YGS DENEME SINAVI

TÜRKÇE

TÜRKÇE TESTİ

1. Bu testte 40 soru vardır.

A) Farkl› türlerde eserler verdi¤ine
C) Eleştirel bir üslup kulland›¤›na

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
ağır basmaktadır?

D) Döneminde değer verilen bir sanatç› oldu¤una

Genç yazarlar›m›z›n ço¤u, kalemlerinin ucuna nas›l gelirse
öylece yaz›veriyorlar. Baz› sözleri yerinde kullanmad›klar›n›
söyledi¤iniz zaman “Adam sen de!” der gibi bak›p önemsemiyorlar bu uyar›lar›. Acaba yazd›klar›n› mı önemli
bulmuyorlar yoksa bir günde unutulup gidece¤ini biliyorlar da onun için mi özenmiyorlar yazd›klar›na? Hay›r,
hemen hepsi büyük sorunlarla u¤raşt›klar›n› düşünüyorlar. ‹nsano¤lunu kurtaraca¤›na inanan bu yetenekler için
do¤rular›n›n yan›nda biçim güzelli¤i nedir ki? ‹nançlar›,
yazd›klar›na özen göstermelerine engel oluyor.
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E) Yap›tlar›nda, sorunlara çözüm önerdi¤ine
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Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
k›sa

sürede
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A) Genç yazarlar, yazd›klar›n›n
unutulaca¤›na inanmaktad›r.

A) Örnekleme

B) Tart›şma

C) Betimleme

D) Öyküleme

er

B) Yaşad›¤› dönemi yap›tlar›yla yans›tt›¤›na

Kuşlar›n beslenme düzenleri çok de¤işiktir. Her ne kadar
aralar›nda hem etçil hem otçul türlere rastlansa da kuşlar; genellikle tanecil, yemişçil, böcekçil ve otçuldur.
Birkaç tür etçildir ve bunlar; küçük memelilerle, kuşlarla,
bal›klarla hatta çürümekte olan etlerle beslenir. Kuşlar›n
yaşam alanlar› da çok geniştir. Onlar, her yükseklikte
ve s›caklıkta yaşar; besin bulduklar› her ortama uyum
sa¤lar. Genellikle hareketli olanlar, çok yiyip çabuk sindirir.
Bir günde sindirdikleri besinin a¤›rl›¤›, beden a¤›rl›¤›n›n
yar›s›na erişebilir.

4.

E) Aç›klama

Beyin, kafatas›n›n üst bölümünde beyin zar› ile örtülü, iki
yar›m yuvarlak biçiminde sinir kütlesinden oluşan duyum
ve bilinç merkezlerinin bulundu¤u organd›r. Omurili¤in,
baş bölgesinde genişlemiş kesimi olup kafatas›n›n içine
yerleşmiştir. Bu organ, sinir sisteminin düzenleyici merkezidir ve milyonlarca sinir hücresinden oluşur. Beyinle
omurili¤in ba¤lant›s› kafatas›n›n dibinde bulunan bir delikle
sa¤lan›r. Beyin, embriyoda “sinir tabaka” denen özel bir
dokudan gelişir. Bu tabakan›n en ucu genişleyerek ön
beyni oluşturur, arka bölümüyse zamanla genişleyerek
omurilik durumuna gelir. Ön beyni izleyen bölüm orta,
bundan sonra gelen bölüm de arka beyni oluşturur. Beyin
ve omurili¤in üzeri üç katl› koruyucu zarla sar›l›d›r.
Bu parçadan “beyin” ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?

B) Genç yazarlar, yaz›lar›nda düşünceyi ön plana ç›kar›p
estetik de¤erleri göz ard› etmektedirler.

A) Sinir sistemini düzenleyici işlevi oldu¤u

C) Genç yazarlar›m›z, inand›klar› şeylerle var olma düşüncesindedir.

B) Omurilikle ba¤lant›l› oldu¤u

D) Do¤rular›ndan, inand›klar›ndan vazgeçmeyenler
başar›y› yakalayabilir.

C) Farkl› bölümlerden oluştu¤u

E) Usta sanatç›lar›n görüşleri, genç yazarlar›m›z için
önemli olmal›d›r.

E) Özel bir dokudan oluştu¤u

D) Gelişiminin tek seferde tamamland›¤›
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Bu parçada tanıtılan sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
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Kuvvetli bir şair olmad›¤› hâlde Osmanzade’nin isminin
bugüne dek gelmesinde, hiciv ve mizah kar›ş›m› bir söyleyişle zaman›n›n toplumsal sorunlar›n› yans›tmas›n›n pay›
büyüktür. Zeki ve nükteli bir insan oldu¤u için yaşadığı
zamanda oldukça itibar gören sanatç›, tarih alan›nda
araşt›rma yapacak olan kişilere de kaynak olabilecek
iki eser b›rakm›şt›r. Tarih alan›nda yazd›¤› bu iki kitap,
şairli¤inin önüne geçmiştir. Tarihi araşt›rmak, bilmek ve
tan›mak isteyenler için bu iki kaynak, okunmas› gereken
eserler arasında yerini almıştır.
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2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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7.

“----” sorusuna karş›l›k olarak akl›ma ilk gelen yan›t:
“Arad›¤›m her kitab› bulabilece¤im bir kitapç›.”dır. Ancak
düşünceyi bir ad›m itince bu yan›ta bir koşul eklemek
gerekiyor. Şöyle diyor Emin Mahmut Kemal ‹nal: “Resmî
kütüphanelerimizde, kitapç› dükkânlar›nda malumdur ki
her istedi¤imiz kitap bulunmaz. Şayet kitapç›da arad›¤›m›z›
bulsak almaya imkân bulamay›z. Çünkü vaktiyle on kuruşa
sat›lan bir kitap için birkaç yüz kuruş isterler.” Öyleyse
akl›ma gelen ilk yan›t›, “Arad›¤›m her kitab› bulabilece¤im
ve bütçemi zorlamadan sat›n alabilece¤im bir kitapç›.”
biçiminde değiştirmek daha do¤ru olacak.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk;
her koşulda yüzünü ça¤daş medeniyetlere dönebilmiş,
büyük bir liderdir. Ona göre milletin gelece¤i medeniyetle
çat›şmada de¤il, uzlaşmada; Bat›’dan kopmada de¤il,
Bat›’n›n modern kültürünü benimsemede yatmaktad›r. Onun
kültür anlay›ş›na göre her de¤işme, salt gelişme de¤ildir
fakat ça¤daşlaşma için kültür de¤işmesi kaç›n›lmazd›r;
ça¤daş bir toplum olmak için ata yadigar› geleneksel
kültür yerine modern ve millî bir kültür yaratmak gerekir.
Ancak bu şekilde ilerlemenin ve modernleşmenin önü
aç›labilir.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki parçanın başına aşağıdaki sorulardan
hangisi getirilebilir?

A) Bir milletin başka milletlerden etkilenmemesi gerekti¤i

A) Okuyucunun istedi¤i kütüphane nas›ld›r?

B) Türk toplumunun modernleşmesinin zor oldu¤u

C) ‹deal kitapç› nas›l olmal›d›r?

C) Bir toplumun geçmişini unutmamas› gerekti¤i
D) Geleneklerin toplumsal yap›y› belirledi¤i

D) Kitapç›n›n temel görevi nedir?
E) Kütüphanelerin as›l işlevi nedir?

Mayalarda do¤umun hemen ard›ndan Yukatek anneleri,
bebeklerini y›karlar ve minicik başlar›n› iki parmakl›k aras›na
s›k›şt›racak biçimde bir beşi¤e ba¤larlard›. Böylece iki gün
sonra Mayalar›n güzellik unsuru olarak gördükleri yass›
başlar elde edilirdi. Mayalar›n di¤er özelli¤i, hem ovalarda
hem de da¤l›k kesimlerde çocukların ve genç erkeklerin
ailelerinden ayr›larak ortak evlerde yaşamalar›yd›. Orada
savaş sanat›n› ve benzeri konular› ö¤renirlerdi. Gençlerin
di¤er etkinlikleri yar›şmalar ve top oyunlarıydı.
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E) Toplumsal ilerleme için de¤işime aç›k olmak gerekti¤i

B) Sanatç›lar nas›l çal›şmal›d›rlar?
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Bu parçada Mayaların yaşamıyla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

w

A) Çocuklar ve genç erkekler nerelerde yaşard›?

8.

Her milletin kültüründe, o milletin karakterini yans›tan
kişiler vard›r. Nasrettin Hoca da Türk milletinin zekâsını
ve mizahi yönünü fıkralarıyla tanıtan nükteci bir kişidir.
Nasrettin Hoca’n›n yüzy›llard›r bu kadar sevilmesinin
nedeni her sözünün, her davran›ş›n›n alt›nda bir hikmet bulunmas›d›r. Bundan dolay› Türk halk›, Nasrettin
Hoca’y› ermiş bir kişi olarak tan›r. Nasrettin Hoca, hayat›n
anlam›n› mizah yoluyla anlat›r ve f›kralar›nda ahlaka,
çal›şma hayat›na ve hukuka ayk›r›l›¤a rastlanmaz. Ayr›ca
Nasrettin Hoca, bir f›kra ustas› ve halk›n sevgisini kazanan
biri oldu¤u için başkalar›na ait birtak›m güzel f›kralar da
ona mal edilmiştir.
Bu parçada Nasrettin Hoca’yla ilgili aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

B) Gençlerin e¤lenceleri, u¤raşlar› nelerdi?

w

C) Güzellik anlayışları nasıldı?

A) Hoca’n›n f›kralar›n›n güldürürken düşündüren
f›kralar oldu¤una

D) Besin ihtiyaçlar›n› nas›l karş›l›yorlard›?

E) Yeni do¤an çocuklara ilk ne yap›l›rd›?

B) Türk milletinin zekâ seviyesini yükselttiğine
C) Yüzy›llard›r çok sevilmesinin nedenine
D) F›kralar›nda hayat›n de¤erine ait ayk›r›l›k olmad›¤›na
E) Çok sevildi¤i için kendisine ait olmayan f›kralar›n bile onunmuş gibi kabul edildi¤ine
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Ç›rac›o¤lu yeni kitabında, önceki kitaplar›nda oldu¤u gibi,
maddi dünyaya meyledenlere bir karş›l›k vermek için
büyülü bir ortam kurup yeni bir zihin inşa ediyor. Bu kitap,
reklamlar›nda insanlar› ve hayvanlar› bir meta durumuna
düşüren kapitalist dünyan›n yay›lma enstrümanlar›na verilmiş bir cevap gibi okunabilir. Yazar›m›z, yaz›yla ördü¤ü
bu dünyan›n içindeki temel unsur olan halk›n düşünce dünyas›nda yer alan bat›l inan›şlar›, görenekleri de
başar›yla yerine oturtuyor. Adeta kendi silahlar›yla baş
başa b›raktığı halkın günah ç›karmas›na vesile oluyor.
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Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
yazarla ilgili olarak söylenemez?
A) Maddi dünyaya yönelenlere eseriyle cevap verdiği

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Eleştirel bir üslup kullandığı
C) Kapitalizme karş› oldu¤unu ifade etmek istediği

E) Toplumun de¤erlerini başar›yla yans›ttığı

A) Şark›, kula¤a hoş gelirse onu hissetmek için
söylendi¤i dili bilmeye gerek yoktur.
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D) Toplum sorunlar›na duyars›z kalmam›z gerekti¤ini
belirttiği

Öyle şark›lar vard›r ki sözlerinden hiçbir şey anlamasan›z
bile duyduğunuz o tını sizi al›r götürür, sizle konuşur,
kimseyle paylaşamad›¤›n›z duygular›n›za ortak olur, gizli
sevinçlerinizi ortaya ç›kar›r. ‹şte belki de şark›n›n özü
burada yatar. Bu, müzi¤i yaşamak ve müzikle yaşamak
anlamlarına gelir. Ve zamanla şunu anlar›z ki iyi şark›lar
ölmez ve biz onlar› anlamasak da tekrar tekrar m›r›ldanmay›
sürdürürüz. Jacques Brel’i, Georges Brassens’i ya da
Leo Ferre’yi dinlemek için ille de Frans›zca m› bilmek
gerekir; bence gerekmez. Çünkü bir müziğin samimiyeti,
içtenliğidir onu anlaşılır kılan. Elbette ki sözleri de yabana
atamayız. Mesela Fransızcayı bilip Baudelaire’e biraz
daha yakın olsak fena mı olur?
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B) Şark›lar bizi derinden etkileyen önemli ögelerin baş›nda
gelir.
C) Frans›zcay› iyi şekilde ö¤renmenin yolu müzi¤i iyi
bilmekten geçer.

er

D) Güzel şark›lar Frans›zca olarak dinlendi¤inde kula¤a
hoş gelecektir.

