) 7

E

A

K

x3

B

4

F

4 6

C

6

31. [AE // [CD] 

m(AëBC) = m(AëDC) 

m(BëAE) = 20° 

m(AëGC) = 82° 

Yukarýdaki verilere göre, m(B ëëCD) = x kaç dere-
cedir?

A) 20 B) 27 C) 31 D) 36 E) 41

E

20°
A

B

82°
G

D C
x
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MATEMATÝK TESTÝ BÝTTÝ.

36.

[EF],  [AB ve [AC çembere  T, B, C  noktalarýnda
teðettir.

[FE]  [AC],   |FB| = 3 cm,   |AE| = 11 cm

olduðuna göre, çemberin yarýçapý kaç cm dir?

A) 3,6 B) 4,8 C) 5,6 D) 6,6 E) 6,8

C

E

11

F AB 3

T

37. A, B ve C merkezli
çemberler ikiþer ikiþer
birbirlerine teðettir.

ABC üçgeninin çevre-
si 10 cm olduðuna gö-
re bu üç çemberin
çevreleri toplamý kaç
! cm dir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 36

B

CA

38. Ayný merkezli iki çemberin yarýçap uzunluklarý
R ve r dir.

R + r = 77 cm

R – r = 20 cm

olduðuna göre, bu iki çember arasýnda kalan
bölgenin alaný kaç !"cm2 dir?

A) 770 B) 940 C) 1270 D) 1440 E) 1540

40. Analitik düzleme yerleþtirilmiþ olan [AB] çubuðu-
nun uç noktalarýnýn koordinatlarý A(–3,2), B(5,7)
dir.

[AB] çubuðunun üstünden y eksenine paralel
ýþýk verildiðinde çubuðun x ekseni üzerindeki
gölge boyu kaç br olur?

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

39.

Analitik düzlemde ABCD dikdörtgeninin A köþesi
y = 3x doðrusu üzerindedir.

D(9,15) olduðuna göre, Çevre(ABCD) kaç bi-
rimdir?

A) 38 B) 40 C) 42 D) 44 E) 46

y=3x
y

x
O

B C

A D(9,15)



SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ
1. Bu testte sýrasýyla,

Tarih (1 – 17)
Coðrafya (18 – 30)
Felsefe (31 – 40)

ile ilgili 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Sosyal Bilimler için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

16 Diðer Sayfaya Geçiniz.

1. Tabii bilimlerin yöntemi deney ve gözlemdir. Örne-
ðin H2O’dan meydana gelen suyun bu özelliði dün-

yanýn her yerinde denenip gözlemlenebilir. Halbuki,
insanoðlunun geçmiþteki faaliyetlerini inceleyen ta-
rih biliminde böyle bir yöntemden yararlanmak
mümkün deðildir.

Bu bilgiye dayanarak aþaðýdaki yargýlardan han-
gisine ulaþýlabilir?

A) Tabii bilimlerin oluþumu ve geliþimi devam et-
mektedir, tarih bilimi ise oluþumu ve geliþimini
devam ettirmez.

B) Tarih bilimi, araþtýrmalarýnda diðer bilim dallarýn-
dan yararlanamaz.

C) Tarih araþtýrmalarý özneldir, objektiflik taþýmaz.

D) Tabii bilimler belirli bir yönteme sahiptir, halbuki
tarih biliminin belirli bir yöntemi bulunmaz.

E) Tarihi olaylar bir defada olup biter, tekrarlana-
maz.

2. Mezopotamya’da geçerli olan Hammurabi Kanun-
larý’nda, “Eðer bir adamýn, bir baþkasýnýn evini ya
da tarlasýný zorla elinden aldýðý ispat edilirse, o
adam ateþe atýlacaktýr.” hükmü yer almýþtýr.

Bu bilgi, Hammurabi Kanunlarý ile ilgili olarak
aþaðýdakilerden hangisini kanýtlar niteliktedir?

A) Kanunlarýn hazýrlanmasýnda halkýn istekleri-
nin de göz önünde bulundurulduðunu

B) Çevre uygarlýklardan etkilenilerek hazýrlandýðýný

C) Mezopotamya’da geçerli olan en geliþmiþ hu-
kuk sistemi olduðunu

D) Kiþisel mülkiyeti korumaya yönelik hükümler içer-
diðini

E) Kanunlarýn yalnýzca kiþiler arasýndaki iliþkileri
düzenleyen hükümler içerdiðini

3. M.S. VIII. yüzyýlda Göktürkler tarafýndan Orhun
Nehri kýyýsýna dikilen Orhun Yazýtlarý’nda sýk sýk
“Yukarýda Türk Tanrýsý” ifadesine rastlanmýþtýr.

Bu durum, Göktürklerde aþaðýdakilerden han-
gisinin güç kazandýðýna kanýt oluþturur?

A) Baðýmsýzlýk düþüncesinin

B) Merkeziyetçi yönetim anlayýþýnýn

C) Din ve inanç hürriyetinin

D) Milliyetçilik olgusunun

E) Teokratik devlet sisteminin

4. Abbasiler Dönemi’nde Bizans saldýrýlarýný önlemek
amacýyla oluþturulan Avasým eyaletleri ile baþkent
Baðdat’ý korumak amacýyla kurulan Samarra þeh-
rine Türkler yerleþtirilmiþtir.

Yalnýz bu bilgiye dayanarak,

I. Türklerin askerlik kabiliyetinden yararlanýlmaya
çalýþýlmýþtýr.

II. Türkler Ýslâmiyet ile ilk kez Abbasiler Dönemi’nde
tanýþmýþtýr.

III. Abbasi Devleti, Türk - Ýslâm devletlerinin koru-
yuculuðu altýna girmiþtir.

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlamaz?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

D) I ve II              E) II ve III

5. Karahanlýlarýn aþaðýdaki özelliklerinden hangi-
si, Ýslâmiyet’in devlet dini olarak benimsendiði-
ne doðrudan kanýt oluþturur?

