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akademisyenleri ve okullarımızın branş öğretmenlerinden oluşan “Sınav Soru Hazırlama 

Komisyonları”nca hazırlanmıştır. 

    AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta sırasıyla Matematik Testi, Fen Bilimleri Testi , Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 Testi ve
Sosyal Bilimler - 2 Testi  bulunmaktadır.

2. Bu testler için verilen toplam cevaplama süresi 180 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 kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
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Şekildeki gibi bir gardıropta farklı renkte 11 gömleği 
ve farklı renkte 10 pantolonu bulunan Mehmet 
Bey,  pazartesi günü iki sıranın da en solundan 
başlayarak sırayla her gün bir gömlek ve bir 
pantolon giymektedir. 

Bir gün giyilen kıyafet gardıropta tekrar aynı 
yere asıldığına göre, Mehmet Bey bordo gömlek 
ve mavi pantolonu birlikte 7. kez hangi gün 
giyer?

A) Cumartesi B) Pazar C) Pazartesi

D) Salı E) Çarşamba

2. |x - 3| + 4

x2 - 16
< 0 eşitsizliğinin en geniş çözüm 

kümesi (m, n)  olduğuna göre,

( x + 2m ) . ( 2x - n ) < 0

eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) (1,4)      B) (3,4)      C) (-8,-4)      D) (2,8)      E) (-2,3)

4. x ve y sıfırdan farklı zıt işaretli gerçek sayılar ve

2x2+3xy-2y2=0 olduğuna göre          ifadesinin 

değeri kaçtır?

x+y
x

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

1
3

5
2

3. i = √(-1) olmak üzere, z = a + bi karmaşık sayısının
reel ve imajiner kısmının çarpımı 36’dır. z karmaşık
sayısının (1 - i)5 ile çarpımının bir tam sayıya eşit
olduğu bilinmektedir.

Buna göre,  (1 - i)5.z ifadesinin karşılık geldiği
tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) - 48 B) -18 C) 5 D) 32 E) 64
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5. 

1

10-2

y

x

f(x)

Yukarıda grafiği verilen f(x) fonksiyonu için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) f(1) + f(0) = 2 B) (fof)(-2) = 1       C) (fof)(3) < 0

D) (fof)(0) > 0 E) (fof)(1) < 0

6. Bir Q(x) = mxn + k polinomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor.
•  1 ≤ der(Q(x)) ≤ 2
• Başkatsayısı tam sayı olup bu katsayı [1,3]

aralığındadır.
•  Sabit terimi (4,7] aralığındaki bir tam sayıdır.

Buna göre, Q(1) ifadesinin alabileceği kaç farklı 
değer vardır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9

7. 

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

3
65

3
5

6
65

5
13

|x| ≤ a ise -a ≤ x ≤ a bilgisi veriliyor. Dik koordinat 
düzleminde;

|y + 1| ≤ 2
|x - 2| ≤ 1

eşitsizlik sisteminin çözümünden koordinatları tam 
sayı olan noktalardan bir küme oluşturulmaktadır. 

Bu küme içerisinden seçilen 4 noktanın ordinatla-
rının negatif olması olasılığını bulunuz?

8. Z  tam sayılar kümesi olmak üzere f: Z → Z

f(x) = {          
biçiminde tanımlanıyor. Buna göre,

I. f  birebirdir.
II. f  örtendir.
III. f ’ in görüntü kümesi Z - {0,1}’dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

x - 2, x < 0
x + 2, x > 0
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9. K3={0,1,2} bir sayının 3 ile bölümünden kalanlar kü-
mesini temsil etmektedir.

Benzer şekilde Kx={0,1,2,...,x-1} kalanlar kümesi
içinde 7 farklı asal sayı bulunduğuna göre x’in en
büyük değeri için Kx kümesinde 3’e bölündüğün-
de 1 kalanını veren kaç tane eleman vardır?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

10. 

A B

CD

2x - 4

x - 6

f(x), yukarıdaki şekilde yer alan ABCD dikdörtgeninin 
alanını hesaplamaya yardımcı olan bir fonksiyon olarak 
veriliyor. 

f(x) fonksiyonunun grafiği, eksenleri K, L ve 
M noktalarında kestiğine göre bu noktaların 
oluşturduğu üçgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 16 B) 24 C) 36 D) 42 E) 48

11. C

A B

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

4
5

2
3

3
5

5
3

Özdeş dikdörtgenlerin yer aldığı yukarıdaki şekilde 
tan(CAB) kaçtır?

12. y = f(x) fonksiyonu x = 3 apsisli noktada sürekli ve
lim  f(x) = -3’tür.

Buna göre,

lim  f(x).f(3) + lim  f(x) + f(3)

işleminin sonucu kaçtır?

A) -15 B) -3 C) 0 D) 3 E) 15

→

→

x     3+

x      3

→x     3-
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13. x     R olmak üzere;
p:  x =3        x2 = 9
q: -3 < x <5        9 <x2 <25
r:  x < 0        |x| = -x
önermeleri veriliyor.
p, q, r önermelerinin doğruluk değerlerine bağlı olarak,

I.  (p     q)     r
II.  (p       q)    r
III.   (p       r)     (r       q)

önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri her 
zaman 1’dir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

V
V
V
V

14. 

Yukarıdaki şekillerde bir fabrikada üretilen ürünlerin 
paketleri üzerine yerleştirilen barkodlara yönelik ör-
nekler yer almaktadır. Örnekte gösterilen barkodlar 
aracılığıyla farklı şifreleme işlemleri yapılabilmek-
tedir. Şifreleme işleminde barkodların kalınlıkları 
önemsiz olup sütunların uzunlukları dikkate alın-
maktadır. 

