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TÜRKÇE

Diğer Sayfaya Geçiniz.1

YGS DENEME SINAVI

TÜRKÇE TESTİ

1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Bazı acılar misafir gibidir. Gelir iki gün kalır, beş gün kalır
kimi zaman yıllarca kalır ama vakit dolduğunda veda eder
ve alır başını gider başka yüreklere misafir olmaya. Fakat
bazı acılar vardır ki yüreğimizin ev sahibi olur, ruhumuza
işler, adeta çöreklenir içimize.

Bu parçada “acıların ev sahibi olması” sözüyle anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dertlerin insanı güçlendirmesi
B) İnsanların yaşadığı sıkıntıları alt etmesi
C) Sevinçlerin yerini acıların alması
D) Izdırapların etkisinin devam etmesi
E) Kadere karşı çıkılamaması

2. Şiir, öyle bir anda oluşmaz; kendisini bırakmaz hemen.
Şiir duygusunu, lisan haline getirilinceye kadar yoğurmak
gerekir ki mısra hissin ta kendisiymiş gibi okuyucuda
samimi bir etki yaratsın.

Bu parçadaki “lisan haline getirmek” sözüyle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) kelimelere dökmek
B) yabancı dil öğrenmek
C) başka dile çevirmek
D) farklı sözcüklerle anlatmak
E) duyguları tam anlamıyla hissedebilmek

3. Ülkemizdeki sanatçıların birçok sorunu vardır: korsan
satış, emeğini alamamak, istenilen ilgiyi görememek,
yayınevleriyle anlaşamamak… Bu sorunlar say say bit-
miyor. Gerçekten oturup saydığında sanatçı olmaktan
vazgeçer insan. Ama işte bu sorunları, biraz hasır altı
ettiğimiz için sanatın cilvesine nezaket edip katlanıyoruz.

Bu parçada “hasır altı etmek” sözüyle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gizlemek
B) Gözden kaçırmak
C) Ertelemek
D) Görmezlikten gelmek
E) Önemini belirtmek

4. I. Şiir, yalnız dudaklardan çıkan kelimelerle değil onlarla
birlikte dudaklarda sönüp giden kelimelerle yazılır.

II. Şiirin kaynağını oluşturan insandır ve şiir o insanın
hayatla arasındaki ince bağı anlatır.

III. Şiir, dile getirilenlerle dile getirilmeyecek olanların
birleşiminden oluşur.

IV. Güzel bir yazı, güzel bir şiir hiç tadılmamış bir tat
bırakır insanın dimağında.

V. Sanatta yaratıcılığın sırrı uygunlukta değil sevgi-nefret, 
konuşmak-susmak gibi zıtlıklardadır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri 
anlamca aynı doğrultudadır?

A) I. ve II. B) II. ve IV. C) II. ve III.
D) I. ve III. E) III. ve V.
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5. (I) İstanbul’da deniz yumuşak bir anne gibidir. (II) Dök
acılarını, diyerek fısıldar insanın kulağına. (III) Deniz
İstanbul’da çıkartma yapmak için kıyıya koşan İkinci
Dünya Savaşı askerleri gibi değil, bir anda bir yeri kap-
layan Alman paraşütçüleri gibi değil, sırtlarına en yeni
bir hümanizma yüklü Arap atları gibi karalara yürür.
(IV) Deniz İstanbul’da sonsuza açılan kapıdır; herkes
koşar, derdini, sırrını ona söyler o da tüm sabrıyla dinler.
(V) Dinledikçe de hüzünlenir ve bunları “bilinmeyene” iletir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede deniz, anneye benzetilmiştir.
B) II. cümlede dolaylı anlatım vardır.
C) III. cümlede karşılaştırmaya başvurulmuştur.
D) IV. cümlede kişileştirme yapılmıştır.
E) V. cümlede aşamalı bir durum vardır.

6. (I) Gültekin Samanoğlu’nun şiirleri çıplak ve sade söy-
leyişiyle 1940-1950 yılları arası havasını taşıyor. (II) Bu
tarzıyla Orhan Veli’den çok Cahit Sıtkı’ya yakındır,
Cahit Sıtkı gibi şiirinin ahengini vezin ve kafiye ile sağ-
lar. (III) Yalnız mısralarının iç yapısı ve cümlesi onunki
gibi kıvrak değildir. (IV) Çünkü bazı şiirlerinde çizgisi-
ne hiç uygun olmayan bakış açılarını, ona iğreti duran
duyguları işler. (V) Bu da yapmacık dizeler, yapay söz-
cükler kullanmasına sebep olur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
sanatçının üslubuyla ilgili bilgi verilmemiştir?

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

7. Hikâye ve roman sanatında hayal gücü mü yoksa hayat
tecrübeleri mi önemli diye bir soru sorulsa ben Hakkı
Kâmil Beşe’nin zevkle okuduğum Kırkkanat adlı hikâye
kitabına bakarak “hayat tecrübesi” derdim. Çünkü ----

Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden
hangisiyle tamamlanamaz?

A) bu hikâyelerin verdiği gerçeklik duygusunu hayal
gücünün sağlayabileceğini sanmıyorum.

B) insan ancak gerçeklikle hayatın gizemli tadına varır.
C) çeşitlilik, farklılık yaşamın ta kendisindedir, hayaller

ise hep basmakalıptır.
D) kendimi bulurum bu hikâyelerde, gerçeküstülerde

ise arar dururum.
E) doğanın ve insanın gerçekliğini kopya etmeyen cüm-

leler daha güzeldir.

8. (I) “Gül Bahtiyarı” oyunu, Denizli’de kadınlar ve genç
kızlar arasında bahar mevsimlerinde oynanan bir oyundur.
(II) Bahtiyar gülü, Denizli’de yetişen ve çok iri çiçekler
veren nadir bulunan bir gül. (III) Daha çok genç kızlar-
dan oluşan meraklılar, kimin bahçesinde bahtiyar gülü
bulunduğunu takip eder ve birbirlerine haber verirler.
(IV) Önce eğlence yeri ve günü belirlenir sonra dalın-
dan özenle koparılan bahtiyar gülü meraklıların gözleri
önünde bir küçük küpün içine konulduktan sonra eğlen-
ceye katılan evlenmemiş genç kızlar yüzük, küpe, bile-
zik gibi ziynet eşyalarından birini küpün içine bırakırlar.
(V) Daha sonra küpün ağzı örtülerek eşyaların kimlere ait
olduğunu bilmeyen küçük bir kız çağrılır, böylece oyunun
hazırlıkları tamamlanmış olur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde
tanımlama yapılmıştır?

A) II. ve III. B) I. ve II. C) IV. ve V.
D) I. ve III. E) II. ve IV.
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9. (I) Şiirlerimin dergi sayfalar›nda, gazetelerin şiir köşele-
rinde harcan›p gitmesinden hep endişe ettim. (II) Ney- 
se ki korktu¤um baş›ma gelmedi ve ben y›llar sonra
bütün şiirlerimi bir araya toplad›¤›m bir kitap ç›kard›m.
(III) Böylece şiir serüvenimi baştan sona kadar izle-
yebilece¤im, de¤işimleri kolayl›kla fark edebilece¤im
bir dokümana sahip oldum. (IV) Bu durumdan okuyucu
da oldukça memnun kald›, onlardan da çok olumlu eleş-
tiriler ald›m. (V) Ve anlad›m ki şiirlerimin baştan beri
kaybetmedi¤i tek şey var, o da samimiyet.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
sanatçı, şiirlerinin değişmeyen bir özelliğinden söz
etmiştir?

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

10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kinaye yoktur?
A) Mum dibine ışık vermez.
B) Hamama giren terler.
C) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
D) Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek oraya gi-

der.
E) Boş teneke çok ses çıkarır.

11. Ben bu düşünceye hiç kat›lm›yorum. Yeni neslin hali harap,
bu ülke kimlere emanet, diyenlere çok k›z›yorum. Çünkü
nesil bozulmuyor, sadece de¤işiyor. Biz nas›l de¤iştiysek
ve büyüklerimiz bizimle ilgili yanl›ş endişeler taş›d›ysa bu
nesil de de¤işiyor. Bu de¤işimi kabul etmeli ve gençleri-
mize güvenmeliyiz. Büyüklerimizin bizi h›rpalad›¤› gibi biz
de gençlerimizi h›rpalamamal›y›z. Gençlerimizi üzecek
bu yanl›ş söylemlerden kurtulmal›y›z. Yoksa gerçekten
onlar›n kendilerine olan güvenlerini kaybetmelerine
sebep olaca¤›z ve bu ülkeyi emanet edecek kimseyi
bulamayaca¤›z.

Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş
bir yanıt olabilir?
A) Yeni neslin bozuldu¤u ile ilgili söylenen sözlerle

ilgili ne düşünüyorsunuz?
B) Gençlerin sorumsuz davran›şlar› sizi nas›l etkiliyor?
C) Nesiller aras›nda çat›şma yaşanmas› sizi üzüyor mu?
D) Ailenizin gençken sizi eleştirmesinden rahats›z olur

muydunuz?
E) Gençler, büyüklerin kayg›lar›n› sizce de anlam›yor

mu?

12. Tevfik Fikret, tart›şmas›z büyük bir şairdi. Sadece Türk
dilinin estetik s›rlar›na de¤il, Türk okuyucusunun şiir
zevkini de iyi keşfetmişti. Bunun için sanatl› söyleyişten
kopmadan s›radan okuyucunun da zevkle okuyabilece¤i
şiirler yazabildi. Ne var ki ----. Bu durum ise asil duygular›
ince bir ustal›kla işlerken sizi şiirin ak›ş›n› kesip sözlü¤e
bakma s›k›nt›s›yla karş› karş›ya b›rak›yordu.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) şiirlerinde toplumsal kayg›y› göz ard› ederdi
B) günlük dilde kullan›mdan düşmüş kelimeleri kullan-

may› severdi
C) şiirlerinden ald›¤›m›z bu zevk, romanlar›yla gölgele-

nirdi
D) bu zevki günümüze kadar taş›yamam›ş ve unutul-

muştu
E) şiirleri duygudan yoksun bir dille örülüydü
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13. Son dönemde, Bat›’y› taklit etmekten bir sonuç al›namayaca¤› 
anlaş›lm›ş; kendi özümüzü, de¤erlerimizi araşt›rma yolunda
yeni ad›mlar at›lm›şt›r. Sanatç›lar, sonunda kendi milli
de¤erlerine önem vermeye ve milli olana yönelmeye
başlam›şlard›r. Geleneksel edebiyat›n malzemeleri-
ni kullanarak yeniyi oluşturma yolunda Milli Edebiyat
Dönemi’nden itibaren önemli ad›mlar at›lm›ş, Bat›’n›n
esaretinden başta edebiyat›m›z kurtar›lmak istenmiştir.
Y›llarca küçümsenen milli unsurlara, halk söyleyişlerine
de¤er kazand›r›lmaya çal›ş›lm›ş ve halk›m›z da bu çabaya
sonuna kadar sahip ç›km›şt›r.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Milli Edebiyat Dönemi’nden itibaren millileşme

hareketinin h›z kazand›¤›na
B) Halk edebiyat› ürünlerinin, edebiyat›m›z› daha iyi bir

noktaya taş›d›¤›na
C) Son dönemde Bat›’y› taklit etmekten vazgeçildi¤ine

ve bu konuda araşt›rmalar yap›ld›¤›na
D) Bat›’n›n edebiyat›m›z üzerindeki etkisini azaltmak

için yap›lan çal›şmalara halk›n da destek verdi¤ine
E) Milli unsurlar›n, son dönemde, edebiyat›m›zda da-

ha çok yer buldu¤una

14. Kendiyle bar›şmal› insan. Yüre¤ine takmal› bazen pembe
gözlüklerini. Bakt›¤›n› de¤il gördü¤ünü hissetmeli bazen.
Yerinden ç›k›p bazen koyabilmeli bir başkas›n›n yerine
kendini. A¤layana sus demeyi de¤il, onunla a¤lamay›
denemeli bazen. Fark edebilmeli hayat›n gerisinde de¤il
tam içinde oldu¤unu, sevmenin bir insan› üzmekten daha
de¤erli oldu¤unu. Sadece söyleyecek bir şeyleri oldu¤unda
de¤il, t›kan›p kald›¤›nda da dinleyebilmeli. Bazen içinden
geldi¤i gibi davranmal› insan, ald›rmadan kimseye. Hiç
uzaklara gitmeden kendinde aramal› huzuru.