A) Ülke içerisinde camilerin inþa edilmesi

B) Hukuk sisteminin, Ýslâm dininin hükümlerine
dayanmasý

C) Diðer Müslüman devletlerle yakýn iliþkilerin
kurulmasý

D) Ülkenin hanedan anlayýþýyla yönetilmesi

E) Hükümdarlýðýn Tanrý tarafýndan verildiðine ina-
nýlmasý



YGS 1 / SOS

17 Diðer Sayfaya Geçiniz.

6. IV. Murat, yapmayý düþündüðü ýslahatlar hakkýnda
dönemin önde gelen fikir adamlarýna raporlar hazýr-
latmýþtýr.

IV. Murat’ýn bu tutumu öncelikle aþaðýdakiler-
den hangisinin bir göstergesidir?

A) Islahatlarýn devlet politikasý haline geldiðinin

B) Islahat çabalarýnda halkýn desteðini kazandý-
ðýnýn

C) Sorunlara köklü çözümler bulmaya çalýþtýðýnýn

D) Islahatlarýn Avrupa’daki geliþmeler göz önüne
alýnarak yapýldýðýnýn

E) Islahatlarýn öncelikle eðitim – öðretim kurum-
larýndan baþlatýldýðýnýn

7. XVIII. yüzyýlýn sonlarýna doðru ortaya çýkan milli-
yetçilik akýmý, XIX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren
Osmanlý Ýmparatorluðu içerisinde yaþayan uluslar
arasýnda kolaylýkla yayýlmýþtýr.

Yalnýzca bu bilgiye dayanarak,

I. Osmanlý toplumunu oluþturan uluslar milli kim-
liklerini korumayý baþarmýþtýr.

II. Milliyetçilik akýmýndan en fazla Osmanlý Devleti
zarar görmüþtür.

III. Osmanlý Devleti, milliyetçilik akýmýnýn yayýlmasý-
ný destekleyen bir politika izlemiþtir.

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

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

8. Atatürk, I. Dünya Savaþý sonunda Almanya’ya imza-
latýlan Versay Antlaþmasý ile ilgili olarak, “Bu antlaþ-
ma I. Dünya Savaþý’nýn sebeplerini ortadan kaldýr-
mamýþtýr. Hatta rakipler arasýndaki uçurumu artýr-
mýþtýr. Avrupa’nýn kaderi Almanya’nýn alacaðý tavra
baðlýdýr.” demiþtir.

Atatürk’ün, bu sözüyle aþaðýdakilerden han-
gisini vurgulamak istediði savunulabilir?

A) Sömürgecilik yarýþýnýn eski önemini kaybede-
ceðini

B) Almanya’nýn, I. Dünya Savaþý’nýn sonuçlarýný
kabullenmek zorunda olduðunu

C) Avrupalý devletlerin, Almanya’nýn etrafýnda bir-
leþeceðini

D) I. Dünya Savaþý’nýn Avrupa’da kalýcý barýþý
saðladýðýný

E) Versay Antlaþmasý’nýn yeni bir savaþa ortam
hazýrladýðýný

9. Paris Barýþ Konferansý’nda kabul edilen manda
ve himaye sistemine göre, henüz kendi kendini
yönetecek kabiliyete sahip olmayan milletler, bu
kabiliyeti kazanana kadar güçlü bir devletin idare-
si altýnda varlýðýný sürdürecekti.

Paris Barýþ Konferansý’nda kabul edilen bu
sistemin aþaðýdakilerden hangisinin bir sonu-
cu olduðu savunulabilir?

A) Milliyetçilik akýmýnýn zararlý etkilerinden korun-
maya çalýþýlmasýnýn

B) Sömürgecilik çabalarýnýn devam ettirilmek is-
tenmesinin

C) Dünyada yeni bir savaþýn çýkmasýnýn engellen-
mek istenmesinin

D) Ülkeler arasýndaki ekonomik iliþkilerin geliþ-
mesinin

E) I. Dünya Savaþý’ndan sonra bazý devletlerde
rejim deðiþikliði yaþanmasýnýn 
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10. Sivas Kongresi Ýþgal Devletleri ve Ýstanbul Hüküme-
ti’nin tüm engellemelerine raðmen halkýn seçtiði de-
legelerin katýlýmýyla Sivas’ta toplanmýþtýr.

Bu bilgiye dayanarak aþaðýdakilerden hangisine
ulaþýlabilir?

A) Ýþgal Devletleri ile Ýstanbul Hükümeti arasýnda
görüþ ayrýlýklarý yaþandýðý

B) Türk halkýnýn haklarýný koruma konusunda ka-
rarlý davrandýðý

C) Ulusal baðýmsýzlýk mücadelesinin baþarýya ulaþ-
týðý

D) Sivas Kongresi’nin padiþahýn isteði üzerine top-
landýðý

E) Ýþgallere karþý direniþin Sivas Kongresi’yle baþ-
ladýðý

11. Milli Mücadele yýllarýnda TBMM tarafýndan Vatana
Ýhanet Yasasý çýkartýlarak hangi suçlarýn vatana iha-
net kapsamýna gireceði önceden halka duyurulmuþ-
tur.

Bu durum, TBMM’nin aþaðýdakilerden hangi-
sine uygun hareket ettiðine kanýt oluþturur?

A) Hukuk devleti anlayýþýna

B) Uluslarýn eþitliði ilkesine

C) Lâik devlet anlayýþýna

D) Manda ve himaye düþüncesine

E) Sosyal devlet anlayýþýna

12. Anlaþma Devletleri, Lozan Barýþ Konferansý’nda im-
zalanacak olan antlaþmanýn hükümlerinin belirlen-
mesinde Mudanya Ateþkesi’nin deðil, Osmanlý Dev-
leti’nin maðlubiyet antlaþmasý olan Mondros’un esas
alýnmasýný istemiþlerdir.

Anlaþma Devletleri’nin bu tutumunda aþaðýdaki-
lerden hangisinin etkili olduðu savunulabilir?

