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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Müdürlüğümüzün yazılı izni olmadan kopya 
edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve test-
lerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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     AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta sırasıyla Türkçe Testi, Sosyal 
Bilimler Testi, Temel Matematik Testi, Fen Bilimleri 
Testi bulunmaktadır.

2. Bu Testler için verilen toplam cevaplama süresi 
160 dakikadır.

3. Bu kitapçıkta testlerde yer alan her sorunun 
sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için 
birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış 
cevaplanmış sayılacaktır.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, 
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini 
unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken her testteki doğru 
cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın 
sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o 
bölümle ilgili ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 
Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru 
için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitağçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 

Bu Sınav Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi 

akademisyenleri ve okullarımızın branş öğretmenlerinden oluşan “Sınav Soru Hazırlama 

Komisyonları”nca hazırlanmıştır. 
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1. Bu testte toplam 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

(I)Bir milletin kültür unsurlarına bakış açısı, onun 
kimlik oluşturma çabasının en önemli göstergesidir. 
(II)TAY Projesi dünya kültür emanetlerinin önemli bir 
parçası olan Türkiye kültür varlıklarının kronolojik bir 
envanterinin çıkartılması ve bu bilginin uluslararası 
platformda paylaşılması amacına yönelik  tasarlanmıştır. 
(III)En azından 4 bin yıl öncesine uzanan kültürel veriler 
barındıran Anadolu ve Trakya toprakları üzerinde 
1800’lerin ilk yarısından başlayan araştırmaların 
sonuçları ulaşılamaz durumdadır. (IV)Birçok yerleşim 
yerinden bihaberiz ya da birçoğu tahribata kurban gitmiş. 
(V)Bu tahribata karşı öncelikle yapılabilecek çalışma, 
kültürel verilerin merkezî bir yapı içinde toplanması ve 
derlenmesidir.

Bu  parçada  numaralandırılmış  cümlelerden hangisi 
anlatımın akışını bozmaktadır?

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

3.

Türk şiiri, belki hiçbir tarihte son yıllardaki kadar 
bereketli olmamıştır. Bahar ve güneş türküleri içinde 
gelişen bu bereket, belki olgun meyveler vermemiştir. 
Yeni şiirler büyük bir destanın parça parça 
karalamalarını andırıyor. Yaşama sevinci nihayet bir 
temadır, bir dünya görüşüdür, bir ruh hamlesidir. Şiirse 
her şeyden evvel bir sanattır, neyi anlatırsa anlatsın 
sağlam bir yapıya muhtaçtır. Kalacak olan tema değil, 
eserdir.

Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 
olarak söylenmiştir?

A) Türk şiirinin en verimli çağını yaşadığı söylenebilir mi?
B) Son dönem şiirlerini istenilen düzeyde buluyor
     musunuz?
C) Şiirin diğer sanatlardan farklı bir yapısı var mıdır?
D) Şairlerin konu seçimi şiirin kalıcılığını etkiler mi?
E) Şiiri şiir yapan en önemli unsur nedir?

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 
vardır?

A) Apartmanın girişinde oturan Mesut amca herkese: 
    “Hoşgeldin toprağım.” diyor.
B) Bu gezide Zağnos Köprümüzde karşılaştığımız 
    durum olağanüstü ve sıra dışıydı.
C) Kitabının ön sözünde ön yargıları yıkamadığı için 
     yazın dünyasını terk ettiğini yazdı.
D) 19 Mayıs’ın ne zaman tatil edildiğini bulmak için 
     Kanun’a bakmam gerekiyor.
E) İl dışından gelen misafirlerimle bugün 
     öğretmenevinde buluşup Köşk’e gideceğiz.

2.

(1)Parmağına kınadan ziyade türküler yakılan, 
kulağına küpe diye türküler takılan güzel! Eski bir 
türkü söyleyeyim mi sana, sana türküleri anlatayım 
mı? (2)Duyan gönüller kârı türküler; aşkın arı duru 
dili... (3)Pîr elinden bade içen ozanlar söyler en 
derin acıları; Toroslar’dan Balkanlar’a, yukarı illerden 
Cezayir’e. (4)Topyekûn macerasıdır bir milletin tarihe 
akan yüzünde, bütün yüreklerde ayrı doğuşlarla parlar 
ay. (5)Bir ezgi olur hayat, nakaratlarında türkülerin ve 
her nakarat bir başka roman yazar mızrabın en yufka 
yerine; türkü dolar dudaklara saf ve berrak. 

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) I. cümlede somutlamaya başvurulmuştur.
B) II. cümlede tanımlama yapılmıştır.
C) III. cümlede saptama yapılmıştır.
D) IV. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır.
E) V. cümlede değerlendirme yapılmıştır.

1.
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Girdikleri yere neşeyi de beraber getiren insanlar 
vardır; güler, söyler, bir şeye aldırmazlar. Hatta küsmüş 
oturanları yahut zihinleri bir şeye takıldığı için düşünmekte 
olanları bile “Ne düşünüyorsunuz, binin yarısı beş yüz, 
o da bizde yok!” deyip onları neşelenmeye davet eder. 
Aslına bakarsanız işin doğrusu da budur. Kara kara 
düşünmekten bir şey çıkmaz.  Olsa olsa başkalarının 
da neşelerinin kaçmasına sebep olur. Ben birini tanırım, 
başından büyük bir felaket geçmiş, o felaketin acısını da 
ruhunda çok derin duymuştur. Fakat o kadar iyi bir insandır 
ki bundan başkalarına hiç bahsetmez, kederini kendi 
içine gömer, başkalarının yanında daima güler yüzlüdür. 
Hatta başkaları o lafı açacak olsalar kapatmaya çalışır. 
Felaketleri bile soğukkanlılıkla karşılayabilenlere ne mutlu! 
Kaplan lakabıyla anılan eski Fransız başbakanlarından  
Clemenceau bir gün Paris sokaklarında yürüdüğü 
sırada  suikastçılar ona bir kurşun sıkmışlar. Clemenceau 
vurulmuş fakat hafif bir yara aldığı için  gülümsemesini hiç 
kaybetmeden  etrafındakilere: “Ne tuhaf şey!” demiş, artık 
kaplan avlamak için Hindistan’a yahut Afrika’ya gitmeye 
lüzum yok, bakın Paris sokaklarında  da güpegündüz 
kaplan avlıyorlar.” 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Başımızdan geçen felaketler bizi derinden etkiler.
B) Başkalarının neşesini kaçırmadan derdimizin çaresini 
     aramak hakkımızdır.
C) Başımıza gelen felaketleri soğukkanlılıkla 
     karşılamalıyız.
D) Sıkıntılarımızı kendi içimizde yaşamalı başkalarıyla 
     paylaşmamalıyız.
E) İnsanların yaradılıştan iyi olduğunu iddia etmek güçtür.

7.Tanpınar’ın dış âleme karşı son derece hassas olan 
ruhu, çocukluğunun geçtiği şehirlerden pek çok 
izlenimi hafızasında saklar. Güzellik duygusu, zengin 
hayal gücü, geniş kültürü onu, Cumhuriyet Dönemi’nin 
en önemli şairlerinden biri yapar. Onun şiir, hikâye, 
roman ve denemelerinde eşsiz kabiliyetini görürüz. 
Eserlerinin zor anlaşılması, ruhunda yığılı olan 
hayal ve düşünce hazinesini kendine has bir üslupla 
ortaya koymasındandır. Hiçbir cümlesi boş olmadığı 
için eserleri üzerinde kafa yoran sabırlı okuyucular, 
harcadıkları emeğin ödülünü alırlar. 

Bu parçada Tanpınar’la ilgili olarak aşağıdaki 
sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Tanpınar’ın okuyucusu nasıl olmalıdır?
B) Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli şairlerinden biri 
     sayılmasının sebepleri nelerdir?
C) Eserlerinin zor anlaşılmasının sebebi nedir?
D) Eserlerinde çocukluğundan izler var mıdır?
E) Hangi türlerde eser vermiştir? 

Saltanat Türkiye’si esaslı sarsıntılar içinde üç 
döneme ayrılmıştır: Abdülhamit Dönemi, İttihatçılar                                        
Dönemi, Mütareke Dönemi. Üç İstanbul, bu üç 
dönemin psikolojik özelliklerine bir tarihçi sadakatiyle 
bağlanarak kaleme alınmıştır. Romanın başlıca 
kahramanı olan Adnan, her dönemin kalıbına girmeyi 
bilmiş, karakteristik bir tiptir. Saltanatın ve İttihatçıların 
en gizli özelliklerini bildiği anlaşılan Mithat Cemal, 
süslü ve esprili bir üslubun akışında, sayısız olayları 
birbirine hiç belli etmeden eklemeyi bilmiş, bazı 
vesikalara da dayanan olayları, olgun bir algılama 
düzeyinde inceleyerek o büyük romanı yaratmıştır. 
Üç İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun çökme 
nedenlerini gerçekten tarafsız bir zihniyetle açıklayan 
nadir bir kitaptır.

Bu paragrafta bahsi geçen roman ve yazarı ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yazarın anlatımını güldürü ögeleriyle 
     zenginleştirdiğine
B) Roman kahramanının kendine has özellikleriyle 
     vurgulandığına
C) Yazarın bazı olayları ele alırken belgelerden 
      faydalandığına
D) Olay örgüsünün kuruluşunda eksiklikler görüldüğüne
E) Yazarın konuyu objektif bir gözle ele aldığına

6.

5.

Televizyonlardaki mutsuzluk ve şiddet temalarının 
artışından daha ……………….. bunların arkasındaki 
toplumsal ve ekonomik yaşantının ……………………

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük 
gruplarından hangileri getirildiğinde cümlenin 
anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A) üzücü olan - erişilememesidir
B) moral bozucu olan - bozulmamasıdır
C) umutlandırıcı olan - dikkate alınmamasıdır
D) kaygı verici olan - sorgulanmamasıdır 
E) şüpheye düşüren - bilinememesidir

8.
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Çok sayıda okuyucu bulamayan her sanat eserini 
büyük saymak aklımdan geçmez. Ama itiraf edeyim 
ki zamanımızda milyonlarca basılan kitaplardan 
çok böylelerine güvenim vardır. Basılır basılmaz 
kapışılan kitaplar bende hep kuşku uyandırmıştır. 
Bunlar, uyandırdıkları ilgiyi, bir esere ölümsüzlük 
sağlayan biçim  ve öz üstünlüklerine değil; o anda 
havayı dolduran türlü toplum olaylarına, sorunlarına, 
sanat dışı oyunlara borçludurlar. Bunlar gücünü, 
sıcaklıklarını kaybedince kendilerini yaşattıkları 
eserler de unutulup gider. Edebiyat dünyası bunların 
kalıntılarıyla doludur.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok sayıda okuyucusu olan eserler bir gün gelir 
     klasikleşir.
B) Toplumsal sorunları anlatan eserler her zaman çok 
     satılır.
C) Bugün çok okunmayan eserler gün gelir çok 
     okuyucu bulur.
D) Bir eserin çok okunup okunmamasıyla o eserin 
     değeri arasında ilişki yoktur.
E) Bir eserin ölümsüz olabilmesi için toplumun tümü 
     tarafından beğenilmesi gerekir.

9.

(I) Gözde bulunan retina tabakası bakılmakta olan 
     görüntünün parlaklığına tepki verir.
(II) Gözün görebileceği kadar parlak olmayan bir cisme 
      ne kadar uzun süreyle bakılırsa bakılsın bu cismi 
      görmek mümkün değildir.
(III) Göz ancak belli bir parlaklık düzeyindekileri görür.
(IV) İnsan gözü, fotoğraf makinesi merceğinden daha 
       gelişkin ve işlevseldir.
(V)  Fotoğraf makinesi merceğinden daha da ayrıntılı 
       görüntüleri yalnız insan gözünden almak 
       mümkündür.

Bu parçadaki  numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden  hangisi yanlıştır?

A) I. cümle geçişsiz etken çatılıdır.
B) II. cümledeki tamlamaların hepsi sıfat tamlamasıdır.
C) III. cümlede ilgi zamiri kullanılmıştır.
D) IV. cümlede hem belirtme hem niteleme sıfatı ve zarf 
     vardır.
E) V. cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır.

10.

F. Celalettin ile Memduh Şevket Esendal, özellikle 
ikincisi, anlatımda usta  ama pasif gerçekçiliğin sınırları 
içinde kalmışlar. Sabahattin Ali’nin getirdiği eleştirel 
gerçekçilik anlayışından haberli görünmüyorlar. 
İkisinde de durmuş belki de tutucu bir yazarlık yorumu 
var. Bekir Sıtkı ile Kenan Hulusi, Sabahattin Ali’ye 
daha yakın bir öykü tekniği içindeler. Bekir Sıtkı az 
yazıyor, yumuşak bir anlatımı yeğ tutuyor. Vurucu 
konulardan dikkatle kaçınıyor. Kenan Hulusi, aslında 
Sabahattin Ali gibi bir yazar olmak istiyor fakat kısacık 
yaşamında onun dünya görüşüne, onun gözlem 
gücüne varamamış. Gazetecilikte masa başından 
kopamamış pek.

Bu paragrafta Sabahattin Ali ile diğer yazarlar 
arasında yapılan karşılaştırmalardan hangisi 
yanlıştır?

A) Kenan Hulusi, olayları izleme açısından Sabahattin
     Ali’ye ulaşamamıştır.

B) Bekir Sıtkı, Sabahattin Ali’nin aksine suya sabuna 
    dokunmadan yazmıştır.

C) F. Celalettin, yazarlığa Sabahattin Ali gibi yenilikçi 
     bir yaklaşım getirememiştir.