Bu sözleri söyleyen kişinin aşağıdakilerden hangisini
söylemesi beklenmez?
A) ‹nsan, duygular›n› düşünce süzgecinden geçirme-

lidir.
B) ‹nsanlar, baz› durumlarda kendisini başkalar›n›n ye-

rine koyabilmelidir.
C) ‹nsan sevgisi, di¤er duygulardan her zaman üstün-

dür.
D) Bazen kimseyi umursamadan akl›m›za esti¤i gibi

davranmal›y›z.
E) ‹nsan, iç dünyas›ndan beslenmeli; her şeyi d›şar›da

aramamal›d›r.

15. Türk edebiyat›n›n 1912 y›l›ndan itibaren tan›maya başlad›¤›
Yahya Kemal, olgun eserlerini Cumhuriyet Dönemi’nde
vermeye başlar. Yahya Kemal, büyük emeklerle uzun
zamanda yazd›¤› şiirlerinin pek az›n› dergilerde neş-
reder. Buna ra¤men ismi etraf›nda büyük bir hayranl›k
uyand›rmaktad›r. “Eski Şiirin Rüzgar›yla” ad› alt›nda divan
şiiri örneklerini sergiler. Klasik rubaileri ve serbest tarzda
yazd›¤› şiirleri vard›r. Ahmet Haşim’le birlikte saf şiirin
peşinde olan Yahya Kemal Beyatl›, şiirde bizi biz yapan
de¤erler üzerinde düşünür. “Süleymaniye’de Bayram
Sabah›” adl› şiirinde 1071 y›l›ndan itibaren Anadolu’yu
vatan edinen Türk milletini bayram namaz›nda bir araya
getirir. Bu, dokuz as›rl›k bir ruh birleşmesidir. Mimari,
sanat ve zevk de bir aradad›r. Bu co¤rafya ile insan›n
birlikte yo¤rularak vatan olma maceras›n› da düşündürür.

Bu parçadan “Yahya Kemal Beyatl›” ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Edebiyat dünyas›nda 1912’den sonra boy gösterdi¤i
B) ‹lk eserlerinin, Cumhuriyet Dönemi’ndeki eserlerine

göre yetkin olmad›¤›
C) Şiirlerini birçok tarzda yazd›¤›na ve eserlerinde bizi

biz yapan de¤erlere yer verdi¤i
D) Klasik şiir anlay›ş›n› terk ederek Ahmet Haşim’le saf

şiirin peşinden gitti¤i
E) Onun eserlerinin bir co¤rafyay› vatan yapan unsur-

lar› düşündürdü¤ü

16. (I) Ben “Pencerede Kadınlar” şiirimi yazdığım zaman,
tanıdığım bir profesör bu kadar sarışına, esmere, güze-
le, çirkine, gevezeye ve suskuna nerede rastladığımı
sormuştu. (II) Aradan bunca zaman geçti hâlâ bir kişi
çıkıp da sen o şiirinde esmerler, sarışınlar, gevezelerle
ne güzel bir yapı örmüşsün ya da bu farklı kişileri hiç de
iyi düşürememişsin demedi. (III) İşte ben burda anladım
okuyucunun, eleştirmenin üsluba önem vermediğini; var-
sa yoksa konu ya da o konuyu yaşayıp yaşamadığın.
(IV) Ama olsun bunda üzülecek birşey de görmüyorum
artık. (V) İnanıyorum çünkü edebiyat dünyası ve okuyucu
dünyası bu kısırlığı da aşacak.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinde
“yakınma” söz konusudur?

A) I. ve II. B) I. ve V. C) II. ve III.
D) III. ve IV. E) II. ve V.
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17. Türkiye’nin gereken de¤eri henüz görmemiş ma¤aralar›,
yabanc› turistler için oldukça çekici. Özellikle Ürgüp -
Göreme çevresinde bulunan ma¤aralarda insano¤lunun
yüzy›llar önce kurdu¤u medeniyetlerin şaş›rt›c› izleri,
yabanc› turistleri oldu¤u kadar bizleri de etkiliyor. Bunun
do¤al sonucu olarak da ülkemizde ma¤arac›l›k alan›nda
merakl›lar› taraf›ndan çok say›da kulüp kuruldu. Bunlar›n
aras›nda üniversite ö¤rencilerinin kurdu¤u kulüpler de var.
Bu kulüpler daha çok genç üniversitelilere hitap ediyor.
Turizm şirketlerinin ma¤arac›l›k alan›ndaki faaliyetleri
ise özellikle yabanc› turistlere yönelik.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Günümüzde ma¤arac›l›kla ilgilenen birçok kulüp

oldu¤una
B) Ürgüp - Göreme çevresindeki ma¤aralar›n tarihten

izler taş›d›¤›na
C) Turizm şirketlerinin yabanc› turistlere yönelik çal›şmalar

yapt›klar›na
D) Üniversite ö¤rencilerinin kurdu¤u kulüplerin, üniver-

site bünyesinde hareket ettiklerine
E) Ma¤aralar›n yerli yabanc› birçok kişiyi etkileyici bir

niteli¤e sahip oldu¤una

18. Bir romanc›ya “kal›c›l›k” şiltesini kazand›ran, san›lan›n
aksine kulland›¤› dil ya da eserlerinde işledi¤i konular
de¤ildir. Onu sonraki nesillere ulaşt›ran şey, evrensel
insan tipini oluşturabilmesidir eserlerinde. Homeros,
Balzac, Tolstoy, Dostoyevski bu sebeple ulaşmad›lar
m› günümüze? Onlar›n kahramanlar› kendi milletlerinden
insanlar m›yd›? Elbette de¤ildi. Onlar›n kahramanlar›,
bütün insanlar› temsil ediyordu. ‹şte bu nedenle de onlar
ve onlar gibiler “ölümsüzlük” ve “mekans›zl›k” payelerini
kazanabildiler.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Özgün bir biçem ve içerik, sanatç›n›n sonraki nesil-

lere kalmas›ndaki en önemli etkenlerdir.
B) Zaman ve co¤rafyada hapsolmamak, eserlerde oluş-

turulan kahramanlar›n niteli¤iyle ilgilidir.
C) Roman türünde eserler veren sanatç›lar›n, kal›c›l›¤›

yakalamas› daha kolayd›r.
D) Bat› edebiyat› sanatç›lar› içerisinde gelece¤e kalan

daha çok sanatç› vard›r.
E) Kal›c›l›¤a ulaşm›ş sanatç›lar, farkl› kişilik özellikle-

riyle ön plana ç›karlar.

19. Bir şair, başkalar›n›n şiirlerinde geçen sözcükleri kul-
lanabilir. Bunun gibi o şiirlerin konular›n›, izlediklerini
yeniden işleyebilir. Bu metinler aras› ilişkilerin ve sanattaki
evrensel bak›ş›n do¤al sonucudur. Ama bu özellik onu
“taklitçi” yahut “de¤ersiz” saymay› gerektirmez. Yeter
ki o, bu kullan›ş ve işleyişte başkalar›ndan ayr›labilsin.
Onlar› ayr› bir görüş, biçim ve yöntemle yeni bir birleşime
sokabilsin. K›saca ----

Bu parça, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden
hangisiyle tamamlanabilir?
A) evrensel olmaktan kaç›ns›n.
B) şiirinde bir kişilik gösterebilsin.
C) eserlerinde kimseye öykünmesin.
D) neyi anlatt›¤›n› bilerek yazs›n.
E) geleneksel anlay›ş› yans›ts›n.

20. ‹nsan› di¤er canl›lardan ay›ran en önemli özellik, tav›rlar›n›
kontrol edebilme yetisidir. Bence bu kontrol, esasen her
insanda mevcuttur. Yaş›, cinsiyeti, mesle¤i hiç fark etmez;
yeter ki kişi, bir olguya zihninde karar versin. Bu kararlar
önce küçük al›şt›rmalarla yap›l›rken sonralar› belki bir
Ferhat iradesine dönüşebilir. Henüz sabah uykusundan
taviz veremeyenlerin, koca da¤lar› delmeye kalk›şmas›,
yaln›z Don Kişotlukla izah edilebilir.

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) ‹nsan›n, kararlar›n›n arkas›nda duran bir varl›k oldu¤u
B) ‹radenin her şeyin üstesinden gelebilece¤i
C) Basit olaylarda gösterilen iradenin zamanla güç

kazanabilece¤i
D) Di¤er canl›lar›n iradesizli¤inin hayata etki etmeyece¤i
E) ‹radesiz insan›n başkalar›n›n oyunca¤› olaca¤›
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21. Bugün evdeki çal›şma odama girip çekmeceden babam›n
foto¤raf›n› ç›kard›m. Uzun uzun bak›p a¤lad›m. Annem
bu halimi görse inanmazd›. Gençlik y›llar›m babamla
kavgal› geçti, neredeyse her şey aram›zdaki çat›şmay›
alevlendiriyordu. Hiç anlamad›k birbirimizi. Sonra evlen-
dim babamla çat›şmam›n durdu¤u dönem geldi. Hani
denizde f›rt›nadan sonra müthiş bir durgunluk olur ya öyle.
Çat›şm›yorduk, do¤ru düzgün konuşmuyorduk çünkü. Bir
şeyleri paylaşm›yorduk da. Epey sonra babam›n kendi-
siyle ve hayatla kavgas›n› anlamaya başlad›m. Me¤er
olay benimle ya da kendisiyle ilgili de¤ilmiş. ‹yi bir baba
olmaya çal›şman›n zorluklar›ndan kaynaklan›yormuş her
şey.

Bu parçada sözü edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Babas›yla aras›ndaki problemleri çözmek için,

evlendi¤ine
B) Babas›yla aras›nda baz› problemler oldu¤una
C) Evlendikten sonra babas›yla çat›şma yaşamad›¤›na
D) Babas›yla aras›ndaki problemin kendisiyle ilgili

olmad›¤›na
E) Babas›yla çat›şmad›¤› dönemlerin onunla konuş-

mad›¤› zamanlar oldu¤una

22. Bir zamanlar edebiyat ödülleri bir kitab›n kalitesini gös-
teren güvenilir bir ölçüttü. Ya da biz öyle düşünüyorduk.
Asl›nda bir kitab›n ödüle de¤er bir eser olmas›n› sa¤layan
özelli¤in ne oldu¤unu anlamak zor. Dahas› binlerce ödül
çeşidi ortaya ç›kt›. Bu nedenle bunlar›n pek ço¤u bugün
o kadar da önemsenmiyor. Ama ödüller en az›ndan ödülü
kazanan kişinin içinde bulundu¤u yazar kitlesinden ayr›l›p 
fark edilmesine yard›mc› oluyor.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ödüllerin, geçmişte eserin de¤erini gösteren bir ölçüt

olarak görüldü¤üne
B) Ödüllerin gün geçtikçe çeşitlendi¤ine
C) Ödüllerin çok oluşunun onlar› de¤ersizleştirdi¤ine
D) Yazarlar›n dikkat çekmesinde ödüllerin etkili oldu¤una
E) Her eserin bir ödülle taçland›r›lmas› gerekti¤ine