A) Kendi aralarýnda anlaþmazlýklar yaþamalarý

B) Anadolu’daki çýkarlarýný korumak istemeleri

C) Konferansa çok sayýda devletin gözlemci olarak
katýlmasý

D) Konferansýn resmi bir nitelik taþýmasý

E) Konferansta uluslar arasý konularýn da ele alýn-
masý

13. Ýþgal Devletleri, Türk halkýnýn baðýmsýzlýk müca-
delesinin baþarýya ulaþmasýnýn yalnýzca Anado-
lu’yla sýnýrlý bir geliþme olmayýp diðer milletlere de
örnek olacaðý endiþesini duymuþlardýr.

Aþaðýdakilerden hangisi bu endiþeyi doðuran
nedenler arasýnda sayýlabilir?

A) Ýstanbul Hükümeti’nin ulusal mücadele aley-
hinde faaliyetlerde bulunmasý

B) Anadolu’nun doðu ile batý arasýnda köprü görevi
görmesi

C) Ýþgal Devletleri’nin hakimiyetleri altýnda çok sa-
yýda sömürge bulundurmalarý

D) Ýþgal Devletleri arasýnda görüþ ayrýlýklarýnýn
yaþanmasý

E) Avrupa’da savaþ karþýtý bir kamuoyunun oluþ-
masý

14. Türk inkýlâbý, Türk toplumunun ihtiyaçlarýndan doð-
duðundan yabancý siyasi akýmlar ya da sistemlerle
baðdaþtýrýlamaz.

Bu bilgide Türk inkýlâbýnýn hangi özelliði üzerin-
de durulduðu savunulabilir?

A) Her yönüyle ulusal olmasý

B) Diðer milletlere de örnek oluþturmasý

C) Yasal dayanaða sahip olmasý

D) Geçerliliðini uzun süre korumasý

E) Evrensel nitelikler taþýmasý
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18. Aþaðýdaki þekilde bir ada üzerinde A ve B nokta-
larý arasýndaki profil gösterilmiþtir.

Yalnýzca yukarýdaki bilgilere göre adanýn eþ-
yükselti eðrileri ile çizilmiþ topografya harita-
sýnda kaç tane eþyükselti eðrisi bulunduðu
söylenebilir?

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

A B
0

100

200

300

400

500

600

metre

19. Aþaðýdaki koordinat sisteminde altý bölge tarana-
rak gösterilmiþtir.

Buna göre aþaðýdaki özelliklerden hangisi ta-
ralý olarak gösterilen bölgelerden yalnýzca bi-
rine ait olduðu söylenebilir?

A) Güneyinden geçen paralel uzunluðu, kuzeyin-
den geçen paralel uzunluðundan kýsadýr.

B) Ekvator’a kuþ uçumu uzaklýðý 1110 km dir.

C) Doðusu ile batýsý arasýnda 40 dakikalýk yerel
saat farký vardýr.

D) Ýzdüþüm alaný diðerlerinden daha büyüktür.

E) Çizgisel hýzý diðerlerinden daha azdýr.

20°

C

E F

10° 0° 10° 20°

A

D

20°

10°

0°

10°

20°

30°

30°

B

15. Atatürk döneminde dil alanýnda yapýlan çalýþmalarla
aydýn dili ve halk dili, yani yazý dili ile konuþma dili
arasýndaki farkýn giderilmesi amaçlanmýþtýr.

Buna göre dil alanýnda yapýlan çalýþmalarýn aþa-
ðýdakilerden hangisinin bir göstergesi olduðu
savunulabilir?

A) Okullarda yabancý dil öðretiminin yasaklandý-
ðýnýn

B) Yurt çapýnda okuma – yazma seferberliði baþ-
latýldýðýnýn

C) Halkta ulus bilincinin güçlendirilmek istendiðinin

D) Bilgi ve kültürün tabana yayýlmasýna çalýþýldý-
ðýnýn

E) Basýlan kitap sayýsýnýn artýrýldýðýnýn

16. Atatürk Türk milletini, “Türkiye Cumhuriyeti’ni oluþtu-
ran Türkiye halkýna Türk milleti denir.” diyerek taným-
lamýþtýr.

Bu taným Türk milliyetçiliðinin,

I. birleþtirici ve kaynaþtýrýcý olmasý,

II. siyasi varlýkta birliði öngörmesi,

III. belirli bir ýrk, din ya da mezhep temeline dayan-
mamasý

özelliklerinden hangilerini yansýtmaktadýr?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

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

17. XX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren yaþanan savaþ-
lar incelendiðinde, daha önceki yüzyýllarda yaþa-
nan savaþlara göre daha fazla insanýn öldüðü gö-
rülmüþtür.

XX. yüzyýldan itibaren savaþlarda ölen insan
sayýsýnýn artmasýnda;

I. silah teknolojisinin geliþmesi,

II. savaþlarýn daha geniþ alanlara yayýlmasý,

III. savaþlarýn siyasi ve ekonomik çýkar amacý taþý-
masý

durumlarýndan hangilerinin etkili olduðu söy-
lenemez?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

D) I ve II E) II ve III
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20. Bir bölgenin indirgenmiþ yýllýk ortalama sýcak-
lýk haritasýndan aþaðýdaki bilgilerin hangisine
ulaþýlabilir?

A) Gerçek sýcaklýk ortalamasýnýn en düþük oldu-
ðu alan

B) Kýyýda bulunan bir yerin yýllýk ortalama gerçek-
sýcaklýðý

C) Ortalama yükseltinin en fazla olduðu alan

D) Yýllýk sýcaklýk farkýnýn en az olduðu alan

E) Yüksek ve alçak basýnçlarýn etkili olduðu alanlar

21. Aþaðýdaki tabloda Türkiye’de yer alan altý kentin sý-
caklýk özellikleri ile bazý iklim özellikleri verilmiþtir.

Buna göre hangi iki kent merkezi arasýnda ik-
lim özellikleri farký matematik konum þartlarý
ile açýklanabilir?