Buna göre, bir barkodlama için kaç değişik şif-
releme yapılabilir?

A) 3600      B) 4200     C) 2568      D) 2800      E) 2440

15. 

1

y

x

f(x)

3
-2

-1

f: [-2,3] → [-1,1] olmak üzere y = f(x) fonksiyonunun grafiği 
verilmiştir. 

Buna göre,

I. lim   f(x) yoktur.

II. lim  | f(x)|=1

III. lim   f(x)+lim   f(x) = 0

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

x      0

x      0

x      2+ x     -1- 

→

→

→ →

16. 100’den küçük kaç n doğal sayısı için n2+6n+23
sayısı 7 ile tam bölünür?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17
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17. a1, a2, ……, an ifadesi ortak farkı 2 olan bir aritmetik dizi 
olup,
a2 + a3 = 16 
şeklinde veriliyor. 

f(x) bir fonksiyon olmak üzere f(a1), f(a2), f(a3), …, f(an) 
ifadesi, ortak çarpanı 4 olan pozitif terimli bir geometrik 
dizi olup,
f(a2 ).f(a3 ) = 64
şeklinde veriliyor. 

Buna göre, 

(    )   . f (an)   ifadesinin değeri kaçtır?1
2

an

A)  B)           C)               D)             E) 41
4

1
32

3
8

2
5

18. 

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

 1
3

Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f(x) fonksiyonu için,

lim  f(x) = 4
lim  f(x) = 2

lim f(3x) + f(7 - 4x)
f(2x + 1) 

→x     3-

→x     3+
veriliyor. 

limitinin değeri kaçtır? 

→x     1+

Buna göre,

19. b

a
   ifadesi x eksenini a ve b√( x - a ).( b - x ) dx

noktalarında kesen, bu a ile b noktaları arasını çap 
kabul eden, yarıçapı ise a ve b’nin mutlak değerlerinin 
aritmetik ortalamasına eşit olan yarım bir çemberin 
alanını belirtmektedir. 

Buna göre,

2

1
√( 2 - x  ).(x - 1 ) dx integralinin değeri kaçtır?

A) B) C) D) E)π π π ππ
4 8 6 2

20. x + 1 35x
x x + 1

- - 2 = 0 denkleminin kökler toplamının
değeri kaçtır? 

A) -12 B) -2 C) 0 D) 2 E) 12
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21. sin3x.cosx - cos3x.sinx =          denkleminin [0,π] 

aralığında kaç farklı kökü vardır?

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

1
8

22. y

x
K

L

M

T(8,0)

g(x) = log  (x)

f(x) = log2(x)

1
2

f(x) = log2(x) ve g(x) = log (x) fonksiyonlarının grafikleri 
verilmiştir. 

Buna göre, KLM üçgensel bölgesinin alanı kaç 
birimkaredir?

A) 21 B) 24 C) 32 D) 42 E) 48

1
2

23. 
y

x-4
-1

-4

3
4 6

Yukarıdaki şekilde y = f(x) fonksiyonunun türevinin 
grafiği verilmiştir. 

Buna göre,
I. f(x) fonksiyonunun ekstremum noktalarının

apsislerinin toplamı 3’tür.
II.  f(x) fonksiyonu x = -4 noktasında yerel minimu-

ma sahiptir.
III.  f(x) fonksiyonu (4, 6) aralığında artandır.
IV.  f ' (4)= - 4

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

f '(x) 

24. f(x) = x2 - 4x + 6 eğrisinin K(a,b) noktasındaki
teğeti y = 2x - 5 doğrusuna paralel olduğuna göre
a+b toplamının değeri kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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25. Süheyla Öğretmen öğrencisini tahtaya kaldırarak
ondan aşağıda belirtilenleri yapmasını istiyor.

•  [AB] çaplı O merkezli yarım çember çiziniz.
•  Çember yayı üzerinde A’ya daha yakın olmak

üzere bir T noktası seçiniz.
•  m(TAB)= 51° olsun.
•  AB doğrusu üzerinde ve B’ye daha yakın olacak

şekilde çember dışında bir S noktası seçiniz.
•  T ile S noktasını birleştiriniz. [TS]’nin çemberi

kestiği nokta E olsun.

|SE|=|OA| olduğuna göre, m(OTS) kaç derecedir?

A) 26° B) 34° C) 51°      D) 52° E) 78°

26. 

4

-3

|f '(x)| dx

3

2
1

4

-2

-3
x

y

f (x) 

Yukarıdaki şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği 
verilmiştir. 

Buna göre,

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) -1 B) 1 C) 9 D) -9 E) 7

27. 

48
5

y

A

B
O

y=mx y=

x

6
x2+1

Şekilde                  eğrisi ile   y=mx   doğrusu A noktasında 

kesişmektedir. A noktasından indirilen dikme, x eksenini B 
noktasında kesmektedir. 

ABO üçgeninin alanının maksimum olabilmesi için m 
ne olmalıdır?

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

y=
6

x2+1

28. 

verilen eşitsizliği sağlayan p tam sayılarının toplamı 
kaçtır?

A) -3 B) -1 C) 1 D) 5 E) 9

p

0
(x - 1)dx < log24

p
 - 4
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29. 

Yukarıdaki şekilde bir kenar uzunluğu √2 birim olan 
düzgün sekizgen ve karelerle oluşturulmuş kaplama-
nın bir kısmı gösterilmiştir. 