23. Dergilerde yay›mlanan yaz›lar› okuyoruz, ele al›nan
sanatç›lara bak›yoruz, dört beş ad ile karş›laş›yoruz.
Aylar geçiyor, yeni yaz›larda yine dört beş ad, hep onlar.
Roman, öykü, anlat› dendi mi gelişigüzel bir s›ralamayla:
Ahmet Hamdi Tanp›nar, O¤uz Atay, Yusuf At›lgan, Bilge
Karasu, Orhan Pamuk, Hasan Ali Toptaş, ‹hsan Oktay
Anar... Eleştirmenler, akademisyenler, yazarlar hep onlar›n
yazd›klar›n› çözümlemeye girişiyorlar. Bir anlamda sevin-
dirici bir ilgi bu. Hele Tanp›nar’›n, O¤uz Atay’›n yaşad›klar›
dönemde pek az önemsendikleri düşünülürse... Fakat,
bugün yetişen pek çok yeni yazar ve şairimizin aras›nda
bir O¤uz Atay, bir Tanp›nar ç›kaca¤› olas›l›¤›n› da düşün-
meli ve bu anlamda onlar›n bu yaz›lar›na yer vermeli
yazarlar.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Ad› geçen yazarlar›n halk taraf›ndan sevilmedi¤i
B) Dergilerde yaz›lar› ç›kan yazarlar›n say›ca az oldu¤u
C) Eleştirmenlerin, sözü edilen kişiler hakk›nda abartı-

lı yorumlar yaptığı
D) Tanp›nar’la O¤uz Atay’›n günümüzde daha çok sevildi¤i
E) Dergilerde yaz›lar› olanlar›n hep ayn› kişiler oldu¤u

24. ‹nsan›n akl›na neler gelir yazmaya başlad›¤›nda. Herkesi
şaş›rtacak  şeyler yazacakt›r elbette. ‹lgi görecek, konuşula-
cak... ‹ç dünyas›nda başkalar›nda bulunmayan zenginlikleri
irdeleyerek dökecektir yaz›ya. Ben de o y›llar›mda roman
yazsayd›m, kim bilir ne zenginlikler bulurdum iç dünyamda,
ne yarat›c› buluşlar›m olurdu. Düşlerimin s›n›rlar›na bile
varamad›m oysa. Çünkü bu, bir yazar için gerçekleşmesi
imkans›z bir durumdur. ‹lk okudu¤umda bana da şaş›rt›c›
gelmişti ama Borges bile: “Y›llarca, çeşitlemeler ve yeni
buluşlar arac›l›¤›yla iyi şeyler yazd›m; şimdi yetmişimi
aşt›m, hâlâ yazacaklar›m› bitiremedim.” diyor.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Yazarl›k, yazar›n hayal dünyas›n›n s›n›rlar›na ula-
şamad›¤›, tamamlamas› olanaks›z bir süreçtir.

B) Her yazar, okuyucuyu şaş›rtacak farkl› konular› ka-
leme almay› kendine hedef edinmiştir.

C) Yazarlar›n sonsuz hayal dünyas›nda yolculuk yap-
mak için eserlerini okumak gerekir.

D) Ünlü yazarlar, y›llarca u¤raşmalar›na ra¤men iste-
dikleri gibi yazmay› başaramam›şlard›r.

E) Okuyucunun dikkatini çekmek için birçok yazar, ken-
dini de¤iştirmeye çal›şm›şt›r.
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25. (I) Gözlerimizin alabildiği mesafede gökyüzü bir sedef
maviliği içindeydi. (II) Adeta yağmurdan sonraki bir şehir
seması kadar parlaktı. (III) İleride harman yapılan yerlere,
mahallelerin bir göl gibi pul pul gözüktüğü sahaları geçerek
daha uzak mesafelere doğru uzuyordu. (IV) Atlarımızın
ayakları altında biçilmiş otlardan, alt üst edilmiş kuru
topraktan başka bir şey yoktu. (V) Yol bozkır toprağı
ikiye ayırıyor fakat bu, iki üç yüz metre bir mesafede
görülebiliyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede birleşik sözcük kullanılmıştır.
B) II. cümle yapısına göre basittir.
C) III. cümlede ikilemeden yararlanılmıştır.
D) IV. cümlenin yüklemi isim soyludur.
E) V. cümlede tezlik fiiline yer verilmiştir.

26. Gözyaşları şikayettir ama zayıflar için, hastalar ve korkaklar
için, acıya alışmayanlar için. Olgun gönüllerin şikayeti
sabırdır, el bağlamaktır.

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağlaç
B) Edat
C) Niteleme sıfatı
D) Belirtili isim tamlaması
E) Zaman zarfı

27. Sanatçılar, ilhamı göklerden gelen ve devredilmesi gere-
ken bir emanet olarak görürler.

Bu cümle öge sayısı bakımından aşağıdaki cümle-
lerden hangisiyle özdeştir?
A) Çocukluk hayatının en tatsız tarafı arkadaşlarının

kıskançlıklarıydı.
B) Sonbaharın o gizemli eli yapraklara dokunmuştu.
C) Yazar kitabını bir sahil kasabasında yazmıştı.
D) Hüzünlerimin tek sebebi, senin o mağrur bakışların-

dır.
E) “O konuştukça içinde umut çiçekleri açar.” demişti.

28. (I) Anadolu yolları unutulmuş bir şarkı kadar uzundur.
(II) Onlarda bitmeyen bir yolculuk, güneşi kovalar gibi uzak
bir han kapısına ellerini uzatır. (III) Söğütlerin adımına
ayak uyduran develerden telgraf tellerine konan serçe-
lere varıncaya kadar her yerde, yola çıkan bir bekleyişin
uzandığını duyarsınız. (IV) Yolsuz Anadolu’da yolculuk
eden zamandır gönül değil. (V) Araba izleri, telgraf telleri,
güneş gibi sonsuz ve yeknesak bir zaman uzayıp gider.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır.
B) II. cümlenin yüklemi basit zamanlı bir fiildir.
C) III. cümle dolaylı tümleç, özne ve yüklemden oluş-

muştur.
D) IV. cümlede ek fiile yer verilmiştir.
E) V. cümlede belgisiz sıfat kullanılmıştır.
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29. Gecenin geç saatlerinde her şeyin sustuğu, havanın
         I

durulduğu anlarda bir köşeye çekilip şiir okurum. İçime 
               II

dolan mısralarda o mısraların atan kalbini duyarım. 
       III           IV       

Bu duyuş beni benden alır götürür.
        V

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) “saatlerinde” sözcüğü basit yapılıdır.
B) “içime” sözcüğünde aitlik eki vardır.
C) “o” sözcüğü işaret zamirdir.
D) “duyarım” sözcüğü geniş zamanla çekimlenmiş bir

fiildir.
E) “duyuş” sözcüğü adeylemdir.

30. Şiirin eski savaşçılarından biriyim, yorulmadım, yorgun

        I

değilim. Yıllar önce “Evlerle savaşım savaşların en çetinidir.” 
demiştim, şiirle savaşım da çetinlikte evlerle savaştan 

 II             III

geri kalmadı. İlk şiirim 20 Ekim 1935 yılında basıldığına 

       IV

göre ben bu savaşta bu yılın ekiminde otuzbeş yılımı 

V

dolduruyorum.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde 
bir yazım yanlışı yapılmıştır?

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

31. Neye olursa olsun başlamak güzel şeydir. Çünkü her
başlayış bir sonuca varmanın ilk adımıdır. İnsan hedefe
vardığı zaman mesut oluyor, hedefine ulaşamadığında
ise mutlu olamıyor. Onun için başlamanın mutluluğa doğ-
ru yürüyüş olduğunu söylemekte bir hata yoktur. Fakat
attığımız ilk adımlar bizi daima saadete götürmeyebilir.
Bu yolda sadece aklımızı değil kalbimizi de yanımıza
almamız gerekir yani inanmamız şarttır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü türemesi
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz sertleşmesi

32. (I) En çok sevdiğim oyundu çelik çomak. (II) Denizde serin
serin yeller esmeye başlayınca köyü tren istasyonuna
bağlayan iki yanı ağaçlı yollarda dolaşmaya çıkardık,
başımız yukarılarda. (III) Çomak arardık kendimize,
ayıptı ödünç çomak istemek. (IV) Hafif oldu mu çomak,
ayarlayamazsınız vuruşları. (V) Ağır da olursa denge
sağlayamaz insan.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle isim cümlesidir.
B) II. cümle girişik birleşik cümledir.
C) III. cümle bağımlı sıralı cümledir.
D) IV. cümle devrik bir cümledir.
E) V. cümle olumsuz bir fiil cümlesidir.



www.d
og

ru
te

rc
ih

le
r.c

om

YGS DENEME SINAVI TÜRKÇE

Diğer Sayfaya Geçiniz.9

33. Biz seninle 13 Mart 1980 yılında tanışmıştık.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C) Özne eksikliği
D) Çatı uyuşmazlığı
E) Mantık hatası

34. Bir şeyi sevmek ne demektir ( ) Bir şeyi sevmek demek
onu parçalara ayırmamayı önceden kabul etmek demek-
tir ( ) Ondalı-yüzdeli ( )seçmeli-ayırmalı sevmek olur mu
ki ( ) Olmaz diye cevaplıyoruz değil mi o zaman Türkçeyi
sevmek ne demektir sorusunu da cevaplayalım ( ) Onun
bir ses veren parçasından sesler veren cümlesine kadar
nesi varsa hepsini kucaklamak demektir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (?) (:) (,) (?) (.) B) (?) (.) (,) (?) (:)

C) (.) (;) (–) (…) (.) D) (:) (“) (;) (”) (;)

E) (!) (,) (,) (?) (…)

35. (I) Günümüzde, her geçen gün, gelişen bilim ve teknolojinin
›ş›¤›nda, insanlar e¤itimin öneminin fark›na biraz daha
varmaktad›r. (II) Çünkü toplumlar›n gelece¤i, gelecek-
teki konumu, kendini yenileyebilme kabiliyeti gibi hayati
önem taş›yan özelliklerin temel besleyicisi e¤itimdir.
(III) Ülkemizde son y›llarda e¤itim alan›nda bir iyileşme
görülmektedir. (IV) E¤itim sisteminin temel amac› ise
insan› e¤itmek ve geliştirmek oldu¤u kadar onu hayata
da haz›rlamakt›r. (V) Bireylere e¤itilme olana¤› sa¤layan
en önemli sosyal kurumlar, bu amaçla düzenlenmiş
olan okullard›r. (VI) Hata götürmez derecede önemli bir
konu olmas›ndan dolay› okullardaki e¤itim uygulamalar›,
yap›lacak her şeyin belirlendi¤i bir program çerçevesinde
yürütülmektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

36. (I) Sanat eserine toplumsal bir sorumluluk yüklemek
gerekir. (II) Sanatç› eserinde sosyal fayday› ön plana
ç›karmal›d›r. (III) Bu şekilde oluşturulacak eserler saye-
sinde sanat, topluma bir ad›m daha yaklaş›r; sanatç› ile
toplum aras›ndaki mesafe de ortadan kalkar. (IV) Ahmet
Mithat Efendi toplumsal faydan›n önemini kavrayan ilk
yazarlar›m›zdand›r. (V) Kaleme ald›¤› tüm eserlerde,
topluma faydal› olmay› amaç edinmiştir. (VI) Bu u¤urda,
eserinin ak›ş›n› keserek eserin edebi anlamda de¤er
kaybetmesini bile göze alm›şt›r.

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

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.
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37. Hava ya¤murlu, şimşek çakacakm›ş gibi çat›k kaşl› bulutlar... 
Köyün üstünde tavan› and›ran kal›n bir sis tabakas›... Köy
yoluna sap›yorum. Çamlar giyinik, öteki a¤açlar ç›r›lç›plak.
Neu Fehrland köyünü görmeye gidiyorum. Ortas›ndan
kanal geçiyormuş bu köyün. Yeni yap› evlerde 1200 kişi
yaş›yormuş. Heinrich - Heine yolunun sonu ormanl›k bir
alan. Sa¤ taraf›mda ise bahçe kap›lar›, tek katl› evler,
çal›lar... Bir ç›kmaz sokak olan bu yolu, günde iki kez
gidip gelece¤im.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine
yer verilmemiştir?
A) Kişileştirmeye
B) Eksiltili cümlelere
C) Betimleyici ögelere
D) Benzetmeye
E) Duyular aras› aktar›ma

38. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş
cümlesi olmaya en uygundur?
A) Bu eseri oluşturan sanatç›n›n sahne, ›ş›k ve müzik

gibi ögeler konusunda fazla bilgisi yokmuş.
B) Daha do¤rusu bu tutum, kitab›n bir bütün olarak

de¤erlendirilmesini sa¤l›yor.
C) Sonralar› hangi denize baksam böyle sürü halinde

geçen yunuslar canlan›rd› gözümde.
D) Bir düşünceyi özetlerken üzerinde durulmas› gere-

ken durumlar bu kadard›r.
E) Sanat eseri, d›ş dünyada var olan gerçe¤i, oldu¤u

gibi yans›tmamal›d›r.