A) Denizli - Hakkari B) Erzurum - Trabzon

C) Bursa - Sivas D) Trabzon - Sivas

E) Bursa - Denizli

Kentler

En sýc.
Ay ort.
sýc(°C)

En soð.
Ay ort.
sýc(°C)

Yýllýk
ort.
sýc(°C)

Ortalama
Karla örtülü
gün sayýsý

En yüksek
Kar örtüsü
kalýnlýðý(cm)

Hakkari

Erzurum

Sivas

A
z
 þ

id
d

e
tl
i 
K

ýþ
.

Þ
id

d
e

tl
i 
K

ýþ
.

Bursa

Trabzon

Denizli

�6

�9

�4

5

7

6

25

19

20

25

23

26

10

6

9

15

15

16

102,5

113,6

61,9

10,1

7,6

3,8

217

78

110

80

115

36

22. Ýki bölgenin eþyükselti eðrileri ile çizilmiþ aþaðýda-
ki topografya haritalarýnda A ve B merkezleri gös-
terilmiþtir.

Buna göre A ve B merkezlerinde hakim rüzgar
yönlerinin ayný olmasý aþaðýdakilerden hangi-
si ile açýklananbilir?

A) Bulunduklarý yarýmkürelerinin ayný olmasýyla

B) Denize göre konumlarýnýn farklý olmasýyla

C) Yüzey þekillerinin uzanýþ doðrultusunun ayný
olmasýyla

D) Ortalama yükseltilerinin ayný olmasýyla

E) Yüzey þekillerinin engebeli olmasýyla

B

A

Deniz

23. Bir akarsuyun yataðýnda yaptýðý aþýndýrma ve bi-
riktirme þekillerine bakýlarak denge profiline yakýn
ya da uzak olduðu hakkýnda yorum yapýlabilir.

Buna göre denge profiline yakýn olan bir akar-
su yataðýnda aþaðýdaki þekillerden hangisinin
görülmesi beklenebilir?

B)

C) D)

Þ
e
la

le

Ana kaya

Dev Kazaný

A)

E)
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28. Türkiye’de

–  eðitim hizmetlerinin yetersiz kalmasý

–  konut sýkýntýsýnýn yaþanmasý 

–  çarpýk kentleþmenin görülmesi

gibi sorunlarýn aþaðýdaki illerden hangisinde
yaþandýðý söylenemez?

A) Ýstanbul B) Ýzmir C) Antalya

D) Gaziantep                 E) Rize

26. Aþaðýdakilerden hangisinin Türkiye’de iklim çe-
þitliliði görülmesinin nedenleri arasýnda bulun-
duðu savunulamaz?

A) Yerþekillerinin çeþitliliðinin fazla olmasý

B) Kýsa mesafelerde yükselti farklarýnýn fazla ol-
masý

C) Farklý sýcaklýktaki deniz kütleleriyle komþu ol-
masý

D) Bitki örtüsü çeþitliliðinin fazla olmasý

E) Farklý özellikteki kara kütleleriyle komþu
olmasý

27. Aþaðýdakilerden hangisi Türkiye kýyýlarýnda
gelgitin etkili olmadýðýnýn kesin kanýtýdýr?

A) Büyük limanlarýn bulunmamasý

B) Kýyý uzunluðunun fazla olmasý

C) Ýstanbul ve Çanakkale boðazlarýnýn bulun-
masý

D) Akarsu aðýzlarýnda delta ovalarýnýn bulunmasý

E) Ortalama yükseltinin fazla olmasý

25. Aþaðýdaki grafikte üç ülkenin 1960-2004 yýllarý
arasýndaki nüfus artýþ oranlarý gösterilmiþtir.

Yalnýzca grafikteki bilgilere dayanarak aþaðý-
daki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir?

A) II. merkezin nüfus miktarý sürekli artmýþtýr.

B) Nüfus miktarý en az olan III. merkezdir.

C) Nüfus miktarý en fazla artan I. merkezdir.

D) 1990 yýlýnda I. ve II. merkezlerin nüfuslarý ay-
nýdýr.

E) I. merkezin nüfus miktarýnýn en fazla olduðu
yýl 1975’dir.

� 6

� 4

� 2

0

2

4

6

8

10

11

12

14

1
9
6
0

1
9
6
5

1
9
7
0

1
9
7
5

1
9
8
0

1
9
8
5

1
9
9
0

1
9
9
5

2
0
0
0

2
0
0
4

�

I

II

III

24. Bir ülkenin birbirini izleyen yýllarda sebze ve
meyve üretim miktarýný gösteren grafiðe baký-
larak aþaðýdaki bilgilerden hangisine ulaþýla-
maz?

A) Meyve üretiminin artýp artmadýðýna

B) Sebze üretiminde dalgalanma olup olmadýðýna

C) Sebze üretimi yapýlan alanlarýn meyve üretimi
yapýlan alanlara göre oranýna

D) Sebze üretim miktarýna

E) Sebze ve meyve üretimindeki deðiþim miktarýna
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29. Aþaðýdakilerden hangisinin Türkiye’de iç tica-
retin geliþmesine katký saðladýðý söylenemez?

A) Ulusal televizyon kanallarý sayesinde ürün-
lerin daha geniþ kitlelere daha hýzlý tanýtýla-
bilmesi

B) Belirli bir ürünü üreten fabrikalarýn sayýsýnýn
artmasý

C) Hidroelektrik üretiminin bir bölgede yoðunlaþ-
masý

D) Coðrafi bölgelerde farklý iklim isteklerine sahip
ürünlerin yetiþtirilmesi

E) Yeni ürünler üreten fabrikalarýn kurulmasý

30. Ege Bölgesi’nde daðlarýn kýyýya dik uzanmasý-
nýn aþaðýdakilerden hangisi üzerinde etkili ol-
duðu savunulabilir?

A) Kýyý uzunluðunun fazla olmasý

B) Kuzeye gidildikçe deniz suyu sýcaklýðýnýn
azalmasý

C) Kýyýdan iç kesimlere gidildikçe yükseltinin art-
masý

D) Kýyýda yaðýþ miktarýnýn fazla olmasý

E) Kýyýda plaj turizminin geliþmiþ olmasý

31. Felsefe, Yunancadaki “Philiasophia” sözcüðün-
den gelmiþtir. Philiasophia; philia (sevgi) ve
sophia (bilgi) sözcüklerinden oluþmuþtur.