D) Memduh Şevket, gerçekleri Sabahattin Ali gibi 
     yermemiş, olduğu gibi anlatmıştır.

E) Memduh Şevket, anlatım tarzı olarak Sabahattin 
     Ali’den önde yer almıştır.

11.

(I) Kültür, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli 
olgudur. (II) İnsan, doğada kendi biyolojik donanımıyla 
hayatta kalmayı başarmak açısından zayıftır. (III) Avını 
yakalamak için gelişmiş hız yeteneği, avını yakaladığında 
parçalayacak pençeleri yoktur. (IV) İnsanın doğada 
hayatta kalmasının yegâne avantajı onun kültürüdür. (V) 
Kültür, insanın oluşturduğu maddi ve manevi her şeydir.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi kendisinden 
önceki cümlenin örneğidir?

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

12.
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(I) Kendim nasılsam başkasını ona göre değerlendirmek 
hatasına düşmem çokları gibi ve buna aykırı düşen 
şeylere kolayca inanırım. (II) Herkes gibi kendimi 
bağlı hissettiğim bir biçime başkalarını zorlamam. (III)
Bambaşka yaşama biçimleri olabileceğine inanır, akıl 
erdirebilirim. (IV)Çoklarının tersine aramızdaki ayrılığı 
benzerlikten daha kolay kabul ederim. (V)Başkasının 
benim davranışlarımdan ve ilkelerimden dilediği kadar 
uzak kalmasını hoş görürüm.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra “Herkesi dümdüz ve bağımsız olarak kendi 
kişiliğiyle görür, kendi içinde değerlendiririm.” cümlesi 
getirilebilir?

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

14.
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(I)Hayatının son dönemini yaşayan yazar, son 
öykülerinde üsluba ağırlık verir. (II)Daha çok 
tutkularını, mutluluklarını anlattığı bu öykülerinde 
farklı bir dil geliştirir. (III)Söylemek istediklerine uygun 
bir dil yaratma çabasıdır bu. (IV)Zaman zaman 
sayıklamaya, çığlığa dönüşen bir dildir bu. (V)Yazarın 
ilk öykülerinde de İstanbul’dan, Boğaz’dan, martılardan 
vazgeçemediği görülür. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
sözü edilen yazarın öykülerinin hem içeriği hem 
de üslubuyla ilgilidir?

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

13.

Büyük İskender’in dalkavukları onu, Zeus’un oğlu 
olduğuna inandırmışlar. Bir gün yaralanıp da yarasından 
kan aktığını görünce: “Buna ne diyeceksiniz bakalım?” 
demiş, “Kıpkırmızı, mis gibi insan kanı değil mi bu? 
Homeros’un destanlarında tanrıların yarasından akan 
kan hiç de böyle değildir.”

Bu parça ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır.
B) Belirtili ad tamlaması özne görevindedir.
C) İstek kipinde çekimlenmiş fiiller vardır.
D) Ek eylem kullanılmıştır.
E) Farklı yapıda cümleler vardır.

16.

Aşağıdakilerden hangisinde “kurmak” sözcüğünün 
anlamıyla kullanımı uyumlu değildir?

A) Anlam: Sağlamak, oluşturmak.   
     Kullanım: Bu şehirde çok dostluklar kurdu.
B) Anlam: Belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirlemek.
     Kullanım: Teşkilatı ilçede sevilip sayılan bir avukat 
                        kurmuştu.
C) Anlam: Gizlice hazırlamak, tasarlamak.
     Kullanım: Çocuklar evden iskeleye doğru yürürken hep 
                        planlar kuruyordu.
D) Anlam: Aklına koymak.
     Kullanım: Bayram Ağa, uşakların söylediklerini kurdukça 
                        kurdu.
E) Anlam: Düşünmek.
     Kullanım: Yalnız hayalle geçiniyorum, ben yalnız hayal 
                        kuruyorum.

15.
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(I)Günümüzden neredeyse bir buçuk asır önce 
yayımlanan İntibah, bugüne kadar on yayınevi 
tarafından binlerce okurla buluşturulmuş. (II) Namık 
Kemal, tavrını iyiden yana koymasına rağmen, 
okuyacağınız bu romanı üzücü bir son beklemektedir. 
(III)  Romanda Ali Bey adında mirasyedi bir gencin 
tecrübesizliği, aşkı ve aldatılışı anlatılır. (IV)  Doğru 
yoldan saparak bir kötü kadına kapılan mirasyedi 
gencin başına gelen felaketlerin ve tutkuların işlendiği 
aşk serüveni anlatılırken okur, mutluluğu evin dışında 
aramanın getireceği felaketler konusunda uyarılır. 
(V) Günümüzde de her lise öğrencisinin Tanzimat 
edebiyatıyla tanıştığında okuduğu bir kitaptır bu.

Bu   parçada   anlam   akışındaki   bozukluğu 
giderebilmek   için   hangi   cümleler   yer 
değiştirmelidir?

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

17.

Azteklerin “tomoti” dedikleri domatesin ana vatanı 
Amerika kıtasıdır. (I) Kristof Kolomb’un Amerika’yı 
keşfinden sonra, İspanyol gemileriyle Avrupa’ya 
gönderilen domatesi tüketmek, ilk başlarda zehirli 
sanıldığı için yasaklanmış.1500’lü yıllarda zehirsiz 
olduğu anlaşılsa da sadece pişirilerek veya kızartılarak 
yenmiş. (II) Fransa ve İngiltere’de süs bitkisi olarak 
saksılarda yetiştirilmiş, İtalya’da ise ilaç olarak hastaların 
vücuduna sürülmüş. (III) Domatesin kaderi ise 1700’lü 
yıllarda, Floransalı bir aşçının ellerinde şekillenmiş, aşçı 
domatesi çiğ olarak salatasında kullanınca domatesin 
önlenemez yükselişi başlamıştır. (IV) Domatesin Türk 
mutfağı ile tanışması 18. yüzyılda gerçekleşmiş ancak 
Anadolu’ya gelen bu domatesler, bugün bildiğimiz 
boyutlardaki domatesler değil, kiraz domates dediğimiz 
küçük domateslerdi. (V) Dolması, çorbası, zeytinyağlısı 
yapılan domates; ilerleyen zamanlarda ise yemeklere 
tat vermesi için kullanılmaya başlanmış, salçanın 
yaygınlaşmasıyla da Türk mutfağındaki neredeyse her 
yemekte kendine yer bulmuştur.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci 
paragraf numaralandırılmış cümlelerin hangisiyle 
başlar?

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

20.

Dönemin önemli şairlerinden Orhan Veli; basit bir 
dille, sanat yapmadan da güzel şiir yazılabileceğini 
ispatlarken döneminde çok beğenilmese de şiirimize 
yeni bir söyleyiş, yeni bir ruh getirmiş ve Garip akımının 
öncü ismi olmuştur.

Bu cümleden Orhan Veli ile ilgili kesin olarak 
çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatsız, basit bir dille yazdığı şiirlerle Garip 
    akımına liderlik etmiştir.
B) Döneminde şiirimize yeni bir söyleyiş getiren 
    yegâne şairdir.
C) Garip akımının içinde en iyi şiir yazan şairdir.
D) Döneminde pek sevilmese de günümüzde çok 
     sevilen bir şairdir.
E) Orhan Veli, döneminin en ünlü şairidir.

18.

Az gelişmiş toplumlarda yaşayan insanların kültür 
potalarını genişletmeden o topluma sanat ve edebiyat 
sevgisini aşılayamazsınız. 

Bu cümledeki koşullu durumun benzeri aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde vardır?

A) Gözlerini kapatınca hayal âlemine dalıyordu.
B) Bu şiirleri okuyarak büyüyen şair kendi şiir dünyasını 
    oluşturmakta zorlandı.
C) Bu anlayışta devam ettiğin sürece durumunu 
     düzeltmen zor görünüyor.
D) Gösterdiğim bunca çabaya rağmen ilişkimizi 
     düzeltemedim.
E) İnsanları mutlu etmenin yolu onların kalbine 
    dokunmaktan geçer.

19.
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Garip bir adamdı Rıza Efendi (  ) Sırtında yaz kış el 
örgüsü bir hırka (  ) patates çuvalının yanı başındaki 
hasır iskemlesinde gün boyunca kıpırdamadan 
otururdu ( ) Lastik galoş geçirdiği ayaklarını da 
önündeki mangalın kenarlarına dayayarak ısıtmaya 
çalışırdı ( )Mangal da mangal olsa ( )Gaz tenekesinden 
bozma uyduruk (   ) kırık dökük bir şeydi (   )

Bu parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere 
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama 
işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (!) (,) (.) (.) (...) (,) (.)
B) (.) (;) (.) (.) (…) (,) (.)
C) (…) (,) (.) (.) (.) (.) (.)
D) (.) (,) (.) (.) (…) (,) (.)
E) (...) (,) (.) (.) (.) (;) (.)

21.
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Yazmak sanatların en zorudur aslında. Herkesi mutlu 
edecek yazdıkların. Anlattıkların birbirini kovmayacak, 
kavga etmeyecek. Okuyanın kafasında soru işareti 
bırakmayacak ifadelerin. Eline alan kopamayacak bir türlü, 
yalnız senin olduğunu her zaman haykıran cümlelerinden. 
Hiçbirinden vazgeçemeyeceğin sözcüklerle kurulu 
cümlelerinden. Aksi takdirde buruşturulup bir kenara 
atılmaktan kurtulamaz, unutulanların kaderine ortak 
olursun.

Bu parçada aşağıdaki anlatım ilkelerinin 
hangisinden bahsedilmemiştir?

A) Tutarlılık               B) Özgünlük              C) Açıklık       
               
                D) Sürükleyicilik             E) Yalınlık

23.

 (I) divan şiiriyle Batı şiirini aynı potada eriterek 
 (II) Yahya Kemal’i divan edebiyatının
 (III) modern şiirimizin kurucuları
 (IV) son halkası kabul edenler olmakla birlikte
 (V) arasında sayanlar da vardır

Yukarıdaki sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl 
olur?

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

22.
Kitap okurken notlar alırım. (I)Bu notları kitabın içine 
koyarım. (II)Birçok kitabı tekrar okurum. (III)Bu notlar 
sonraki okumalarımda benim için bir kılavuz olur. 
(IV)Yeri geldikçe onları alıp okur, değerlendiririm. 
(V)Kitaba bakışımın nasıl farklılaştığını görme 
ayrıcalığım olur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinde 
“parçanın ilk cümlesinde belirtilen eylemin faydalarından” 
söz edilmiştir?

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

24.
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Estetik diye bir disiplinin farkına varıldığı günden beri, 
tercüme yoluyla sürekli Batı’dan estetik teorileri ithal 
eden Türk aydınları, Türk - İslam kültürünün zengin 
estetik birikimini bu teorilerin ölçülerine vurarak 
kendilerine birtakım eksikler bulmuştur. Bizi asırlarca 
tatmin eden, acılarımızı, sevinçlerimizi, aşklarımızı, 
hasretlerimizi terennüm ettiğimiz edebiyatın hayatı 
yansıtmadığını birden keşfeden bu aydınlar, Batı 
toplumlarındaki sanat akımlarının peşinden koşarken 
bağlı oldukları geleneği yitirmiştir. Yeni bir gelenek 
de kuramamıştır. Yeni bir dili kekelemeye çalışırken 
ana dilini de unutan Türk aydını ve sanatçısı, peşine 
takıldığı hiçbir sanat anlayışında rüşdünü ispat 
edemeden bir yenisine takılmak zorunda kalmıştır.

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Türk 
aydının düştüğü hatalardan biri değildir?

A) Estetik kavramının önemini Batılı sanatçılardan 
    daha geç fark etmiştir.
B) Kendi edebî eserlerini değerlendirirken Batılı 
    ölçütleri kullanmıştır.
C) Sürekli sanat anlayışı değiştirip maymun iştahlılık 
     yapmıştır.
D) Ana dilini geliştirmek yerine farklı dilleri kullanma 
     çabasında olmuştur.
E) Türk edebiyatını oluşturan eserlerin yaşamla bağı 
    olmadığını iddia etmiştir.

Kimi yazarlar yazdıkları makalelere ısrarla deneme 
deyip işin içinden çıkıveriyorlar. Hâlbuki tür olarak 
deneme başka, makale başkadır. Denemeden 
makale tadı alındı mı o artık  deneme olmaktan 
çıkar. Makale; bilimsel, toplumsal, siyasal ve yazınsal 
konuları açıklayıcı, kanıtlayıcı ve yorumlayıcı 
nitelikler taşır. Bu bakımdan makale yazarının biçemi 
yoktur. Dilin kalıplaşmış kurallarına uymak, makale 
yazmaya yeter. Bu yazarlarımız, kendine özgü bir 
biçem geliştiremedikleri, dili yaratıcı boyutlarda 
kullanamadıkları için ortaya koydukları yazı da deneme 
değil, bal gibi makaledir.

Aşağıdakilerden hangisi,  bu paragrafta yazarın 
son cümlede savunduğu düşünceyi destekleyen 
yardımcı düşüncelerden biri değildir?

A) Makalenin deneme gibi kendine has üslubu yoktur.
B) Denemede dilin farklı olanaklarından yararlanılır.
C) Makale ile denemenin ele aldığı konular tamamen 
     farklıdır.
D) Kanıtlama ve açıklama amacı denemeye uygun 
     değildir.
E) Makale kokusuna bürünmüş deneme, gerçek 
     vasıflarından uzaklaşır.

27.25.

Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak
Rüyaların kadar sade güzeldin
Baş başa uzandık günlerce ıslak
Çimenlerine yaz bahçelerinin

Bu dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Türetilirken ses kaybına uğramış bir adlaşmış sıfat 
     vardır.
B) Arasına sıfat girmiş zincirleme isim tamlaması vardır.
C) İsimleşmiş bir zarf, edat grubu kurmuştur.
D) Ek fiilin geçmiş zamanında çekimlenmiş bir isim 
     bulunmaktadır.
E) Yönelme hâl eki alan sözcük niteleme sıfatıdır.

26.

Sözcüklerin içinde yürüyen ozan,  şiire yeni bir duyarlık
                            I                                       II
getirmeye çalışırken yurdunun insanlarını, onların 

göz bebeklerindeki anlamı dizelerine koyamıyorsa bu 
                 III
dizeler içinde ulusal bir bileşime varamıyorsa o ozan 
                                   IV
bir çelişki içinde bocalıyor demektir.
                    V

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada yer alan altı 
çizili sözcük gruplarının içerdiği anlamlardan birisi 
değildir?

A) Millî değerleri kaynaştırma
B) Duyguların dışavurumunu görebilme
C) Farklı bakış açıları geliştirme
D) Yaşadığı ikilemlerden kurtulamama
E) Anlatım birimlerini yerinde kullanma

28.
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Hasan Çelik, 2000’li yıllardan başlayarak kültür, edebiyat 
ve sanatla ilgili çeşitli denemeler yayımlamıştır. Ağır 
bir dille yazmaya başladığı denemelerinde sonraları 
konuşma diline yönelmiştir. Denemelerinde içten, 
samimi bir biçem kullanmıştır. Edebiyata, özellikle de 
şiire çokça yer vermiştir.  Saf şiir, Toplumcu şiir, Garip 
şiiri Çelik’in en çok üzerinde durduğu şiir anlayışlarıdır. 
Sadece bu şiir anlayışlarını ele almakla kalmamış, 
şiirde içerik, biçim, teknik, ahenk, yenilik, gelenek gibi 
pek çok konuya değinerek Türk şiirinin bu döneminin 
anlaşılmasına büyük katkıda bulunmuştur.

Bu parçadan Hasan Çelik’le ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Eserleri sayesinde şiirin bir döneminin daha iyi 
     anlaşıldığı 
B) Denemelerinde farklı konuları ele aldığı
C) Farklı edebî türlerde eserler verdiği
D) Yazılarında farklı şiir anlayışlarını irdelediği
E) Denemelerindeki üslubun zamanla değiştiği

Zencefil otacıların olduğu yıllardan bu yana türlü 
hastalıkların tedavisinde kullanılır. Günümüzde 
Hindistan ve Malezya ile diğer bazı tropikal bölgelerde 
yetiştirilmektedir. Zencefil bir kök bitkidir. Kökleri 
yumru gibi birbirine bağlı, yassı, boynuz gibi olup bu 
köklerle çevresine yayılır. Taze olarak kullanılabildiği 
gibi, kurutulup toz olarak da kullanılabilir. İçerdiği 
zingiberon, zingiberol, fellandron, borneol, sineolsitrali 
gibi kimyasallar sayesinde sindirim sistemini yatıştıran 
ve kan dolaşımını hızlandıran bir etkiye sahiptir.

Bu parçada zencefilin,
    I.   yapısal özellik
    II.  yetiştiği yerler
    III. kullanım amaçları
    IV. yan etkileri

gibi özelliklerinden hangilerine yer 
verilmemiştir?

 A) Yalnız IV        B) I ve IV            C) I ve III 
                 
                D) I, III ve IV           E) Yalnız I

31.

30.

“Mutluluk, değişik etkenler yüzünden yalnızca şehirde 
yaşayan insanların değil,  kırsaldakilerin de kaybettiği 
bir duygudur.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögelerinin 
sıralanışı yukarıdaki cümle ile özdeştir?

A) Okuldaki işlerimiz biter bitmez bavullarımızı toplayıp 
     anne ve babamızı ziyarete gidecektik. 

B) Edebiyatçıların yazdıkları roman, hikâye, şiir gibi 
    ürünlerde dilin kullanımına daha çok özen 
    göstermeleri gerekir.

C) Okul idarecileri bugünkü toplantıyı sırf bazı 
     çalışanların sorunlarını çözebilmek için yapmışlar.

D) Müzik öğretmeni, okula gelen babama saz çalma 
     konusunda çok yetenekli olduğumu söylemiş.

E) Günlük yazarı; aklına düşeni, kaleminin ucuna ilk 
     geleni olduğu gibi yazmaktan çekinmemelidir.

29.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu vardır?

A) Dünkü konferansta dinleyiciler konuşmacıya birçok 
     sorular sordu, o da soruların hepsini cevapladı.

B) Yaşamı bölük pörçüklüğüyle ve tüm belirsizliğiyle 
     vermek modern ve postmodern edebiyatın ortak 
     yönüdür.

C) Anı yazarı, yaşamının bir bölümünü anlatırken
     istemeden de olsa başkalarının yaşamına girebilir;
     eserinde dönemin olaylarına değinir. 

D) Bir kayanın sert bağrında hayat bulan dağ çamını
     söküp ovanın en verimli toprağına dikiniz, kısa bir 
     zaman sonra onun can verdiğini göreceksiniz.

E) Birecik Barajı’nın yapımı sırasında Şanlıurfa’nın  
     Halfeti ilçesinin bir bölümü sular altında kaldı, bu 
     durum Halfeti’yi bir turizm merkezi hâline getirdi.

32.
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Necip Fazıl Kısakürek denince nedense hemen 
Nazım Hikmet’in adı anılır, Nazım Hikmet 
denildiğinde Necip Fazıl Kısakürek’in anılması gibi. 
Ben şairlerin eşleştirilerek değerlendirilmelerinden 
yana değilim. Ancak böyle bir karşılaştırmaya ihtiyaç 
duyanların gerekçesi, şiirlerin ardında birer ideolojinin 
bulunmasıdır. Çünkü bazı şairler, şiirlerinde belli 
bir ideolojiye yaslanmıştır. Tamamen mi? Hayır. 
Bu abartılmış, ideolojiyi öne çıkaran yüzeysel bir 
sınıflamadır.

Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden 
yakınmaktadır?

A) Necip Fazıl ile Nazım Hikmet’in karşılaştırılarak 
     incelenmesinden
B) Sanatçıların eserlerini belirli ideolojilere 
     yaslamalarından
C) Sanatçıların bilimsel ölçütler dışında 
     sınıflandırılmalarından
D) Necip Fazıl ve Nazım Hikmet’in bir arada 
     anılmasından
E) Şairlerin karşılaştırılarak değerlendirilmelerinden

33. Safranbolu tarihî evleri, bozulmayan dokusuyla 
Safranbolu halkının yaşama biçimini, beğenisini, 
kültürünü, üstün yapı tekniğini yansıtır. Ahşap çatkılı, 
taş ve kerpiç örgülü duvarlar beyaz badanalıdır. Meyve 
bahçeleri içindeki konumları, planları, selamlık köşkleri, 
iç düzenlemeleri, sedirlerle çevrili fıskiyeli havuzları, 
ahşap işleri, yaşmaklı ocakları, geniş saçakları; 
kabaralı, süslü, halkalı kapıları, çıkmaları ile Türk 
konut mimarlığının en özgün örneklerini oluştururlar. 
Bütün evler, merkezî konumdaki kamu binalarına, dinî 
yapılara ve anıt eserlere dönük vaziyettedir. Evlerin 
yakın tarafındaki cepheleri kör, uzak cepheler ise 
açıktır ve birbirine bakar. Evler birbirinin görünümünü 
bozmayacak biçimde yerleştirilmiştir. Bahçe duvarları 
yüksek şekilde yapılmıştır ve pencereler kafeslidir. 
Pencerelerin yapıları da dar ve uzunca şekildedir. 

Bu parçada Safranbolu evleriyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A) Evlerin öteki evlere göre konumundan
B) Komşulara saygı ilkesi çerçevesinde evlerin 
     konuşlandırıldığından
C) Safranbolu ilçesinin turizm merkezi olduğundan
D) Günümüzde de önemini koruduğundan
E) Karakteristik özelliklerinden 

35.
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Sararken alnımı yokluğun tacı
Gönlümden silindi neşe ile acı
 Kalbe muhabbette buldu ilacı
 Ben de müridinim Mevlana

Yukarıdaki mısralarda altı çizili kelimelerde 
aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz benzeşmesi           
B) Ünlü düşmesi         
C) Ünsüz yumuşaması        
D) Ünsüz türemesi   
E) Ulama

36.

Sanat eserinin değeri, sadece ona harcanan mesai 
ile ölçülemez. Çünkü her sanat eserinin üzerinde 
yoğun bir emek vardır ama bu, o eseri değerli kılan 
ana unsur değildir. Sanat eseri, değerini toplumun 
sanatsal birikiminden ve kendine özgü oluşundan alır. 
Emek, bunun olmazsa olmazıdır ama bir sanat eserini 
sadece çok emek harcandığı için övmek, hiçbir yenilik 
getirmediğini, sanatsal birikimden faydalanmadığını, 
özgün olmadığını söylemekle aynıdır.

Bu parça aşağıdaki görüşlerden hangisine karşı 
çıkmak için yazılmıştır?

A) Bir edebî eserin en önemli özelliği farklı olmasıdır. 
B) Sanat eserinin gerçek değerini söyleyiş ve konu 
     bütünlüğü sağlar.
C) Eserin oluşumunda harcanan yoğun uğraş onun 
     değerini yansıtır.
D) Zorlukları bahane eden sanatçılar eserlerinde 
     özgünlüğü sağlayamazlar.
E) Farklı üslubuyla okuyucuyu heyecanlandıran her 
     eser, değerini emekten alır.

34.
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I. Uğradığı değişiklikler, felaketler ve ihmaller, kaydettiği 
ileri ve mesut merhaleler ne olursa olsun o, hep bu 
ilk kuruluş çağının havasını saklar, onun arasında 
bizimle konuşur, onun şiirini teneffüs eder. 

II. Şimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde Bursa 
kadar muayyen bir devrin malı olan bir başkasını 
hatırlamıyorum.

III. Bu devir haddizatında bir mucize, bir kahramanlık 
ve ruhaniyet devri olduğu için, Bursa, Türk ruhunun 
en halis ölçülerine kendiliğinden sahiptir, denebilir.

IV. Fetihten 1453 senesine kadar geçen 130 sene, 
sade baştan başa ve iliklerine kadar bir Türk şehri 
olmasına yetmemiş, aynı zamanda onun manevi 
çehresini gelecek zaman için hiç değişmeyecek 
şekilde tespit etmiştir.

V. Bu hakikati gayet iyi gören ve anlayan Evliya Çelebi, 
Bursa’dan bahsederken “Ruhaniyetli bir şehirdir.” 
der.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı ve 
kurallı bir paragraf oluşturulmak istenirse hangisi 
baştan ikinci cümle olur?

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

37. Sanat ve edebiyat dünyasında her gün belki yüzlerce 
eser verilmektedir. Bunlar arasında birçok değerli yapıt 
daha gün yüzüne çıkamadan kaybolup gitmektedir. 
İyinin, başarılının ayrıştırılmadığı bir ortamda sanatın 
ve edebiyatın gelişmesi mümkün değildir. Zira gelişme 
ancak basamak basamaktır. Geçmişte ortaya konmuş 
değerli eserler, gelecekte yazılacak daha başarılı 
eserler için örnek teşkil eder. Roman türünün tarihsel 
gelişimini düşünelim: İlk defa Tanzimat Dönemi’nde 
edebiyatımıza girmiştir. İntibah, Sergüzeşt, Zehra ve 
diğerleri pek başarılı sayılmaz.  Zira edebiyatımızda 
bu türü deneyen yazarlarımıza örnek olacak roman 
geçmişimiz yoktur. Böylelikle Batı edebiyatından 
oldukça başarılı ilk çeviriler roman türünü tanımamızı 
sağlamıştır. Eğer önümüze sunulan örnekler çok 
başarısız, vasat örnekler olsaydı romancılığımız bu 
kadar gelişme gösterebilecek miydi? 

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangilerine başvurulmuştur?  

A) Tanımlama - Tartışma     
B) Tanımlama - Örneklendirme    
C) Betimleme - Tanımlama    
D) Tartışma - Betimleme   
E) Tartışma - Örneklendirme  

Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu 
yoktur?

A) Hâkimin karşısına çıktığında korkudan yaptığı her 
     şeyi kendi itiraf etti.

B) Divan edebiyatının ön planda olduğu yıllarda 
     dilimize Arapça ve Farsça dillerinden birçok sözcük 
    girmiş.

C) Okula gelmemesinin nedeni çok hasta 
     olmasındandır.

D) O her zaman hayvanları sevdi, parası olmadığında 
     bile besledi.

E) Son sınavdan aldığı bu yüksek not sınıfı geçmesine 
    neden oldu.

40.

39.

Bir zamanlar bir günlük gazetenin adının altında 
“Dünya her gün yeniden kurulur.” ifadesi yer alırdı. 
İnsanın etkin olarak katıldığı beşerî dünya, her gün 
farklı bir dil, tarih, kültür, toplum ve bireylerin bakış 
açısından yorumlanmış olarak bize yeniden sunulur. 
Dünya hakkındaki bilgilerimizin çok azı doğrudan kendi 
şahsî tecrübe ve gözlemlerimize dayanır. Bilgilerimizin 
önemli bir kısmı dünyanın birer “yorumu” olarak bize 
sunulmuş görüşlerdir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Her şey her an değişmektedir.
B) İnsanlar çeşitli etkilerle dünyayı farklı yorumlar.
C) Tarihî olaylar beşerî dünyayı farklılaştırır.
D) Farklı unsurların etkisiyle beşerî dünya değişir. 
E) Toplum hayatı insanın etkin katılımıyla farklılaşır.