12.

E¤itimli insan tart›şmada baya¤›l›¤a, küçüklü¤e düşmez;
üstünlük hevesine kap›lmaz; kan›t olarak gösterdi¤i kişilerde
ve sözlerde yalana yönelmez; ileri görüşlü oldu¤undan
düşmanlar›yla bile bir gün dost olabileceğini akl›ndan
ç›karmaz. Kötü bir muameleyle karş›laş›rsa iyi niyet gösterir.
Eğitimsiz kişiler gibi önemsiz şeyler üzerinde durmaz,
düşüncesi do¤ru ya da yanl›ş olabilir. Ama haks›zl›¤a
düşmeyecek kadar berrak kafal›d›r. Ondaki aç›k sözlülük,
dikkat ve hoşgörü başka hiçbir yerde bulunmaz. Karş›t
düşünceleri dinler, onlara sayg› gösterir. ‹nsan akl›n›n
gücünü, sınırını, zaafını bilir.
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E) Müzik, dinleyiciye mesaj vermeyi hiçbir şekilde hedeflemez.

Yap›t›n› ortaya koyan sanatç›, gözünü eleştirmene çevirir
hemen. Eleştirmenden beklenen “inceleme, ayd›nlatma,
aç›klama, de¤erlendirme”dir. Bunlar›n yap›ld›¤›n›, yap›t›n›n
de¤erlendirildi¤ini, kendisininkine yak›n bir yoruma
kavuştu¤unu görürse mutlu olur sanatç›; görmezse ya
aç›k aç›k veryans›n eder eleştirmenlerin topuna birden
ya da davran›şlar›yla gösterir tepkisini. Yaşamlar› boyunca olumlu eleştiriler alan Aragon ile Neruda bile zaman
zaman kendilerini alamam›şlard›r bu ters tutumdan ama
eleştirisiz de edememişlerdir. Edemezlerdi de çünkü ----.

w

Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden
hangisiyle tamamlanabilir?

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi eğitimli insanın
özelliklerinden biri değildir?

A) sanatç› da bir çeşit eleştirmendir

A) Saygılı olma

B) Dürüst olma

B) eleştirilmek kimsenin hoşuna gitmez

C) Anlayışlı olma

D) Mütevazı olma

C) eleştiriler nesnellikten uzakt›r
D) eleştiri, sanat yap›tlar›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r

E) Bağnaz olma

E) eleştiri, olumsuz olmamal›d›r
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Her maç sonras›, “Hakem de insandır, hata yapabilir.”
deriz. Peki ama “Pilotlar, otobüs, kamyon, taksi, servis
şoförleri ya da doktorlar da insand›r; onlar da hata yapabilir.” mi diyece¤iz? Nereye var›r bunun sonu? Hastan›n
apandisiti yerine dala¤›n› alan doktor için, “Ne yapal›m,
insand›r; olabilir.” deyip geçersek hata yap›p üç yüz kişiyi
Atlantik’in sular›na gömen pilot için ne diyece¤iz? O da
insan de¤il mi? Yan›l›yor muyum? Bence, hatalar›m›z›
kapatmamak, hatalar›m›z›n üstünü örtmemek gerekir.
Aksi takdirde yanl›ş yapmış oluruz.

15.
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Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir?

A) Yönetici durumunda olan insanlar›n da hata yapabilece¤i unutulmamal›d›r.

A) Sanat yap›tlar›nda içeri¤in biçimden ba¤›ms›z görülmesi

B) Yanl›şlar›, hoşgörü s›n›rlar›n› zorlayarak kabullenmek do¤ru de¤ildir.

D) ‹nsan sa¤l›¤›n› ilgilendiren yanl›şlar hoş görülmemelidir.

C) Yaz›nsal yap›tlarda sözcü¤ün öneminin göz ard› edilmesi
D) Ayd›nlar›n yabanc› bir dil ö¤renmeyi gereksiz görmesi
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E) Her insan›n hata yapabilece¤i ak›ldan ç›karılmamal›d›r.

B) Sanat eserlerinde öz ve biçim dengesinin önemsenmesi
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C) ‹nsan›n do¤rudan zarar görmedi¤i hatalar anlay›şla
karş›lanabilir.

O da ayd›nlar›m›z›n ço¤u gibi düşünüyor. Onlardan farkl›
hiçbir yan› yok. Bir yandan Frans›zca, ‹ngilizce ö¤renmeye
dudak büküyor, “Bize gerekmez onlar!” diyor; bir yandan da
yabanc› sözcükleri yerli yersiz kullan›yor. Bu ne perhiz, bu
ne lahana turşusu; diyesi geliyor insan›n. Neyse bunlar›n
üstünde çok durmayal›m, sonra biçimcilikle suçlarlar bizi.
Neden suçlamas›nlar ki? Sen, ben anlamay›z ya onlar
bilirler her şeyin do¤rusunu. Biçimsiz de öz olurmuş; okuyan
biçime de¤il, öze bakmal›ym›ş. Sözcük; gerçek anlam›yla
yerinde mi kullan›lm›ş, aramayacakm›ş›z bunlar›. Yanl›ş
sözcükler aras›ndan özü kavramaya çal›şacakm›ş›z.
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E) Sanat yap›tlar›nda yabanc› sözcüklerin rastgele
kullan›lmas›

ru
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Baz› anne ve babalar, çocuklar›n›n m›zm›zlanmalar›ndan
kurtulabilmek için, onlara yerine getiremeyecekleri sözler
verip çocu¤u beklenti içine sokarlar. Tutulmayan sözler sonucunda da aile büyükleri, güvenilmez insanlar
durumuna düşer. Oysa bir çocu¤un herhangi bir konuda sorun yaratmas›n›n, m›zm›zlanmas›n›n temelinde
“ilgi çekme iste¤i” yatmaktad›r. ‹ste¤inin yerine getirilip
getirilmemesi onun için pek de önemli de¤ildir. Onun
as›l amac›, kendini dinletmek, bir birey olarak varl›¤›n›
ailesine kabul ettirmektir. Ona, böylesi zamanlarda bir
on on beş dakikay› çok görmemek hem sorunu çözecek
hem de yalanc› durumuna düşülmeksizin onunla sa¤l›kl›
bir iletişim kurulmas›n› sa¤layacakt›r.
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Yoklama defterimden ö¤renmedim sizi benim
haylaz çocuklar›m!
S›n›f›n en devams›z›n›

.d

bir sinema dönüşü tan›d›m,
elinde fırlatılmamış topuyla.

w

Dumanl› bir salonda
kendine göre karş›larken akşam›,

w

Bu parçaya göre anne babaların çocuklarıyla sağlıklı
bir iletişim kurmalarının temel yolu aşağıdakilerden
hangisidir?

nane şekeri uzatt› en sessiziniz

w

Yardım etmek istedi bana

A) Yaşam biçimiyle çocuklara örnek olabilmek

elimdeki ›spanak demetini alarak

B) Do¤abilecek sorunlar› önceden görüp önlemler alabilmek

en dalg›n› s›n›f›n!
Bu şiiri yazan öğretmen aşa€›dakilerden hangisi ile
nitelendirilemez?

C) Çocuklar›n› dinleyerek onlara önem verdiklerini göstermek
D) Yapamayacaklar› şeyler için çocuklar›na söz vermemek

A) Sevecen

B) Hoşgörülü

C) Anlay›şl›

D) Alçak gönüllü
E) Karamsar

E) Çocuklar›na asla yalan söylememek
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19.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
anlatımın akışını bozmaktadır?

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap
niteliğindedir?

B) ‹çerik ve kurgu bak›m›ndan öykünüz hangi kaynaklardan besleniyor?
C) Sanatç›lar eserlerini oluştururken sadece kendi
yaşam›n› m› kaynak olarak ele al›r?

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

er

D) Öykücülü¤e başlarken kimlerden yararland›n›z?

A) II.

ci
hl

A) Her yazar, eserini oluşturmadan önce yararlanaca¤› kaynaklar› belirler mi?

(I) Müze, kütüphane, tiyatro; kenti kent yapan, kentliyi
köylüden ay›ran her şey düşünülmüş burada. (II) Kentin
geçmişi, kültürel zenginli¤i konuklara cömertlikle gösteriliyor. (III) Ad›m baş› meydan, ad›m baş› heykel, yüzy›llar›n
kahr›n› şikayet etmeksizin çeken ve çekti¤ini belli etmeyen yap›lar... (IV) Yeni yerleşim yerleri ve iş dünyas›n›n
yeni adresleri, şehrin ayr› bir yerinde. (V) Kentin mimari
dokusu; kültürel kimli¤i hiç bozulmadan bugüne taş›nm›ş.
(VI) ‹nsanlar›, taş›tlar›, tabelalar› kald›r›n; yüzy›llar öncesine götürsün sizi bu kent.

om

Ço¤u öykü yazar› gibi ben de öykülerimin içeri¤ine ve bu
içeriğin güzel bir şekilde kurgulanmas›na büyük önem
veriyorum. Ancak yazarken hangi kaynaklardan besleniyorum, diye düşünmüyor insan. Bunu sorgulamak
öykücünün işi de¤il bence. Yan›t›n› belki akademisyenler,
eleştirmenler araşt›rmal›. Alg›lama, duyumsama, gözlemleme süreci bilinçle do¤ru orant›l› olmakla birlikte
yaratma, benzetmek gerekirse tohumun çatlama evresi, bilinçli de¤ildir. Sorunuza ille de bir yan›t gerekirse
öncelikle kendi iç dünyamdan besleniyorum, diyebilirim.
Sonra yaşad›klar›m, duyumsad›klar›m, tan›k olduklar›m
ve okuduklar›m diye uzatabilirim listeyi.

er
.c

17.

TÜRKÇE

20.

(I) Ganj Irma¤›, Hintlilerce kutsal say›lan yerlerden biridir.
(II) Çünkü bir Hintli için Ganj’ın k›y›s›nda ölmek ve küllerinin
›rma¤a savrulmas›, ölümden sonra mutlu bir yaşam›n
güvencesidir. (III) Hintliler, bu ›rma¤›n pek çok hastal›¤›
iyileştirdi¤ine de inan›rlar. (IV) Ayr›ca bu sularda y›kanarak
kişinin günahlar›ndan ar›nd›¤›nı da düşünürler. (V) Ganj
Irma¤›’n›n Hindistan halk› için ekonomik aç›dan önemi
büyüktür. (VI) Irma¤›n çevresindeki bereketli topraklar
tar›m için son derece elverişlidir.

w

.d

18.

og

ru
t

E) Sanatç›lar eserlerini oluştururken eleştirmenleri dikkate almal› m›d›r?

Hemite Da¤›, Çukurova’n›n ortas›na do¤ru bir hançer
gibi uzanm›şt›r. Yanından Ceyhan Nehri akar. Aşa¤›da
Akdeniz’e kadar uzanan Çukurova düzlü¤ü... Hemite Da¤›;
Çukurova düzlü¤ünden birdenbire ç›kt›¤›, yükseldi¤i için
ulu bir mabet gibi görünür. Oysa s›rt›n› Toros’a dayam›ş
küçük bir da¤d›r, bu nedenle kibirli görünmez.

w

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Eksiltili cümle kullan›ld›¤›
B) Kişileştirme yap›ld›¤›

A) II.

D) Betimleyici unsurlardan yararlan›ld›¤›

w

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
hangi cümleyle başlar?
B) III.

C) IV.

D) V.

C) Benzetmelere yer verildi¤i

E) VI.

E) Örneklemelere yer verildi¤i
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21.

TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

23.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Postmodern eserleriyle son dönemde adından söz
ettirdi.

A) Zor işlerin üstesinden gelebilmek için azimli olmak
gerekir.

B) Hafta sonu kara yoluyla İstanbul’a gideceğiz.

B) Bu yasadan özel ve kamu kuruluşlar›nda çal›şanlar
faydalanacak.

C) Ülkemizde her geçen gün okur yazar oranı artıyor.

om

D) Ona karşı olan ön yargılarından kurtulmalısın.

C) ‹kide bir dönüp arkaya bakmas› hepimizi huzursuz
etmişti.

E) Şarkıda zaman zaman ritim problemleriyle karşılaştık.

er
.c

D) S›k›nt›dan t›rnaklar›n› yiyor, aya¤›n› sa¤a sola sallay›p
duruyordu.

Aşa€›daki cümlelerin hangisindeki alt› çizili sözcük
ç›kar›l›rsa cümlenin anlam›nda bir daralma olmaz?

og

22.

ru
t

er

ci
hl

E) Çevremizdeki insanlara hoşgörüyle yaklaşt›¤›m›zda
her şey daha iyi olacak.

A) Yeni ald›¤›m›z tekneyi limana demirledik.

24.

Kumandanın cephane ve top beklediği söyleniyordu ( )
İhtiyar sipahiler ( ) Biz burayı yardım gelmeden alamaz
mıyız ( ) iki top yetmez mi ( ) ne duruyoruz ( ) ( ) dedi.
Bu parçadaki ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi
noktalama işaretleri getirilmelidir?

.d

B) Arkadaşlarımla birlikte Son Umut filmine gittik.
C) Bu bahçeyi yaklaş›k dört y›l önce sat›n alm›şt›m.

A) (.) (“) (,) (,) (?) (”)

B) (.) (“) (,) (;) (?) (”)

E) Burada, may›s sonunda bal›k tutma yasa¤› başlar.

C) (.) (“) (,) (,) (.) (”)

D) (,) (:) (,) (;) (,) (?)

w

D) Antalya, bu yaz yabanc› turist ak›n›na u¤rad›.

w

w

E) (:) (“) (?) (?) (?) (”)
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1915’te Eskişehir Sivrihisar’da doğan Mehmet Kaplan,

27.

Akşam sanki boşluk içime dolar

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra

Dağların cilası gittikçe solar

			

Rüzgârda bir kadın saçını yolar

I

II

yaptığı başarılı çalışmalarla edebiyat alanında

Artık bu yollarda beklenmez oldu

III

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

profesörlüğe kadar yükselmiştir. Birçok eserle ve
			

A) İlgeç

IV

E) Zaman zarfı

V

duyurmuştur.

B) II. sözcükte ünsüz yumuşaması vardır.
C) III. sözcükte birden fazla ses olayı vardır.
D) IV. sözcükte ünsüz düşmesi vardır.

Burada şunu da belirtmek gerekir: Edebî eser elbette

og

26.

ru
t

er

E) V. sözcükte hece düşmesi vardır.

ci
hl

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcükte kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır.

D) İşaret sıfatı

er
.c

		

B) Ulaç

C) Bağlaç

sanatçıyla ilgili ayrıntılı incelemeler yaparak adını

om

25.

TÜRKÇE

I				

II

ki dilden ibaret de¤ildir. Dilin yan›s›ra eserde söz konusu
III		

.d

		

IV

edilen her şey (konu, tema, düşünce, his...) esere bir

w

V		

28.

(I) Klasik yap›t al›ş›lm›ş, s›radan kal›plar›n d›ş›nda kal›r.
(II) Y›llar önce yaz›lm›ş olan Sefiller, klasik oluşu nedeniyle hâlâ zevkle okunmaktad›r. (III) Eskimezli¤i ve yar›na
kal›rl›¤› da buradan, her zaman yeni oluşundan gelir.
(IV) Her kuşak, bu tür yap›tlarda kendi döneminin havas›n›
yansıtır. (V) Ondan yeni tatlar al›r ve ona yeni anlamlar
yükler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Bu parçadaki alt› çizili sözlerden hangisinin yaz›m›
yanlıştır?

A) I. cümlede geniş zamanla çekimlenmiş eylem vard›r.

A) I.

B) II. cümlede şimdiki zaman anlam› katan bir ek vard›r.

w

w

anlam yükler.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

C) III. cümlede ek fiilin olumsuzu kullanılmıştır.
D) IV. cümle sırasıyla özne, dolaylı tümleç, nesne ve
yüklemden oluşmuştur.
E) V. cümle, yap›s› bak›m›ndan bağlıdır.
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Eylülün bu kapanık ve serin gününde bahçenin bütün
		

I			

31.

II

Güneşli adan›n, çamurlu soka¤›n

ağaçları durgun ve karanlıktı. Havuzların suları, bulutlu
					

Beyaz›n, siyah›n, yeşilin

III

Pembenin k›ymetini bil

gökyüzünün yansımalarıyla kirli bir katran rengindeydi.
				

Dirilik öyle bir şey yürekte

IV

Sevinçle ç›rp›n›r

Neşesiz fıskiyeler havada tutunamıyordu.

Kavak yelleri eser insan›n baş›nda

V

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

B) II.

C) III.

D) IV.

er
.c

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi
tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.

K›ymetini bil çiçek açm›ş dal›n

om

29.

TÜRKÇE

A) Belirtisiz ad tamlamas›

B) Tamlayan› düşmüş ad tamlamas›

E) V.

C) Tamlayan›yla tamlanan› yer de¤iştirmiş ad tamlamas›

ci
hl

D) Birden fazla tamlayan› olan ad tamlamas›

30.

og

ru
t

er

E) S›fat tamlamas›

32.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden
farklıdır?

.d

A) Yalandan çok korkuyorlard›, aldat›lman›n ve incitilmenin ac›s› ç›kmam›şt› içlerinden.

w

B) Benim için hepiniz tan›k olun e¤er beni suçlayanlar
ortaya ç›karsa.
C) Ne k›şk›rtma ne korku olmal› art›k, savaştan
kaç›nmal›y›z hep birlikte.

(I) Yazko, çeviri alan›nda varl›k gösteren üç beş dergiden biri. (II) Bu dergiyi ilk say›s›ndan beri ilgiyle izliyorum. (III) Güzel çeviri örnekleri yay›mland› bu dergide.
(IV) Yaln›z bu örnekler; birleştirici bir ilkeden, bir eksenden yoksundu. (V) Gelecek say›larda biraz da dünya
şiirlerinden çevirilere yer verilirse derginin okur say›s›
artar kan›mca.

w

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

D) ‹nsanlar onun kaderine a¤lad›lar; o yaz günü, bütün
gün onun için yas tuttular.

A) I. cümlede, derginin hangi alanda faaliyet gösterdi¤ine ilişkin bilgi verilmiştir.

w

E) Çocuklarla tekrar tekrar konuştu, konuştukça çocuklar›n
psikolojilerini daha iyi anlad›.

B) II. cümlede, yazar›n dergiye karş› tutumundan bahsedilmiştir.
C) III. cümlede, derginin çeşitli çeviriler yay›mlad›¤›ndan
söz edilmiştir.
D) IV. cümlede, olas›l›k ifade eden sözcük kullan›lm›şt›r.
E) V. cümlede, yazar›n önerisine yer verilmiştir.

YGS / GNL-6 (1415)
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(I) Enerjisi yüksek baz› medyumlar›n salt düşünce gücüyle çatal, bıçak gibi nesneleri e¤ebildikleri görülmüştür.
(II) Hatta Çin’de baz› hastalar›n sadece elle ameliyat
edildi¤ini bile duymuşsunuzdur. (III) Telekinezi yani
düşünce gücüyle nesneleri hareket ettirebilme, bilimsel
deneylerle kan›tlanm›ş durumda. (IV) Art›k düşüncenin bir
enerji, do¤al olarak da bir güç oldu¤unu söyleyebiliyoruz.
(V) Ama bunun için holisti¤e yani bedenin, zekân›n ve
ruhun dürüstlü¤üne sahip olmak gerekiyor.

35.

II. Başkalar›ndan edinilen bilgi geçersizdir; bu nedenle
insan, bilgiyi kendi zekâs›yla elde etmelidir.
III. Bilgi başkalar›ndan ö¤renilebilir ama gerçe¤i iyi
görebilmek, ona göre davranmak başkalar›ndan
ö¤renilebilecek bir şey de¤ildir.
IV. Bilgi her zaman elde edilebilir ama düşünme gücü
do¤uştan gelir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

er
.c

V. Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiyi akl›m›zla yorumlay›p
özümseyebilirsek başar›l› oluruz.

A) I. cümlede bir saptama yap›lm›şt›r.
B) II. cümlede bir benzetmeye yer verilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri
anlamca birbirine en yakındır?

C) III. cümlede kan›tlanm›ş bir durumdan söz edilmiştir.

B) I. ve V.

D) III. ve V.

C) II. ve IV.

E) IV. ve V.

(I) Mevlana, Tanr›’ya müzikle, insan sevgisiyle yaklaşma yolunu açm›ş bir ateş yak›c›d›r. (II) O, yüre¤inin ta
derinliklerinde insan sevgisini duymuştur. (III) Eminim
ki Mevlana yaşasayd› bu s›cakl›¤›, sevgiyi ve samimiyeti tekkelerin d›ş›na taş›rd›. (IV) Eşsiz insan sevgisiyle
hoşgörüyü, toplum sorunlar›n› çözme yolunda kullan›rd›.
(V) Oysa atom ça¤› Mevlanac›lar›, onu, toplum sorunlar›ndan kaçma yolunda kullan›p yakt›¤› ateşin külleri
üstünde oyalan›yorlar.

og

34.

ru
t

er

E) V. cümlede, IV. cümledeki yarg›n›n şart› belirtilmiştir.

A) I. ve III.

ci
hl

D) IV. cümlede düşüncenin ne olduğu ifade edilmiştir.

I. Başkalar›n›n bilgisiyle bilgin olsak bile ancak kendi
akl›m›zla ak›ll› olabiliriz.

om

33.

TÜRKÇE

.d

A) Sanat›mla gurur duyuyorum çünkü yap›tlar›m iyili¤in hizmetinde.
B) ‹nsanlar tüm yönleriyle güzelli¤in peşinde olmal›d›r.

w

w
w

B) II.

YGS / GNL-6 (1415)

C) III.

D) IV.

Sanat; iyilik, güzellik ve ›ş›k için çal›şmal›d›r. ‹yilik ülküsü
gütmeyen bir sanat, sadece e¤lencedir.
Bu görüşte olan birinin aşağıdakilerden hangisini
söylemesi beklenmez?

C) Yaşad›¤›m›z mutluluklar ve güzellikler sanat›m›za
yans›mal›d›r.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
olumsuz bir eleştiri vardır?
A) I.

36.

D) Gelece¤e umutla bakabilmek için yap›tlar›m›z›n aşk›
anlatmas› gerekir.

E) V.

E) Eserlerimiz, günübirlik zevkler de¤il; kal›c› faydalar
sa¤lamal›d›r.
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37.

TÜRKÇE

“Bu yap›t›n ruhu eski de biçemi yeni.” sözüne hep gülmüşümdür çünkü bir yap›t›n ruhu eskiyse biçemi de eskidir.

39.

Bu cümlede vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir sanat eseri iyi bir öz ve biçime sahipse gelece¤e kalabilir.

Kendi oluşturdu¤umuz kitapl›¤›n, yaşam›m›zda özel bir
yeri ve önemi vard›r. Çünkü duygu ve düşüncelerimizin
şekillenmesinde bu kitapl›ktaki eserlerin katk›s› büyüktür.
K›sacas› kitapl›¤›m›z, duygu ve düşüncelerimizin emekleme dönemlerinin fideli¤idir.

om

Bu parçadaki “kitapl›¤›m›z, duygu ve düşüncelerimizin
emekleme dönemlerinin fideli¤idir” sözüyle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

B) Sanat yap›tlar›nda öz ve biçim dengesini kurabilmek
ustal›k gerektirir.

A) Kişinin hedeflerinin ortaya ç›kmas›n› sa¤lamak

C) Sanat yap›t›n›n zamana direnmesi, içeri¤e ba¤l›d›r.