Sekizgenlerin ve karelerin toplam sayısı 45 oldu-
ğuna göre, bu kaplamanın boyu ile eni arasındaki 
farkın mutlak değeri kaç birimdir?

A) 2+3√2 B) 4+4√2 C) 7+4√2

D) 8+2√2 E) 4√2

en

... ... ...

bo
y

30. “Bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açıya
eğim açısı, bu açının tanjantına ise eğim denir.”
ifadesinden hareketle bir matematik öğretmeni
öğrencilerinden aşağıda belirtilenleri yapmalarını
istiyor.

•  A, B ve C noktaları ile tepe noktası B olan bir ABC
ikizkenar üçgeni çiziniz.

•  AB doğrusunun eğim açısı 50°, BC doğrusunun
eğim açısı 20°dir.

Buna göre, AC doğrusunun eğimi nedir?

A) tan55° B) tan75° C) tan30°

D) tan125° E) tan105°

31. 

x
C

DM

y

A(6, 0)

B(8, 2√3) 

Koordinat düzleminin II. bölgesinde eksenlere teğet 
olan çemberin yarıçapı √3 birim ve 3|BD|=5|DC|’dir. 

Buna göre, ok yönünde x eksenine ve üçgenin 
kenarlarına teğet olarak hareket eden çemberin 
[BC] kenarına D noktasında teğet olduğu ana kadar 
çemberin merkezinin aldığı yol kaç birimdir? (π=3 
alınız.)

A) 10+      B) 5√3+7 C) 4√3+10

D) 5√3+8 E) 4√3+8

2√2
3

32. 

Yukarıda Şekil 1’de çevresi 12 birim olan eşkenar 
üçgen şeklindeki karton [AD] simetri ekseni boyunca 
makasla kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Daha sonra 
I numaralı parçanın arka yüzü çevrilip II numaralı 
parçaya Şekil 2’deki gibi ekleniyor. 

Buna göre, son durumda B’ ve C noktaları 
arasındaki uzaklık kaç birim olur?

 A) 3√2 B) 5 C) 2√7 D) 6           E) 4√3

A A

B

B'

CDC
D

I

I

II II

Şekil 1 Şekil 2
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33. 

B

CD

A

Origami kursuna katılan Tarık ile Pelin yaptıkları 
katlamalarla ilgili aşağıdaki ifadeleri kullanmaktadır.

ABCD şekildeki gibi bir kare olmak 
üzere;
Tarık: D köşesini ABCD karesinin 
ağırlık merkezine gelecek şekilde 
katlıyorum.
Pelin:  [AB] kenarı üzerinde alınan 
bir E noktası için CBE üçgenini 
[CE] kenarı üzerine katladığımda 
B köşesi karenin köşegeni ile 
çakışmaktadır. 

Tarık’ın yaptığı katlamadaki çakışan alanın, Pelin’in 
yaptığı katlamadaki çakışan alana oranı kaçtır?

A) 1      B) √2      C) 1+√2      D)                E) 1+√2 √2-1
4 4

34. 
A

B C D

[AD] bir dış açıortay 
olmak üzere,
  

bağıntısı bulunmak-
tadır.

|AC|
|AB| =

|DC|
|DB|

AE C

D

log481

log39

x

log34

Yukarıda verilen bilgiye göre,

|AD| = x değeri kaçtır?

A) log69 B) log63       C) 2 D) log36      E) log336

35. 

Yukarıdaki gönye, kenarları birbirine paralel olan 
üçgenlerden oluşmaktadır. Bu üçgenlerin bazı 
kenarlarının uzunlukları verilmiştir. 

Buna göre, bu gönye kullanılarak en fazla kaç 
birim uzunluğunda bir nesne ölçülebilir?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

6 br 7 br

0     1     2     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...  ?

10,5 br

8 br

36. 

A) 12√2 B) 10√2 C) 15 D) 17 E) 13

N
E

M

GL

K

A
B

C

DH

F4

3 Yandaki şekil, tabanı kare olan 
bir dik prizmadır. |BC|=6√2 
birim, |MC|=12 birim olan 
prizmanın ABCD tabanında 
merkezi A olan 4 birim 
yarıçaplı çember ve KLMN 
üst tabanında merkezi M 
olan 3 birim yarıçaplı çember 
çiziliyor. 

Bu iki çemberin birbirine en yakın iki noktası 
arasındaki uzaklık kaç birimdir? 
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37. A

B C O x

y

Koordinat düzleminde C(-2,0) ve A noktasının ordinatı 
2√3 olan bir ABC eşkenar üçgeni,

•  C köşesi etrafında saat yönünde 30° döndürülerek
A'B'C üçgeni elde ediliyor.

•  A köşesi etrafında saat yönünün tersine 60°
döndürülerek AB''C'' üçgeni elde ediliyor.

Buna göre, B' ve C'' noktaları arasındaki uzaklık 
kaç birimdir?

A) 4 B) 4√2 C) 4√3 +2 D) 4√3 E) 8

38. 
M

N

O A B

CD

E

y

x

x
2y =

Koordinat düzleminde y=   doğrusu ve ABCD 
ile DEMN kareleri veriliyor. Bu iki karenin çevre 
uzunlukları toplamı 48 birimdir.

Buna göre, karelerin ağırlık merkezleri arasındaki 
uzaklık kaç birimdir?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 4√2 E) 6√2

x
2
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40. 