39. Görsel sanatlar içerisinde insana en yak›n olan tür tiyatro-
dur. Tiyatro bir ihtiyaçtan do¤muştur. Bir filmi yüzy›l sonra
izleyebilirsiniz ama sahnede sergilenen oyunun tekrar›
yoktur. Tiyatro, unutamad›¤›n›z ilk aşk›n›z gibi insanda
hayat boyu kalacak bir iz b›rak›r. Bütün bu sebeplerdendir
ki tiyatronun etkisi di¤er görsel sanatlar›nkinden çok daha
farkl›, çok daha fazlad›r.

Bu parçanın anlatımında ağır basan anlatım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aç›klay›c› anlat›m
B) Betimleyici anlat›m
C) Öyküleyici anlat›m
D) Destans› anlat›m
E) Tart›şmac› anlat›m

40. Düz yaz›, yazar›na s›n›rs›z bir özgürlük ortam› sa¤larken
ayn› zamada okuruna da yeni ufuklar açabilecek, onu
bilgilendirip ona yol gösterebilecek bir yap›ya sahiptir.
Bu yönüyle şiirle düz yaz› aras›nda keskin ve belirgin bir
çizgi vard›r. Şiir, düz yaz›dan farkl› olarak sadece duy-
gulardan beslenir. Semboller ve ça¤r›ş›mlarla yaln›zca
estetik zevki ön plana ç›kar›r. Bu nedenle ----

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilemez?
A) şiiri okuyanlar›n ondan fayda beklemeleri do¤ru

olmaz.
B) şairlerin mant›klar›n› de¤il yüreklerini dinleyerek ka-

lem oynatmalar› gerekir.
C) şiir okuyan kişinin duygusal bir ruh haline bürünme-

si normaldir.
D) içinde bar›nd›rd›¤› ifadelerle kendisini okuyan kişi-

lere yol gösterir.
E) m›sralar›nda yüre¤imizin derinliklerine uzanan ifa-

delere rastlamak son derece do¤ald›r.

TÜRK ÇE TES Tİ BİT Tİ.
SOS YAL Bİ LİM LER TES Tİ NE GE Çİ NİZ.
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YGS DENEME SINAVI

SOSYAL BİLİMLER TESTİ
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.

1. Milletlerin tarihleri, genel insanlık tarihi içindeki tecrübe-
lerinin, birikimlerinin ve milli varlıklarının yorumlanma-
sıyla önem kazanmaktadır. Bu nedenle bir milletin özel
tarihinden bahsederken, dünya tarihine de göz atmak
gerekmektedir.

Bu bilgilere göre;

I. Diğer milletlerden bağımsız bir tarih süreci yaşan-
mamıştır.

II. Her milletin tarihinde dünyayı topyekün değiştirecek
hadiseler yaşanmıştır.

III. Bir milletin tarihi, dünya tarihine giriş mahiyetindedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

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

2. Tunç Devri’nde Anadolu ve Mezopotamya arasında canlı
bir ticaret başlamıştır. Bu devirde yazı Asurlu tüccarlar
vasıtasıyla Anadolu’ya getirilmiş ve M.Ö 2000’li yıllarda
Tunç Devrin’den itibaren Anadolu Tarihi Devirlere girmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Anadolu tuncu Mezopotamya’dan daha önce kul-
lanmıştır.

B) Anadolu yazıyı Mezopotamya’dan önce kullanmıştır.

C) Ticaret sonucunda Asurlular ücretli asker tutmuşlardır.

D) Anadolu tarih öncesindeki devirleri sırasıyla yaşa-
mamıştır.

E) Anadolu Mezopotamya’ya göre daha gelişmiş bir
kültür yapısına sahiptir.

3. Mısırlılar çok tanrılı bir inanışa sahiplerdir. Tanrılarını
insan ve hayvan şeklinde düşünmüşlerdir. Bundan dola- 
yı tanrılarına barınacakları tapınaklar inşa etmişler ve
hayvan heykelleri yapmışlardır. Bu egemen inanca karşı
Kral IV. Amenofis ve Kraliçe Nefertiti Mısır’a tek tanrılı
inancı getirmeye çalışmış fakat başarılı olamamışlardır.
Aynı zamanda Mısır’da ölümden sonraki hayatın varlığına
da inanılmıştır.

Bu bilgilere göre;

I. dini alanda reform yapılmak istendiği,

II. dini hayatın mimari anlayışı etkilediği,

III. ülke yönetiminde teokratik yapının geliştiği

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

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

4. Köktürkler İpek Yolu’nun denetimi için Akhunlara kar-
şı Sasanilerle işbirliği yaparak Akhunların yıkılmasını
sağlamış, ardından Bizansla ittifak kurarak Sasanileri
yıpratmışlardır.

Bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Köktürklerin milli çıkarlarına göre hareket ettiğine
B) Orta Asya’daki en güçlü devletin Köktürkler olduğuna

C) İpek Yolu’nun birçok devlet için çıkar odağı olduğuna

D) Dış politikada Köktürkler için tek aracın savaş olma-
dığına

E) Köktürklerin dış politikasında değişikliklerin olduğuna
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5. I. Kabileler halinde yaşamaları

II. Göçebe hayat sürmeleri

III. Çok çeşitli inançların varlığı

IV. Haram aylarında Ukaz panayırının düzenlemesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Cahiliye Döneminde 
Arapların siyasi birlik kuramamalarında etkili olmuştur?

A) Yalnız IV B) I ve III C) II ve III

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

6. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Emevilerin milliyetçi
bir yapıya sahip olduklarına kanıt değildir?

A) Başkentin Kufe’den Şam’a taşınması
B) Arapçanın resmi dil ilan edilmesi

C) Arap olmayan Müslümanlardan haraç ve cizye ver-
gisinin alınması

D) İlk Arap parasının bastırılması

E) Mevali politikasının uygulanması

7. İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Ortodoks
Kilisesi’ni himaye altına almış ve yeniden canlandırmıştır.
Ayrıca Ermenilerin de dini alanda teşkilatlanmalarına
olanak sağlamıştır.

Buna göre Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetinin;

I. Katolik Kilisesine karşı, Ortodoks Kilisesini denge 
unsuru olarak kullanmak,

II. Reform hareketlerinin himayesi altındaki Ortodoksları
etkilemesini engellemek,

III. Katolik Kilisesi’nin Endülüjans gelirlerine el koymak

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

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

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

8. Rusya, Balkanlarda Slav ırklarından olanları kendi liderliği
altında toplamak amacını taşıyan panslavizm politika-
sını hayata geçirmek için Balkanlar’da yaşayan Slav ve
Ortodoksları Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaya baş-
lamıştır. 1875’ten itibaren Balkanlarda Bosna-Hersek,
Sırbistan ve Bulgaristan’da isyanlar çıkarmıştır. Rusya’ya
Almanya, Avusturya, İtalya ve Fransa destek vermişse
de İngiltere, Rusya’nın Osmanlı üzerinde baskı kurmaya
çalışmasından çekindiği için Balkan sorununa çözüm
getirmek amacıyla İstanbul (Tersane) Konferansını top-
lamıştır. Osmanlı Devleti de bu gelişmeleri dikkate alarak
Konferansın çalışmalarına başladığı sırada Meşrutiyeti
ilan etmiştir.

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin Meşrutiyeti
ilan etmekle;

I. Avrupalı devletlerin iç işlerine müdahalesini engel-
lemek,

II. Cumhuriyet rejimini yönetime hakim kılmak,

III. Azınlıkların devlete olan bağlılığını artırmak

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söyle-
nebilir?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

9. Sokullu Mehmet Paşa Don ve Volga nehirlerini bir kanalla
birleştirerek Karadeniz ile Hazar Denizi arasında bağlantı
kurmayı düşünmüştür.

Buna göre Don-Volga Projesiyle aşağıdakilerden
hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A) Hint okyanusundaki Portekiz etkisini ortadan kal-
dırmak

B) Rusya’nın güneye inmesini engellemek

C) İpek Yolu ticaretini canlandırmak

D) İran’la mücadelede donanmayı kullanmak

E) Orta Asya Türkleri ile iyi ilişkiler kurmak
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10. Sürekli isyan eden ve eğitim yapmak istemeyen Yeniçeri
Ocağı, halkın, esnafın, medrese öğrencilerinin, topçu
birliklerinin Sancak-ı Şerif altında toplanarak padişaha
destek vermesiyle II. Mahmut tarafından 1826’da kaldır-
mıştır.

Buna göre;

I. Padişahın merkezi otoritesinin arttığı,

II. yeniliklerin önünün açıldığı,

III. Batılı tarzda yeni ordunun kurulduğu

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

11. II. Meşrutiyetin ilanıyla Kanun-i Esasi’de yapılan 
aşağıdaki değişikliklerden hangisi kanun üstünlüğü 
ilkesinin pekiştiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Hükümet Bakanlar Kuruluna karşı sorumlu olacak
B) Padişah Mecliste anayasaya bağlılık yemini etme

yükümlülüğünde olacak

C) Padişahın meclisi açma-kapama yetkisi sınırlandı-
rılacak

D) Uluslararası antlaşmalar Mebusan Meclisi’nin ona-
yından sonra yürürlüğe girecek

E) Mebusan ve Ayan Meclisleri padişahtan izin almadan
yasa önerme hakkına sahip olacak.

12. I. Balkan Savaşı sonrasında Ege adalarının geleceği ve
Arnavutluk’un sınırlarının çizilmesi işi büyük devletlerin
kararına bırakılmıştır.

Bu maddenin kabul edilmesi;

I. Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayıldığının,

II. Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde egemenlik
haklarını koruyamadığının

III. Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü
savunduğunun

durumlarından hangilerinin göstergesidir?

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

D) I ve III E) II ve III

13. Londra Antlaşması’nın imzalandığı sırada İtalyan Dış
İşleri Bakanı Cont Sforza ve Bekir Sami Bey arasında
imzalanan antlaşmada İstanbul Hükümeti’nin yardımı
olmadan Antalya, Burdur, Muğla ve Isparta Sancaklarında
ekonomik gelişimi sağlamak için işbirliği yapmaya karar
verilmiştir.

Bekir Sami Bey’in İtalyan Dış İşleri Bakanı ile imza-
ladığı bu antlaşmanın TBMM tarafından kabul edil-
memesinde;

I. antlaşmanın İtalya’ya ekonomik ayrıcalıklar tanıması,

II. bağımsızlık düşüncesinden taviz verilmek istenme-
mesi,

III. Misak-ı İktisadinin uygulanmaya konması

nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

14. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,

– Bölgedeki Müslüman Türk nüfus hiçbir suretle göç
etmeyecek

– Derhal dini, ekonomik, sosyal ve ilmi alanda örgüt-
lenmeye gidilecek

– Doğu illerinin saldırıya uğraması durumunda silahlı
savunma yapılacak

kararlarını kabul etmiştir.

Bu maddeler dikkate alındığında Şark Vilayetleri 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin öncelikle aşağıdaki-
lerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir?