38.
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1. Bu testte sırasıyla Tarih (1-15), Coğrafya (16-27), Felsefe (28-35), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (36-40) 
    alanlarına ait toplam 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

İlk Türk devletlerinde her şeyin yaratıcısı olarak 
nitelendirilen Gök Tanrı’ya inanış yaygın olarak 
görülmüştür. Şamanizm, bir dini inanış olmayıp daha 
çok falcılık, sihir olarak ortaya çıkmıştır. Türklerde 
puta tapıcılık görülmemiştir. Türkler arasında, Gök 
Tanrı inancı kadar yaygın olmasa da doğa güçlerine 
inanma, atalar kültü, Maniheizm, Budizm, Hristiyanlık, 
Musevilik ve İslamiyet dinleri yayılmıştır.

Yalnızca  bu bilgilere bakılarak;
   I.   İlk Türk devletlerinde en yaygın inanış Gök Tanrı 
        inanışıdır.
   II.  Türklerde tarih boyunca ruhban sınıfı hiç 
        görülmemiştir.
   III. Eski Türkler doğa güçlerine inanmışlar ve 
        büyücülükle uğraşmışlardır.
   IV. Eski Türklerde dini hoşgörü vardır.

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I        B) I ve III     C )  I I  v e  I V  
 
 D) I,II ve III       E) I,II, III ve IV

3.• İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı devam ederken 
gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını 
paylaşmışlardır.

• Savaş sonunda imzalanan Mondros 
Mütarekesi’nde “Güvenliklerini tehlikede gördükleri 
yerleri işgal edebilecekler.” maddesini Osmanlı 
Devleti’ne kabul ettirmişlerdir.

Bu bilgiler dikkate alındığında İtilaf Devletleri’nin;
    I.   İttifak Devletleri ile var olan sorunlarını çözmek,
    II.  Gizli antlaşmaları uygulayabilecekleri bir ortam 
         oluşturmak,
    III. Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını korumak,
    IV. İşgallerini hukuki bir zemine oturtmak

durumlarından hangilerini amaçladıkları ileri 
sürülebilir?

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

1.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine ait 
olaylar ve bu olayları geçekleştiren padişahlar 
eşleştirildiğinde hangisi yanlış olur?

A) Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması - I.Mehmet 
B) İlk Osmanlı parasının bastırılması - Osman Bey
C) İstanbul’un ilk defa kuşatılması - I.Bayezid
D) Kapıkulu Ocağı’nın kurulması - I.Murat
E) İlk vezir atamasının yapılması - Orhan Bey

2. I.   Kılık - kıyafette değişiklikler yapılması
II.  Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
III. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
IV. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
V.  Milli bayramlar ve tatil günlerinin belirlenmesi

Yukarıdaki inkılâplardan hangilerinin toplumda 
eşitliği sağlamaya yönelik olduğu savunulamaz?

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

4.
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“Karahanlılar, İslamiyet’i benimsemelerine rağmen 
ulusal kültürlerine bağlı kalmıştır.” yargısına 
Karahanlılar’ın;

    I.   Camiler inşa etmeleri,
    II.  Türkçe eserler vermeleri,
    III. Han-Hakan unvanlarını kullanmaları,
    IV. Töre hukukuna riayet etmeleri

uygulamalarından hangileri kanıt olarak 
gösterilebilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I,II ve III
E) II, III ve IV

Yukarıda görüldüğü gibi; Osmanlı toprak yönetiminde 
arazilerin büyük çoğunluğu devlete ait olan miri 
arazilerdir. Bu arazilerden elde edilen gelirlerin bir 
kısmı doğrudan hazineye kalırken büyük bir kısmı 
devlet hazinesine girmeden değerlendirilirdi. Ayrıca 
devletin herhangi bir gelir beklemeksizin halkın 
kullanımına terk ettiği araziler de mevcuttu.

Osmanlı Devleti’nin gelir beklemeksizin halkın 
kullanımına terk ettiği arazilere ne ad verilir?

A) Dirlik     B) Yurtluk      C) Metruk

 D) Mukataa      E) Paşmaklık

6.

7. Osmanlı Toprak Yapısı

Mülk Vakıf Miri

Öşri Haraci

Dirlik
Ocaklık

Yurtluk
Paşmaklık

Malikâne
Metruk

Mukataa

I. Paleografya           Tarihteki toplulukların kültürlerini 
                                 inceler.
II. Epigrafya                Tarihteki yer adlarının nereden ve 
                                 ne anlama geldiğini araştırır.
III. Heraldik        Tarihteki devletlerin armalarını 
                                 inceler.
IV. Antropoloji        Tarihte yaşamış insan ırklarını 
                                 inceler.
V. Nümizmatik            Tarih boyunca yapılan yazışmaları 
                                 inceler.

Yukarıda verilen eşleştirmelerden kaç tanesi 
doğrudur?

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

8.

Abbasiler’in halifeliklerini ilan etmesinden altı yıl 
sonra Emevi ailesinden Abdurrahman İspanya’ya 
geçti. Buradaki Müslümanlar Abdurrahman’a 
bağlılıklarını bildirerek yeni bir devlet kurdular. 
Endülüs Emevileri sınırlarını genişletmek yerine bilim 
ve kültür alanında gelişmelere önem verdiler. Başkent 
Kurtuba dünyanın en önemli ilim merkezlerinden biri 
oldu. İslam dünyasındaki eserler Endülüs’e taşındı. 
Avrupalı öğrenciler Endülüs Emevileri’nin kurduğu 
medreselerde eğitim öğretim görmüştür.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildir?

A) Abbasiler, bilim ve kültür alanında Endülüs 
    Emevileri’nin gerisinde kalmışlardır. 
B) Endülüs Emevileri bilime önem vermişlerdir.
C) Avrupa’da bilimin gelişmesinde Endülüs 
    Emevileri’nin rolü büyüktür.
D) Endülüs Emevileri’nin başkenti Kurtuba’dır.
E) İslam dünyasındaki siyasi birlik bozulmuştur.

5.



Diğer sayfaya geçiniz.

“Üniversiteye Yolculuk” Projesi

13

B
2017- YGS SOSYAL BİLİMLER İLK PROVA

I.  Mondros Ateşkesi imzalandığında ordularımızın 
    kontrolü altındaki topraklar ulusal sınırlarımızdır.
II. İşgal altında bulunan Arap illerinin geleceği yöre 
    halkının seçimine göre belirlenecektir.
III. İstanbul ve Boğazlar’ın güvenliği sağlandığı 
    takdirde, Boğazlar’ın dünya ticaretine açılması 
     konusunda bizimle ilgili devletlerin vereceği kararlar 
    geçerli olacaktır.
IV. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacaktır. 
V. Azınlıklara tanınan haklar, komşu ülkelerdeki 
    Müslümanların haklarının korunması şartıyla 
    kabul edilecektir.

28 Ocak 1920’de kabul edilen Misak-ı Milli’de 
alınan kararlardan bazıları yukarıda verilmiştir. 
Bu kararlardan hangilerinde tam bağımsız olma 
isteğimiz açık bir şekilde ifade edilmiştir?

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

11.

XVIII. yüzyılda Avrupa devletlerinin çoğu, Osmanlı’nın 
kendi gücüyle ayakta duramayacağına inanıyordu. 
Bu devletin zamansız olarak yıkılması çıkarlarına 
ters düşebilirdi. Bu nedenle bazı Avrupa devletleri 
Osmanlı’nın toprak bütünlüğünden yana bir tavır 
sergilemiş, bu da devletin ömrünü uzatmıştır.

Bu bilgiye göre;
    I. Osmanlı toprakları stratejik öneme sahiptir.
    II. Osmanlı Devleti, devletler arası mücadelelerden 
        yararlanmıştır.
    III. Sömürgecilik anlayışı önemini kaybetmiştir.
    IV. Avrupalı devletler Osmanlı’yı eski gücüne 
         ulaştırmaya çalışmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

             D)  II ve IV           E) III ve IV
    

12.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında dış politikada 
Misak-ı Milli doğrultusundaki sorunların çözümüne 
ağırlık verilmiştir.

Bu dönem için aşağıdakilerden hangisine yönelik 
siyasete daha fazla ihtiyaç duyulduğu söylenebilir?

A) Millî ekonomiden taviz verilmesine
B) Ulusal sınırların korunmasına
C) Millî sınırların genişletilmesine
D) Emperyalist düşüncelere karşı savaşmaya
E) Dış ilişkilerde TBMM’nin itibarını artırmaya

9.

Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da  Anadolu’ya geçtikten 
sonra Millî Mücadele’yi örgütleyebilmek amacıyla 
Amasya Genelgesi’ni hazırlamıştır.

Amasya Genelgesi’nin;

    I.    Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı 
          tehlikededir.
    II.   Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı 
          kurtaracaktır.
    III. Askeri ve milli örgütler dağıtılmayacaktır.
    IV. Her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurul 
         oluşturulmalıdır.

maddelerine bakıldığında aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Millî Mücadele’nin yöntemi belirtilmiştir.
B) Silahlı bir mücadelenin başlatılacağı haberini verir.
C) Millî egemenlikten üstü kapalı bahseder.
D) İhtilal beyannamesi özelliği taşır.
E)  Bu genelge ile Kurtuluş Savaşı resmen başlatılmıştır.

10.
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“Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla alakası olma-
dığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir ol-
mak sayıyorlar. Asıl küfür, onların bu zannıdır. Bu yan-
lış tefsiri yapanların maksadı, Müslümanların kâfirlere 
esir olmasını istemek değil de nedir?”

Atatürk bu sözüyle öncelikli olarak hangisine 
vurgu yapmaktadır?

A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik
E) İnkılâpçılık

14.

Osmanlıcılık akımına göre; Osmanlı ulusu içinde Türk, 
Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her soydan 
topluluk kaynaşacak, Osmanlı olacaktır. Bu ulusun 
içinde herkes eşit, aynı haklara sahip, ayrıcalığı 
olmayan Osmanlı yurttaşı sayılacaktır.

Yalnız bu bilgilere dayanarak;
    I.   Bağımsızlık hareketleri engellenmek istenmiştir.
    II.  Batı tarzı düşünceler kabul edilmiştir.
    III. Egemenlik kaynağının ulus olduğu kabul 
         edilmiştir.
    IV.  Avrupalı devletlerin desteğini sağlama isteği sona 
         ermiştir.

yargılarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?

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

             D)  II ve IV                E) III ve IV

13.

Rize (İkizdere) - Erzurum (İspir) arasında hizmet vermesi 
planlanan Ovit Tüneli’nin bölgenin coğrafyasında önemli 
değişikliklere yol açması beklenmektedir. 

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde bu etki 
diğerlerine göre daha azdır?

A) Rize ve Trabzon Limanları’nın ticaret hacminin 
     değişmesi
B) Süre, maliyet ve güvenlik açısından ulaşım 
     faaliyetlerinin gelişmesi 
C) Bölgede nüfus yoğunluğunun artması
D) Erzurum-İspir’de iklimin farklılaşması
E) Bölge turizminin gelişmesi 

16.

Hititlerde ölümden sonra tanrılara hesap verme 
düşüncesinden dolayı krallar tüm yaşadıklarını  olduğu 
gibi yazmışlardır. Böylece “anal” denilen yıllıklar ortaya 
çıkmıştır.

Buna göre;
    I.   Çok tanrılı inanç sistemleri vardır.
    II.  Tarih yazıcılığının başlangıcı sayılabilir.
    III.  Ahiret inancı yoktur.
    IV. Tarihi devirler yaşanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II        B) I ve III     C )  I  v e  I V  
 
 D) I,II ve III  E) I, II ve IV

15.
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“Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son 
tahminlere göre kar, Balkanlar’dan hızla yaklaşıyor! 17 
Ocak Pazar gecesi kar yağışı Trakya’dan yurda giriyor. 
Soğuk havanın etkisi ile sıcaklıklar aniden düşecek ve 
kar yağışı pazartesi günü etkisini artıracak.”

Türkiye kışın İzlanda’dan gelen hava kütlelerinin 
etkisi altına girdiğinde genellikle yukarıda belirtilen 
hava durumu haberleri ile karşılaşılmaktadır. Bu 
durumu ortaya çıkaran basınç merkezi aşağıdaki 
şekillerden hangisi ile ifade edilir? 

18.

17. Çernezyom, gür çayır bitki örtüsü altında oluşan humus 
bakımından zengin, oldukça verimli topraklardır. Bu 
topraklar Türkiye’nin en verimli topraklarından birisi 
olmasına rağmen üzerinde ekonomik değeri yüksek 
ürünlerin tarımı yapılamamaktadır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel 
nedenidir?

A) Tarımda makineleşmeye geçilmemiş olması
B) Ormanlık alanların geniş alan kaplaması
C) Yükseltisi fazla ve serin alanlarda görülmesi
D) Engebeli arazi yapısının olması
E) Hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması

A) B) C)

D) E)

Aşağıda bazı   coğrafi  kavramlarla  bu kavramları  
inceleyen bilim dalları eşleştirilmiştir. Bu 
eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Akarsu - Jeomorfoloji
B) Yağış - Klimatoloji    
C) Orman - Kartoğrafya
D) Plato - Biyocoğrafya 
E) Ozonosfer - Hidrografya 

20.

Yer kabuğunu meydana getiren levha sınırlarında 
oluşan tektonik hareketlilik, dünya üzerinde birçok 
olaya neden olmaktadır. 

19.