Buna göre felsefe nedir?

A) Bilgi sahibi olmaktýr.

B) Bilgiyi sevmektir.

C) Bilge olmaktýr.

D) Kesin bilgi elde etmektir.

E) Bilimsel bilgidir.

32. M.Ö. 600’lerde Antik Yunanistan’da ortaya çýkan fel-
sefi düþünce biçimi birtakým özelliklere sahiptir.

Aþaðýdakilerden hangisi felsefi düþüncenin özel-
likleri arasýnda gösterilemez?

A) Kiþisel olmasý

B) Akla mantýða dayalý olmasý

C) Dogmatik olmasý

D) Eleþtirel olmasý

E) Kesin olmamasý

33. Bilgi felsefesi, yani epistemoloji, bilen ile bilinen ara-
sýndaki iliþki de dahil bilginin imkanýný, kaynaðýný, sý-
nýrýný ve doðruluðunun ölçütünü her yönüyle tartýþýr.

Bu parçaya dayanarak aþaðýdaki yargýlardan
hangisine ulaþýlamaz?

A) Bilgi felsefesi bilen ile bilinen arasýndaki iliþkiyi
ele alýr.

B) Bilgi felsefesi bilginin imkanýný ele alýr.

C) Bilgi felsefesi bilginin kaynaðýný ele alýr.

D) Bilgi felsefesi bilginin sýnýrýný ele alýr.

E) Bilgi felsefesi bilgiyi tartýþmaz.

34. Doðruluðu henüz test edilmemiþ geçici bir iddia veya
açýklama denemesidir.

Yukarýdaki açýklama bilimsel yöntemin hangi
aþamasýný ifade eder?

A) Gözlem

B) Hipotez (varsayým)

C) Deney

D) Kuram(teori)

E) Yasa(kanun)
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SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ BÝTTÝ.

38. Sokrates’e göre; aslýnda öðretmen öðrencisine yeni
bir þey öðretmez; sadece onda doðuþtan var olan
bilgileri açýða çýkartýr.

Buna göre Sokrates aþaðýdakilerden hangisini
reddeder?

A) Bütün bilgiler doðuþtan gelir.

B) Hiçbir bilgi sonradan kazanýlmaz.

C) Ýnsan dünyaya bilgi ile beraber gelir.

D) Bilginin kazanýmý için dýþsal uyarýcýlar þarttýr.

E) Hiçbir bilgi yoktur ki doðuþtan gelmesin.

39. Filozof felsefe yapmanýn her aþamasýndan zevk alýr.

Bu açýklama ile paralellik gösteren yargý aþaðý-
dakilerden hangisidir?

A) Felsefe bir çýkar bir menfaat için yapýlmaz.

B) Felsefe uygulamalý bir disiplindir.

C) Felsefe bilimsel olmak zorundadýr.

D) Felsefe evrensel bir yapýdadýr.

E) Felsefe özgür ortamlarda doðar.

40. – Felsefe bilgisi, sýnýrlý bir varlýk alanýnýn uzmanlýk
bilgisi deðildir.

– Felsefe bilgisi daima bir bütünlük özelliðine sa-
hiptir.

Bu açýklamalar felsefe bilgisinin hangi özelliðini
ifade etmektedir?

A) Subjektif olmasýný

B) En genel olmasýný

C) Akla ve mantýða dayanmasýný

D) Kesin olmamasýný

E) Kendi içinde tutarlý olmasýný

35. Doðruluk bir yargýnýn nesneler ya da olgular dün-
yasý ile çakýþmasýný ifade eder.

Aþaðýdaki yargýlardan hangisi doðrudur?

A) Dýþ dünya soyuttur.

B) Su sývýdýr.

C) Kömür kara deðildir.

D) Ýnsan duygusuzdur.

E) Hayvanlar akýllýdýr.

36. – Metafizik olamaz.

– Doðru bilgi olgulara dayanan bilgidir.

Yukarýdaki açýklamalarý benimseyen felsefi
akým aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Pozitivizm (olguculuk)

B) Rasyonalizm (akýlcýlýk)

C) Materyalizm (maddecilik)

D) Septizm (kuþkuculuk)

E) Relativizm (görecelik)

37. Aþaðýdaki açýklamalardan hangisini bilimi bir et-
kinlik olarak gören yaklaþým savunur?

A) Bilimin ortaya koyduðu çalýþmalara bakýlmalýdýr.

B) Bilimin yapýsý ve iþleyiþi bilim adamlarýndan ba-
ðýmsýz deðildir.

C) Bilimsel sonuçlar bize bilimin ne olduðunu verir.

D) Bilim demek bilimsel ürünler demektir.

E) Bilim bilimadamlarýndan baðýmsýzdýr.
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1. Bu testte sýrasýyla,

Fizik (1 – 14)
Kimya (15 – 27)
Biyoloji (28 – 40)

ile ilgili 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Fen Bilimleri için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1. Yatay ve sürtünmesiz düz-
lemde durmakta olan nok-
tasal K cismine üç kuvvet
ayný anda etki etmeye baþ-
ladýðýnda K cismi d yönün-
de hareket etmektedir.

Bu kuvvetlerden ikisi ÁÁF1 ve ÁÁF2 olduðuna göre,

üçüncü kuvvet kesikli çizgilerle gösterilenler-

den hangisi olabilir? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.)

A) Yalnýz 1 B) Yalnýz 2 C) Yalnýz 3 

D) 1 ya da 2 E) 2 ya da 3

K

F1

F2

d

2

1

3

2. O merkezli P aðýrlýklý
türdeþ küre eðik düz-
lem üzerinde þekil-
deki gibi dengede
iken ipte oluþan geril-
me kuvvetinin büyük-
lüðü T olmaktadýr.

Buna göre; oraný kaçtýr? 

(sin37° = 0,6; cos37° = 0,8; Sadece eðik düzlem
ile küre arasýnda sürtünme vardýr.)