A) Ulusal egemenliğe dayalı bir devlet kurmak
B) Bölgenin milli yapısını muhafaza etmek

C) İslamcılık düşüncesini devlet politikası haline getirmek

D) Düzenli ordunun kurulmasına yardımcı olmak

E) Azınlıkların bölge dışına göç etmesini engellemek
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15. Atatürk’ün “Bizim görüşümüz kuvvetin, kudretin, ege-
menliğin ve idarenin doğrudan doğruya halka verilmesidir
ve halkın elinde bulundurulmasıdır. Yine şüphe yok ki
bu, dünyanın en kuvvetli esası ve ilkesidir.” sözü;

I. Cumhuriyetçilik

II. Milliyetçilik

III. Halkçılık

ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

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

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

16. Son yüzyılda, özellikle sanayi devriminin hemen ardından
başlayan yoğun sanayileşme süreci, kentleşme ve nüfus
yoğunluklarının artması, doğanın ve doğal yaşamın hızla
bozulmasına yol açmıştır. Yeryüzünde yaşayan birçok
canlı türü doğal ortamlarından kopartıldıkları için yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ekolojik denge,
çeşitli kimyasal sanayi atıklarıyla giderek bozulmuş ve
hızla bozulmaya devam etmektedir. Bu süreç Dünya’da
yaşayan insan dahil, tüm canlıların sonunu getirecektir.
Bu sorun sanayileşmiş tüm ülkeleri ilgilendirmektedir.

Yalnızca paragrafa göre doğal dengenin bozulmasında
etkili olan temel etkenler aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

A) Tarımsal faaliyetler – Hayvancılık
B) Kentleşme – Ulaşım

C) Turizm – Ticaret

D) Sanayileşme – Nüfus artışı

E) Deprem – Volkanizma

17. İzohips yöntemiyle çizilmiş bir topografya haritasında;

– Eğriler arasında yükselti farkının fazla olduğu

– Eğrilerin bazı yerlerde birbirlerine çok yakın uzandığı

– Harita üzerinde göllerin bulunduğu

– Akarsuyun denize ulaştığı yerlerde kıyı çizgisinin
denize doğru çıkıntı yaptığı

– Kıyıda izohipslerin sıklaştığı

görülmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kapalı çukurlar vardır.
B) Haritanın ayrıntıyı gösterme gücü azdır.

C) Akarsu ağızlarında haliçler vardır.

D) Kıyıda uçurumlar bulunmaktadır.

E) Haritada gösterilen arazinin bazı yerlerinde eğim
fazladır.

18. Coğrafyacı Ahmet, araştırma yaptığı yerin özellikleri ile
ilgili;

– Ekvator’un 5883 km kuzeyinde olduğunu

– Yerel saati Türkiye’nin en batısının yerel saatinden
128 dakika ileri olduğunu

– Güneş ışınlarının yıl içinde yatay düzleme dik açı ile
gelmediğini söylemiştir.

Buna göre, bu bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
kesin olarak söylenemez?

A) Kuzey yarım kürededir.
B) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer almaktadır.

C) Denize kıyısı bulunmaktadır.

D) Güneyine doğru çizgisel hız artmaktadır.

E) Türkiye’nin kuzey doğusunda yer almaktadır.
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19. I. Madrid’de Güneş’in Ankara’dan geç batması

II. Güneş ışınlarının Moskova’ya, İzmir’e göre daha
küçük açıyla gelmesi

III. Alize rüzgarlarının ABD’nin doğusunda hareket yönü-
nün sağına sapması

IV. Pekinde yerel saatin Atina’dan ileri olması

Yukarıdakilerden hangilerinin, Dünya’nın eksen hare-
ketinin dönüş yönünün değişiminden etkilenmesi 
beklenir?

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

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

20. Aşağıda Dünya Temmuz ayı izoterm haritası verilmiştir.

0°

0°

10°

10°
–10°

20°

20°

30°

30°

0°

Ekv

Yukarıdaki haritaya bakılarak aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılamaz?

A) En sıcak yerler Yengeç Dönencesi üzerindeki
karalardır.

B) En düşük sıcaklıklar GYK’dedir.
C) Dünya üzerinde 30°C’den yüksek sıcaklıklara sahip

yerler bulunmaktadır.
D) GYK’de kıtaların doğu kıyılarında soğuk okyanus

akıntıları etkili olmaktadır.
E) KYK’de sıcaklık ortamaları GYK’ye göre daha yük-

sektir.

21. 

Z

Y

X

T

Yukarıdaki haritada verilen X, Y, Z ve T merkezlerinin 
21 Haziran’da gündüz süreleri ve güneş ışınlarının 
düşme açıları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi doğrudur?

Gündüz Süresi
Güneş Işınlarının

Düşme Açısı

A) En uzun X
merkezindedir.

Tüm merkezlerde 
aynıdır.

B) En uzun T
merkezindedir.

En küçük Z 
merkezindedir.

C) En uzun X
merkezindedir.

En büyük Y 
merkezindedir.

D) Tüm merkezlerde
eşittir.

En küçük T 
merkezindedir.

E) En kısa T
merkezindedir.

Tüm merkezlerde 
aynıdır.

22. Kutay: Hafta sonu Manisa’nın Soma ilçesindeki linyit
yataklarını görmeye gittik. Buradaki görevli linyitin paleozoik
dönemde yaşamış bitki ve hayvanların kalıntılarının yerin
altında birikmesiyle oluştuğunu ve Linyit’in günümüzde
termik santrallerde kulanıldığını söyledi.

Aydemir: Görevli bir hata yapmış olmalı.

Çünkü ……………………………………………………

Aydemir aşağıdakilerden hangisini söylerse Kutay’a
doğru bilgi vermiş olur?

A) Linyit yatakları volkanizma sonucu oluşmuştur.

B) Türkiye’de paleozoikte oluşan arazi bulunmamaktadır.

C) Linyit yatakları senozoik dönemde oluşmuştur.

D) Paleozoik dönemde oluşmuş kömür yatakları bulun-
mamaktadır.

E) Linyit termik santrallerde kullanılmamaktadır.
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23. Sürekli rüzgarlar Alize, Batı ve kutup olmak üzere üçe
ayrılır.

I. 60°

30°

II. 30°

0°

III. 30°

60°

IV. 0°

30°

Buna göre, yukarıdaki kuşaklardan hangilerinde Alize 
rüzgarları ve esiş yönleri doğru olarak verilmiştir?

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

D) I ve IV E) I ve III

24. 
III

II

I

Harita üzerinde işaretli yerlerde görülen bitki türleri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III
A) Muson

ormanları
Maki Çayır

B) Geniş yapraklı
ormanlar

Karışık 
ormanlar

Tayga 
ormanları

C) Muson
ormanları

Maki Tayga 
ormanları

D) Geniş yapraklı
ormanlar

Karışık 
ormanlar

Çayır

E) Muson
ormanları

Bozkır Tayga 
ormanları

25. Yasemin: Cennet-cehennem obruklarının oluşumunda
karstik yapı etkilidir. Mağara tavanlarının çökmesi sonu-
cunda oluşmuştur. Turistik çekilciliği fazla olduğu için çok
sayıda insan buraya gelmektedir.

Buket: Japonya’daki Ontaki volkanının halen aktif oldu-
ğunu, 2014 yılının Eylül ayında bir patlama gerçekleştiğini
ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini öğrendim.

Gaye: Ürgüp-Göreme’deki peribacaları, Türkiye’deki en
önemli doğal güzelliklerden biridir.

Yağmur: Şili’de yer alan kaplıcalara çok sayıda yerli
yabancı turist gelerek buradaki sıcak sulardan yarar-
lanmaktadır.

Yukarıdakilerden hangilerinin oluşumunda dış kuv-
vetlerin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yasemin ve Buket
B) Gaye ve Yağmur

C) Yasemin ve Gaye

D) Buket, Yağmur ve Gaye

E) Buket, Gaye ve Yağmur

26. Türkiye’de dağınık yerleşmenin yaygın olarak bulun-
duğu bir yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Yerşekilleri engebeli olduğu için gerçek alan ile
izdüşüm olan arasındaki fark fazladır.

B) Meskenlerde yapı malzemesi olarak ahşap kullanılır.

C) Çay tarımı yaygındır.

D) Su kaynakları yetersizdir.

E) Konutlar arası mesafe fazladır.

27. I. Avrupa Birliği bölgesi

II. Aktif deprem bölgeleri

III. NATO bölgesi

IV. Akdeniz iklim bölgesi

Yukarıda verilen bölge örneklerinden hangilerinin 
sınırlarının daha kısa sürede değiştiği söylenebilir?

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

D) II ve IV E) III ve IV
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28. Her gün mahkemelerde gösterilen bir çabayı, bir duruş-
mada bir olayın nasıl olup bittiğini anlamak için nasıl
uğraşıldığını gözümüzde canlandıralım. Üzerinden uzun
bir süre geçmemiş olduğu ve yargıcın yemin verdirerek
dinleyebileceği görgü tanıkları bulunduğu halde olayın
nasıl ve niçin geliştiğini anlamak her zaman kolay olma-
yabilir. Dünkü ya da bir önceki günkü olaylar değil de, bir
yüzyıl ya da bin yıl öncekiler söz konusu olduğunda ve
günlük olaylar değil de felsefi düşünceler incelendiğinde
karşılaşılan güçlükler kim bilir kaça katlanır? Erişilebilen
felsefi belgeler ve kitapların yol göstericiliğine güvenmek
ussal bir başlangıç olsa da, bu belge ve kitapların kendi
içindeki ussallığı nedeniyle doğru ya da yanlış olduklarının
kesin olarak belirlenememesi, felsefi düşünceler birikiminin
gizli kalmış köşelerinin aydınlatılmasını zorlaştırmıştır.

Buna göre felsefi düşüncelerin incelenmesi konu-
sunda yaşanan zorluğun nedeni, felsefenin aşağıdaki
niteliklerden hangisine dayandırılmıştır?

A) Refleksifliğe B) Tümelliğe

C) Subjektifliğe D) Kümülatifliğe

E) Rasyonelliğe

29. Alman filozof Kant, yaşamının sonlarına doğru yazdığı bir
mektubunda, yaşamı boyunca yaptığı çalışmaları geriye
bakarak değerlendirirken, çalışmalarının şu üç soruya
dayandırılabileceğini açıklamıştır:

1. Ne bilebiliriz?

2. Ne yapabiliriz?

3. Neye inanabiliriz?

Buna göre Kant, sorduğu ilk soruyu temele alan fel-
sefi disipline ilişkin aşağıdaki görüşlerden hangisinin 
temsilcisi olmuştur?

A) Rasyonalizm B) Kritisizm

C) Empirizm D) Pozitifvizm

E) Entüiyonizm

30. “Gerçek felsefeye sığınıyorum, çünkü yalnız o, kişilerin
ve toplumların yaşamındaki doğruluğun ne olduğunu
bize gösterebilir ve şunu bildirmeyi gerekli görüyorum;
doğru ve gerçek felsefeye dayananlar, devletlerin başı-
na geçmedikçe ya da devletlerin başındakiler tanrıların
yardımıyla gerçek filozoflar olmadıkça insanların çektiği
sıkıntılar bitmez.” diyen Platon ideal yönetim biçimi ve
devlet anlayışını temellendirmiştir.

Buna göre Platon’un ideal devlet anlayışına ilişkin
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Filozofların iktidarda olması gerekliliğini savundu-
ğu

B) Siyasi yapılanmanın sınırlarını bilgelik sevgisiyle
çizdiği

C) Filozofların yönetimde olabilmesi için tanrısal bir güçle
kutsanmaları gerektiği

D) Toplumsal sorunların çözümünde felsefenin yadsı-
namayacağı

E) Ütopik bir siyasi örgütlenme biçimi ileri sürdüğü

31. Güzel konuşma (retorik); inandırma, kandırma, doğru
ya da yanlış bir bilgiyi aşılama yöntemidir. Diyalektik ise
karşılıklı konuşarak doğru bilgiye, her zaman geçerli olan
değerlere yönelme yöntemidir. Bu iki yöntemin ortaya
çıkışı ve birbiriyle çatışması İlk Çağ’a dayanır. Ünlü sofist
Protagoras’ın retoriğine karşı ünlü rasyonalist Sokrates’in
diyalektiği doğru bilgiye ilişkin ilk olan ancak karşıt olan
görüşlerin ileri sürülmesini olanaklı kılmıştır.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi retorik yönte-
mini diyalektik yöntemden ayıran bir nitelik olamaz?