A) I.Bölge: 2010 yılında İzlanda’da meydana gelen 
yanardağ patlaması sonucu oluşan kül bulutu 
Avrupa’daki hava trafiğini felç etmiştir.

B) II.Bölge: 1999 yılında meydana gelen Marmara 
Depreminde 17.480 kişi hayatını kaybetmiştir. 

C) III.Bölge: 2004 yılında Endonezya’da tsunami 
sonucu 230 bin kişi hayatını kaybetmiştir.

D) IV.Bölge: 2005 yılında Meksika Körfezi’nde 
meydana gelen kasırga sonucu 1.836 kişi hayatını 
kaybetmiştir. 

E) V.Bölge: 2016 yılında Yeni Zellanda’da meydana 
gelen depremde çöken tabakalar arasında hayvanlar 
mahsur kalmıştır. 

Yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılmış 
bölgelerle ilgili olarak verilen olaylardan hangisi 
bu tektonik hareketlilikten meydana gelmemiştir? 
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Dış kuvvetlerin etkileri sonucu,  yeryüzünde aşındırma 
ve biriktirme faaliyetlerine bağlı olarak çeşitli şekiller 
oluşmaktadır. 
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi dış kuvvetlerin 
biriktirmesi sonucu oluşmuştur?

21.

A) B)

C) D)

E)

Mantar Kaya Kırgıbayır

Obruk Peribacaları

Sarkıt-Dikit

Türkiye’de görülen iklim tiplerine bağlı olarak farklı 
sıcaklık ve yağış grafikleri ortaya çıkmaktadır. 

23.

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

Buna göre yukarıda verilen sıcaklık ve yağış 
grafiği, Türkiye haritasında  işaretlenen yerlerden 
hangisine aittir?

Yağış (mm) Sıcaklık (oC)

Sıcaklık (oC) Yağış (mm)

II

I
IV

III

V

Türkiye’de, artan enerji ihtiyacından dolayı nükleer 
santrallerin kurulması ve kurulacak yerlerin tespit 
edilmesi için uzun süredir çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
çalışmaların amaçlarından biri de nükleer santrallerin 
kurulum güvenliğini artırmaktır. 

Buna göre Türkiye’de nükleer santraller için yer 
seçimi yapılırken aşağıdaki kriterlerden hangisinin 
öncelikli olarak dikkate alınması gerekir? 

22.

A) Deprem bölgeleri               
B) Sanayi bölgeleri    
C) Terör riski taşıyan bölgeler             
D) Ulaşımın kolay olduğu bölgeler     
E) Ticaret bölgeleri
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Deniz ulaşımında boğaz ve kanalların önemi her geçen 
gün artmaktadır. Ancak  bunlardan bazılarının geçiş 
güvenliğinde sorunlar yaşanmakta, korsan faaliyetler 
önemli bir problem hâline gelebilmektedir.

25.

Yukarıda verilen haritada gösterilen boğaz 
ve kanallardan hangilerinde bu tarz sorunlar 
görülmektedir?

A) Panama - Cebelitarık               
B) Süveyş - Bab-ül Mendep                     
C) Hürmüz - Malakka                        
D) Süveyş - Panama                      
E) Malakka - Bab-ül Mendep

24. Aşağıda üç farklı ülkede çalışan nüfusun sektörlere 
dağılımı pasta grafiği şeklinde gösterilmiştir.  

A) I numaralı ülkenin doğurganlık oranı diğerlerinden 
     daha yüksektir.
B) II numaralı ülkede genç nüfus oranı azdır.
C) III numaralı ülke diğerlerinden daha çok beyin göçü 
    alır.
D) I numaralı ülkede okuryazarlık oranı diğerlerinden 
    daha yüksektir.
E) III numaralı ülkede kır nüfusu kent nüfusundan 
    fazladır.

I II III

%49

%25

%26

%19

%8

%73

%3
%30%67

Tarım Sanayi Hizmet

Buna göre ülkeler için aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi doğrudur?

Eş yükselti eğrileri (izohips) ile çizilen fiziki haritalar, 
yükselti  basamaklarına göre renklendirilir.  

Buna göre yukarıda çizilen  izohips aralıkları 
renklendirildiğinde numaralandırılan yerlerden 
hangisinin  sarı renkle gösterilmesi gerekir? 

26.

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

Yukarıda verilen kayaç türleri ile oluşum şekilleri 
eşleştirildiğinde hangi kayaç açıkta kalır?

A) Granit                    B) Kalker              C) Bazalt             
                 
                  D) Mermer                E) Kömür

27. Kayaç Türü
• Kalker
• Granit
• Bazalt
• Kömür
• Mermer

Oluşum Şekli
• İç püskürük
• Kimyasal tortul
• Başkalaşım
• Organik tortul
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Ressam, gördüğü şeyler karşısında oluşan bazı iç 
tepkilerini bir bütün hâlinde vermeye çalışan kişidir. 
Göz kamaştırıcı bir renk, doğadakinden farklı şekilde 
resimde yer alabilir; hiçbir manzarada bulunmayan bir 
çizgi kompozisyonu, bu manzarayı gerçek olmaktan 
uzaklaştırsa bile sanat bakımından daha gerçek hâle 
getirebilir. Hatta bir tablodaki oranları kusursuz hâle 
getirmek için doğayı bozmak gerekebilir.

Paragrafta yer alan düşünceler aşağıdaki sanat 
yaklaşımlarından hangisine yakındır? 

A) Sanat oyundur.
B) Sanat ortak estetik yargıların ifadesidir.
C) Sanat doğanın ve toplumsal olayların yansımasıdır.
D) Sanat yaratıcı bir etkinliktir.
E) Sanatın amacı estetik zevktir.

31.

Bilim işini yürütmek için katı, değişmez ve mutlak 
olarak bağlayıcı ilkeler barındıran bir yöntem gerektiği 
düşüncesi tarihsel bulgularla yüzleştirildiğinde önemli 
güçlüklerle karşılaşır. Bu yüzleştirme sonunda şu 
ya da bu zaman ihlal edilmemiş tek bir kural bile 
olmadığını görürüz. Aslında bu ihlaller bilimsel ilerleme 
için gereklidir de.  İlerlemeyi engellemeyen tek bir ilke 
vardır: “Ne olsa uyar!”

Paul Feyerabend’e ait bu görüşlerden hareketle 
aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?

A) Bilimsel ilerlemeyi sağlayan her yöntem geçerlidir.
B) Tüm bilimsel çalışmalar ortak ilkelerden hareket 
     eder.
C) Bilimsel çalışmalarda birtakım kuralların ihlali 
     ilerlemeyi sağlayabilir.
D) Tarihi veriler bilimsel çalışmaların ihlal ettiği kural 
     örnekleriyle doludur.   
E) Bilimsel çalışmada katı ve değişmez kurallara bağlı 
     kalmamak gerekir. 

28.
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Antik Çağ filozoflarının öncelikli problemi varlıktır. Bu 
filozoflar varlığın ilk nedenleri üzerinde durmuşlar 
ve ne olduğuna ilişkin birbirinden farklı birçok yanıt 
vermişlerdir. Bu yanıtlar ya önceki filozofun fikrini 
reddediyor ya da destekliyordu. Ancak daha sonra 
gelen filozoflar birbiri ile çelişen bu yanıtlardan 
yola çıkarak bilginin doğruluğunun imkânı üzerinde 
durmaya başladılar. Bu durum felsefeye varlığın 
dışında yeni bir problem alanı daha kazandırdı.

Yukarıdaki paragrafa göre felsefeye kazandırılan 
yeni problem alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ontoloji               B) Etik                 C) Estetik

              D) Metafizik            E) Epistemoloji

29.

Başkalarına karşı çok iyi ve sevimli davranırım, 
çünkü işime öyle gelir. Böylece beni severler. Ama 
sırf sevilmek için davranıyorsam demek ki beni öyle 
davranmaya yönelten ahlak yasası değildir. O zaman 
iyi nedir? İyi; hiçbir çıkar, haz, fayda ya da mutluluk 
gibi beklentilerin olmadan sırf ahlak yasasına göre iyi 
olanı istemektir. 

Yukarıda verilen bu görüş, Kant’ın ahlak anlayışının 
temeli olarak karşımıza çıkar.

Bu parçaya göre Kant’ın ahlak anlayışında temele 
aldığı görüş aşağıdakilerden hangisi ile ifade 
edilir?

A) Ahlaki olan, eylemlerimizde bize faydalı olandır.
B) Ahlaki olan, mutluluk sağlayandır.
C) Ahlaki olan eylem, sonucu iyi olandır.
D) Ahlaki olan iyiyi isteme, ödevdir.
E) Ahlaki olan, kişiyi acıdan uzaklaştırıp haz verendir.

30.



Diğer sayfaya geçiniz.

“Üniversiteye Yolculuk” Projesi

19

B

Farabi’ye göre toplum insan vücuduna benzer. Bir 
vücudun organları nasıl çeşitliyse ve bu organların 
güç ve işlev bakımından birbirlerine üstünlüğü varsa  
toplum ve onun bir parçası olan devlette de yaradılış 
gereği birbirinden üstün olan unsurlar bulunur.  
Bunların arasında en üst derecedeki yönetici ile en 
alt tabakadaki memurlar arasında emretme yetkisi 
yönünden farklılıklar vardır.

Farabi’nin bu görüşlerinden hareketle aşağıdaki 
yargılardan hangisi ileri sürülebilir?   

A) Devlet insanların bir araya gelerek oluşturdukları 
    yapay bir kurumdur.
B) Alt düzey memurlar yöneticilerine itaat etmelidir.
C) Erdemli bir toplumda herkes eşit olmalıdır.
D) Devlet tıpkı bir organizma gibi doğal bir kurumdur.
E) En üstteki yöneticiler en erdemli kişiler olmalıdır.  

33.
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Ernst Haeckel, evreni tanrılaştıran yaklaşımları bir 
çeşit materyalizm olarak değerlendirir. Çünkü ona göre 
bu anlayışlar, Tanrı ile evrenin bir ve bütün olduğunu 
ileri sürmekle aslında tek gerçek olarak maddi evrenin 
varlığını kabul etmektedir.

Bu parçada Haeckel’in eleştirdiği Tanrı anlayışı 
aşağıdakilerden hangisidir?            

A) Agnostisizm  
B) Panteizm 
C) Deizm 
D) Teizm    
E) Ateizm

34.K. Marks’a göre bu dünyada her şey değişmektedir. Bu 
değişimde en önemli unsur madde ve onun hareketidir. 
Maddenin hareketi diyalektik bir süreç izler. Çatışmalar 
ve değişimler süreklidir. Maddeyi harekete geçiren 
madde dışı bir kuvvet söz konusu edilemez. 

Hegel’e göre evrende diyalektik olarak bir çatışma 
ve değişim vardır. Ancak bu çatışma ve değişimin 
başlangıcı düşünceye, Geist’e bağlıdır.

Bu parçaya göre K. Marks’ın varlık anlayışını 
Hegel’den ayıran temel özellik aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Varlıktaki değişimin sürekli oluşu
B) Değişimi maddeye dayandırması
C) Değişimin çatışmalarla devam etmesi
D) Diyalektik bir varlık fikrinin olması
E) Varlığı Tanrı’ya dayandırması

32.

“Hiçbir filozof yoktur ki kendinden önceki filozoflardan 
etkilenmesin ve kendinden sonrakileri etkilemesin.”

Bu görüş felsefenin daha çok hangi özelliğine 
uygundur?

A) Birleştirici bütünleştirici olması
B) Tutarlı bilgiler olması
C) Birikimli olması
D) Olanın yanında olması gerekeni ele alması
E) Evrensel bir nitelik taşıması

35.
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 “…Bunlar, hak ve hakikatleri apaçık açıklayan 
Kur’an’ın âyetleridir. (Ey Muhammed!) Onlar bir türlü 
imana gelmiyorlar diye neredeyse kendini helâk 
edeceksin! Şayet biz dileseydik onlara gökten öyle bir 
mucize indirirdik ki o zaman hepsi ona boyun eğmek 
zorunda kalırdı…” (Şuarâ, 2 - 4)

Yukarıdaki ayetlerden çıkarılabilecek en temel 
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın özgür iradesine müdahale edilmemektedir.
B) İnsanların inanmıyor olması bir üzüntü sebebidir.
C) Kur’an ayetlerini okuyan herkes onu anlayabilir.
D) Yüce Allah dilediği zaman insanlara mucizeler 
     gösterebilir.
E) Dini tebliğ etmek için çok çalışmak gerekmektedir.

37.

“Ne zaman onlara: “Allah’ın indirdiklerine uyun!” denilse 
onlar: “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz 
şeye (geleneğe) uyarız.” derler. (Peki) Ya atalarının 
aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış 
idiyseler?” (Bakara Suresi, 170) 

“Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış, insan geleneğine 
uyuyorsunuz. İsa onlara ayrıca şunu söyledi: “Kendi 
geleneğinizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara 
itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz!” (Markos, 7: 8-9)

Kur’an ve İncil’den alınan bu iki ifadeden hangi 
sonuca ulaşılamaz? 

A) Atalar dinine uyma, vicdanları köreltir.
B) Atalar dinine uyma, şuursuzca taklit demektir.
C) Atalar dinine uyma, birikmiş bir tecrübeden istifade 
     etmektir. 
D) Atalar dinine uyma, dini bir miras olarak gösterir, 
    düşünmeyi engeller.
E) Atalar dinine uyma, bile bile yanlışta ısrar sebebi 
    olabilmektedir.