B) Bireyde ba¤›ms›zl›k duygusu yaratmak

er
.c

D) Sanat yap›t›nda içerik ve üslup birbirinden ayr›lamaz.

C) Okurun öz güven duygusunu pekiştirmek

E) Bir çal›şmay› sanat kat›na ç›karan, biçim yetkinli¤inin
olmas›d›r.

D) Kişili¤in oluşumuna engel teşkil etmek

“Hint tarzı” anlamına gelen Sebk-i Hindî, İran’da doğmuş,
Hindistan’da gelişmiş ve sonraki yüzyılda Türk edebiyatı
da dahil olmak üzere birçok ulusun edebiyatını etkilemiştir.

ru
t

38.

er

ci
hl

E) Duygu ve düşüncelerin gelişimine ortam sa¤lamak

og

Bu cümleden Sebk-i Hindî akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılabilir?
A) Adı Hint şairler tarafından konmuştur.

40.

Benim yazd›¤›m şiirler uzun bekleyişlerimin ürünüdür.
Odamda, iş yerimde, kahvede boyuna beklerim bir şeylerin
gelip bo¤az›ma sar›larak d›şar› ç›kmak isteyece¤i an›.
Bu, kimi zaman şipşak boy gösterir; kimi zaman beni
aylarca tetikte tutar. Şiir, bu mayalanma sürecinde de
varl›¤›n› korursa onu sa¤›ndan solundan çekip çevirip
istedi¤im k›l›¤a sokar›m.
Bu parçadaki “şiirin mayalanma süreci” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

.d

B) Hindistan’daki İranlı şairler tarafından geliştirilmiştir.
C) İran ve Hindistan dışına çıkması 100 yıldan fazla
sürmüştür.

A) Dizeler hâline getirilmesi

D) Arap edebiyatında da etkili olmuştur.

w

B) Kolayca biçimlendirilmesi

E) Doğuşu ve gelişimi ile başka milletlerin edebiyatındaki etkisi farklı asırlardadır.

C) Zamana yenik düşmesi

w

D) Yaz›l›ncaya kadar unutulmamas›

w

E) Şairinin zihninde k›vama gelmesi

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

YGS / GNL-6 (1415)
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ

SOSYAL BİLİMLER

Çin’de eski dönemlerden itibaren tarih yazıcılığı ve
edebiyatın gelişmesi, aşağıdakilerden hangisine kanıt
olarak gösterilebilir?

4.

Haçlı Seferleri sonucunda, Avrupa’da;

– Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının yaygınlaşması

er
.c

1.

om

1. Bu testte sırasıyla,
Tarih (1–15), Coğrafya (16–27), Felsefe (28–35), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (36–40), Felsefe (41–45)
ile ilgili 45 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A) Ölümden sonraki yaşama inanıldığına

– Kağıt ve matbaanın kulanılmaya başlaması

B) Ticarete önem verildiğine

– Pusulanın denizcilikte kullanılması

C) Yerleşik düzene erken dönemlerde geçilmesine

gibi gelişmeler meydana gelmiştir.

D) Komşu devletlerle ittifak kurulduğuna

Bu gelişmelerin Yeniçağ’da Avrupa’da aşağıdakilerden
hangisine neden olduğu söylenemez?

ci
hl

E) Coğrafi konumun dinsel inanışları etkilediğine

A) Ekonomik hayatın gelişmesine

Uygurların yerleşik hayata geçerek göçebe yaşam
tarzını terketmelerinin aşağıdakilerin hangisine ortam
hazırladığı savunulamaz?

C) Merkeziyetçi yönetimlerin güç kazanmasına

D) Yeni fikirlerin yayılmasının hızlanmasına

er

2.

B) Kültürel hayatın gelişmesine

E) Teokratik yönetimlerin güçlenmesine

A) Tapınak, saray gibi mimari eserler yapmalarına

ru
t

B) Tarımsal faaliyetlerin önem kazanmasına
C) Sosyal hayatta değişimin yaşanmasına
D) Kültürel etkileşimin yavaşlamasına

3.

og

E) Tarımsal aletlere duyulan ihtiyacın artmasına

5.

Hz. Muhammed Medine Sözleşlemesi’nde;

.d

– Müslüman olsun olmasın herkesin eşit haklara sahip
olduğunu

Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile yaptığı 1838 Balta Limanı
Ticaret Antlaşması sonunda ithalat artmış, ihracat ise
azalmıştır.
Bu durumun Osmanlı ülkesinde yarattığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

w

– Medine’ye yapılacak saldırılara karşı birlikte mücadele
edileceğini

A) Ekonomik yönden dışa bağımlılığın artması

– Savaşlara kimin katılacağını belirleme yetkisinin
kendisine ait olduğunu belirtmiştir.

w

B) Gayrimüslim nüfusun azalması
C) Hazine giderlerinin azalması

verilen bilgilere göre Hz. Muhammed için,

D) Milliyetçilik akımının etkisini yitirmesi

II. Askeri ve siyasi otoriteyi temsil eder duruma gelmiştir.

E) Lonca teşkilatının etkinliğini koruması

w

I. İslam dininin hoşgörülü yanını ortaya koymuştur.

III. Tek tanrılı dinleri birleştirmeye çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

11
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XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, Avrupa örnek alınıp
Batı’dan uzmanlar getirilerek ıslahatlar yapılmış; bu yöntemle savaşlarda alınan yenilgiler önlenmeye çalışılmıştır.

9.

I. azınlık hakları,
II. kapitülasyonlar,

Buna göre;

III. boğazların yönetimi

I. Osmanlı Devleti ile Avrupa arasında etkileşim artmıştır.

III. Osmanlı toplumunda birlik ve beraberlik sağlanmıştır.

A) Yalnız I

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

C) Yalnız III

E) II ve III

ci
hl

Mustafa Kemal, 1922 yılında yaptığı bir konuşmada;
“En önemli ve verimli görevimiz ulusal eğitim işleridir.
Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak gerekir.
Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek vücut ve tek
düşünce olarak güncel ve aklı esas alan bir program
üzerinde çalışmak gerekir.” diyerek eğitim hakkındaki
düşüncelerini dile getirmiştir.

er

XIX. yüzyılda Avrupalı devletler sık sık Osmanlı egemenlik
haklarına müdahe etmişlerdir.
Bu durumun yaşanmasında Osmanlı Devleti’nin;

Buna göre, Mustafa Kemal eğitimin,
I. gerçekçi olma,

ru
t

I. İmparatorluk yapısı,

II. toplumsal ihtiyaçlara cevap verme,

III. monarşiye dayalı yönetim biçimi

III. çağın gereklerine uygun olma

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

özelliklerinden hangilerine dayanması gerektiği vurgulanmıştır?

og

II. önemli ham madde kaynaklarına sahip olması,

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

A) Yalnız I

E) I, II ve III

B) Yalnız II

D) I ve II

w

.d

D) I ve II

11.

I. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu’daki işgallere karşı
kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, günlük ve haftalık
gazeteler çıkarmışlardır.

w

8.

B) Yalnız II

D) I ve II

10.

7.

om

konularından hangilerinde alınan kararların, Türkiye’nin
bağımsız devlet anlayışına uygun düştüğü savunulabilir?

II. Osmanlı Devleti askeri ve siyasi gücünü korumaya
çalışmıştır.

A) Yalnız I

Lozan Antlaşması’nda,

er
.c

6.

SOSYAL BİLİMLER

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Atatürk “Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki
milleti mahveden, esir eden fenalıklar hep din örtüsü
altındaki kötülüklerden gelmiştir.” demiştir.

w

Atatürk bu sözüyle,

Vatanseverlerin bu girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

I. akıl ve mantık yoluyla ilerleme,
II. laik bir toplum ve devlet yapısı oluşturma,

A) Güçlü Avrupa devletlerinin desteğini almak
B) Halkı bilgilendirip direnişi güçlendirmek

III. tek partili sistemi devam ettirme

C) Bölgesel direnişi ortadan kaldırmak

anlayışlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?

D) Egemenlik biçimini değiştirmek

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

E) Manda ve himaye fikrini aşılamak

12
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Cumhuriyetçilik, Ulusal Bağımsızlık Savaşı sürecinde,
halk egemenliğine dayalı bir yönetim biçimine geçilmesi
anlayışından hareketle ortaya çıkan bir ilkedir.

15.

1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının değişmeyen
bazı hükümleri şunlardır:
I. Egemenlik kayıtsız şartsız milete aittir.

Buna göre cumhuriyetçiliğin,

II. Bütün güçlerin kaynağı millettir.
III. Yasama görevi TBMM yetkisindedir.

II. devletçilik

Bu hükümlerden hangilerinin demokrasinin işleyebilmesi için önemli ve gerekli olduğu savunulabilir?

III. milliyetçilik

A) Yalnız I

ilkelerinden hangileri üzerinde temellendiği savunulabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

om

I. halkçılık

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

er
.c

12.

SOSYAL BİLİMLER

C) Yalnız III

E) I, II ve III

ci
hl

16.

K

L

A) Lider

B) Savaşçı

C) İdealist

E) Barışçı

Buna göre K – L arası profil grafiği aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)

B)

Yükselti

Yükselti

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

.d

K

Yeni Türk Devleti’nin ulusal ekonomi ilkelerinin tespiti amacıyla 18 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan İktisat
Kongresi’nde, Misak-ı İktisadi kabul edilmiştir. Bu kongreyle
yabancı devletlerin ekonomik denetimine girmeden, kendi
gayretimizle ekonomik kaynaklarımızın değerlendirilmesi
ve kullanılması temel alınmıştır.

C)

w

w

14.

50 m

Yukarıda bir bölgenin izohips haritası gösterilmiştir.

og

D) İleri görüşlü

er

Atatürk’ün “Ulusların hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş
bir cinayettir.” sözü onun hangi yönünü gösterir?

ru
t

13.

Deniz

100 m

L

D)

Yükselti

250

200

200

150

150

100

100

w

50
K

L

E)

A) Yerli malların kullanımının teşvik edilmesi

L

Yükselti

250

50

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Misak-ı İktisadi
kapsamındaki çalışmalar arasında gösterilemez?

K

K

L

Yükselti

B) Tarıma dayalı sanayiye son verilmesi

250

C) İthal mallardan alınan vergilerin yükseltilmesi

150

200
100

D) Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulması

50

E) Yabancı şirketlerin devlet kontrolüne alınması

K

13
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17.

SOSYAL BİLİMLER
19.

DÜNYA OCAK AYI İZOTERM HARİTASI
–10°

0°

15° 30° 45° 60°

II

–20°

0°

–20°

45° 30° 15°

–30°

IV

10°

20°

10°

45°
30°
15°

Ekv

30°

25°

60°

0°

om

–20°
25°

III

I

15°

0°

30°

Yukarıdaki izoterm haritasına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

er
.c

Türkiye’den yola çıkan Ali Öğretmen’in yukarıdaki
coğrafi konuları verilen merkezlere gitmek için hangi
yönlere doğru gitmesi gerekmektedir?

A) En sıcak bölgeler Oğlak Dönencesi ve çevresindedir.
B) En soğuk bölgeler Kanada ve Sibirya çevresidir.

D) İzoterm eğrilerinin uzanışında okyanus akıntıları etkili
olmuştur.

II

III

IV

A) Güneydoğu

Kuzeybatı

Kuzeydoğu

Batı

B) Güneybatı

Kuzeybatı

Kuzeydoğu

Batı

C) Kuzeydoğu

Güneybatı

Güneydoğu

Batı

D) Batı

Kuzeydoğu

Güneybatı

Doğu

E) Güneybatı

Güneybatı

Kuzeydoğu

Doğu

18.

ru
t

er

E) Dünya’da Ocak Ayı sıcaklık farkı 60 °C’den azdır.

I

ci
hl

C) KYK’de karasallığın etkisiyle izotermler GYK’ye göre
daha fazla sapmaya uğrar.

Üretim Miktarı
(bin ton)

Ekim Alanı
(hektar)

1000

og

600

.d

400

0

Danzing Körfezi

250

800

200

20.

I.

II.

III.