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

2 3 4 5

T

P

37°
yatay

O

ip

T 37°

4. Taban alanlarý
eþit kesik koni
biçimindeki X
cismi ile silindir
biçimindeki Y
cisminin aðýrlýk-
larý eþittir.

X, Y cisimleri yatay zemin üzerinde þekildeki
gibi dengedeyken;

I. X cisminin yatay zemine yaptýðý basýnç Y nin-
kine eþittir.

II. X cisminin yatay zemine uyguladýðý basýnç
kuvveti Y ninkinden küçüktür.

III. X cisminin yapýldýðý maddenin özkütlesi Y nin-
kinden büyüktür.

yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

D) I ve II E) II ve III

yatay

YX

3. R, 2R, 3R direnç-
leri ile kurulan þe-
kildeki elektrik
devresinde R di-
renci üzerinden i
b ü y ü k l ü ð ü n d e
akým geçmektedir.

Buna göre, voltmetrelerin gösterdikleri deðerler

oraný; kaçtýr?

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

9 9 3 9 9

1

2

V

V

�+

i

V1

2R

R

V2

3R
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6. Doðrusal yolda ha-
reket eden bir araca
ait hýz – zaman gra-
fiði þekildeki gibidir.

Buna göre;

I. Araç t anýnda yön deðiþtirmiþtir.

II. Aracýn 2t anýnda ivmesi sýfýrdýr.

III. Araç t ve 3t anlarýnda ayný konumdadýr.

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

D) I ve II E) II ve III

Zaman
� V

+ V

t 2t
3t

Hýz

7. Akýntý hýzýnýn sabit
olduðu bir nehirde
O noktasýndan yüz-
meye baþlayan X,
Y yüzücülerinin su-
ya göre hýzlarý þe-
kildeki gibidir.

X yüzücüsü karþý kýyýya K noktasýnda çýktýðý-
na göre, Y yüzücüsü hangi noktadan karþý ký-
yýya çýkar? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.)

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

K L M N P

O

X

Y

8. X, Y düzlem aynalarýnýn
önüne ýþýklý K noktasal
cismi þekildeki gibi konul-
muþtur.

Buna göre, K cisminin X
ve Y aynalarýndaki top-
lam görüntü sayýsý kaçtýr? (Bölmeler eþit aralýklý-
dýr.)

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

K

X

Y

5. Türdeþ X teli O noktasýndan
yatay ve sürtünmesiz zemi-
ne þekildeki gibi perçinlen-
miþtir.

x telinin sýcaklýðý bir miktarda artýrýldýðýnda te-
lin K, L uçlarýnýn yer deðiþtirmeleri sýrasýyla xK

ve xL olduðuna göre, oraný kaçtýr? 

(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)

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

2 2 2

K

L

x

x

x
O

K L
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11.

Eþit bölmeli X, Y cisimleri K, L ve M, N sývýlarý ile
dolu kaplarda Þekil 1 ve Þekil 2 deki gibi dengede
iken cisimlere etki eden kaldýrma kuvvetleri
sýrasýyla FX ve FY büyüklüðündedir.

Buna göre; kaplardaki sývýlar karýþtýrýlýp X, Y
cisimleri dengeye geldiðinde, FX ve FY nasýl

deðiþir?

FX FY

A) Azalýr Azalýr

B) Artar Artar

C) Azalýr Deðiþmez

D) Deðiþmez Deðiþmez

E) Azalýr Artar

h

h

XK

L

Þekil -1

h

h

YM

N

Þekil -2

12. Özdeþ K, L lambalarý
ve reosta ile kurulan
þekildeki elektrik dev-
resinde K lambasýnýn
parlaklýðýnýn artmasý
için;

I. Gerilimi daha büyük
olan üreteç kullan-
ma

II. Reostanýn sürgüsünü 1 yönünde hareket ettir-
me

III. Reostanýn sürgüsünü 2 yönünde hareket ettir-
me

iþlemlerinden hangileri tek baþýna yapýlabilir?
(Üretecin iç direnci önemsizdir.)

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

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

�+

K

L

12

9. Tek renkli I ýþýk ýþýný X, Y
saydam ortamlarýnda þekil-
deki yolu izliyor.

I ýþýk ýþýnýn X, Y ortamla-

rýndaki hýzlarý sýrasýyla VX

ve VY olduðuna göre, 

oraný kaçtýr? 

(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)

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

2 2

X

Y

V

V

X

Y

I

10. L ucu topraklan-
mýþ iletken X cis-
minin K ucuna (+)
elektrik yüklü Y
cismi þekildeki gibi
yaklaþtýrýlýyor.

Bir süre beklendikten sonra toprak baðlantýsý
kesilip Y cismi X cisminden uzaklaþtýrýldýðýn-
da, X cisminin K ve L uçlarýnýn yük iþareti için
ne söylenebilir?

   K      L   

A) (–) Nötr

B) (–) (–)

C) (–) (+)

D) (+) (–)

E) (+) (+)

K L+
Y

X
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15. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili þu bilgiler veriliyor:

– X ve Y farklý tür, Z ayný tür atomlardan oluþu-
yor.

– Sadece Y nin kaynamasý sýrasýnda sýcaklýðý
deðiþiyor.

Buna göre X, Y ve Z maddelerinin sýnýflandýrýl-
masý aþaðýdakilerden hangisinde doðrudur?

      X           Y           Z     

A) Element Bileþik Karýþým

B) Bileþik Karýþým Element

C) Bileþik Element Karýþým

D) Element Karýþým Bileþik

E) Karýþým Bileþik Element

17.

Ayný koþullarda bulunan saf X ve Y maddeleri öz-
deþ ýsýtýcýlarla ýsýtýldýðýnda sývý kütlelerinde mey-
dana gelen deðiþmeler yukarýdaki grafiklerde gö-
rülmektedir.

Buna göre;

I. Baþlangýçta X katý, Y sývý haldedir.

II. t – 2t zaman aralýðýnda X in potansiyel enerji-
si artar.

III. 0 – t zaman aralýðýnda Y nin kinetik enerjisi
artar.

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II

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

Sývý kütlesi

Zaman0 t 2t

X

Sývý kütlesi

Zaman0 t 2t

Y

16. Ayný sýcaklýktaki X, Y ve Z sývýlarý ile ilgili;

– Kütleleri arasýndaki iliþki mX > mY = mZ þek-

lindedir.