A) Genel-geçer bilgileri üretme
B) Rölativizme dayanma

C) Her bilgiyi insana dayandırma

D) Toplumsal prestij sağlama

E) Fayda sağlayan bilgileri temellendirme
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32. Kimi filozofların duyulara karşı, bir algılama ve bilgilenme
aracı olarak duydukları güvensizlik ve kuşku; bir insanın
herhangi bir şey öğrenip öğrenemeyeceğinin sorgulan-
masına neden olmuştur. Bu sorgulama ise kuşkuların
iyice çoğalıp yayılmasına ve öğrenip öğrenemeyeceğimiz
herhangi bir şeyin var olup olmadığının bile sorgulanma-
sına yol açmıştır. Epistemolojik alanda yeşeren kuşku
böylece ontolojik alana sıçramış ve yalnız insana dair
değil evrene dair olan her şeyin temelini sarsmıştır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ontolojik kuşku sonucu
ortaya çıkan ve evrene dair her şeyin temelini sarsan
görüşe uygundur?

A) Genel-geçer bilgilere ulaşmak mümkün değildir.
B) Kuşkuyu araç olarak kullananlar kuşku edilmeyen

bir şeye ulaşabilir.

C) Herhangi bir şeye ilişkin sorgulamalar o şeyin varlı-
ğının kanıtıdır.

D) Duyu organları doğru bilgiyi elde etmede yetersizdir.

E) Bir şeyin gerçekte var olmadığı yadsınamaz.

33. Demokritos yokluktan olgusal bir varlığın oluşamayacağı
görüşündeydi. Ona göre varlık olarak bulunan her şey
olgusaldır ve her türlü olgusal oluşum da kendisiyle aynı
nitelikteki varlıklara dayanmaktadır. Bu durumu arkheyi
temele alarak açıklayan Demokritos tüm varlıkların ark-
hesinin atom olduğunu savunmuştur.

Demokritos’un görüşleri, aşağıdaki ontolojik görüş-
lerin hangisinin temelini oluşturmaktadır?

A) İdealizm B) Materyalizm

C) Pozitivizm D) Fenomenoloji

E) Düalizm

34. “İnsan özgürlüğe mahkumdur.” der. J.P Sartre. Ona göre
ancak özgür insan kendi değerlerini yaratarak kendi özünü
gerçekleştirebilir. İrade ve bilinç, insanın kendi özünü
gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu özgürlüğün teme-
lidir. Bu temel, insanın önceden belirlenmiş bir özünün
ve tüm insanlar için geçerli olan bir değerler sisteminin
olmadığını gerekçelendirmektedir.

J.P. Sartre’ın ahlak felsefesine ilişkin verilen görüşleri
temelinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanlık için iyi olarak nitelendirilen değerlere akıl
yoluyla ulaşılır.

B) Özgür insanın belirlediği ahlak ilkeleri herkes tara-
fından bilinebilir.

C) İnsanın bilinçli bir varlık olarak dünyaya gelmesi,
kendi özünü doğuştan belirler.

D) Evrensel anlamda kabul edilebilirliği olan ahlaki yasa-
lardan söz edilemez.

E) İnsanın özgür olup kendi özünü gerçekleştirebilme-
sinin tek yolu geçerli bir değerler sisteminin varlığına
bağlıdır.

35. Schelling; “Sanatçı; yaratıcı olan Tanrı’yı bilinçsiz olarak
izler, ancak onun yaptıklarını taklit etmek yerine, yeniden
orijinal şeyler yaratır.” diyerek sanata ilişkin görüşlerini
belirtir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Schelling’in
görüşlerine ters düşer?

A) Sanat, insanın iç dünyasının dış dünyaya yansı-
masıdır.

B) Her sanat eseri, onu ortaya koyan sanatçıyı anlatır.

C) Güzel olana ilişkin ortak bir estetik yargıdan bahse-
dilemez.

D) Estetik değer, yalnızca estetik özne tarafından akta-
rılabilir.

E) Sanatçı mükemmelliği ve güzelliği doğada aramalıdır.
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36. I. İnsan bu dünyada yapılan tüm işlerinden hesaba
çekilecektir.

II. Ahirette herkes yaptığının karşılığını görecektir.

III. İman edip yararlı işler yapanlar, içinde sonsuz mutluluk
olan ve hayal bile edilemeyen nimetlerin bulunduğu
cennete gireceklerdir.

IV. Cennet ve cehennem hayatı sonsuza dek sürmeye-
cektir.

V. Ölüm sonrası başlayıp ebediyen sürecek olan hayata 
ahiret hayatı denir.

Yukarıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir bilgi 
değildir?

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

37. Her canlının bir sonu olduğu gibi içinde yaşadığımız evre-
nin de bir sonu olacaktır. Evrenin varlığının sona ermesi
İsrafil adlı meleğin “sûr”a üflemesiyle gerçekleşecektir.
Kur’an-ı Kerim’de kıyametin kopması şu şekilde anla-
tılmaktadır: “Gök yarıldığı, yıldızlar dağılıp döküldüğü,
denizler fışkırtıldığı ve kabirler altüst edildiği zaman herkes
yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını
bir bir anlar.” Sûra ikinci kez üflenmesiyle dünya hayatında
yaşamış tüm canlılar tekrar diriltileceklerdir. İslam inancına
göre bu diriliş ruh ve beden ile olacaktır. “Mahşer” adı
verilen yerde insanların toplanmalarından sonra ken-
dilerine dünyada iken yaptıkları işlerin yazılı olduğu bir
defter verilecek ve hesaba çekilecektir. Allah, Kur’an-ı
Kerim’de yaptıklarımızın mizanla ölçülüp değerlendiril-
mesi konusunda şu bilgiyi verir: “Biz kıyamet gününde
adalet terazileri koyacağız. Orada hiçbir kimse herhangi
bir haksızlığa uğratılmayacaktır. Bir hardal tanesi kadar
bile olsa getirir, mizana koyarız. Hesap görücüler olarak
biz yeteriz.”

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda sırasıyla aşağıda-
kilerden hangi kavram dizisi doğrudur?

A) İsrafil - Sûr - Haşr - Amel Defteri - Mahşer - Mizan
- Hesap - Ceza veya Mükâfat

B) İsrafil - Sûr - Haşr -  Hesap - Mahşer - Amel Defteri
- Mizan - Ceza veya Mükâfat

C) Haşr  - İsrafil - Sûr- Mahşer - Amel Defteri - Mizan -
Hesap - Ceza veya Mükâfat

D) İsrafil - Sûr - Haşr - Mahşer - Amel Defteri - Mizan -
Hesap - Ceza veya Mükâfat

E) İsrafil - Sûr - Haşr - Amel Defteri - Mizan - Hesap –
Mahşer - Ceza veya Mükâfat

38. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının bireysel ve
toplumsal hayat üzerindeki olumlu etkisinden biri
değildir?

A) Ahirete inanan insan, ölümü yeni bir hayatın baş-
langıcı bilir ve ölüme hazırlıklı olmaya gayret eder.

B) Bu dünyada birtakım sıkıntı ve haksızlıklara maruz
kalanlar, ahirete iman sayesinde teselli bulma imka-
nına sahip olamazlar.

C) Ahirete inanan kişiler davranışlarını sürekli olarak
kontrol altında tutarlar. Kötülüklerden kaçınıp iyi ve
güzel davranışlara yönelirler.

D) Ahirete inanan kişi, salih amel yapmaya gayret eder.
Böylece kendine ve topluma faydalı birey olur.

E) Ahiret inancı bireyin daha huzurlu ve mutlu olmasına
katkı sağlar.

39. Kader inancının insan hayatındaki yeri ve önemi aşa-
ğıdaki seçeneklerin hangisinde dile getirilmemiştir?

A) Kadere inanan insan, varlıklar ve olaylar karşı-
sında; yalnızlık, çaresizlik, tembellik ve korku gibi
duyguların mahkûmu olmaz.

B) Hiçbir şeyin başıboş ve gayesiz olmadığını, her şeyin
Allah’ın bilgisi dâhilinde olduğunu bilir ve felaket anla-
rında soğukkanlı, dirençli, sabırlı ve iyimser olur.

C) Haksızlığa göz yumup kaderimde ne ise o olur der
ve böylece teslim olanlardan olur.

D) Cimri olmaz; çünkü fakirlik korkusu taşımaz. Kibirli
ve bencil olmaz; çünkü haddini bilir. Para, mal, mevki
vs. hırsının ve kıskançlığın esiri olmaz; çünkü bu
hayatın geçici olduğunu bilir.

E) Tüm evrenin Allah tarafından yaratıldığını bilir. Varlıkları
olduğu gibi benimser. Canlı cansız tüm varlıklara karşı
güçlü bir sorumluluk bilinci kazanır. Bu sorumluluk
bilinci ile yapıcı olur. Düşünce, söz ve davranışları
ile bir başkasına zarar vermekten kaçınır.
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40. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir tanım
değildir?

A) Peygamberler insanların eğitilmesinde Allah’ın
görevlendirmiş olduğu örnek kişilerdir.

B) Peygamberler, Allah’tan aldıkları buyrukları insanlara
yalnızca aktarırlar.

C) Peygamberler, Allah’tan aldıkları buyrukları uygula-
yarak örnek olurlar.

D) İnsanların örnek alabilmesi için Allah peygamberleri
insanların arasından seçmiştir.

E) Bir ayette Peygamberin örnekliği şöyle anlatılır:
“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizler için Allah’a ve
ahiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah’ı çok
zikredenler için en mükemmel bir örneklik vardır.”

41. Estetik; hem sanatsal hem de doğal güzelliği konu edi-
nirken, sanat felsefesi yalnızca sanatsal güzelliği, yani
sanatçının etkinliği sonucu ortaya çıkan sanat eserindeki
güzelliği konu edinir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece estetiğin
konu alanında yer alır?

A) Taç Mahal B) İguaçu Çağlayanı

C) Mısır Piramitleri D) Carmen Operası

E) Sümela Manastırı

42. Tanrı’nın varlığına ilişkin, birçok filozof ve bilim insanı
çeşitli görüşler ileri sürmüş, var olup olmadığına ilişkin
kanıtlamalara girişmişlerdir. Ancak bazıları bu konuda
herhangi bir taraf tutulamayacağını, Tanrı’nın var olup
olmadığı konusunda kesin bir cevaba ulaşılamayacağını
söyleyerek nötr kalmıştır.

Buna göre Tanrı’nın var olup olmadığı konusunda kesin
bir cevaba ulaşılamayacağını savunanlar aşağıdaki
görüşlerden hangisini desteklemektedir?

A) Teizm B) Ateizm

C) Deizm D) Panteizm

E) Agnostisizm

43. Evrende olup biten her şeyin belli gerekçeleri olduğunu
savunan bu akıma göre, insan ahlaki olarak özgür bir
iradeye sahip değildir ve ahlaki eylemlerini gerçekleşir-
mede çeşitli nedenler tarafından yönlendirilir.

Parçada ifade edilen ahlaki görüş aşağıdakilerden
hangisidir?

A) İndeterminizm B) Otodeterminizm

C) Fatalizm D) Determinizm

E) Liberteryanizm

44. Var olan her şeyi düşünceye bağlayıp ondan türeten,
düşünce dışında nesnel bir gerçekliğin olmadığını savunan
Platon, Demokritos’un görüşlerine karşı tez oluşturmuştur.

Parçaya dayanarak Demokritos’un görüşlerine ilişkin
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Metafiziksel alanı dışlamadığı
B) Varlıkların temelini olgusallığa dayandırdığı

C) Gerçek varlığı tinsel nitelikte kabul ettiği

D) İdealizm akımını savunduğu

E) Olanla değil olması gerekenle ilgilendiği

45. Her filozof dünyayı anlamlandırmaya çalışır. Bunu yapar-
ken kendine has bir tarzla görüşlerini ileri sürer. Ama
bilim insanı herkesin kullanabileceği bir tarzla evrensel
nitelik taşıyan görüşler ileri sürer.

Buna göre bilim insanının filozoftan ayıran nitelik
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Objektiflik B) Subjektiflik

C) Eleştirellik D) Rasyonellik

E) Sistemlilik

SOS YAL BİLİM LER TES Tİ BİT Tİ.
MA TE MA TİK TES Tİ NE GEÇ İNİZ.
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YGS DENEME SINAVI

MATEMATİK TESTİ
1.	 Bu	testte	sırasıyla,

Matematik	(1–32),	Geometri	(33–40)
ile	ilgili	40	soru	vardır.