IV.

200

Aden
Körfezi

150
100
50
0

Yemen’in Aden limanından yola çıkan ticaret gemisinin Polonya’nın Danzing Körfezi’ne ulaşmak için
sırasıyla en kısa yoldan hangi boğaz veya kanallardan
geçmesi gerekmektedir?

w

Yukarıdaki grafikte dört merkezi tahıl ekim alanı ve üretim
miktarı verilmiştir.

w

Buna göre grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Malakka Boğazı, Panama Kanalı, Cebeli Tarık
Boğazı, Dover Boğazı, Kiel Boğazı

A) Tahıl ekim alanı en fazla III. bölgededir.

w

B) Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı, Cebeli Tarık Boğazı,
Malakka Boğazı

B) Birim alandan alınan verimin en düşük olduğu bölge
I. bölgedir.
C) II. bölgede elde edilen verim III. bölgeden daha azdır.

C) Babül Mendep Boğazı, Süveyş Kanalı, Malakka
Boğazı, Dover Boğazı

D) III. bölge ile IV. bölgedeki birim alandan alınan ürün
miktarı yakındır.

D) Süveyş Kanalı, Cebeli Tarık Boğazı, Panama Kanalı,
Dover Boğazı

E) I. bölgedeki üretim miktarı ile IV. bölgenin üretim
miktarı aynıdır.

E) Babül Mendep Boğazı, Süveyş Kanalı, Cebeli Tarık
Boğazı, Dover Boğazı, Kiel Kanalı

14
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23.

Hindistan
Yıllar

Nüfus

1960

43.983.300

1960

443.000.000

1970

45.870.100

1970

553.000.000

1990

48.067.300

1990

836.114.000

2000

49.138.831

2000

1.004.591.054

2010

50.762.900

2010

1.134.303.000

III

I

II

0

er
.c

21 Mart

Yukarıdaki tabloda İngiltere ve Hindistan’a ait yıllara ait  
nüfus miktarları verilmiştir.
Buna göre tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Yukarıdaki grafikte dünya üzerinde yer alan üç merkezin
yıl içinde öğle vakti gölge boyu değişimi verilmiştir.

A) Hindistan’da nüfus artış hızı İngiltere’den daha
azdır.
C) Her yılda İngiltere’deki nüfus Hindistan’dan az olmuştur.

A) I numaralı merkezde meridyenler arası mesafe
daha fazladır.
B) Yer çekiminin en fazla olduğu merkez II ve III’tür.

C) I. merkezden III. merkeze doğru gidildikçe Güneş
ışınlarının atmosferde tutulması azalır.

er

D) Demografik yatırıma ayrılan pay Hindistan’da
İngiltere’den daha fazladır.

Buna göre yukarıdaki grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

ci
hl

B) Son 47 yılda Hindistan’da nüfus daha fazla artmıştır.

om

Nüfus

21 Aralık

Yıllar

I
II
III

Gölge Uzunluğu
(birim)

23 Eylül

İngiltere

21 Haziran

21.

SOSYAL BİLİMLER

E) İngiltere’de bir önceki döneme göre en fazla nüfus
artışı 1970-1990 yılları arasında olmuştur.

ru
t

E) I merkezden II. merkeze doğru gidildikçe meridyenler
arası mesafe daralır.

Taşların çözülmesi sonucunda oluşmuş, içinde organik ve
kimyasal kalıntılar bulunan yeryüzünün örtüsüne toprak
denir.

og

22.

D) III. merkezden II. merkeze doğru gidildikçe meridyenler
çizgisel hız önce artar sonra azalır.

.d

I. Ekvatoral bölgedeki sıcak ve nemli iklim bölgelerinde
görülür. Humus yönünden fakir, yıkanmış ve verimsiz
topraklardır.

w

II. Soğuk ve nemli iklim bölgelerinde görülen topraklardır. Yıkanmadan dolayı soluk renkli ve verimsiz
topraklardır.

24.

w

III. Bataklık ve taban suyu seviyesinen yüksek olduğu
yerlerde görülür.

w

Yukarıdaki açıklaması yapılan toprak türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Dünya üzerinde yer alan ülkelerin gelişmişlik düzeyleri
birbirinden farklıdır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri dış
satım ve dış alımlarında yapılan ürünler üzerinde etkili
olmuştur.
Buna göre dış alımda ham maddenin payı yüksek
olan ülkeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

I

II

III

A)

Terra-rossa

Çernozyom

Podzol

B)

Tundra

Podzol

Çöl

B) Nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır.

C)

Laterit

Podzol

Hidromorfik

C) Kişi başı düşen milli gelir yüksektir.

D)

Kahverengi

Laterit

Podzol

E)

Laterit

Terra-rossa

Çöl

D) Nüfus artış hızı düşüktür.

A) Ölüm oranı düşüktür.

E) İnsanı gelişmişlik indeksi yüksektir.

15
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25.

SOSYAL BİLİMLER

Akarsular akış gösterirken bazı bölgelerde aşındırma etkisi
yaparken bazı bölgelerde biriktirme etkisi yapmaktadır.

27.

Rize

Buna göre menderes çizerek akan bir akarsu için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Akarsuyun hidroelektrik potansiyeli yüksektir.

om

Manavgat

B) Akarsuyun boyu uzamıştır.
C) Denge profiline yaklaşmıştır.
D) Akarsu hem aşındırma hem biriktirme yapar.

Ali, Gökhan, Fatih, Muhlis, Serhat’tan oluşan bir coğrafya
araştırma grubu Rize’nin Ardeşen ilçesinden yola çıkarak
Antalya’nın Manavgat ilçesine doğru hareket etmektedir.
Gittikleri güzergah boyunca birbirlerine geçtikleri yerler
ile ilgili bilgi vermektedirler.

er
.c

E) Akarsuyun geçtiği arazinin eğimi azalmıştır.

ci
hl

Türkiye’nin jeolojik özellikleri düşünüldüğünde hangi
araştırmacı diğerlerine yanlış bilgi vermiştir?
A) Muhlis: Sivas’ta Uzun yayla platosu bulunmaktadır.

B) Fatih: Erzincan yakınlarında tektonik kökenli ovalara
rastlanır.

er

C) Ali: Nevşehir’de meydana gelen peribacalarının oluşumunda volkanizma da etkili olmuştur.

ru
t

D) Gökhan: Kayseri’de yer alan Erciyes Dağı sönmüş
bir volkanik dağdır.

Dünya oluşum anından itibaren çeşitli doğa olaylarıyla
karşı karşıya gelmiştir. Bu doğa olayları dünyanın her
yerinde aynı şekilde olmamıştır.

28.

w

26.

.d

og

E) Serhat: Orta Toroslarda yer alan Geyik Dağı kırık
yapılı dağdır.

w

Buna göre aşağıda verilen doğa olaylarından
I. Kış aylarında Tanrı Dağları’nda çığ olayının görülmesi

Felsefe, kişisel sorunlarla ilgilenmenin yanında, toplumsal
sorunlarla da ilgilenen bir bilgi türüdür. Örneğin felsefe,
ideal bir toplum düzeninin oluşumunda yararlı olabileceği
gibi yeni bir ahlaki yapılanmanın oluşumuna da katkı
sağlayabilir.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

III. Meksika’da hortumların görülmesi

A) Felsefede tutarlı olmak önemlidir.

IV. Türkiye’de çeşitli büyüklükte depremlerin görülmesi

B) Felsefe, insan hayatı ile ilgili konularla ilgilenir.

w

II. Malezya’da tsunamilerin görülmesi

hangilerini aynı nedene bağlı oluşur?

C) Özgürlüğün olmadığı yerde felsefe yapmak mümkün
değildir.

A) I ve II

D) Felsefe sorgulamaya dayalı bir etkinliktir.

B) II ve III

D) II ve IV

C) III ve IV

E) I ve III

E) Felsefe sadece sosyal konularla ilgilenir.
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31.

Felsefe sınırlı varlık alanının uzmanlık bilgisi olmayan,
daima bütünsellik özelliğine sahip olan bir alanıdır. Diğer
bilimlerde dağınık olarak bulunan bilgileri bağlantılı bir
şekilde ele alır ve parça parça olan bilgi ve deneyimleri
bütünleştirir.

Hastanede bir yakınımızı kaybettiğimize dair haberi
duyduktan sonra o haberin doğru olabileceğini kabul
edebileceğimiz gibi hastaneye gidip o kişinin öldüğünü
gördükten sonra da doğru olabileceğini söyleyebiliriz.
Bu parçada aşağıdaki bilgi felsefesi problemlerinden
hangisinin üzerinde durulmuştur?

Bu parçada felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmalıdır?

A) Bilginin imkanının

A) Subjektif olma

B) Bilginin ölçütünün

B) Birleştirici ve bütünleştirici olma

C) Bilginin varlığının

er
.c

C) Normatif olma

om

29.
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D) Bilginin sınırının

D) Dogmatik olma

E) Bilginin nesnelliğinin

og

Eski Yunan’da insanlar önce araç gereç yapar daha
sonra bu araç ve gerece uygun bilgiler geliştirirlerdi.
Bu yüzden Eski Yunan’da bilimsel bilgi teknik bilgiden
sonraydı. Yaşadığımız yüzyılda ise biz bilimin verilerini
kullanarak gelişmiş araç ve gereçler yapıp, bu araç ve
gereçleri kullanıyoruz.

.d

30.

ru
t

er

ci
hl

E) Rasyonel olma

Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini vurgulamaya yöneliktir?

32.

İnsan duyum ve algıları ile sadece etrafında var olan
şeyleri fark eder. Etrafındakilere yönelik bu algılamaları
insan zihninde var olan kavramsal çerçeveye yerleştirir.
Bilim de aynı insan gibi evrendeki varlıkların farkında
olan, sadece onları gözlemleyen bilgidir. Bu doğrultuda
amacına ve konusuna uygun olan varlıkları inceler.

w

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Teknik bilgi pratikliği ön planda olan bilgidir.

A) Bilimsel bilgi birikerek ilerler.
B) Bilimsel çalışmalarda objektiflik esastır.

C) Teknik bilgi bilimsel bilginin bir ürünüdür.

C) Bilimin en genel amacı evrensel sonuçlara ulaşmaktır.

D) Teknik bilgi ile bilimsel bilgi arasındaki öncelik ilişkisi
döneme göre değişmiştir.

D) Bilimin ortaya koyduğu yasalar herkes için geçerlidir.

w

w

B) Bilimsel bilgi teknik bilgiye her zaman kaynaklık
etmiştir.

E) Bilimsel bilgide seçicilik ön plandadır.

E) Teknik bilgi teorik bilgi üretme çabasıyla hareket eder.
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Aristoteles varlıklarla ilgili kendi felsefi sistemini oluştururken madde ve form adında iki unsurdan bahsetmiştir.
Formu maddeye şekil veren unsur olarak kabul ederken,
maddeyi formsuz düşünmemiştir. Madde var olma durumu
iken, form mükemmellik durumudur. Varlığın oluşumunu
da ancak maddeyle formun bir araya gelmesine bağlayan
Aristoteles maddesiz formun Tanrı olduğunu söylemiştir.

Sofistlere göre insanlar bir düzen oluşturarak doğal
durumda var olan güç dengesini bozmuştur. Kurulan
bu düzen güçsüz olan kişilerin işine yaramıştır. Çünkü
sofistlere göre güçsüz olan insanlar kendilerini korumak
amacıyla yaptıkları yasalar ile güçlü olanın egemenlik
hakkını elinden almıştır. Bütün bunlardan dolayı insanın
doğasına aykırı olan bir düzen arayışı boşuna bir uğraştır.

om

35.

Buna göre sofistler ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi söylenebilir?

A) Plüralist bir varlık anlayışına sahiptir.

A) Devlet insan doğasına göre oluşturulmalıdır.

B) En yüksek varlık maddesiz form olan Tanrı’dır.

B) Devlet insanın özüne uygun bir kurumdur.

C) Varlığın var olmadığını kabul etmiştir.

C) İnsan doğasına uygun toplumsal düzen yoktur.

D) Duyuların bilgisinin doğru bilgiyi vereceğinden bahsetmiştir.