– Hacimleri arasýndaki iliþki VX = VY < VZ þek-

lindedir.

bilgileri veriliyor.

Buna göre;

I. X, Y ve Z farklý maddelerdir

II. Özkütlesi en büyük olan X tir.

III. X, Y ve Z den oluþan karýþým ayýrma hunisi ile
ayrýþtýrýlabilir.

yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II

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

13. X, Y kasnaklarý merkezleri ça-
kýþacak biçimde perçinlenmiþ-
tir.

K, L cisimleri X, Y kasnaklarý-
na þekildeki gibi baðlý iken X
kasnaðý ok yönünde 2 tur at-
týrýlýrsa K ve L cisimleri arasýn-
daki düþey uzaklýk ne olur?

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

r r

Y

X

K L

O

14. Binici kütlesinin 2 g olduðu bir eþit kollu terazide
kollar 10 eþit bölmeye ayrýlmýþtýr.

Buna göre, bu eþit kollu terazide ölçülebilecek
en küçük kütle kaç g dir?

A) 20 B) 10 C) 2 D) 0,2 E) 0,02
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21. Aþaðýda ayný elemente ait gaz fazýndaki X0, Xm

ve Xn atom ve iyonlarýndan birer elektron kopar-
mak için gereken enerjiler kkal/mol türünden ve-
rilmiþtir.

Bir elektron koparmak
 Tanecik    için gereken enerji (kkal/mol) 

X0 138

Xm 657

Xn 434

Buna göre;

I. Xm ve Xn katyondur.

II. m > n dir.

III. Xm nin elektron sayýsý Xn ninkinden fazladýr.

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II

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

22. Bileþik adý        Bileþiðin formülü    

I. Alüminyum nitrat AlNO3

II. Demir (II) sülfat Fe2(SO4)3

III. Potasyum oksit P2O

Yukarýda adlarý verilen bileþiklerden hangileri-
nin formülü yanlýþ verilmiþtir?

A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III

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

20. Ayný periyotta bulunan X, Y ve Z elementlerinin
bileþiklerinde aldýklarý yükseltgenme basamaklarý;

X  : Sadece +1

Y : +2 ve +3

Z : –3, +3 ve +5

þeklindedir.

Buna göre X, Y ve Z elementlerinin atom nu-
maralarýna göre kýyaslanýþý aþaðýdakilerden
hangisinde doðrudur?

A) Z > Y > X B) Z > X > Y

C) Y > Z > X D) Y > X > Z

E) X > Y > Z

19. Nötr halde 3. temel enerji düzeyinde 10 tane
elektron bulunduran kararlý bir atom için
aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr?

A) Temel hal elektron daðýlýmý d orbitali ile son-
lanýr.

B) 3. periyot elementidir.

C) Katý ve sývý halde elektrik akýmýný iletir.

D) s orbitallerinde toplam 8 elektron vardýr.

E) 2 tane yarý dolu orbitali vardýr.

18. ! X katýsý yalnýz Y sývýsýnda çözünüyor.

! Z katýsý yalnýz T sývýsýnda çözünüyor.

! Y ve T sývýlarý birbiri içinde çözünmüyor.

Yukarýda verilen bilgilere göre aþaðýdaki yar-
gýlardan hangisi yanlýþtýr?

A) Y ve T den oluþan karýþým emülsiyondur.

B) X ve T den oluþan karýþým süspansiyondur.

C) X ve Y den oluþan karýþým bileþenlerine basit
damýtma yöntemi ile ayrýþtýrýlabilir.

D) Z ve Y den oluþan karýþým bileþenlerine süz-
me yöntemi ile ayrýþtýrýlabilir.

E) X ve T den oluþan karýþým homojendir.
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23. N2H4 ve NO2 gazlarýndan oluþan bir karýþýmda

Avogadro sayýsý kadar azot (N) atomu ile 1,6
gram hidrojen (H) atomu bulunmaktadýr.

Buna göre karýþým ile ilgili;

I. 0,2 mol oksijen atomu içerir.

II. Toplam kütlesi 22 gramdýr.

III. NÞA 13,44 L hacim kaplar.

yargýlarýndan hangileri doðrudur? 

(N:14  ,  H:1  , O:16)

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II

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

26. Kimyasal bir tepkimedeki maddelerin zamanla
mol sayýlarýndaki deðiþme aþaðýdaki grafikte gös-
terilmiþtir.

Grafikteki bilgilere göre;

I. X in kaba formülü CH3O dur.

II. Oluþan H2O nun kütlesi CO2 ninkinden fazladýr.

III. Tepkimede harcanan X in molekül sayýsý, O2

ninkinin idir.

yargýlarýndan hangileri doðrudur? 
(C:12     H :1   , O:16)

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II

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

 

!

Zaman

Mol sayýsý

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
H2O

CO2

X

O2

24. X ve Y elementleri arasýnda oluþan iki bileþikten
birincisinin formülü XY2 ikincininki ise X3Ym dir.

Ayný miktarda X ile birleþen Y miktarlarý arasýndaki 

oran dir.

Buna göre ikinci bileþiðin formülündeki m
sayýsý kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6

"

#

25. Molekül sayýlarý eþit olan X2 ve Y2 gazlarý;

2X2(g) + 3Y2(g)  "# 2X2Y3(g)

tepkimesine göre X2Y3 gazýný oluþturmaktadýr. 

Tepkime sýrasýnda gazlardan biri tükenirken 0,25
mol X2Y3 gazýnýn oluþtuðu gözleniyor.

Buna göre artan gazýn türü ve mol sayýsý
aþaðýdakilerden hangisidir?

Artan gaz Mol sayýsý

A) X2 0,375

B) Y2 0,250

C) X2 0,125

D) Y2 0,125

E) X2 0,250

27. NH4Cl tuzunun iki farklý sýcaklýktaki çözünürlük

deðerleri aþaðýda verilmiþtir.