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

1
3

4
3

y

x
1

3

A

B

y = kx
y = x

2
+1

Yukarıdaki şekilde A ve B bölgelerinin alanları 
birbirine eşittir. 

Buna göre, k kaçtır?

39. 
B

O

G

K

DB
santral

A

Şekilde verilen krokide O noktasında bir elektrik 
dağıtım santrali ve bu santralden doğrusal olarak 
çekilen elektrik dağıtım hattı gösterilmiştir. A 
noktasının santrale göre koordinatları 80 metre doğu 
ve 60 metre kuzeydedir. B noktasında yapılan bir 
eve OA boyunca doğrusal olarak uzanan bir elektrik 
hattından elektrik çekilecektir. 

B noktasının koordinatları santrale göre 60 metre 
doğu ve 80 metre kuzeyde ise çekilecek hat için 
gerekli kablo uzunluğu en az kaç metredir? 

A) 28         B) 20√2         C) 30√2           D) 48          E) 50
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1. 

Yukarıdaki şekillerde K, L ve M ile betimlenen hareket 
türlerinin hangi hareketlerin bileşkesi olduğu ile ilgili, 

I. K cismi, yatay doğrultuda düzgün hızlanan hareket ve
düşey doğrultuda düzgün yavaşlayan hareketin bileş-
kesi olan bir hareket yapmaktadır.

II. K cismi, yatay doğrultuda düzgün doğrusal hareket ve
düşey doğrultuda aşağıdan yukarıya doğru düşey atış
hareketinin bileşkesi olan bir hareket yapmaktadır.

III. L cismi, yatay doğrultuda düzgün doğrusal hareket ve
düşey doğrultuda yukarıdan aşağıya doğru düşey atış
hareketinin bileşkesi olan bir hareket yapmaktadır.

IV. M cismi, yatay doğrultuda düzgün doğrusal hareket
ve düşey doğrultuda serbest düşme hareketinin bileş-
kesi olan bir hareket yapmaktadır.

V. L cismi, yatay doğrultuda düzgün doğrusal hareket ve
düşey doğrultuda serbest düşme hareketinin bileşke-
si olan bir hareket yapmaktadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) II ve V E) II ve III

2. Einstein, fotonların doğrusal bir momentuma
sahip olduğunu ileri sürerek fotonların atom ile
etkileşimlerinde soğurulmalar veya yayımlamalar
olabilmesi için atoma enerji ve momentum aktarılması
gerektiğini vurgulamıştır.

Arthur Compton’ın, fotonların enerji ve momentum
taşıdığı fikrini desteklemeye yönelik gerçekleştir-
diği saçılma deneyine göre,

I. Momentum korunur.
II. Saçılan fotonun hızı azalır.
III. Gelen fotonun dalga boyu büyür.
IV. 450 nm dalga boylu (mavi) foton, 540nm dalga

boylu (yeşil) foton olarak saçılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) III ve IV

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

3.

Şekilde verilen yatay düzlemdeki A ve B telleri üzerinden 
elektrik akımı geçmektedir. Tellerin arasından -q yüklü bir 
parçacık V hızıyla fırlatılmakta ve eğrisel K-L yörüngesini 
izlemektedir. 

Bu durumla ilgili, 

I. Teller üzerinden geçen akımlar aynı yönlüdür.
II. Yörünge boyunca parçacığın hızı değişmez.
III. Yörünge boyunca parçacığın ivmesi değişmez.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (B telin-
den ok ile belirtilen yönde akım geçmektedir.)

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

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

12
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4. 

Yukarıdaki şekilde makara ağırlıklarının ihmal edildiği 
sistem serbest bırakıldığında B cismi 2h kadar aşağı 
inmektedir. 
Buna göre,

I. B cismi zemine çarptıktan sonra cisimler arası dü-
şey uzaklık en fazla 3h olur.

II. B cismi zemine çarptığı anda A’nın kinetik enerjisi
sistemin kaybettiği potansiyel enerjiye eşittir.

III. B cisminin ivmesinin büyüklüğü, A cisminin ivmesi-
nin büyüklüğünün 2 katıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) II ve III

5.

Şekildeki K noktasından serbest bırakılan 2 kg kütle-
li cismin bağlı olduğu ip, 1.5 saniye sonra koptuğuna 
göre cisim K noktasından bırakıldıktan kaç saniye son-
ra yere çarpar? (Hava sürtünmesi ihmal edilmektedir. π=3,
g=10 m/s2 )

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

K

6.

Kuzey ve güney yarım kürelerdeki 61. enlemlerde du-
ran özdeş iki cisim için, 

I. Ağırlıkları eşittir.
II. Açısal hızları eşittir.
III. Çizgisel hızları eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

7. Modern fiziğin doğuşu bilim dünyasına sınırsız bir ufuk
kazandırarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini ve po-
püler icatların hayatımıza girmesini sağlamıştır.
Bu bağlamda modern fiziğin teknolojideki kullanım
alanları ve özellikleriyle ilgili aşağıda verilen ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Lazerler bulut, sis ve yağmur gibi atmosfer olayla-
rından etkilenir.

B) Normalde kırılgan olan seramik, nanometre boyutu-
na indirgendiğinde kolayca şekillendirilebilir.

C) Süper iletken maddelerin içerisine manyetik alan
nüfuz edemez.

D) Normal hâlde iken yarı iletkenler yalıtkandır.
E) Plazma ve LCD ekranları, piksellerden ve RGY renk

piksellerinden oluşur.
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8. 

Şekil 1’de K noktasında bulunan kaynaktan çıkan ışın-
ların küre yüzeyindeki L noktasından kırılma ve yansı-
maları verilmiştir. 