36.
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Alevilik-Bektaşilik düşüncesine göre her türlü haram 
ve yasaklardan korunmak için “eline, diline ve beline 
sahip olma” temel ölçüdür. Birlik ancak iman, amel 
ve ahlak ile gerçekleşir. Birlik ve dirliği; kibir, haset, 
cimrilik, açgözlülük, öfke ye gıybet gibi ahlak dışı 
davranışlar bozar. Alevilik-Bektaşilik düşüncesinde 
dostluk, kardeşlik, komşuluk, misafirperverlik, mertlik, 
cömertlik, küçüklere sevgi, büyüklere saygı ve doğruluk 
gibi ilkeler her bireyde bulunması gereken değerlerin 
başında gelmektedir.

Yukarıdaki paragraftan hareketle Alevilik hakkında 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Alevilik ahlaki bir oluşum olarak kabul edilebilir. 
B) Alevilikte kötü huy ve düşüncelerden kaçınmak 
    esastır.
C) Alevilikte ahlaki değerlerin yaşatılması son derece 
    önemlidir.
D) Alevilikte ehli beyt sevgisine büyük önem verilir.
E) Alevilikte olgun insan olmak için gayret etmek esas 
    kabul edilir.  

38.

Kur’an’ın temel amaçlarından biri de insanları doğru 
davranışlara yönlendirmek ve kötülüklerden uzak 
tutmaktır. Bu anlayışla Kur’an, önce doğru bilgiyi verip 
insanları doğru inanca ulaştırır. Sonra da onların doğru 
davranışa yönelmelerini ister.

Aşağıda verilenlerden hangisi, bu açıklamada 
varılmak istenen sonuca yönelik ayetlerden biri 
değildir?

A) “Birbirinizin kusurlarını araştırmayın.” (Hucurat, 12)

B) “Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın.” (Enam, 152)

C) “Bizim buyruğumuz göz açıp kapama kadar anlık 
     bir iştir.” (Kamer, 50) 

D) “Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz 
     söyleyin.” (Ahzab, 70)

E) “Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir 
    şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile  
    geçip gidenlerdir.” (Furkan, 72)

39.
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Meal, Kur’an’ın kendisi değil, çevirenin Kur’an’dan 
anladığıdır. Bu yüzden Kur’an’ın başka dillere 
çevirilerine “tercüme” değil de “meal” denmiştir. Kur’an 
evrensel bir kitap olduğu için birçok dile çevrilmiştir. 
İncelendiğinde bu meallerde bazı farklılıkların olduğu 
görülür. Bu durum ülkemizde İslam bilginlerince 
yazılmış birçok mealde de kendini göstermektedir.

Bu paragraftan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Meallerde farklılığın olması Kur’an’da bazı küçük 
     çelişkilerin olabileceğini gösterir.

B) Kur’an kelimelerinin bazen başka bir dilde birebir  
    karşılığı olmayabilir. Bu durumda meallerde farklı  
    kelimelerin kullanılması kaçınılmazdır.

C) Çevirmenlerin ayetleri anlama düzeyleri ve  
     anladıklarını ifade etme becerileri farklı olabilir.

D) Ayetlerin anlam derinliği ve zenginliği sebebiyle  
    çevirmenler, anladıklarının tümünü meale 
    yansıtamayıp bazı tercihlerde bulunmuş olabilir.  

E) Çevirmenlerin içinde yaşadıkları sosyal ve kültür 
     yapıların farklılığı ayetleri anlamalarında etkili olabilir. 
    Bu farklılık da bazen meallere yansıyabilir.

40.
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    1. Bu testte 40 soru vardır.

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

olduğuna göre, x kaçtır?

3.
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A) 10           B) 12          C) 16         D) 18         E) 20

0,04 . x + 0,3

0,03 . x + 0,06
=

5

 3

ABC üç basamaklı sayı olmak üzere, 

• ABC sayısı, AC iki basamaklı sayısının 11 katıdır. 

• ABC sayısı, AB iki basamaklı sayısının 10 katıdır.

Buna göre ABC sayısı, rakamları toplamının kaç 

katıdır? 

A) 50       B) 55       C) 60   D) 90     E) 99

1. 

4. 

olduğuna göre                                                 topla-

mının A cinsinden değeri nedir?

A) A+196                 B) A+200      C) A+204  

 

                       D) A+210               E) 2A

A = 3.4+4.5+5.6+.. . . . . . . . . . . . . . .+19.20

42 + 52 + 62 + ...............+202

2. a + b = 7
a . p = b . q = 28

olduğuna göre                    kaçtır? 

A) 4      B) 21     C) 35        D)           E) 31
4

p . q

p + q

B
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A) 10   B) 11    C) 12  D) 15          E) 16

6. ABCD ve DBCA dört basamaklı doğal sayıları için,

olduğuna göre, m+n toplamı kaçtır?

ABCD
DBCA-
mnn3

x, y gerçel sayıları için,

olduğuna göre, x+y toplamının alabileceği en 

büyük tam sayı değeri kaçtır?

A) 59       B) 58       C) 55     D) 53  E) 52

7. 

ve
x + y

y
= 5 16 < x < 48

5.  x ve a birer sayma sayısı olmak üzere,

şeklinde tanımlanıyor.

Buna göre,                         sayısı aşağıdakilerden 
hangisi ile tam bölünemez? 

A) 7       B) 13        C) 21     D) 36       E) 38 

x
a
=x.(x-1).(x-2).. . . .(x-a+1)

15
14

- 7. 14
14

8. Pay ve paydası iki basamaklı doğal sayı olan bir 
kesir, payının onlar basamağı ve paydasının birler 
basamağı silindiğinde elde edilen yeni kesre denk 
oluyorsa bu denkliğe sadeleşen tesadüf denir. 

Buna göre, aşağıdaki kesirlerden hangisi 
sadeleşen tesadüf denkliğine örnek olamaz? 

65
26A)       B)             C)    D)           E) 64

16
95
19

72
27

98
 49
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12.                                olmak üzere,

işleminin sonucu kaçtır?

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

6
5

3
2

1
 4

x = 0 ve 2  = a
1
x

2x - ax2 
+ 3

a-x + 1

10. 

olduğuna göre,  x kaçtır?

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

3
2

2
3

1
 4

işleminin sonucu kaçtır?

11. 2-2 - (-2)-3

2 - 2-1

1
 12

1
 4

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

a, b, c gerçel sayıları için,

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi 
doğrudur? 

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

     D) c < b < a     E) b < c < a

9. 

a2 b < 0

3a = 2b

5a = -3c
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işleminin sonucu kaçtır? 

16. 

15. 

EBOB (a , 96) = 16 ve a >210 olduğuna göre,  a’nın 
alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 

A) 224      B) 240       C) 256  D) 272     E) 288

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

işleminin sonucu kaçtır? 

14.

25
4A)       B)             C)    D)           E) 17

3
30
7

39
4

41
 3

1+ 3
 22+

1
 3

2

a, b ve c sıfırdan farklı tam sayıları için,

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi 

her zaman doğrudur? 

A) b tektir.    B) a+c tektir.  C) a - b çifttir. 

 

  D) a, b, c çifttir .         E) a tek ise b çifttir.

13. 

a + b
c

= c + 1
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18. 

şeklinde veriliyor.

( B kümesi, B kümesinin tümleyenidir.)

Buna göre,                   kümesinin elemanları toplamı 
kaçtır?

A) 28       B)30        C) 35     D) 34       E) 33 

E = { x | x < 15, x   N}

A, B      E

A = {1,2,5,7,8,11,12}  ve B = {2,5,8,9,10,12,14}

U
( A u B )

19. 120 soruluk bir sınavda 5 soruyu boş bırakan bir 
öğrencinin net sayısı, bilgisayarın 5 yanlış 1 doğruyu 
götürecek şekilde hatalı programlanmasından dolayı 
61 olarak hesaplanmıştır. Programlamadaki hata, 
4 yanlış 1 doğruyu götürecek şekilde giderildikten 
sonra öğrencinin net sayısı tekrar hesaplanıyor.

Buna göre, bu öğrencinin gerçek net sayısı kaçtır? 

A) 57,75      B) 58,25  C) 58,5 
   
                D) 58,75          E) 59,25

20. Bir GSM şirketinin müşterilerine sunduğu K, L, M, N ve 
P paketleriyle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Şirket bu paketlerden bir günde 10 adet satmıştır. 
Satılan paketlerdeki toplam konuşma süresi 3650 
dakika, toplam internet 35 GB ve toplam mesaj 
1800 SMS olduğuna göre, bu paketler aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) K, L ve N       B) K, M ve P C) L, N ve P

                 D) K, L ve P  E) K, L ve M

Konuşma İnternet Mesaj

K 250 dk - 100 SMS

L 200 dk 6 GB 150 SMS

M 200 dk - 250 SMS

N 100 dk - -

P 500 dk 7 GB 200 SMS

17. Bir kütüphanede kalınlıkları 3 cm ve 5 cm olan 
birbirinden farklı kitaplar bulunmaktadır. Kütüphane 
görevlisi genişliği 30 cm olan bir rafa, rafta boş yer 
kalmayacak şekilde yan yana 8 kitap yerleştiriyor. 

Buna göre, bu 8 kitap kalınlıkları aynı olan kitaplar 
yan yana olmak üzere, rafa kaç farklı şekilde 
dizilebilir? 

A) 2!2!6!  B) 5!3!      C) 4!4! 
 
                       D) 2!4!4!   E) 2!3!5!
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23. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenen x, 6 ve y gerçel 

sayıları için aşağıdaki bilgiler veriliyor. 

• En küçük sayı x, en büyük sayı y’dir.
• 6 sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı 
  19’dur.
• y sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı 
  29’dur. 

Buna göre, x+y kaçtır? 

A) 11      B) 12        C) 13  D) 14     E) 15 

24. 

21. 

Bir öğretmen 2016 yılındaki derslerinden birinde 
“Bugünkü yaşım, doğum yılımın rakamları toplamına 
eşittir.” demiştir.

Buna göre, bu öğretmenin yaşı aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 

A) 23       B) 29       C) 42      D) 38     E) 27

Üç arkadaş pideciye giderek birer büyük boy pide 
almak istemiştir. Fakat sipariş verecekleri zaman 
paralarının sırasıyla 11 TL, 12 TL ve 19 TL eksik 
olduğunu fark ederler. Paralarını birleştirip bir adet 
büyük boy pide almak istediklerinde ise yine paraları 
yetmemiştir. 

Pidenin fiyatının tam sayı olduğu bilindiğine 
göre, büyük boy pidenin fiyatı kaç TL’dir?

A) 52      B) 35        C) 21         D) 43     E) 20

22. Bir araştırma şirketi öğrencilerin bilgisayarın başında 
kalma süreleri ile günlük okudukları kitap sayfası 
sayısı arasında ters orantı olduğunu tespit etmiştir. 
Aslı 2 saat, Elif 3 saat ve Burak 5 saat bilgisayar 
başında kalmıştır. Burak günde 30 sayfa kitap 
okumuştur. 

Buna göre, Aslı pazartesi günü başladığı 335 
sayfalık bir kitabı hangi gün bitirir? 

A) Pazartesi        B) Salı        C) Çarşamba  
 
                D) Perşembe             E) Cuma
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27. Bir otomobil saatte 50 km hızla 2a, 80 km hızla b saat 

yol alıyor. 

a ve b birer tam sayı ve a < b olduğuna 
göre, otomobilin yol boyunca ortalama hızı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 62    B) 60          C) 59       D) 57       E) 55

25. Bir düzgün onikiyüzlünün yüzleri 1’den 12’ye kadar 
numaralandırılıp herhangi iki yüzeyi kırmızıya 
boyanıyor. 

Boyanan yüzlerdeki sayıların asal sayı oldukları 
bilindiğine göre, bu sayıların toplamının tek olma 
olasılığı kaçtır?

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

2
3
7

2
7

1
 4

28. 

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

x2 - 1

x2 - 6x + 5
:

1 + 2x + x2 

2x + 15 - x2

x + 3

x + 1
A) -

x + 3

x + 1
B) 

x + 3

x - 1
C) -

x - 3

x + 1
D) 

x - 3

x - 1
E) 

26. Aynı sabit hızlı internet ağına bağlı bir telefon ve 
bir dizüstü bilgisayar aynı anda bir filmi indirmeye 
başlıyor. Bu iki cihazdan telefon dakikada 5 
MB dosya indirirken bilgisayar 7 MB dosya 
indirebiliyor. Bilgisayarın film indirme işlemi 32 
dakika önce bittiğine göre, film kaç MB’dir? 

A) 480           B) 540  C) 560 
 
                 D) 680    E) 840
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31. Bir toptancı sattığı ürün için aşağıdaki gibi iki farklı 

kampanya düzenlemiştir. 

1. Kampanya: 30 adet ve üzeri alışverişte 6 ürün 
bedava, diğer ürünler %25 oranında indirimli.

2. Kampanya: 50 adet ve üzeri alışverişte tüm 
ürünler       oranında indirimli.  

Bir müşterinin 50’den fazla ürün aldığında ödeyeceği 
ücret, her iki kampanyaya göre hesaplandığında  
tutarların eşit olduğu görülüyor. 

Buna göre, müşteri kaç adet ürün almıştır?

A) 124         B) 62  C) 54      D) 76      E) 72

Bir banka, dolar olarak yatırılan paraya %5, TL 
olarak yatırılan paraya %12 yıllık faiz veriyor. 
Doların 3 TL olduğu dönemde 10.000 doları 
olan Mehmet, parasını bir yıllığına bankaya 
dolar olarak faize yatırıyor. Mehmet bir yıl sonra 
parasını faizi ile birlikte çektiğinde kaybının 
olmaması için doların bir yıl sonraki değeri en az 
kaç TL olmalıdır?  