D) İnsanlar arasındaki çatışma devleti zorunlu biri kurum
yapmıştır.

E) Duyularımızı aşan her şeyin kesin bilgiler olduğunu
savunmuştur.

E) Herkes için geçerli toplumsal kurallar vardır.

ci
hl

er
.c

Buna göre Aristoteles’in varlık anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

og

Varoluşçu anlayışa göre; cesur kişi kendini cesur, hırsız
kişi kendini hırsız, güçlü kişi de kendini güçlü yapabilir.
Cesur olmak, güçlü olmak, hırsız olmak insanın elindedir.
Güçlü olan kişi de güçlü olmaktan kurtulabilir. Burada
kişinin zorunlu olarak gerçekleştirdiği yahut iradesi dışında
oluşan bir durum söz konusu değildir.

.d

34.

ru
t

er

33.

SOSYAL BİLİMLER

36.

Kur’an, ilahî kitapların sonuncusudur. Kur’an’ın gönderiliş amacı, Yûnus suresi, 57. ayette şöyle açıklanır: “Ey
insanlar! İşte size Rabb’inizden bir öğüt, kalplere bir şifa
ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan
Kur’an geldi.”
Yukarıdaki ayette geçmeyen ifade aşağıdakilerden
hangisidir?

w

Bu durumdan hareketle varoluşçu anlayışla ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kur’an, bir öğüttür.

A) Ahlaki doğrular bireyin dışında önceden belirlenmiş doğrulardır.

w

B) Kur’an, bir şifadır.
C) Kur’an, bir duadır.

w

B) İnsan eylemlerini gerçekleştirirken özgürdür.

D) Kur’an, bir rehberdir.

C) Yapılan eylemlerin sorumluluğu bireyin kendisine
aittir.

E) Kur’an, bir rahmettir.

D) İnsanların uymaları için belirlenmiş evrensel ahlak
yasasını varlığından söz edilemez.
E) İnsan bütün eylemlerini kendisi belirler.

18
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Nahl suresi, 89. ayette “...(Ey Muhammed) Biz Kur’an’ı
her şeyi açıklayıcı... olarak sana indirdik …” buyrularak
Kur’an’ın sadece inanç, ibadet ve ahlak alanında değil;
hayatın bütünüyle ilgili yol gösteren bir kitap olduğu anlaşılmaktadır.

39.

Kur’an’ın muhatabı insandır. Kur’an’ın insanı bilgilendirmekteki amacı, onu her konuda en doğru olana ulaştırmaktır. Bu amaç, İsrâ suresi, 9. ayette şöyle açıklanır:
“Şüphesiz ki bu Kur’an, insanları en doğru ve en sağlam
yola iletir…”
Buna göre aşağıdaki hangi seçenek yukarıdaki ayeti
özetlemektedir?

A) Hayatın bütünü

B) Ahiret alanı

A) Kur’an, bir rehberdir.

C) İbadetler

D) Ahlak

om

Kur’an’ın muhtevası incelendiğinde öncelikle muhatap
olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

B) Kur’an, yalnızca ahiret içindir.

C) Kur’an, ibadet dışında okunmamalıdır.

er
.c

37.

SOSYAL BİLİMLER

E) İnanç

D) Kur’an, ölülerin ruhuna okunmak içindir.

og

Kur’an’ın temel amaçlarından biri, insanı doğru bilgilerle
donatmaktır.  Çünkü insan doğru bilgi sahibi olmazsa
Allah’a ve diğer varlıklara karşı sorumluluklarının neler
olduğunu bilemez ve onlara gerekli saygıyı  gösteremez.
Fâtır suresi, 28. ayette “…Allah’a karşı ancak kulları içinden âlim olanlar (bilgili olanlar) derin saygı duyarlar...”
buyrulmaktadır.

.d

38.

ru
t

er

ci
hl

E) Yaşamla ilgili her konuda Kur’an ayetleri vardır.

40.

Kur’an, akıl ve duyularla elde edilecek bilgiler konusunda
bazı uyarılarda bulunur. Örneğin, “Hakkında kesin bilgi
sahibi olmadığın şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz
ve kalp, bunların her biri ondan sorumludurlar.” (İsrâ
suresi, 36. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisine değinmektedir?

w

A) Kesin olmayan şüpheli bilgilere inanmayın, bu doğrultuda hareket edin!

Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

w

B) Kesin olmayan şüpheli bilgilere itibar edin, bu doğrultuda hareket edin!

A) Allah’a, âlimler derin saygı duyarlar.

C) Kesin olan bilgilere inanmayın, bu doğrultuda yanlış
yapmayın!

w

B) Allah’a, bilge olanlar bağlı değildir.

C) Derin saygı, sorumluluk bilincidir.

D) Kesin olmayan şüpheli bilgilere inanın, bu doğrultuda
hareket edin!

D) Derin saygı, duyarlılıktır.

E) Derin saygı, bilgeliktir.

E) Kesin olmayan yanlış bilgilere inanın, bu doğrultuda
davranın!
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41.
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Filozof ele aldığı bir konu ya da problemi sorgulamak
için kendisine sunulan her bilgiyi, deney, algı, fayda ve
sezgi sonuçlarından oluşan analizi kendi deneyi, algı,
fayda ve sezgilerine göre düşünmeli ve analiz etmelidir.

44.

om

Bu parçadan hareketle filozofta bulunması gereken
özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Tanrı’nın varlığı, ruhun ölümsüzlüğü, evrenin temeli vb.
sorunlar metafizik alanında değerlendirilen sorulardır.
Bu sorunlar bilimin kullandığı ve iş gördüğü deney ve
gözlemle çözülemez. Gelecekte de bu tür problemler
çözülemeyecektir. Bu yüzden metafizik bu sorulara salt
düşünceyle cevap bulmaya çalışır.
Bu parçadan hareketle metafizikle ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kesin bir bilgiye ulaşma
B) Normatif bilgi üretme çabasında olma

A) Sorular bilimin verilerine bağlıdır.

C) Olanı tarafsız bir şekilde ele alma

B) Ele aldığı problemler mutlaka çözülecektir.

er
.c

D) Aynı anda birçok bilgiye sahip olma

C) Soruları öznel olarak salt düşünceyle açıklar.

E) Subjektif çözümler ortaya koyma

D) Deney ve gözlemle kesinliğe ulaşır.

42.

Toplumsal konular sanatın ilgi alanına girmez. Çünkü
sanat konusunu toplumda aramaktan vazgeçmiş bununla
birlikte kendi sınırını sonuna kadar zorlayarak yeni sözcüklerle olgusal olana karşı yeni bir tavır geliştirmeyi ön
plana almıştır.

ru
t

A) Sanat toplumdan kopuk olamaz.

45.

B) Sanat kavramlarla gelişmiştir.

C) Sanatsal yapı düşünsel bir etkinliktir.

og

D) Sanat toplumdan bağımsız bir şekilde gelişir.

E) Sanatın en temel konusu içinde yaşanılan dünyadır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Teknolojinin ve bilimin değeri ürettiklerinin fazla
olmasına bağlıdır.

.d

B) Bilim insan hayatını kolaylaştıran bir bilgidir.
C) Bilim pratik yönüyle insanların hayatının daha ileri
gitmesini sağlar.

w

Karl Marx kapitalist ekonomiyi sınıf ayrımı yaratarak insanları sömüren ve insanı kendi emeğine yabancılaştıran
bir sistem olmasından dolayı eleştirir. Marx’a göre bu
sistemden kurtulmak ve var olan bütün üretim araçlarını sömürüden kurtarmak için herkesin üretim araçlarını
kullanabileceği bir kamu düzeni yaratmak gerekir.

D) Bilim daha ileri dünya görüşlerinin oluşmasını sağlar.
E) Bilimin ve teknolojinin ilerleyişi ve gerileyişi onu kullanan kişilerle ilgilidir.

w

w

43.

Bilimin ilerlemesiyle birlikte bilimden yararlanılarak
elde edilen teknolojik araç ve gereçlerde son derece
ileri durumdayız. Ama ileride olan teknoloji insanları çok
ileri götürebileceği gibi zaman zaman da geri dönüşü
olmayan bir uçuruma götürebilir. Bu yüzden teknolojinin
hangi amaçla nasıl kullanıldığı daha önemlidir.

er

Bu parçadan hareketle sanatla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

ci
hl

E) Duyularla elde edilen verilerin kesinliğinden kuşku
duymaz.

K. Marx’a göre ideal toplum düzenin sağlanabilmesi
için aşağıdaki ölçütlerden hangisinin temele alınması
gerekir?
A) Özgürlüğün

B) Eşitliğin

C) Özel mülkiyetin

D) Hukukun

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.

E) Adaletin

MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
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TEMEL MATEMATİK

MATEMATİK TESTİ

a, b, c ∈ Z+ olmak üzere,

3.

5a + (b − 1) . (b − 2)
=c
4

Beş basamaklı 4a27b sayısının 36 ile bölümünden
kalan 15 ise a kaç farklı değer alır?
A) 1

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A) a çifttir.
B) a çift ve b tektir.

C) 3

D) 4

E) 5

ci
hl

C) b tek ve c çifttir.

B) 2

er
.c

1.

om

1. Bu testte sırasıyla,
Matematik (1–32), Geometri (33–40)
ile ilgili 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

D) a tek ise b tektir.

1
2

4.

.d

243 − 242

og

ru
t

er

E) a çift ise b çifttir.

2.

1 1
1 4
b − l−b + l
4 5
4 5

sayısının sondan 5 basamağı sıfır olduğuna göre,
a nın en küçük tam sayı değeri için bu sayının rakamları toplamı kaçtır?

w

işleminin sonucu kaçtır?
3
4

B)

1
5

C) −

1
5

D) −

1
2

E) −

4
5

A) 7

B) 9

C) 10

D) 11

E) 13

w

w

A)

6250 . 12a

YGS / GNL-6 (1415)
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Aşağıdaki bölme işleminde bölünen altı, bölen iki basamaklı sayılardır.
ab0ab3

7.

12x + (n + 1)y = 9

ab

denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı
ise m + n toplamı kaçtır?

x

–

y

A) 7

Buna göre, x + y toplamı kaçtır?
A) 1000,3

B) 10013

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

C) 10010
E) 1013

6.

x, y, z ∈ Z olmak üzere,

og

y
		= 2
x
z 5
=
y 3

ru
t

er

ci
hl

er
.c

D) 1023

(m – 2)x + 3 – 2y = 0

om

5.

TEMEL MATEMATİK

.d

B) 4

D) 2

B)
1
x−1

1
x+1

C) x – 1
E) 1

E) 1

w

w

C) 3

1
x2 − x
D)

2y + 3z
ifadesinin değeri kaçtır?
7x

w

A) 5

ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
A)

eşitlikleri sağlanmaktadır.
Buna göre,

x2 + x .
x−1
x3 − x

8.

22
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1 + x3
1 1
o : d − 2 + x − 1n
x
x2 + x

11.

ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) –(x + 1)

B) –x

Buna göre, buharlaştırılan su kaç gr olmalıdır ki karışımın su oranı % 50 olsun?

C) x
E) x2 + x

A) 16

B) 15

C) 14

D) 12

E) 10

10.

ru
t

er

ci
hl

er
.c

D) x + 1

1
ü kadar şeker
4
ilave edildikten sonra bir miktar su buharlaştırılıyor.

% 30 luk 80 gr şekerli suya karışımın

om

e

9.

TEMEL MATEMATİK

a ∈ R olmak üzere,
–4 < a ≤ 3

B) 31

C) 32

D) 36

Eymen ile Halil’in yaşları toplamı 18 dir. 6 yıl sonra Halil’in
3
yaşı, Eymen’in yaşının katı olacaktır.
2
Buna göre, 6 yıl sonra Halil ile Eymen’in yaşları farkı
kaç olacaktır?
A) 6

E) 40

B) 8

C) 9

D) 10

E) 12

w

w

w

.d

A) 30

og

olduğuna göre, a2 – 4a ifadesinin alabileceği en büyük
tam sayı değeri kaçtır?

12.
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13.

TEMEL MATEMATİK

Cansu sabit çalışma hızıyla bir işi 36 günde bitirebilmektedir.

15.