L noktasından ayrılan kırmızı, yeşil ve mavi renkli 
ışık ışınlarının Şekil 2’ deki gibi yine aynı doğrultu-
da L noktasına geldiği düşünüldüğünde K nokta-
sında bulunan gözün algıladığı ışık rengi ile ilgili, 

I. Yalnız kırmızı gelirse kırmızı algılar.
II. Kırmızı ve yeşil renkli ışın gelirse kırmızı algılar.
III. Mavi ve kırmızı renkli ışın gelirse magenta algılar.
IV. Üç renk aynı anda gelirse beyaz algılar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

kırmızı kırmızı

yeşil

Şekil 1 Şekil 2

yeşil

mavi
mavimerkezK

L L

K
merkez

10. 

Yukarıdaki şekilde betimlenen çift yarık deneyine 
göre, 

I. Işık kaynağı 1 yönünde hareket ettirilirse saçak
parlaklıkları artar.

II. Işık kaynağı 3 yönünde hareket ettirilirse A0 yukarı
yönde hareket eder.

III. Fant ile perde arası su ile doldurulursa A0 ın yeri
değişmez.

IV. K2 yarığın önüne saydam cam koyulursa A0 yukarı
hareket eder.

V. Fant O noktası etrafında α kadar döndürülürse A0 

ın yeri değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

PerdeFant

9. 

Şekildeki elektrik yüklü cisimler yatay zemin üzerinde ser-
best bırakıldığında bağlı oldukları iplerde gerilme kuvveti 
oluşuyor. 

Buna göre, 

I. İp gerilmeleri eşit büyüklüktedir.
II. Cisimlerin yük miktarları artarsa ip gerilmeleri artar.
III. Kütleler artarsa ip gerilmeleri artar.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

D) II ve III E) I, II ve III
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11. 

Yukarıdaki şekilde gösterilen 4kg kütleli özdeş K ve L ci-
simleri,  sürtünme katsayısı 1/3 olan yatay zeminde ser-
best bırakılıyor. 

Bir süre sonra ip koptuğuna göre, 

I. K cismi ip koptuktan sonra yavaşlar.
II. L cismi hareketi boyunca hızlanmıştır.
III. K cisminin ilk ivmesi ile son ivmesi eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (hava sürtünmesi 
ihmal edilmektedir.)

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

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

12. Yağız, havaalanında duran mekiğin L uzunluğundaki
koridoru boyunca, Utku’nun N adım attığını
gözlemlemektedir.

Mekiğin ışık hızına yakın hızlardaki hareketi için,

I. Yağız N’den daha az adım sayar.
II. Yağız N adım sayar.
III. Utku N’den daha fazla adım sayar.
IV. Utku’ya göre mekiğin koridor boyu değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve IV E) II ve IV

13. Radyoaktif ışınımlarda parçacık ve enerji açığa
çıktığına göre,

I. α (Alfa)ışınımı
II. β  (Beta) ışınımı
III. γ  (Gama) ışınımı

ifadelerinin hangilerinde sadece enerji açığa çıkar?

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

D) Yalnız III E) Yalnız I

14. 

Yukarıdaki devrede sığaç boştur ve üreteç, lambaları çalış-
tırabilecek kapasitedir. 

Buna göre, 

I. Anahtar A konumuna getirilince yalnız L lambası yanar.
II. Anahtar B konumuna getirilince K lambası önce yanar

sonra söner.
III. Anahtar önce B, sonra A konumuna getirilirse her iki

lamba da yanar.
IV. Anahtar önce A, sonra B konumuna getirilirse her iki

lamba da yanar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

D) I, II, III ve IV E) II ve III
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Sudaki çözünmesi ekzotermik olan bir X katısının, 
50oC’deyken dibinde katısı olmayan doygun çözel-
tisine ilişkin,

I. Sıcaklığı 30oC’ye düşürüldüğünde doymamış hâle
geçer.

II. Su miktarı değiştirilmeden sıcaklığı düşürüldüğün-
de kütlece % derişimi değişmez.

III. Sıcaklığı artırıldığında elektrik iletkenliği de artar.

yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir?

A) Yanlız I B) Yanlız III C) I ve II

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

15.

HX, HY ve HZ asitlerinden eşit sıcaklıkta ve aynı deri-
şimlerde hazırlanan çözeltilerde asitlik sabitleri 
Kx>Ky>Kz şeklinde sıralanmaktadır.

Buna göre,

I. İyonlaşma yüzdesi en büyük olan HX asitidir.
II. HZ çözeltisinin pOH’ı en büyüktür.
III. HX çözeltisinin pH’ı en küçüktür.
IV. HZ, HX ve HY'den daha zayıf bir asittir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yanlız II B) II ve III C) Yanlız III

D) Yanlız IV E) II ve IV

16. HX(suda) H+
(suda) + X-

(suda)        Kx

HY(suda) H+
(suda) + Y-

(suda)        Ky

HZ(suda) H+
(suda) + Z-

(suda)        Kz

1 M AlCl3 0,1 M CuCl2

Al3+
(suda)

 + 3 e- Al (k)         Eo = - 1,66 Volt
Cu2+

(suda) + 2 e- Cu (k)         Eo = +0,34 Volt

CuAl

17.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

Şekilde elektrokimyasal hücredeki türlerin standart 
indirgenme potansiyelleri verilmiştir.