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

1
3

32. olmak üzere,

şeklinde  tanımlanıyor.

Buna göre,                      kaçtır?

i2= -1  ve  f  : R       R \ {-1}

f (x) = 
x - 1
x + 1

( f o f ) (i)

A) i     B)             C) - i      D)       E) i +1
2

i -1
2

 1
2

30. 

Bu bankların kırmızı, mavi veya yeşile boyanmayan 
kısımlarının hepsi beyaza boyandığına göre, 
banklardan kaç tanesi üç renge boyanmıştır? 

Bir parkta 1’ den 50’ ye kadar 
numaralandırılmış banklardan 
numarası 2’nin katı olanların 
oturak yeri kırmızı, 3’ün katı 
olanların sırt yaslama yeri mavi, 
5’ in katı olanların bacak yaslama 
yeri yeşile boyanacaktır.

A) 10          B) 11          C) 12     D) 13            E) 14

29. 
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36. 
34. 

Dikdörtgen şeklindeki bir levha, kenar uzunluğu 1 birim 
olan düzgün altıgenlerle kaplanarak şekildeki gibi bir 
süsleme yapılmıştır. 

Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
birimkaredir?

Bir kenarının uzunluğu 6 metre olan eşkenar üçgen 
şeklindeki çite, bir inek demir bir halka yardımıyla 2 
metre uzunluğundaki iple bağlanıyor.  Demir halka 
sadece |AB| ve |BC| boyunca hareket edebilmektedir. 

Buna göre, ineğin otlayabileceği bölgenin alanı kaç 
metrekaredir?
(Demir halkanın genişliği ihmal edilecektir.)

A) B) C) 10

D) E)

A) 24  B) 18       C)                   D)                   E) 42

35. 33. 

Yukarıdaki şekillerde hacmi 9 birim küp olan 
dikdörtgenler prizması şeklindeki su deposu farklı yüzleri 
üzerine oturtulmuştur. Depo içinde 6 birim küplük su 
bulunmaktadır. 

Buna göre III numaralı şekilde, suyun yüksekliği kaç 
birimdir? 

Dik koordinat düzlemi üzerine şekildeki ABCD 
dikdörtgeni yerleştirilmiştir. 

Buna göre, D noktasının koordinatları toplamı 
kaçtır?

A) 12     B) 13           C) 15 D) 16       E) 18

4 br
2 br h br

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

3
3
2

1
 4

D(a,b)

C

E(6,0) xB(3,0)

A(0,9)

y
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39. 

ABCD paralelkenar

4 |AF| = 3 |BF|

|BK| = 3 |CK|

5 |DE| = 2 |CE|

Yukarıda verilenlere göre,                        oranı kaçtır?

2
7A)       B)             C)    D)           E) 1

7
3
7

4
9

3
11

A (EFKC)
A (ABCD)

37. 

40. 

Yukarıda düzgün kare piramidin açınımı verilmiştir.

Açınımın çevresi             birim, piramidin taban çevresi 
16 birim olduğuna göre, piramidin hacmi kaç birim 
küptür?

Şekilde denklemleri y = -x ve  3x+y= 3 olan doğrular 
B noktasında kesişmektedir. 
Buna göre, AOB üçgeninin alanı kaç birim 
karedir? 

9
2A) 6      B)             C)    D)           E) 29

4
3
2

A) B) C)

D) E)

y

A

3x+y=3

x

B

O

y= -x

38. 
ABC ve ADF birer üçgen

m(ADF) = 100o

m(BCF) = 110o

m(AFD) = 30o

m(ABE) = x

Yukarıda verilenlere göre, x kaç derecedir? 

A) 30       B) 40           C) 50       D) 60          E) 70

F
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    1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 14), Kimya (15 - 27), Biyoloji (28 - 40) alanlarına ait toplam 40 soru vardır.
 
     2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Birbirine paralel doğrusal yollarda X, Y, Z araçları 
şekildeki konumlarından sabit Vx, VY, Vz hızlarıyla 
aynı anda geçtikten bir süre sonra X ve Y araçlarının 
ön kısımları,  Z aracının ise arka kısmı m doğrultusuna 
aynı anda ulaşıyor.  

Buna göre araçların hızlarının büyüklükleri ile 
ilgili,

    I.  Vx = VY

    II. VY  = Vz
    III.VY  > Vz

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.33
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A) Yalnız I                       B) Yalnız II            C) I ve II                                                                  

                   D) I ve III                 E) II ve III

Ses dalgaları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden 
kaç tanesi doğrudur?

• Ses dalgaları katı ortamlarda, sıvı ortamlara 
göre daha hızlı yayılır.

• Frekansı azaltılan ses dalgalarının şiddeti 
azalır.

• Enerjisi büyük olan bir dalganın şiddeti de 
büyük olur.

• Havadan suya geçen ses dalgalarının frekansı 
değişmez.

• Soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama geçen ses 
dalgalarının hızı artar.

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

Bir düz ayna önünde K, L, M, N, P cisimleri ve saydam 
olmayan S küresi şekildeki gibi konulmuştur.

G noktasından düz aynaya bakan bir gözlemci 
K, L, M, N, P cisimlerinden hangilerinin aynadaki 
görüntüsünü görebilir?

A) Yalnız K                      B) Yalnız M          C) L ve M                                                               

                     D) M ve N                  E) N ve P

X Y

Z

d1 d2

VX VY

VZ

G

L M

N

K

S

P

d

d

1. 

Yatay düzlemde ağırlıkları G ve 2G olan şekildeki K 
ve L cisimlerine belirtilen kuvvetler etki etmektedir. Bu 
durumda K cismine etki eden sürtünme kuvveti FK, L 
cismine etki eden sürtünme kuvveti ise FLdir.

Cisimler hareket etmediğine göre, FK / FL oranı 
kaçtır? 

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

K LF
F

3F
2F

G 2G

Yatay

B
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6. Yatay zemindeki bir kap içinde sıvı ve gaz 
bulunmaktadır. Bu kabın tabanındaki sıvı basıncı 
Psıvı, gaz basıncı ise Pgaz dır.

Gaz

Sıvı

Psıvı Pgaz

A) Artar Artar
B) Artar Azalır
C) Azalır Değişmez
D) Artar Değişmez
E) Değişmez Değişmez

Kap ters çevrilip sistem dengeye geldiğinde, 
Psıvı ve Pgaz için ne söylenebilir?

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

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

5. 7. Günlük hayatta karşılaşılan bazı kuvvetlerle ilgili;

    I.  Masa üzerinde dengede duran bir kitabın ağırlığı  
      ile masanın kitaba uyguladığı tepki kuvvetinin 
      bileşkesi sıfırdır.

   II. Büyük kütleli bir araç ile küçük kütleli bir aracın
       çarpışmasında, araçların birbirlerine 
       uyguladıkları kuvvetler eşit değildir.

    III. Sert bir cisim ile yumuşak bir cismin çarpışması 
        olayında, cisimler birbirlerine eşit büyüklükte 
        kuvvet uygularlar.

yargılarından hangileri doğrudur?    

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

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

Bir mezbahanenin soğuk hava deposunda çalışan işçi 
çelikten yapılmış et çengeline asılı olarak uzun süre 
bekletilmiş eti alırken bir eliyle eti, diğer eliyle çengeli 
tutuyor. Bu olayla ilgili,

    I.   Etin sıcaklığı çeliğin sıcaklığına eşittir.

    II.  Etin ısısı çeliğin ısısından fazladır.

    III. Çelik ışıma yolu ile enerji yayarken, et yaymaz.

yargılarından hangileri doğrudur?    

8. Özdeş K ve L mıknatısları şekildeki gibi iplerle bağlanıp 
tavana asılmıştır. Bu durumda iplerde oluşan gerilme 
kuvvetlerinin büyüklükleri T1 ve T2 dir. Mıknatıslar 
arasındaki ipin boyu değiştirilmeden L mıknatısı ters 
döndürülerek tekrar K mıknatısına bağlanmaktadır. 
Buna göre,

I.   T1 gerilme kuvveti azalır.

II.  T1 gerilme kuvveti değişmez.

III. T2 gerilme kuvveti azalır.

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

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

yargılarından hangileri doğrudur?    

T1

N

N

S

S

K

L

T2
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11. Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba hacimleri V 

olan K ve L cisimleri yavaşça bırakıldığında, kaptan 
toplam 2V hacminde sıvı taşmaktadır. Buna göre,

   I.   K ve L cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.
   II.  K cisminin özkütlesi, L cisminin özkütlesinden 
        büyüktür. 
   III. L cisminin özkütlesi, sıvının özkütlesine eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?    

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

  D) I ve III   E) II ve III

K L

sıvı

9. Hava ortamından su ortamına geçen şekildeki 
ışığın su ortamına geçerken,  

    I.   Frekansı

    II.  Hızı

    III. Ortalama hızı

niceliklerinden hangileri değişir?

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

                  D) I ve II                  E) I ve III

Normal

Hava

Su

Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde 
delil, çıkarım ve model ile ilgili aşağıda 
verilenlerden hangileri doğrudur?

    I. Bilimsel bilginin doğruluğunu gösteren verilere 
         delil denir.                                                           

    II. Deliller vasıtasıyla elde edilen sonuçlara 

         çıkarım denir.

    III. Fiziksel olayları açıklamada kullanılan formüller 

         birer matematiksel modeldir.

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

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

10.
12. 

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

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

Özdeş K, L ve M lambaları ve iç direnci önemsiz 
üreteçle şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Buna 
göre,

    I.   K, L, M lambaları birim zamanda aynı enerjiyi 
         tüketir.
    II.  K, L, M lambalarının uçları arasındaki gerilimler 
         eşittir.
    III. X anahtarı açılırsa M lambası daha parlak yanar.  

yargılarından hangileri doğrudur?    
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13. Şekil I’deki X küresi, Şekil II’deki içi boş, nötr silindirin 

içine değmeyecek şekilde sarkıtıldığında silindirin 
dış yüzeyi (+) yükle yükleniyor. Buna göre, X küresi 
silindirin içine dokundurulup çıkartılırsa,

    I.   X küresi nötr olur.
    II.  Silindirin iç yüzeyi (-) yükle yüklenir. 
    III. Silindirin dış yüzeyi (+) yükle yüklenir.

yargılarından hangileri doğrudur?    

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

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

ip

X

Şekil I

Şekil II

A) Şekil-I 
B) Şekil-I ve Şekil-II  
C) Şekil-I ve Şekil-III 
D) Şekil-II ve Şekil-III
E) Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III 

14. Boyutları aynı olan m ve 2m kütleli cisimler 
sürtünmelerin önemsenmediği sistemlerde Şekil-I, 
Şekil-II ve Şekil-III’te belirtilen konumlarından serbest 
bırakılıyor.

Buna göre, m ve 2m kütleli cisimler yatay zemine 
indiğinde hangi şekillerdeki cisimler arasındaki 
uzaklık azalır?

Şekil-I Şekil-II

Şekil-III

m

2m

2m

m

m

m

15. 
H3PO4(suda) + NaOH(suda)             ........... + ..........

tepkimesi ile ilgili verilen,

    I.  Nötralleşme tepkimesidir.
    II. Tepkime sonunda Na3PO4 ve H2O bileşikleri 
        oluşur.
    III.1 mol H3PO4 ile 3 mol NaOH bileşiği tepkimeye 
        girer.

yargılarından hangileri doğrudur?        

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

   D) I ve III    E) I, II ve III
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16. Aşağıda verilen kimyasal türlerden hangisinin 

Lewis nokta yapısı doğru gösterilmiştir?

Kimyasal Tür Lewis Nokta Yapısı

A) 3Li

B) 9F1- [ ]1-

C) 4Be

D) 6C

E) 7N3- [ ]3-

18. 

Yukarıdaki grafik bir miktar ideal gazın hacim-sıcaklık 
değişimini göstermektedir.

Bu grafikle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangileri 
doğrudur?

    I.   A noktası mutlak sıfır noktasıdır.
    II.  Sıcaklık birimi Kelvin’dir.
    III. “c” de basınç en büyüktür.

Hacim (L)

       Sıcaklık

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

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

19. • Koku ve duman çıkarmadan yanar.
• Parmakta leke bırakmaz.
• Kısa ve mavi renkli bir alevle yanar.

Yukarıda özellikleri verilen kömür türü 
aşağıdakilerden hangisidir?
  
A) Antrasit                   B) Linyit           C) Taş kömürü             

                 D) Turba                  E) Kok

 Tepkime 1: 16 g S ile 16 g O2 tepkimeye girerek 32g 

                    SO2  oluşuyor.

Tepkime 2: 16 g S ile 24 g  O2 tepkimeye girerek 

                    40g SO3 oluşuyor. 

Buna göre;

    I.  Kütlenin korunumu

    II. Sabit oranlar

    III. Katlı oranlar

kanunlarından hangilerine ulaşılabilir?

17. 

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

   D) II ve III    E) I, II ve III
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20. 

   C6H12O6                            2 X   + 2 CO2

                      
               X                            Y  + H2O

tepkimeleri sonucunda X ve Y maddeleri elde ediliyor. 
Bu maddelerle ilgili olarak,

    I.   X etanoldur(etil alkol).
    II.  Y asetik asittir(CH3COOH).
    III. X yakıt olarak kullanılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II                C) I ve II    
 
                D) I ve III                 E) I, II, III

O2

Meyve şekerinden,

21. Aynı sıcaklıkta bulunan saf X, Y ve Z sıvılarının 
buhar basınçları sırasıyla 25 cmHg , 50 cmHg ve 
70 cmHg’dır.
       
Buna göre,
   
    I.   Tanecikler arası çekim kuvveti en fazla olan 
         Z’dir.
    II.  Yüzey gerilimleri arasındaki ilişki Z > Y> X 
         şeklindedir.
    III. Viskozitesi en fazla olan X’ tir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

22. Sülfürik asit kuvvetli nem çekici ve aşındırıcı bir 
kimyasaldır. Bu kimyasalla çalışan öğrenci,

   I. Önlük, gözlük ve eldiven kullanmalıdır.
     II. Sulu çözeltisini hazırlarken üzerine su eklemelidir.
   III. Kullandığı şişenin üstüne 

                                  sembolünü yapıştırmalıdır.

işlemlerinden hangilerini yapmalıdır?