Sýcaklýk (°C) Çözünürlük (g/100g su)

45 50
85 70

Buna göre ;

I. 45°C deki doygun NH4Cl çözeltisi kütlece

%50 liktir.

II. 85°C de 20 gram suya 15 gram NH4Cl ilave

edildiðinde oluþan çözelti doygundur.

III. 85°C de 50 gram su ile hazýrlanan doygun
çözelti 45°C ye kadar soðutulursa 20 g NH4Cl

katýsý çöker.

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II

D) II ve III             E) I, II ve III
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29.

Laktoz molekülünün senteziyle ilgili yukarýda-
ki grafiklerden hangileri doðrudur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

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

Glikoz
miktarý

Zaman
I

Su
miktarý

Zaman
II

ATP miktarý

Zaman
III

30.

Yukarýda þematize edilen enzimle ilgili,

I. Apoenzim kýsmý birden fazla yardýmcý kýsýmla
çalýþabilir.

II. Yardýmcý kýsým yað asidi veya vitamin olabilir.

III. Bileþik enzimlerin üretiminde DNA görev yapar.

ifadelerinden hangileri yanlýþtýr?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

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

Yardýmcý
kýsým

31.

Yukarýdaki grafikte A canlýsýnýn vücut sýcaklýðýnýn
çevre sýcaklýðýna göre deðiþimi verilmiþtir.

Bu grafiðe göre A canlýsýyla ilgili;

I. Kalbi dört bölmelidir.

II. Akciðer solunumu yapar.

III. Olgun alyuvarlarý çekirdeksizdir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doðrudur?

A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III

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

Vücut sýcaklýðý

Çevre sýcaklýðý

°(C)

32. Patojen bir bakteri ortamda bulunan aþaðýdaki
maddelerden hangisinden yararlanamaz?

A) Aminoasit

B) Yað asidi

C) Su

D) Niþasta

E) Mineral

28. I. Enzimlerin yapýsýnda görev alma

II. Kanýn pýhtýlaþmasýnda rol alma

III. Sinirlerde uyartýnýn iletilmesini saðlama

IV. Hücre zarýndan geçebilme

Yukarýda verilen özelliklerden hangileri mine-
raller ve vitaminler için ortaktýr?

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

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



YGS 1 / FEN

31 Diðer Sayfaya Geçiniz.

33. Aþaðýdaki tabloda X, Y ve Z canlý türlerinin bes-
lenme biçimlerini belirlemek için düzenlenen kont-
rollü deneylerin sonuçlarý verilmiþtir.

Bu canlýlar beslenmelerine göre aþaðýdaki-
lerin hangisinde doðru olarak gruplanmýþtýr?

Fotoototrof Kemoototrof Heterotrof
canlý canlý canlý

––––––––– ––––––––– –––––––––
A) X Y Z

B) X Z Y

C) Y Z X

D) Y X Z

E) Z Y X

Karanlýk Ortam Aydýnlýk Ortam

X Y Z X Y Z

Glikoz
sentezi Yok Var Yok Var Var Yok

34. Bir besin pramidindeki;

– K canlýlarýnýn hücrelerinde selüloz sentezi ya-
pýlýyor.

– L canlýlarýnýn beslendiði canlýlarýnýn hücrele-
rinde glikojen depolanýyor.

– M canlýlarýnýn beslendiði canlýlarýn hücrelerin-
de niþasta depolanýyor.

Bu canlýlarýn bulunduðu besin piramidi aþaðý-
dakilerden hangisi olabilir?

A)

M

L

K

B)

L

M

K

C)

M

L

K

D)

M

L

K

E)

M

L

K

35.

Yukarýda bazý aminoasitleri taþýyan tRNA larýn anti-
kodonlarý verilmiþtir.

Protein sentezinde aminoasit diziliminin KUL-
VAR þeklinde olmasý için mRNA yý sentezleye-
cek DNA zincirindeki nükleotit diziliþi aþaðýdaki-
lerden hangisi gibi olmalýdýr?

A) AAU    UUU    UUG    AGC    UGC    GGC 

B) AAT     TTT     TTG    AGC    TGC    GGC

C) AAT     TTG     TTT    AGC    GGC    TGC

D) AAU    UUG    UUU    AGC    GGC    UGC

E) TTA     AAC    AAA     TCG    CCG    ACG

K

AAU

L

UUU

U

UUG

V

AGC

R

UGC

A

GGC

36. Golgi aygýtý,

I. selüloz hücre çeperi,

II. glikoprotein,

III. lizozom

yapýlarýndan hangilerinin oluþumunda etkilidir?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

D) I ve II                E) I, II ve III
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38 .Aþaðýda verilenlerden hangisi 2n = 6 kromo-
zomlu bir hücrenin metafaz II sini göstermek-
tedir?

A) B) C)

D) E)

39.

Yukarýda verilen üreme þekline sahip olan bit-
ki aþaðýdakilerden hangisi olamaz?

A) Karayosunu B) At kuyruðu 

C) Ciðer otu D) Çam

E) Eðreltiotu

Mayoz
Sporlar

(n)

Diþi
gametofit

(n)

Mitoz

Erkek
gametofit

(n)

Sporofit
(2n)

Sperm
Mitoz

Yumurta

Zigot
(2n) Mitoz

Mitoz

40.

Yukarýda verilen soyaðacýnda hangi numaralý
bireyler arasýnda yapýlacak doku naklinde
sorun yaþanmaz?

A) 1 – 7 B) 2 – 6 C) 3 – 8

D) 4 – 7                   E) 7 – 9

1 2

3 4 7

5 6

8

109

37. Ýçerisinde % 30 luk glukoz çözeltisi bulunan
bir kaba %70 lik glukoz içeren bitki hücresi
konulduðunda,

grafiklerinden hangileri görülür?

A) Yalnýz II B) I ve II C) I ve III

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

Hücre zarý ve çeperi
arasýndaki uzaklýk

Osmotik basýnç

Emme kuvveti

I II

III