Buna göre,

I. Elektronların akış yönü dış devrede Al elektrottan
Cu elektroda doğrudur.

II. Hücre potansiyeli 2,00 V değerindedir.
III. Tuz köprüsündeki katyonlar Cu elektrot olan kaba

doğru hareket eder.
IV. Cu yarı hücresine Na2S katısı ilave edilirse pil

potansiyeli artar.

yargılarından hangileri doğrudur?
( CuS suda çözünmez. )

Tuz köprüsü

18.

tepkimesine göre elde edilen X bileşiği ile ilgili,

I. Metallerle yer değiştirme tepkimesi vermektedir.
II. 1 molü en fazla 2 mol hidrojen halojenür ile

tepkimeye girer.
III. H2O bileşiğiyle katılma tepkimesi vererek keton

bileşiği oluşturur.
IV. Yanma enerjisi çok yüksek olduğundan kaynakçı-

lıkta yaygın olarak kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

CaC2(k) + 2H2O(s) X(g) + Ca(OH)2(suda)
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20. Aşağıdaki sistemde deney tüpü içerisinde bir miktar
Mg metali parçaları ile yeterli miktarda HCl çözeltisi
arasında tam verimle,

Mg(k) + 2HCl(suda)                MgCl2(suda) + H2(g)

denklemine göre H2 gazı açığa çıkmaktadır.

Tepkime sonunda 27 oC’ta cam tüpte su üzerinde 
biriken H2 gazının hacmi 0,41 litre ve cam tüp 
içerisindeki toplam basınç 482 mm-Hg olduğuna 
göre, başlangıçtaki Mg metali parçaları kaç 
gramdır?
(27 oC’ta suyun buhar basıncı 26 mm-Hg alınacak. 
H2 gazının ideal davranışta olduğu düşünülecektir. 
Mg=24 g/mol )

A) 0,12 B) 0,24 C) 0,36

D) 0,48 E) 0,72

Cam tüp
Deney tüpü

A) -164 B) -24 C) +24 D) +48 E) +164

Yukarıda XY ve XY2 bileşiklerinin elementlerinden standart 
şartlarda oluşmalarına ait tepkime koordinatına bağlı potan-
siyel enerji değişim grafikleri verilmiştir.

Buna göre,

21.

0
T.K

T.K
70 0

PE (kj/mol) PE (kj/mol)

-94

X(k)+1/2Y2(g)         XY(g) X(k)+Y2(g)         XY2(g)

XY2(g)           XY (g)+1/2Y2(g)  

tepkimenin standart şartlarda entalpisi kaç kj/mol’dür?

İyonlaşma enerjisine kar-
şılık proton sayıları veri-
len baş grup elementleri-
nin proton sayıları ardışık 
sayılardır.

A) X ve L elementleri küresel simetrik özellik gösterir.
B) Z’nin hidrojenli bileşikleri asit, T’nin oksitleri baz

özellik gösterir.
C) Z’nin molekülleri diatomiktir.
D) T elementi farklı periyotta yer alır.
E) T elementi diğer elementlerle iyonik bağlı bileşikler

oluşturur.

İE (ks/mol)22.

X

Y

L

Z

T

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

19. Prostagladinler, hücrelerde bulunan ve insanın büyü-
mesinde değişik işlevlerde görev yapan kimyasal mad-
delerdir.Aşağıda damarları açan kan basıncını düşüren
ve pıhtı oluşumunu azaltan PGE1 in formülü verilmiştir.

OH

O
(CH2)6C

(CH2)4CH3

O

OH

OH

Buna göre, bu bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur.
B) Molekül birden fazla fonksiyonel grup içerir.
C) Molekül indirgen ve yükseltgen özellik gösterir.
D) Molekül geometrik izomeri özelliği gösterir.
E) Amonyaklı gümüş nitrat ile çökelek oluşturur.
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23. Hibrit orbital oluşturan nötr X atomunun enerji değişimini
gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

2px

2s

1s 1s

Hibrit orbitalleri

2py 2pz

Enerji

Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X atomu 5A grubundadır.
B) X’in 1H ile yapacağı bileşikte atomlar arası bağ açısı

yaklaşık olarak 107o dir.
C) X’in 1H ile yapacağı bileşiğin molekül geometrisi

düzgün dörtyüzlüdür.
D) X atomunun hibrit orbital elektron dizilimi

1s22(sp3)22(sp3)12(sp3)12(sp3)1   şeklindedir.
E) XH3 molekülü polardır.

24. X, Y, Z ve T metallerinin, standart yarı hücre indirgenme
potansiyelleri arasındaki ilişki,
X>Y>Z>T şeklindedir.

Buna göre X, Y, Z ve T metalleri ile ilgili,

I. Bu metaller arasında korozyona en kısa sürede
X uğrar.

II. Y’nin korozyondan korunması için X metali
kurban elektrot olarak kullanılabilir.

III. Metaller arasında en aktif olanı Z’dir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

25. 

Şekildeki ideal pistonlu kapta NO2 ve N2O4 gazları 
karışımından oluşan sistem, sabit sıcaklıkta dengededir.

İdeal pistonlu kapta gerçekleşen tepkime ekzotermik 
olduğuna göre,

I. Sabit sıcaklıkta piston üzerine ağırlık konulursa
gaz karışımının rengi açılır.

II. Sabit sıcaklıkta kaba bir miktar He gazı eklenirse
gaz karışımının rengi koyulaşır.

III. Piston sabit tutulup sistemin sıcaklığı artırılırsa gaz
karışımının rengi koyulaşır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III

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

2NO2(g)     N2O4(g)
kahverengi renksiz

İdeal piston

26. I. Metanoik asit
II. Asetilen
III. Asetaldehit
IV. 1-bütin

Yukarıdaki maddelerden hangileri Fehling ve Tollens 
çözeltileri ile yer değiştirme tepkimesi vererek 
çökelek oluşumu gerçekleştirir?