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

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

23. Aşağıda bazı kimyasal türler ve kimyasal türler 
arasında oluşan en baskın etkileşimler verilmiştir.

Hangi seçenekte verilen baskın etkileşim türü 
yanlıştır?

     Kimyasal Türler                  Baskın Etkileşim Türü

A)  Na+ - H2O                          İyon - dipol etkileşimleri

B)  H2 - O2                               London kuvvetleri

C)  HF - H2O                           Dipol - dipol etkileşimleri

D)  NH3 - H2O                         Hidrojen bağı

E)  CH3Cl - H2O                      Dipol - dipol etkileşimleri             
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27. I. Sabun ve detarjanlar bitkisel ve hayvansal yağlardan 
   elde edilir.
II. Niratlı bileşikler gübre ve patlayıcı yapımında 
    kullanılır.
III. Porselen, seramiğin en mükemmel formudur.
IV. Bağlayıcı ve pigmentler boyaların bileşenlerindendir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız I   B) I ve II   C) II, III, IV
  
  D) I, II, IV    E) I, II, III, IV

Yukarıdaki kaplarda aynı ortamda ve sıcaklıklarda su 
örnekleri bulunmaktadır. Bu su örneklerine üzerlerinde 
belirtilen miktarlarda NaCl katısı eklenerek tamamının 
çözünmesi sağlanıyor. Oluşturulan bu çözeltilerle 
ilgili olarak,

    I.   Kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki    
         III>II>I şeklindedir.

    II.  Donmaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki 
         I=III>II şeklindedir.

    III. Çözeltilerin kütlece yüzde derişimleri arasındaki 
         ilişki II>I=III şeklindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

        I                          II                         III

10 g 20 g 20 g

NaCl (k) NaCl (k) NaCl (k)

100 ml su 100 ml su 200 ml su

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

   D) II ve III        E) I ve III

26. 

B (derişik sıvı)

K

A katısı cıva

K musluğu açıldığında B sıvısı, A katısı ile tepkimeye 
girerek açık koldaki cıva seviyesini yükseltir. 

Buna göre,

              A                    B                    Gaz
    I. Al  NaOH  H2
    II. Cu  HNO3  NO
    III. Ag  H2SO4  SO2

yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

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

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

K, L ve M elementleri 8A grubundadır.

• Atom çapı en büyük olan L’dir.

• İyonlaşma enerjisi en büyük olan K’dir.

  

Buna göre K, L ve M elementlerinin atom 

numaralarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir?

25. 

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

K
M
L

L
M
K

K
L
M

M
K
L
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29. Bitkiler, kökleriyle topraktan aldıkları su ve 
mineralleri yaprak ve gövde gibi üst katmanlara 
enerji harcamadan taşır. 

Bitkilerde su ve minerallerin kökten yapraklara 
kadar taşınmasında suyun en çok hangi 
özelliğinden yararlanılmaktadır?

A) Su moleküllerinin adezyon yapması
B) Moleküller arası kohezyon kuvveti
C) İyi bir çözücü olması
D) Yüzey gerilimi etkisi
E) Buharlaşma ısısının yüksek olması

31. Yapay sınıflandırma ile ilgili, 

    I.   Canlıların dış görünüşü ve yaşadıkları ortama 
         göre yapılır.
    II.  Homolog organlar esas alınır.
    III. Nitel gözlemler esastır.
    IV. İkili (binomial) adlandırma yapılır.
    V.  Temel birim türdür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

28. Protein sentezini gerçekleştiren organel 
sayısının fazla olduğu bir hücre için aşağıdaki 
grafiklerden hangisi çizilemez?

A) B)

C) D)

E)

Zaman Zaman

Zaman

Zaman

Turgor
Basıncı

Zaman

Osmotik
Basınç

Su
Miktarı

Enzim
Miktarı

Kullanılan
ATP

30. 

Soyağacına göre bu özellik,
    I.   X’e bağlı çekinik
    II.  Otozomal baskın
    III. Otozomal çekinik

kalıtım biçimlerinden hangileriyle kalıtılıyor 
olabilir?

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

                  D) I ve III              E) II ve III

Aşağıdaki soy ağacında fenotipte belli bir özelliği 
gösteren bireyler, taralı alanla gösterilmiştir. 
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Vücutta insülin hormonu olduğu hâlde yanlış 
beslenmeye ve obeziteye bağlı olarak bu 
hormonun görevini yapamaması ve kan şekerinin 
ayarlanamaması durumu “insülin direnci” olarak 
isimlendirilir.

Aşağıdakilerden hangisi insülin direnci sonucu 
oluşan şeker hastalığına (diyabete) neden olan 
etmenler arasında yer almaz?

A) Yağ ve şeker içerikli besinlerin fazla tüketimi
B) Öğün atlama
C) Hızlı yemek yeme
D) Bedensel aktivite düşüklüğü
E) Alınan ve harcanan enerjinin eşit olması

33. 

32. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde 
karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindiriminin 
gerçekleştiği organlar doğru sıralanmıştır?

İnsan sindirim sistemine ait bazı organ ve yapılar 
aşağıda gösterilmiştir. 

Karbonhidrat Protein Yağ

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

34. 

Buna göre, bu bileşiklerin yapıya katılım oranını 
gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki şekil, aynı miktardaki A, B  ve C organik 
bileşiklerine ait enerji verim miktarını göstermektedir. 

A

C
B

A

A A

A

B

B

B

B

C

C

C

C
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35. 37. 1820 yılında Fransız bilim insanı Georges Cuvier, 

hayvanları sınıflandırırken karşılaştırmalı anatomi 
ve paleontolojiden yararlanmış ve hayvan türlerini 
çeşitli sistematik gruplara ayırmıştır. Georges Cuvier'i 
takip eden bilim insanları da onun ortaya koyduğu 
prensiplerle sınıflandırma yapmaya devam etmiştir. 
Ancak 1950’li yıllardan sonra DNA’nın yapısının 
çözülmesi ile birlikte canlıların sınıflandırılmasında 
DNA analizleri ön plana çıkmıştır. Daha sonraki 
yıllarda yapılan DNA temelli sınıflandırma çalışmaları 
sonrasında, Georges Cuvier’in oluşturduğu bazı 
sistematik taksonların eksik veya hatalı olduğu 
sonucuna varılmış ve bazı canlıların sistematik 
ağaçtaki yeri değiştirilerek bu değişiklikler bilim 
dünyasınca kabul görmüştür. 

Yukarıdaki bilgilerden hareketle bilim ve bilimsel 
süreçle ilgili, 

    I.   Teknolojik gelişmeler, bilimin gelişmesine katkı 
         sağlayabilir. 
    II.  Bilimsel bilgi zamanla değişebilir.
    III. Bilimsel bilgi evrenseldir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

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

Karbon ayak izi, bir bireyin doğrudan veya dolaylı 
olarak atmosfere saldığı CO2 miktarı olarak tanımlanır. 
Aşağıdaki tabloda farklı ülkelerde yaşayan insanlara 
ait 2002 ve 2012 yıllarındaki ortalama karbon ayak izi 
ton/yıl olarak verilmiştir.

Buna göre, 

   I.   Dünyadaki her bireyin küresel iklim değişikliğine  
        katkısı eşit değildir.
   II.  Ülkelerin her birinin küresel ısınmaya karşı 
        alacağı tedbirler, sera etkisini azaltmada eş 
        değer katkı sağlamaz.
   III. Sera etkisine sebep olan tek gaz CO2'dir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

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

2002 2012
Amerika Birleşik Devletleri 21,6 28,6
Türkiye 2,8 4,6
Papua Yeni Gine 0,13 0,13

Bitki hücrelerinde reçine, tanen; insanda tükürük, 
ter, süt, hormon gibi kimyasalları salgılayan hücre 
organeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ribozom
B) Golgi Aygıtı
C) Mitokondri
D) Lizozom
E) Sentrozom

38. 

36. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanlarda 
gerçekleşen katabolik bir reaksiyon değildir?

A) Protein + H2O                        n-Aminoasit 
B) Glukoz+ Fruktoz                    Sükroz + H2O 
C) C6H12O6 +O2                        CO2 + H2O
D) Yağ + 3H2O                            3 Yağ Asidi + 1 Gliserol
E) Nişasta + H2O                        n-Glukoz
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

39. Bir bitki hücresinin madde taşınımı sırasında ATP 
harcadığı tespit edilmiştir. Buna göre bu bitki 
hücresi,

    I.   Difüzyon
    II.  Aktif taşıma
    III. Osmoz
    IV. Endositoz

olaylarından hangilerini gerçekleştirmiş olabilir?

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

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

40. 

Mitoz bölünme geçirmekte olan bir hayvan hücresinin 
bölünme evrelerinden biri yukarıdaki şekilde verilmiştir. 

Buna göre, bu hücre için aşağıdaki ifadelerden 
hangisi söylenemez?

A) Hücre metafaz evresindedir.
B) Bölünme sonucu oluşan hücrelerin adaptasyon 
     yeteneği yüksektir. 
C) Hücre sitokinez evresinde boğumlanarak bölünür.
D) İğ iplikleri sentrozom tarafından oluşturulmuştur.
E) Bu evrede her bir kromozom iki kromatitten oluşur. 
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK PROJESİ

Amaç
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; eğitimin sacayakları olan öğrenci, öğretmen ve velilerin aktif katılımı ile eğitimde 

bilinçlendirme ve yönlendirme, ölçme değerlendirme, öngörü, kariyer planlama ve doğru tercihte bulunma çalışmaları 
aracılığıyla kaliteli ve etkili eğitim faaliyetleri sunma amaçlanmıştır.

Hedef
Çalışmamızın hedefleri; ilimiz genelinde üniversiteye hazırlığı 9. sınıftan itibaren bilinçli bir eylem planı haline ge-

tirmek, ortaöğretim kurumlarında hali hazırda eğitim-öğretim sürecinde olan ortaöğretim kurumlarımızın öğrencilerine 
sınav sisteminin tüm detayları ile anlatılmak ve kavratmak, kurumsal farklılıklara meydan vermeden ilimiz genelinde 
tüm ortaöğretim kurumlarında ortak çalışma alanları ve faaliyetleri oluşturabilmek, ilimizin hak ettiği ve arzuladığı 
başarı sıralarını yakalayarak üniversiteye yerleştirmede Türkiye geneli iller sıralamasında 10’lu basamaklarda yerini 
almasını sağlamaktır.

PROJE FAALİYETLERİ

1
YGS ÇALIŞTAYI : Durum değerlendirmesi yapmak ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla ilimiz eğitim 
paydaşlarının uzman temsilcilerini ve taraflarını doğrudan bir araya getirip etkin bir katılımla tüm gün 
süren bir çalıştay yapılması.

2

SEMİNERLER: 
      Öğrencilere yönelik sınav kaygısı ve motivasyon seminerleri
      Okul türlerine göre sınav sistemi bilgilendirme seminerleri
      Velilere Sınav sistemi ve kaygısına yönelik bilgilendirme seminerleri

3
Deneme Sınavları: Her yıl ilimiz geneli tüm 12. sınıf ve kontenjanlar dâhilinde mezun düzeydeki aday-
ların katılacağı ve kendilerini il geneli başarı sıralarında görebilecekleri ÖSYM sınav yönergesine uygun 
YGS İLK PROVA ve YGS SON PROVA olmak üzere 2 YGS deneme sınavı uygulanması

4 Paneller: Meslekleri ve özelliklerini tanıtmak amacıyla alanında uzman kişilerce “Kariyer Günleri Pa-
nelleri” yapmak ve üniversite gezileri düzenlenmesi.

5
DATA sistemi: Merkezi ve deneme sınav sonuçlarını Ülke, İl, İlçe, okul ve branş bazında son üç yılı 
içeren sonuçlarının değerlendirildiği ve depolandığı veri tabanın oluşturulması ve proje sürecinde izleme 
değerlendirme ayağında aktif olarak kullanılması

6 Tercih Merkezi: Öğrencilere uzman kişiler tarafından modern tercih robotu kullanarak bilinçli bir yönlen-
dirme yapılması

7 Süreli yayınlar yoluyla tüm 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize sınav sistemine yönelik bilgilendirme amaçlı 
kitapçıklar ve broşürler verilmesi.



SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; 
cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri 
teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap 
makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş 
adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sına-
va kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya 
ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. 
Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir. 

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 160 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 120 ve son 15 
dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevapla-
mayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk 
edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur. 

3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır. 

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de aday-
larla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri 
kesinlikle yasaktır. 

5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her 
şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak 
uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik 
bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı 
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü 
yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların 
cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

8. Soru kitapçığında yer alan kitapçık türünü cevap kağıdına işaretleyiniz. Size söylendiği zaman, sayfaların 
eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığını-
zın sayfası eksik yada basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz. 

9. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya 
yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yüküm-
lülüğü ve sorumluluk size aittir. 

10. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 

11. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz. 

12. Sınav salonundan ayrılmadan önce, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz 
olarak teslim etmeyi unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Müdürlüğümüzün yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorum-
luluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.