Cansu günlük çalışma süresini % 20 azaltır, çalışma
hızını % 50 arttırırsa aynı işi kaç günde bitirir?
B) 30

C) 36

D) 42

Buna göre, telefonun etiket fiyatı kaç Å dir?

E) 48

A) 660

B) 620

C) 600

D) 550

E) 500

14.

ru
t

er

ci
hl

er
.c

om

A) 24

Etiket fiyatı maliyet fiyatı üzerinden % 20 karla hesaplanan bir telefon indirimli satışlarda % 15 indirim yapılarak
Å 510 ye satılmaktadır.

10 m/dk

12 m/dk

A

B

og

O

16.

Tanımlı olduğu aralıkta f(x) fonksiyonu için,
fb

2 − 4x
3 − 3x
l=
5 − 10x
x−1

4
eşitliği sağlandığına göre, f b l kaçtır?
3
3
9
9
9
5
A) −
B) −
C) −
D) −
E) −
5
5
2
10
9

.d

Yukarıdaki O merkezli çembersel pistin A ve B noktalarından şekildeki hızlarla aynı anda karşılıklı harekete
başlayan araçlar ilk kez 20 dk sonra karşılaşmaktadır.

w

Araçlar ilk kez karşılaştıktan sonra yollarına devam
edip tekrar karşılaştıklarında yavaş olanın A ya varmasına kaç metre kalır?

w

A) 200

C) 320
E) 420

w

D) 400

B) 280
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17.

TEMEL MATEMATİK

Uygun koşullarda tanımlı f(x) ve g(x) fonksiyonları
bire bir ve örten iki fonksiyon olmak üzere,

19.

kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde
2 elemanı bulunur fakat 4 elemanı bulunmaz?

f(2x – 7) = g–1(3x + 2)
olduğuna göre, (gof)–1(8) değeri kaçtır?
C) –1

D) 0

B) 20

C) 15

E) 11

D) 10

E) 8

om

B) –3

A) 35

18.

3x + 5 ≡ 2

(mod 8)

ru
t

er

ci
hl

er
.c

A) –5

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8}

B) 102

C) 103

D) 104

|x – 2| + |4 – 2x| = 9
eşitliğini sağlayan x değerleri çarpımı kaçtır?
A) –7

B) –5

C) –2

D) 2

E) 3

E) 105

w

w

w

.d

A) 101

og

denkliğini sağlayan en küçük üç basamaklı x pozitif
sayısı kaçtır?

20.

25
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21.

TEMEL MATEMATİK

x < y < 0 ve x, y ∈ Z olarak veriliyor.

23.

Buna göre, x −| x − y | − 2 | x | ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x – y

B) y

A) 480

C) y – 2x

B) 360

D) 180

E) 120

om

E) –2x – y

C) 240

22.

ru
t

er

ci
hl

er
.c

D) –y

SABRET kelimesinin harfleri yer değiştirilerek yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız altı harfli kelimelerin
kaçında A harfi, E harfinin solundadır?

1
R − & − 0 kümesi üzerinde tanımlı,
3

işlemine göre,
5
2

B) −

A) 63

B) 58

C) 57

D) 54

E) 48

5
3

C) −

5
6

D) −

5
18

E) −

1
9

w

w

w

A) −

En çok 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı 22 olan kümenin en az 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?

1
elemanının tersi aşağıdakilerden
6

.d

hangisidir?

1
3

og

x Δ y = 2x + 2y + 6xy +

24.

26

Diğer Sayfaya Geçiniz.
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25.

TEMEL MATEMATİK
27.

2
Bir kutudaki topların ü kırmızı, kalanlar sarıdır. Kutudan
3
rastgele 2 top çekiliyor.

veri dizisinin veri açıklığı 16 olduğuna göre, a nın
alabileceği değerler toplamı kaçtır?

10
ise kutuda
Topların farklı renkte olma olasılığı
21
kaç tane sarı top vardır?
C) 10

D) 12

B) 17

C) 15

E) 16

D) 12

E) 9

om

B) 8

A) 19

4 evli çift ve 5 bekarın bulunduğu bir gruptan içinde
en çok bir evli çiftin bulunduğu 4 kişi kaç farklı şekilde
oluşturulabilir?
B) 10

C) 25

D) 45

E) 55

28.

5a – 8 = 3x = 5–a + 8
1

olduğuna göre, (65) x ifadesinin değeri kaçtır?
A) 3

B) 3 3

C) 9

D) 18

E) 27

w

w

w

.d

A) 5

og

26.

ru
t

er

ci
hl

er
.c

A) 5

2, 3, a, 15, 5

27
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TEMEL MATEMATİK
31.

5 + 10
=x
1+ 2

29.

olduğuna göre,

önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
kaçtır?

B) 2

C) 4

D) 5

B) p¢ Ğ q¢

A) p Ğ q

E) 8

D) q Ş p

C) p Ş q
E) q

4

30.

er

ci
hl

er
.c

om

A) 1

x2

[(p Ğ q) Ÿ (p Ş q)] Ğ p¢

ru
t

T = x − 2 + 2 (8 − x) + 3x − 5

32.

a, b, c ∈ R olmak üzere,

ifadesi bir reel sayı olduğuna göre, x in alabileceği
tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

9 < 2a < 17

A) 36

0,25 ≤ 4c < 4

D) 27

E) 25

og

C) 33

olduğuna göre, a, b, c sayılarının doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) b > a > c

.d

B) 35

6 < 3b < 10

B) c > a > b

E) b > c > a

w

w

w

D) a > b > c

C) c > b > a

28
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35.

A

E

30°

K
x

B

F

15°

6§2

A

6

B

Şekildeki ABCDEF düzgün altıgen

er
.c

|EK| = |KF|, |AB| = 6 cm olduğuna göre,
|BK| = x kaç cm dir?

| BC | = 6 2 cm olduğuna göre, |AC| = x kaç cm dir?
D) 16

C) 6 3

B) 14

C

x

C

Şekildeki ABC üçgeninde
%
%
=
m (BAC) 30
=
°, m (ACB) 15°

A) 12

D

om

33.

TEMEL MATEMATİK

A) 2 13

E) 7 5

B) 3 13

E) 2 30

34.

ru
t

er

ci
hl

D) 3 14

C) 2 15

36

G

D

6

F

4

C

3
E

x

30

A

C

.d

B

36.

og

A

B

Şekildeki ABCD eşkenar dörtgen, [AE] açıortay,

w

Şekildeki ABC üçgeninde G ağırlık merkezi,

[EF] ^ [DC], |FE| = 3 cm, |FC| = 4 cm, |DF| = 6 cm

olduğuna göre, |GC| = x kaç cm dir?

olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm2 dir?

w

[GC] açıortay, |BC| = 30 cm, |AB| = 36 cm

B) 16

C) 18

D) 20

E) 22

A) 48

B) 64

C) 72

D) 80

E) 96

w

A) 14

29
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37.

TEMEL MATEMATİK
39.

AB = (7, − 6) ve B = (2, − 1) vektörleri veriliyor.

y

| A | kaç birimdir?
B) 6

C) 7

D) 5 2

C(6, k)

E) 5 3

E

D

O

B(8, 0)

er
.c

A

x

om

A) 5

Şekildeki dik koordinat sisteminde ABCD dikdörtgen,
C(6, k), B(8, 0) olduğuna göre, |OE| kaç birimdir?
1
2

B) 1

C)

3
2

D) 2

E)

5
2

ru
t

er

ci
hl

A)

40.

y

D

og

38.

O
C

.d

O A

w

Şekildeki dik silindirin 3 te 2 si su ile doludur. Suyun
taşma seviyesine gelmesi için içerisine 10 adet eş bilye
atılıyor.

B

x

Şekildeki dik koordinat sisteminde
O merkezli çember çizilmiştir.

A) 15

çemberin merkezinin koordinatları toplamı kaçtır?

w

w

Buna göre, silindirin hacminin bir bilyenin hacmine
oranı kaçtır?
B) 18

C) 24

D) 27

A(4, 0), B(9, 0), D(0, 12) olduğuna göre,

E) 30

A) 11

B) 12

C) 13

D) 14

E) 15

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ TESTİ

1.

Aşağıda verilen fiziksel büyüklükler ile uluslarara-

om

1. Bu testte sırasıyla,
Fizik (1–14), Kimya (15–27), Biyoloji (28–40)
ile ilgili 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3.

sı Birim sistemi (SI)’ndeki birim eşleştirmelerinden

m

hangisi yanlıştır?

B

er
.c

A

m

A) Zaman – saniye

3m

B) Kuvvet – Newton
C) Işık şiddeti – candela

C

D

E

4m

D) Sıcaklık – Santigrad derece

Şekildeki eşit kare bölmeli düzlemde sistemin kütle
merkezi hangi noktadır?

ci
hl

E) Kütle – Kilogram

B) D noktası

C) A noktası

D) B noktası

E) E noktası

og

ru
t

er

A) C noktası

4.

.d

2.

X3

Büyüklükleri 5N, 10N ve 12N olan aynı düzlemdeki
üç kuvvetin bileşkesinin en küçük değeri kaç N olur?

w

A) 0

B) 2

C) 3

D) 4

E) 7

yatay
X2

w

X1

G

w

Ağırlığı 2G olan eşit bölmeli, düzgün ve türdeş  çubuk
şekildeki gibi yatay konumda dengededir.
Buna göre, özdeş yaylardaki uzama miktarı x1, x2,
x
x3 ise 2 oranı nedir?
x3

A)

1
4

B)

1
5

C)

1
2

D)

3
4

E)

2
3
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I

II

7.

III
Gaz

X

K

h

T

A

İlk boy

Son boy

Sıcak değişimi

X

8¬

10¬

4Δt

Y

10¬

12¬

2Δt

Z

15¬

18¬

2Δt

Düzgün ısıtılan X, Y, Z çubukları ile ilgili tabloda verilen-

B

lere göre genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir?

Şekildeki kapta X katı cismi, sıvı ve gaz dengedeyken

A) lX < lY = lZ

ipteki gerilme kuvveti T olmaktadır.

er
.c

artar.
II. T ip gerilmesi değişmez.

E) I, II ve III

ru
t

er

D) II ve III

C) I ve II

ci
hl

III. Gaz basıncı artar.
yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

D) lX = lY > lZ

E) lX = lY = lZ

I. A noktasındaki basınç azalır, B noktasındaki basınç

B) Yalnız II

B) lX > lY > lZ

C) lX > lY = lZ

K musluğu açıldığında,

A) Yalnız I

om

5.

FEN BİLİMLERİ

6.

og

L

3S

4h

K

8.

X
d

.d

2S

w

Buna göre, Y cismine etki eden bileşke eletriksel

w

sistemde K ve L cisimleri şekillerdeki gibi dengededir.
GK
kaçtır?
Buna göre cisimlerin ağırlıkları oranı
GL

w

C) 1

d

qz’dir. X’in Y’ye uyguladığı elektriksel kuvvet F dir.

Ağırlıkları ve sürtünmeleri önemsiz pistonlar ile oluşturulan

2
B)
3

Z

Şekildeki sistemde X, Y ve Z’nin yükleri sırasıyla –q, –q

Sıvı

1
A)
3

Y

2h

4
D)
3

kuvvet 2 F olduğuna göre, qZ yükü nedir?
A) –q

5
E)
3

32

B) +2q

C) –3q

D) –2q

E) q
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11.

L

K

+ –

+ –

V

V

h

+ –
V

T

T

T

X

Y

Z

X, Y ve Z kapıları h yüksekliğine kadar T sıcaklığındaki

+ –

su ile doludur.

V

M

h

om

9.

FEN BİLİMLERİ

Kaplar dolana kadar 3T sıcaklığında su eklenirse,
karışımların denge sıcaklıkları TX, TY ve TZ arasındaki

er
.c

ilişki nasıl olur?

+ –
V

Özdeş ve iç dirençsiz üreteçler ve özdeş lambalarla kurulu

A) TX > TZ > TY

B) TX > TY > TZ

C) TY > TX > TZ

D) TZ > TY > TX

E) TZ > TX > TY

Buna göre; K, L, M lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
(Üreteçlerin iç dirençleri ihmal ediliyor.)
B) K = M > L

D) K > M > L

C) L = K = M

og

ru
t

E) K > L > M

er

A) L > M > K

ci
hl

devreler şekildeki gibidir.