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

D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
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Yukarıdaki bilgilere göre,

I. Tepkime hızı k .  [BrO3
-] [H+]2 dir.

II. BrO3
- iyonu derişimini 2 kat artırmak, tepkime hızını

2 katına çıkarır.
III. Ortama KOH katısı eklenirse hız azalır.
IV. Su eklenerek hacim 2 katına çıkarılırsa hız 8 kat

azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yanlız I B) I ve III C) III ve IV

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

5Br-
(suda)+BrO3

-
(suda)+6H+

(suda)              3Br2(s)+3H2O(s)

tepkimesiyle ilgili sabit sıcaklıkta değişik derişimlerle 
yapılan deneylerde, Br2 nin oluşma hızı aşağıdaki gibi 
bulunmuştur.
Deney [Br-] [BrO3

-] [H+] Hız (mol/lt.sn)

27.

1
2
3
4

0,1
0,1
0,2
0,2

0,1
0,05
0,1
0,1

0,06
0,06
0,06
0,12

28. Kadınlardaki doğum kontrol yöntemlerinden biri de tüp-
lerin bağlanması (tüp ligasyonu) olayıdır. Tüplerin bağ-
lanmasındaki amaç, sperm ve yumurtanın bir araya gel-
mesini engelleyerek döllenme olayının gerçekleşmesini
önlemektir.

Bu açıklamaya göre, yukarıdaki şekilde verilen dişi 
üreme sistemine ait numaralanmış bölgelerden han-
gisinde tüp bağlama olayı gerçekleşmektedir?

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

2

3

1

4

5

29. Aşağıdaki şekilde insana ait kulakta işitme ve denge
ile ilgili görev yapan kısımlar gösterilmiştir.

Kulak kepçesiyle toplanan ses dalgalarının beyin 
kabuğunda ilgili merkeze taşınmasına kadar geçen 
süreçte meydana gelen olaylardan hangisi kulağın 
işitme ile ilgili görevlerinden biri değildir?

A) Yarım daire kanallarında oluşan impulslar beyinci-
ğe aktarılır.

B) Ses dalgaları kulak zarından çekiç, örs, üzengi ke-
miklerine ulaşır.

C) Salyangozdaki sıvının titreşmesiyle burada bulu-
nan reseptörler impuls oluşturur.

D) İmpulslar, duyu sinirleri ile talamustan geçerek be-
yin kabuğuna iletilir.

E) Kulak yolu boyunca taşınan ses dalgalarıyla kulak
zarının titreşmesi sağlanır.

30. Bir hücrede gerçekleşen protein sentezi sırasında
aşağıdaki maddelerin hangisinin miktarında azalma
görülür?

A) DNA B) ATP C) Enzim

D) tRNA E) rRNA

2.10-5

1.10-5

2.10-5

8.10-5
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31. Bataklık gibi ortamlar azot miktarı açısından oldukça fakir-
dir. Bunun sebebi, ölmüş canlılara ait organik maddelerin
saprofit canlılar tarafından yeterince ayrıştırılamamasıdır.
Bu ortamlara uyum sağlamış böcekçil bir bitki ihtiyaç duy-
duğu azotu karşılayabilmek için salgıladığı öz suları ile
önce böceği yakalar. Ardından sindirim enzimlerini böce-
ğin üzerine salarak böceği sindirir ve yapı taşlarına ayırır.
Böylece elde ettiği azotlu sindirim ürünlerini hücrelerine
alarak azot ihtiyacını karşılar.

Böcekçil bitkilerin ihtiyaç duydukları azotu nasıl karşı-
ladıklarını anlatan yukarıdaki metinde enzimlerin han-
gi özelliği vurgulanmıştır?

A) Substrata özgü olmaları
B) Tekrar tekrar kullanılabilmeleri
C) Hücre dışında da çalışabilmeleri
D) Ortamın PH’ından etkilenmeleri
E) Aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırmaları

32. Aşağıdaki soy ağacında aynı özelliği gösteren tüm
bireyler koyu renkte gösterilmiştir.

Dişi Erkek

Şemaya göre bu özellik,

I. Otozomal çekinik
II. Otozomal baskın
III. X kromozomuna bağlı çekinik

ifadelerinden hangileriyle aktarılıyor olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

33. Aşağıda çift çenekli bitkilerde gövdede kambiyum
gelişimi sonucu oluşan sekonder büyüme verilmiştir.

Sekonder büyüme ile ilgili olarak aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Kambiyum gelişimi primer ksilem ve primer 
floem arasında başlar.
B) İletim demetleri, kambiyumun etrafında halka
oluşturacak şekilde düzenli dizilmiştir.
C) Her yıl belirli mevsimlerde hücre bölünmeleriyle
yeni ksilem ve floem boruları oluşur.
D) Kambiyumun bölünmesi ile içe doğru sekonder
floem, dışa doğru sekonder ksilem oluşur.
E) Kambiyum etkinliğiyle her yıl yeni yaş halkaları
oluşur.
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34. 1

2 3

4

5

Tam çiçeğin kısımları verilen yukarıdaki şekle göre nu-
maralanmış kısımlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) 1’de tozlaşma gerçekleşir.
B) 2, renkli olan çanak yapraktır.
C) 3’te mayoz bölünme gerçekleşir.
D) 4’te döllenme olayı gerçekleşir.
E) 5, böceklerin dikkatini çekmek için koku salgılar.