2.	 Cevaplarınızı,	cevap	kâğıdının	Matematik–1	Testi	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.

1. 12 – 6 : 2 . 3 – 1

işleminin sonucu kaçtır?

A) 0 B) 2 C) 6 D) 8 E) 10

2. A ve K birer tam sayıdır.

A      16
       K + 5

K2
–

Yukarıda verilen bölme işlemine göre, A değeri en 
az kaçtır?

A) 32 B) 38 C) 41 D) 80 E) 97

3. 45 ile bölümünden 3, 60 ile bölümünden 18 kalanı-
nı veren üç basamaklı en küçük pozitif tam sayının
rakamlarının toplamı kaçtır?

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

4. Dört basamaklı bir A sayısını 15 ile çarpmak isteyen bir
öğrenci A sayısının 1 olan yüzler basamağını 2 ve 5 olan
onlar basamağını 3 olarak görmüştür.

Buna göre, çarpma işleminin sonucu gerçek sonuçtan
kaç fazla olur?

A) 1275 B) 1230 C) 1200

D) 1080 E) 1005
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5. Pozitif tam bölenlerinin sayısına bölünebilen tam sayılara
Tau Sayısı denir.

Örneğin; 9 un pozitif bölenleri 1, 3, 9 olmak üzere 3 ta- 
nedir. 9, 3 ile bölünebildiği için Tau Sayısı’dır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir Tau Sayısı’dır?

A) 48 B) 63 C) 75 D) 84 E) 92

6. 
2 5

1
5
2

4 3
1

3
2

−

− +

işleminin sonucu kaçtır?

A) 27
55−  B) 15

11−  C) 3
5−  D) 45

11−  E) 5
9−

7. “x asal ise tektir.” önermesi,

I. “x asal değildir veya tektir.”

II. “x tek değil ise asal değildir.”

III. “x asal değil ise tek değildir.”

önermelerinden hangilerine denktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) I ve II E) II ve III

8. ( )
( )
x a
x

4 2
2 5 1

2
1

− +
− +

=

denklemi her x gerçek sayısı için sağlandığına göre, 
a kaçtır?

A) –10 B) –4 C) 0 D) 4 E) 10
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9. x ve y birer tam sayıdır.

15 < x2 < 65

   0 < y3 < 30

olduğuna göre, 2x – 3y ifadesinin değeri en az kaçtır?

A) –28 B) –24 C) –25 D) –1 E) –2

10. |x – 2| ≤ 3

|x + 1| > 2

eşitsizliklerini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

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

11. x x 1
1 0+ + =  

ise x10 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) x B) –x C) x – 1

D) x + 1 E) 1 – x

12. | |x 1 3
2

4
1

− +
− =

eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

A) –5 B) –3 C) –1 D) 2 E) 3
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13. :
x x

x x

x x
x

x

1
1

9

1
1

1 3

2 2
+ +

−

− +
+

−

ifadesinin x = 4 için değeri kaçtır?

A) 36 B) 35 C) 32 D) 28 E) 21

14. a < 0 olmak üzere,

.
.( )

a a
a a

3 4

2
−
−

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) –a4 B) a2 C) –a D) –a2 E) a4

15. a 87
=

olduğuna göre, ax ifadesini tam sayı yapan iki basa-
maklı en büyük x sayısının rakamlarının toplamı kaçtır?

A) 18 B) 17 C) 15 D) 12 E) 9

16. x13 25+

ifadesini tam sayı yapan x asal sayılarının toplamı 
kaçtır?

A) 20 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30
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17. x, y, z değişkenleri arasında,

x . y = 18

z
y

12=

bağıntıları bulunmaktadır.

Buna göre, x artarak 6 olduğunda, z hakkında aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Artarak 4 olur.
B) Azalarak 4 olur.

C) Artarak 4
1  olur.

D) Azalarak 4
1  olur.

E) Azalarak 12
1  olur.

18. 20 basamaklı

 5353…53 

sayısının 18 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 1 B) 3 C) 9 D) 13 E) 17

19. 1 den 100 e kadar (1 ve 100 dahil) olan ardışık tam
sayıların yazılı olduğu kartlardan en az kaç tanesi
çıkarılırsa kalan kartlarda yazılan sayılardan hiç biri
6 ile tam bölünemez?

A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 22

20. Tamer’in 8 çocuğu vardır. Tamer’in oğlu olan Fuat
16 tane kitabını erkek kardeşlerine 3 er, kız kardeşlerine
2 şer tane vererek kardeşlerine dağıtıyor.

Buna göre, Tamer’in kaç tane kızı vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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21. Hızları farkı saatte 5 km olan iki hareketliden hızlı olan
A noktasından, yavaş olan ise 20 km önden aynı anda
B noktasına doğru harekete başlıyor.

• Hızlı olan araç B noktasına yavaş olan araçtan
1 saat önce varmıştır.

• A ile B arası 140 km dir.

Buna göre, yavaş olan hareketlinin hızı saatte kaç 
km dir?

A) 12 B) 14 C) 15 D) 18 E) 20

22. Eşit kapasiteli dört işçi bir işi birlikte 20 günde bitirebili-
yorlar.

İşçilerden ikisi kapasitesini yarıya indirip diğer ikisi
iki katına çıkarırsa aynı iş kaç günde biter?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

23. 20 kişilik bir sınıftaki öğrenciler bir kumbaraya sırayla
para atacaktır.

• Her öğrenci bir önceki öğrencinin attığı paranın Å 1
fazlasını atacaktır.

• Kumbaraya ilk para atan öğrenci Å 3 atmıştır.

Buna göre, tüm sınıf para attıktan sonra kumbarada 
biriken para kaç Å dir?

A) 230 B) 250 C) 255 D) 260 E) 275

24. Bir telefoncu % 10 kârla sattığı hafıza kartını, %65 kârla
sattığı cep telefonunun yanında hediye olarak vermektedir.

Cep telefonunun maliyeti hafıza kartının maliyetinin
10 katı olduğuna göre, bir cep telefonu satışında
telefoncunun gerçek kârı yüzde kaç olur?

A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 35
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25. % 40 ı şeker olan şeker-su karışımına içindeki şeker
miktarının % 20 si kadar şeker ekleyip, karışımdan için-
deki su miktarının % 20 si kadar su buharlaştırılıyor.

Son durumda oluşan karışımın su oranı yüzde kaçtır?

A) 56 B) 52 C) 50 D) 48 E) 45

26. I. y = x2

II. y x=

III. y = 3x – 2

fonksiyonlarından hangileri tüm reel sayılarda örtendir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I ve III

27. f–1(2x – 5) = g(3x)

olduğuna göre, (fog)–1(7) kaçtır?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

28. y

x–4

5

6

1

–3

2

10–3

y = (fog)(x)

y = g(x)

Şekilde y = g(x) ve y = (fog)(x) fonksiyonlarının grafikleri 
verilmiştir.

Buna göre, f(1) kaçtır?

A) 6 B) 5 C) 3 D) 0 E) –3
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29. Reel sayılarda tanımlı,

 a Δ b = a + b – 5

işlemine göre, tersi kendisinin 2 katının 1 eksiği olan 
sayı kaçtır?

A) 5
7  B) 5

8  C) 4
9  D) 3

10  E) 3
11

30. 24 ≡ 2x   (mod x)

denkliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 48 B) 52 C) 59 D) 60 E) 64

31. A ve B birer kümedir.

s(A) = 4

s(B) = 7

olmak üzere, s(A « B) nin alabileceği en büyük değer 
ile s(A ∪ B) nin alabileceği en küçük değerin toplamı 
kaçtır?

A) 18 B) 15 C) 11 D) 7 E) 4

32. 6 tabanındaki üç basamaklı pozitif sayılar küçükten
büyüğe doğru sıralandığında baştan 75. sayı kaç olur?

A) (245)6 B) (302)6 C) (314)6
D) (321)6 E) (410)6
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33. 

 B

A

C

G

x

18 K 12

Şekildeki ABC üçgeninde G ağırlık merkezi,

[AB] ^ [AC], [GK] ^ [BC], |BK| = 18 cm ve |KC| = 12 cm

olduğuna göre, |GK| = x kaç cm dir?

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

34. A

B 5 D 4

x

C

Şekildeki ABC üçgeninde ( ) ( ),m ABC m DAC=
% %

|BD| = 5 cm ve |DC| = 4 cm olduğuna göre,

|AC| = x kaç cm dir?

A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

35. A D

B C

9

E

6

Şekilde ABCD dikdörtgen [AC] ^ [ED],

|AE| = 9 cm ve |ED| = 6 cm olduğuna göre,

( )A BEC&  kaç cm2 dir?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

36. A D

B C

E

4F

K

Şekilde ABCD paralelkenar |BK| = |KC|, 

[AC] ∩ [BD] = {E}, [AK] « [BD] = {F} ve

|EF| = 4 cm olduğuna göre, |BD| kaç cm dir?

A) 11 B) 20 C) 24 D) 32 E) 36
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37. 

C

x

K
4B E

4

3

D

OA

Şekildeki O merkezli çeyrek çemberde [BE] ^ [OD],

|KE| = |DE| = 4 cm ve |EO| = 3 cm olduğuna göre,

|KC| = x kaç cm dir?

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

5  E) 3

38. 
E

A 8 C B2

D8

Şekildeki [AB] çaplı yarım çemberde [ED] // [AB],

|ED| = |AC| = 8 cm ve |BC| = 2 cm olduğuna göre,

( )A CDE&  kaç cm2 dir?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

39. y

xC

d1 d2

A(2, 2§6)

B(4, 0)

Şekildeki dik koordinat sisteminde d1 ^ d2, 

( , )A 2 2 6  ve B(4, 0) olduğuna göre,

C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (–4, 0) B) (–6, 0) C) (–8, 0)

D) (–10, 0) E) (–12, 0)

40. C

D
A B

Şekilde taban çapı [AB] olan dik silindirde

|AB| = 13 cm, |BD| = 5 cm ve |AC| = 24 cm 

olduğuna göre, ( )A DBC&  kaç cm2 dir?

A) 10 5 B) 15 5 C) 20 5

D) 30 5 E) 40 5

MA TE MA TİK TES Tİ BİT Tİ.
FEN Bİ LİM LE Rİ TES Tİ NE GE Çİ NİZ.
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YGS DENEME SINAVI

FEN BİLİMLERİ TESTİ
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.

1. 
3a

2a

3a

5a
2a

60°

Aynı düzlemde bulunan vektörler ve büyüklükleri şekildeki 
gibidir.

Buna göre, vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç 
a dır?

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

2. m

3m

2m

PNM

LK

Kütleleri m, 2m, 3m olan noktasal cisimler şekildeki gibi 
eşit kare bölmeli düzleme yerleştirilmiştir.

Buna göre, sistemin kütle merkezi hangi noktadır?

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

3. 

hX

9N

K

Eşit bölmeli, türdeş çubuk ve K cismi şekildeki gibi den-
gededir.

X
h

3
1=  olduğuna göre, çubuğun ağırlığı kaç N dur?

(Sürtünmeler ihmal ediliyor.)

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

4. 3d özkütleli sıvı içindeki P ağır-

ip
3d

lıklı cismi tutan ipin gerilme kuv-
veti 5P’dir.

Buna göre, cisim özkütlesi d olan 
bir sıvının içine bırakıldığında,
denge konumu nasıl olur?

A)

d

B)

d

D)

d

E)

d

C)

d
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5. Deniz düzeyinde 10 °C’de su bu-

10 °C su

buz
lunan kaba 0 °C’de bir buz parça-
sı atılıyor.

Buna göre,

I. Suyun sıcaklığı azalır.
II. Suyun kütlesi azalır.
III. Buzun kütlesi azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) I ve III

6. J (m/s)

t(s)

10

0 1 2
Doğrusal yolda hareket etmekte olan cismin Hız-zaman 
grafiği şekildeki gibi olup cisim 2. saniye içinde 9 metre 
yol alıyor.