.d

10.

k

x

w

2x

f1

2k

12.
X

Asal
eksen

dengededir.
Buna göre X cisminin ağırlığı kaç P’dir?

w

A)

w

Odak uzaklığı f1 olan çukur aynaya gönderilen ışın
şekildeki yolu izlediğine göre iki ayna arası mesafe
f1 ve f2 cinsinden nedir?
B) f1 + 2f2
f1 + f2
2

37°

Eşit bölmeli P ağırlıklı türdeş çubuk şekildeki sistemde

f2

yerleştirilmiştir.

D)

P

53°

Odak uzaklıkları f1 ve f2 olan çukur aynalar şekildeki gibi

A) 2f1 + f2

Y

C)

11
12

B)

13
12

C)

15
12

D)

17
12

E)

35
24

f1
+f
2 2

E) f1 + f2

33
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13.

FEN BİLİMLERİ

Güneş sisteminde bulunan gezegenlerden Satürn ile

15.

Neptün arasında bulunan gezegen aşağıdakilerden

hangisidir?
A) Dünya

B) Uranüs

genme basamağı diğerlerinden farklıdır?
A) NH 4+

C) Neptün

B) NO3−
D) NaNO3

E) Venüs

C) N2O5
E) Ca(NO3)2

Şekilde özdeş makaralarla oluşturulan sistem dengedeykenF
kuvvetiyle sabit hızla ip h kadar
çekildiğinde K’nın tur sayısı N

F

r

og

oluyor.

ru
t

14.

er

ci
hl

er
.c

om

D) Mars

Aşağıdakilerden hangisinde azot atomunun yükselt-

Buna göre L ve M’nin tur sayıları kaç N olur?

N

w

A)

w

L

.d

r

M

N
2

C)

N
2

N
4

D)

N
4

N
4

E)

N
4

N
8

w

Özdeş kaplarda ve aynı

sıcaklıkta bulunan aynı
miktar saf etil alkol numunelerinden I numaralı olan
Ankara, II numaralı olan
ise İstanbul‘da bulunmak-

L

Alkol
25 °C

Alkol
25 °C

I
Ankara

II
İstanbul

tadır.
İki numunenin özelliklerini karşılaştıran bir araştırmacı aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

M

A) II numaralı örneğin kaynama noktası daha yüksektir.

P

N

N
2

B)

r

K

16.

B) I numaralı  örneğin buharlaşma hızı daha yüksektir.
C) I numaralı örneğin buhar basıncı daha yüksektir.
D) Ankara’da bulunan numuneye şeker eklenerek kaynama noktaları eşitlenebilir.
E) Her iki örneğe de su eklenirse homojen karışım oluşur.

34
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17.

FEN BİLİMLERİ

Kimyasal bağ kavramı ile ilgili olarak aşağıda veri-

19.

lenlerden hangisi doğru değildir?

Aşağıdaki iyonlardan hangisi oktet kuralına uymaz?
A)

A) Metaller, kendi aralarında bileşik oluşturmaz.

C4–

B)

6

D)

B) Elektron alan atomlar anyon haline gelir.

Al3+

C)

13

Ti2+

E)

22

Br–

35

om

C) Ametal atomları arasında en fazla üç bağ oluşabilir.

P3–

15

D) Elektron alış-verişi sonucu moleküler bileşikler oluşur.

X

Y

1e

3e–

–

Z

og

2e

–

ru
t

18.

er

ci
hl

er
.c

E) Geçiş metalleri bileşiklerinde farklı pozitif değerlik
alabilirler.

X elementi ile ilgili olarak,
– Karbonat anyonu ile yaptığı bileşiğin formülü X2CO3’tür.

– X’in su ile tepkimesinden H2 gazı açığa çıkmaktadır.
bilgileri veriliyor.

Buna göre X elementinin fosfat iyonu ile yaptığı bile-

X, Y, Z nötr atomlarının verdikleri elektronlar ok yönünde

şiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) XPO4

.d

gösterilmiştir.

20.

Bu dönüşümler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

D) X3P

B) X3(PO4)2

E) X3P2

C) X3PO4

w

A) X ve Z anyona dönüşmüştür.
B) Y atomunun çapı azalmıştır.

w

C) X’in iyon yükü –1 olmuştur.

D) Z’nin çekirdeğinin çekim gücü azalmıştır.

w

E) Son durumda Y nin proton sayısı elektron sayısından
5 fazladır.

35
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Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bileşiğin kar-

23.

şısında yer alan adlandırma doğru değildir?
Bileşik

X katısının suda çözünme denklemi
ısı + X(k) † X(suda)

şeklindedir. Bir miktar X katısı bir miktar suyun içerisine
atılıyor ve çözünmesi bekleniyor. Bir süre sonra dipte
bir miktar katının çözünmeden kaldığı gözlemleniyor.

Adlandırma

A)

Ca3(PO4)2

Kalsiyum fosfat

B)

P2O5

Dipotasyum pentaoksit

C)

Fe2O3

Demir (III) oksit

D)

H2S

Di hidrojen monosülfür

C) Çözelti aşırı doymuştur.

Al2(C2O4)3

Alüminyum okzalat

D) Sabit sıcaklıkta bir miktar su buharlaştırılırsa çözelti
kütlesi azalır.

E)

A) Çözelti elektrolittir.

om

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
B) Çözelti ısıtıldığında dipteki katı miktarı azalır.

er
.c

21.

FEN BİLİMLERİ

Demir tozu, kükürt tozu ve şeker içeren bir karışımı
ayrıştırmak için;
I. Suya atma
II. Mıknatıslama
IV. Süzme

.d

III. Kristallendirme

og

22.

ru
t

er

ci
hl

E) Çözelti soğutulursa çözeltinin derişimi azalır.

w

işlemleri hangi sıra ile yapılmalıdır?
B) II – III – I – IV

C) I – III – IV – II

D) IV – II – I – III

Olay

Değişim

I. Metallerin elektriği iletmesi

Fiziksel

II. Demirin oksitlenmesi

Kimyasal

III. Tuzlu suyun elektriği iletmesi

Kimyasal

IV. Çimentonun donması

Fiziksel

V. Sütten tereyağ eldesi

Fiziksel

Yukarıdaki tabloda yer alan olayların karşısında bulunan
değişimler verilmiştir.
Hangi seçenekte verilen değişim doğru değildir?

E) III – I – II – IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

w

w

A) II – I – IV – III

24.

36
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Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi bir indirgen-

27.

me–yükseltgenme (redoks) tepkimesi değildir?

900 °C

CaCO3 (k)

CaO(k) + CO 2 (g)

X

A) 2HCl + F2 † 2HF + Cl2

Y

CaO(k) + H 2 O(s) $ Ca (OH) 2 (k)
Y

B) NaCl + K † KCl + Na
7
C) C2H6 + O2 † 2CO2 + 3H2O
2
D) HBr + KOH † KBr + H2O

Z

İnşaat sektöründe yaygın kullanılan kirecin elde tepkimeleri yukarıdaki gibidir.

om

25.

FEN BİLİMLERİ

X, Y ve Z ile ifade edilen maddeler hangi seçenekte
doğru gösterilmiştir?

E) C2H2 + 2H2 † C2H6

Y

Z

A) Kireç taşı

Sönmemiş kireç

Sönmüş kireç

B) Sönmüş kireç

Sönmemiş kireç

Kireç taşı

C) Kireç taşı

Agrega

Sönmüş kireç

D) Kireç taşı

Harç

Agrega

E) Agrega

Sönmemiş kireç

Sönmüş kireç

26.

og

ru
t

er

ci
hl

er
.c

X

28.

Aşağıda verilen asit ve baz çiftlerinin tepkimesi sonu-

I. Lizozoma sahip olma

cu oluşan tuzlardan hangisinin sulu çözeltisi asidik

II. Nükleotitlere sahip olma

Asit

Baz

w

.d

özellik gösterir?

HNO3

NaOH

H2SO4

KOH

C)

HF

NaOH

D)

HBr

NH3

E)

CH3COOH

LiOH

A)

w

w

B)

Canlıların tamamında;

III. ATP kullanabilme
özelliklerinden hangileri bulunur?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

37

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

FEN BİLİMLERİ

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi proteinlerin

31.

görevlerinden biri değildir?

Azot atomları işaretlenmiş aminoasit verilen bir insanda
belirli bir süre sonra bu işaretli azota aşağıda verilen
moleküllerden hangisinde rastlanamaz?

A) Doku rejenerasyonunu sağlar.

A) Glikoz

B) Hücre iskeleti, saç, kemik gibi yapıları oluştururlar.

B) Enzim

D) Antikor

E) Üre

om

C) Enerji ham maddesi olarak kullanılabilirler.

C) Protein

D) Steroit hormonların yapısına katılırlar.

30.

ru
t

er

ci
hl

er
.c

E) Bağışıklık sisteminde görev alırlar.

Fotosentetik bir bakterinin metabolik faaliyetleri
sırasında,

og

I. Klorofil
II. Enzim
IV. H2O

.d

III. CO2

w

B) II ve III

canlılarda görülmez?
A) Kaslı diyafram bulundururlar.
C) Olgun alyuarları çekirdeksizdir.
D) Yavrularını sütle beslerler.
E) Kalplerinde daima kirli kan bulunur.

C) III ve IV

E) II, III, IV

w

w

D) I, III, IV

Aşağıda verilenlerden hangisi memeliler sınıfına ait

B) Alveollü akciğerleri vardır.

moleküllerinden hangileri harcanabilir?

A) I ve II

32.

38

Diğer Sayfaya Geçiniz.

YGS DENEME SINAVI
I. Aktif taşıma

35.

Aşağıda verilen canlılardan hangisi karbon döngüsünde

II. Glikoliz

atmosferdeki CO2’yi azaltıcı yönde etki gösterir?

III. Fotosentez

A) Saprofit bakteriler

Yukarıda verilen olayların hangilerinde ATP hem
üretilir hem de tüketilir?

B) Kemosentetik bakteriler

A) Yalnız I

D) Canavar otu

B) Yalnız II

E) I, II ve III

E) Omurgalı hayvanlar

34.

ru
t

er

ci
hl

er
.c

D) II ve III

C) Saprofit mantarlar

C) I ve II

om

33.

FEN BİLİMLERİ

Bilimsel adları,

og

I. Paramecium aurelia
II. Euglena viridis

D) Eşeyli üreme

.d

w

B) II ve III

E) Mayoz bölünme

C) I ve III

E) III ve IV

w

w

D) II ve IV

A) Genetik sürüklenme
C) Mitoz bölünme

şeklinde olan canlılardan hangi ikisi genetik açıdan
daha benzerdir?
A) I ve II

Aşağıda verilenlerden hangisi bir populasyonda
kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz?
B) İçe göç

III. Paramecium caudatum
IV. Canis lupus

36.

39

Diğer Sayfaya Geçiniz.

YGS DENEME SINAVI
Kanında insülin oranı artan bir insanda;

39.

DNA replikasyonu ile ilgili olarak,

I. Kan osmotik basıncının azalması

I. Hücre bölüneceği zaman gerçekleşir.

II. Kan şekerinin azalması

II. Tüm canlı hücrelerde görülür.

III. Hücrelerin zar geçirgenliğinin artışı

III. Enzim denetiminde gerçekleşir.

durumlarından hangileri meydana gelir?

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

B) Yalnız II

E) I, II ve III

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

İnsanda soluk alma sırasında,

40.

Aşağıda verilen yapılardan hangisi gözün sert taba-

I. Kaburga kaslarının kasılması

kasında bulunur?

II. Akciğer iç basıncının artması

A) İris

B) Göz merceği

III. Diyaframın kasılarak düzleşmesi

C) Sarı benek

D) Kornea

og

38.
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D) II ve III

C) I ve II

om

37.

FEN BİLİMLERİ

olaylarından hangileri meydana gelir?
B) I ve II

.d

A) Yalnız I

C) I ve III

E) I, II ve III

w

w

w

D) II ve III

E) Kan damarları

SINAV BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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