Buna göre, cisim duruncaya kadar kaç metre yol alır?

A) 12 B) 24 C) 36 D) 38 E) 40

7. a (m/s2)

F(N)

6

3

90 15 21
Yatay düzlemde m kütleli cisme uygulanan yatay kuvvete 
bağlı ivme grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre,

I. Cismin kütlesi
II. Yüzeyin sürtünme katsayısı
III. İvmesi 2 m/s2 olduğu anda, cisme etkiyen net kuvvet

yargılarından hangileri bulunabilir? (g = 10 m/s2)

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

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

8. K L M N P R S

+16q –q

Şekildeki +16q ve –q yüklerinin konumları sabittir.

Buna göre, +q yüklü bir cisim hangi noktada serbest 
bırakıldığında hareketsiz kalır?

(Noktalar arası uzaklık eşittir.)

A) S B) R C) P D) M E) L
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9. 

+ – + – + –

+ –

X Y Z

Özdeş üreteç ve lambalarla kurulu şekildeki elektrik 
devrelerde gösterilen X, Y ve Z lambalarının parlak-
lıkları arasında ilişki nedir?

(Üreteçlerin iç dirençleri ihmal ediliyor.)

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

D) Y = Z > X E) X = Y = Z

10. 

F M L

K

Şekildeki KLM üçgeninin çukur aynadaki görüntüsü, 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(F: Odak Noktası, M: Merkez)

A)

F M

B)

F M

C)

F M

D)

F M

E)

F M

11. SI birim sistemine göre;

I. kg
s
m

2

2

II. .kg s
m

III. N.m

yukarıdakilerden hangisi enerji birimi olarak kulla-
nılabilir?

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

D) I ve II E) I ve III

12. Genlik (cm)

4

0 2 4 6

–4

Uzanım (cm)

Periyodik bir dalganın genlik-uzanım grafiği şekildeki 
gibidir.

Periyodik dalganın frekansı 5s–1 olduğuna göre, 
dalganın yayılma hızı kaç cm/s dir?

A) 8 B) 12 C) 15 D) 16 E) 20



www.d
og

ru
te

rc
ih

le
r.c

om

YGS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ

Diğer Sayfaya Geçiniz.34

13. Aynı sıcaklıktaki eşit hacimli, 2m ve 5m kütleli iki sıvı
birbiriyle türdeş olarak karıştırılıyor.

Karışımın özkütlesi 3d olduğuna göre, 2m kütleli 
sıvının özkütlesi kaç d’dir?

A) 7
5  B) 7

12  C) 2
1  D) 5

7  E) 12
7

14. K ve L çubuk mıknatısları iplere bağla-

N

S

N

S

T1

T2

K

L

narak şekildeki gibi dengelenmiştir.

Buna göre, L mıknatısı ters çevrilirse 
iplerdeki gerilme kuvvetleri T1 ve T2
nasıl değişir?

T1 T2

A) Azalır Azalır

B) Azalır Artar

C) Artar Azalır

D) Değişmez Azalır

E) Değişmez Artar

15. Aşağıda verilen maddelerden hangisi farklı tür atom
aynı tür moleküllerden oluşmuştur?

A) Etil alkol B) Tuzlu su

C) Kolonya D) Civa

E) Doğal gaz

16. Bileşik kütlesi (g)

X kütlesi
(g)

46

23

0 07 14

X kütlesi (g)

Y kütlesi
(g)

14

5,6

9,6 24

I II

X ve Y’den oluşan iki bileşiğin kütle grafikleri yukarıdaki 
gibidir.

II. bileşiğin formülü X2Y3 olduğuna göre I. bileşiğin
basit formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) XY B) XY2 C) X2Y

D) XY3 E) XY4
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17. 2 gram saf X katısının ısıtılmasına ait grafik aşağıdaki
gibidir.

Sıcaklık (°C)

Isı (kalori)

80

40

10

0 300 1200 2100

IIIII
I

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğru 
değildir?

A) I. aralıkta maddenin kinetik enerjisi artmaktadır.
B) Katının öz ısı değeri 5 kal/g.°C’tir.

C) II. aralıkta madde homojen görünüme sahip bir karı-
şımdır.

D) X maddesinin Lerime değeri 450 kal/g’dir.

E) II. aralıkta maddenin potansiyel enerjisi artmaktadır.

18. Basınç (atm)

Sıcaklık (°C)

O

A

II

I

Yukarıda verilen maddenin üçlü faz diyagramı ile ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) I numaralı olay süblimleşme olayıdır.
B) II numaralı olay donma olayıdır.

C) A noktasında madde gaz halindedir.

D) O noktasında maddenin üç fiziksel halide bir arada
bulunmaktadır.

E) Katısı sıvısına atıldığında katı dibe batar.

19. Karışımların ayrılması ile ilgili olarak aşağıdaki öğren-
cilerden hangisinin söylediği doğru değildir?

A) Flotasyon yöntemi ile ayırma 
yaparken, bileşenlerin yoğunlukları 

farkından yararlanılır. 

Ziya

B) Emülsiyonlar ayırma hunisi ile 
ayrıştırılırlar.

Osman

C) 
Ayrımsal damıtma yönteminde  

kaynama noktası yüksek olan sıvı 
destilat kabında ilk olarak toplanır.

Serhan

D) 
Aeresol karışımların bazıları 

filtrasyon ile bileşenlerine  
ayrılabilir.

Gökay

E) Tuz-karabiber karışımı  
elektriklenme ile ayrıştırılabilir.

Özden

20. Buhar basıncı-sıcaklık Buhar basıncı (atm)

Sıcaklık
(°C)

1

X
Y

grafiği şekildeki gibi
olan sıvılar ile ilgili ola-
rak aşağıda verilen;

I. Aynı sıcaklıkta Y’nin 
buhar basıncı daha 
yüksektir.

II. Aynı ortamda kayna-
ma anında sıvıların 
buhar basınçları birbirine eşittir.

III. Y sıvısı X’e kıyasla daha uçucudur.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) Yalnız II E) I, II ve III
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21. 200 gram suyun içerisine 100 gam X katısı atılıyor ve
karıştırılıyor. 20 g X katısı ise çözünmeden kalıyor. Çözelti
ısıtıldığında ise dipteki katı miktarının arttığı gözlemleniyor.

Bu çözelti ile ilgili verilen,

I. Çözelti ısıtılmaya başlamadan önceki çözünürlüğü 
40 g X/100 gram sudur.

II. Çözelti ısıtılmaya başlamadan önce aşırı doymuştur.
III. X katısının sudaki çözünürlüğü endotermiktir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) II ve III

22. Atom ya da iyon çiftleri Kimyasal özellikleri

I. H D1
1

1
2− Aynı

II. S Ar16
36

18
36− Farklı

III. P P15
31

15
30 3− − Aynı

IV. Na Mg1211
23 24− Farklı

V. ClCl17
35

17
35− − Farklı

Yukarıdaki tabloda verilen çiftlerin kimyasal özellikleri 
verilmiştir.

Bunlardan kaç tanesi doğrudur?

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

23. 

Q
Y

X
Z

T

Yukarıda periyodik cetvelden bir kesit ve X, Y, Z, Q ve 
T elementlerinin yerleri gösterilmiştir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğru 
değildir?

A) Atom çapı en büyük olan Q’dur.
B) Y ve X’in değerlik elektron sayısı aynıdır.

C) Z elementi bileşiklerinde –1 ile +7 arası değerlik alır.

D) Y ile Z arasında oluşan bileşik iyoniktir ve YZ2 formülü
ile gösterilir.

E) T oda koşullarında monoatomik gaz halinde bulunur.

24. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin formülündeki atom
sayısı diğerlerinden fazladır?

A) Demir (II) fosfat
B) Alüminyum bikarbonat

C) Di azot tetraoksit

D) Fosfor penta klorür

E) Amonyum sülfat
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25. N2(g) + 2O2(g) † N2O4(g)

Yukarıda verilen tepkime aşağıdaki tepkime türle-
rinden hangisi ile adlandırılamaz?

A) Yanma Tepkimesi
B) Redoks Tepkimesi

C) Sentez Tepkimesi

D) Ekzotermik Tepkime

E) Homojen Tepkime

26. Aşağıdaki polimerlerden hangisinin oluşumu diğer-
lerinden farklıdır?

A) Polietilen
B) Polistiren

C) Polivinil klorür (PVC)

D) Teflon

E) Poliamit (Naylon)

27. Sabun ve deterjan ile ilgili olarak aşağıda verilen;

I. Her ikisi de hidrofil ve hidrofob gruplardan oluşurlar.
II. Deterjan sıcak suda sabuna kıyasla daha iyi köpürür.

III. Deterjanların yapısında genellikle benzen halkası
bulunur ve bu yüzden doğada daha zor bozunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) II ve III E) Yalnız I

28. Aşağıda verilen olaylardan hangisi tüm canlılarda
görülen bir dehidrasyon tepkimesidir?

A) Nişasta sentezi
B) Maltozun yapıtaşlarına parçalanması

C) Solunum

D) Protein sentezi

E) Selüloz sentezi
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29. I. Aktivasyon enerjisini düşürürler.
II. Genellikle tersinir (çift yönlü) çalışırlar.
III. Tepkime başlatmazlar, başlamış olan reaksiyonları

hızlandırırlar.

Yukarıda verilenlerden hangileri enzimler için doğru 
bir ifadedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

30. DNA’ya ait bir nükleotitde;

I. Riboz şekeri 
II. Fosfodiester bağı

III. Adenin azotlu organik bazı
IV. Fosforik asit

moleküllerinden hangileri kesinlikle bulunur?

A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve IV

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

31. Bir hayvan hücresi, aşağıda verilen moleküllerden
hangisini hücreye alırken hücrenin zar yüzeyinde
azalma olması beklenir?

A) Glikoz B) Aminoasit C) Glikojen

D) Yağ asidi E) C vitamini

32. Protein sentezi sırasında;

I. Su
II. Sitoplazmadaki serbest aminoasit

III. Peptit bağı

molekülerinden hangilerinin miktarında artış görülür?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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33. Mantarlar alemindeki canlılara ait;

I. Ökaryot hücre yapısına sahip olma
II. Heteretrof beslenme
III. Çeper bulundurma

özelliklerinden hangileri hayvanlar için de geçerlidir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

34. Bir ekosistemde bulunan fotootrof canlılarda aşağıda
verilenlerden hangisi ortak görülmez?

A) CO2 özümlemesi
B) Klorofil bulundurma

C) Fotofosforilasyon

D) İnorganik madde oksidasyonu

E) Organik madde sentezi

35. Mitoz bölünme sonucu oluşmuş iki hücrenin;

I. DNA miktarı
II. Sitoplazma miktarı

III. Organel çeşidi sayısı

niceliklerinden hangileri birbirine eşittir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

36. ATP ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapısında en çok dönüşüme uğrayan molekül yük-
sek enerjili fosfat bağlarıdır.

B) Monomer yapıda değildir.

C) Hücreden hücreye transfer edilemez.

D) Bünyesinde 3 çeşit bağ bulunur.

E) Pürin grubu azotlu organik baz içermez.
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37. 

Sağ
kulakçık

Sol
kulakçık

Karıncık

Yukarıda şekli verilen kalp yapısına sahip omurgalı 
canlı için;

I. Soğukkanlıdır.
II. Karıncıkta yalnızca temiz kan bulundurur.
III. Yaşam döngüsünde başkalaşım görülebilir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

38. İnsanda ortaya çıkan;

I. Renk körlüğü
II. Hemofili

III. Balık pulluluk

şeklindeki rahatsızlıklardan hangileri X kromozo-
munda taşınır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

39. I. Burun
II. Dil

III. Göz

Yukarıda verilen duyu organlarından hangileri kemo-
reseptörlere sahiptir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

40. Fiziksel sindirim için;

I. Besinlerin yüzeyi artırılır.
II. Enzimler görev alır.

III. Kimyasal sindirime yardımcıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

SI NAV BİT Tİ.
CE VAP LA RI NI ZI KON TROL EDİ NİZ.