36. Kızamık virüsü ile karşılaşan bir insanın kanında bu-
lunan ve bu virüsü etkisiz hâle getiren antikor mikta-
rının değişimi aşağıdaki grafikte verilmektedir.

0 7 14 21 28 35 42 49 56

Antijenle ilk 
karşılaşma

Antijenle 
ikinci 

karşılaşma

An
tik

or
 y

oğ
un

lu
ğu

Antijene karşı 
ikincil bağısıklık

Antijene karşı 
birincil bağısıklık

Antikorlar

Bu grafiğe göre,

I. Vücudun hastalık etkenini tanıması için belli bir
sürenin geçmesi gerekir.

II. Kızamık virüsü ile enfekte olan kişi bu virüse karşı
pasif bağışıklık kazanmıştır.

III. Antijenle 2. kez karşılaşılması durumunda vücut
daha kısa sürede ve daha şiddetli cevap verir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yanız II C) I ve III

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

35. Aşağıda, insanlarda protein metabolizması ile ilgili bazı
olaylar verilmiştir.

I. Dehidrasyon tepkimeleri ile yapısal proteinlerin
oluşması

II. Sindirim kanalında protein hidrolizi ile aminoasit
oluşumu

III. Protein monomerlerinin emilimi
IV. Aminoasitlerin kan yolu ile hücrelere taşınması

Dışarıdan beslenme yoluyla alınan proteinlerin, 
iskelet kasının yapısına katılıncaya kadar geçirdikleri 
süreçte yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası 
hangisinde doğru verilmiştir?

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

37. Aşağıda yulaf uçlarının (koleoptillerin) hangi şekilde ve
hangi ortamda bulundukları verilmiştir.

I II III IV V

Uç 
kesik

Karanlık 
ortam

Işık
Işık

Mika

Uç kesik, 
yana kaydırıl-
mış ve ortam 

karanlık

Buna göre, yulaf uçlarının hangilerinde yönelme 
görülür?

A) Yalnız II B) I ve V C) II ve V

D) III ve IV E) III ve V
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38. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde mısır bitkisi zararlılarına
karşı kimyasal ilaçla yapılan mücadelede çok fazla
ürün kaybı olmasından dolayı böceklere dayanıklı ge-
netiği değiştirilmiş bitkilerin elde edilmesini sağlayan
biyoteknolojik yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin
en yaygını, böcekler üzerinde öldürücü bir etkiye sahip
olan Bacillus thuringiensis bakterisine ait genin bitkiye
aktarılmasıdır. Bakteri toksini üzerinde yapılan araş-
tırmalar da bu genin böceklere karşı etkili olduğunu
göstermiştir. Fakat bu gen aktarımının olumsuz etkileri
de olabilmektedir. Örneğin, böceklere karşı direnç-
li bitkilerin geniş alanlara yayılarak ekolojik dengeyi
bozması, mısır zararlılarının doğal düşmanları olan
böceklerin de direnç kazanması, genetiği değiştirilmiş
bitkilerde oluşan antibiyotiğe dirençliliği sağlayan gen-
lerin insanlarda alerjiye neden olması hatta bu genle-
rin insan sindirim sistemindeki bakterilere ulaşarak on-
ları da dirençli hâle getirebilmesi mümkün olmaktadır.

Bu parçaya göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?

A) Bir canlıya ait bir gen birden fazla farklı türün
hücresinde etkisini sürdürebilir.

B) İnsanda direnç kazanan bakteriler hastalıkların
tedavisinde etkilidir.

C) Bitkilerde üretilen toksinler insan sağlığını
etkileyebilir.

D) Mısır zararlılarını yiyen bazı böcekler direnç
kazanabilir.

E) Tarım zararlılarına karşı dirençli bitkilerin sayısı
kontrol altına alınmalıdır.

39. Aşağıdaki şekilde fotosentez olayının evreleri
özetlenmiştir.

Işığa bağlı 
tepkimeler

Işık

K

O2

L

M

Organik 
molekülIşıktan bağımsız 

tepkimeler

Buna göre, aşağıda verilen K,L,M ile ilgili eşleştir-
melerden hangisi yanlıştır?

A) M             ATP
B) M             CO2

C) L NADPH 
D) L    ATP
E) K             H2O

40. İnsanda üç farklı kan damarında kanın akış hızının
değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre K, L ve M damarları ile ilgili aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) L damarında kas doku bulunmaz.
B) M damarında kapakçıklar bulunabilir.
C) Her üç damarda da endotel tabakası ortaktır.
D) L damarı kan ile doku hücreleri arasında madde

alışverişini sağlar.
E) Damarlardaki kan basıncı büyükten küçüğe K- M- L

şeklinde sıralanır.

K

10

0

20

30

40

50

L M



EDEBİYAT-SOSYAL BİLİMLER

    Bu testte sırasıyla, EDEBİYAT (1-24), TARİH-1 (25-34), COĞRAFYA-1 (35-40) alanlarına ait toplam 40 
soru vardır.

Diğer sayfaya geçiniz.23

YKS SON PROVA 2019 - AYT /
EDEBİYAT-SOSYAL BİLİMLER

3. İnsin nesi varsa kâinatın
Lakin bu derin sükût kâinatın

Bir isyan içerisinde olan ---- nihayetinde bu isyanı teslimi-
yetle sonuçlanır. Eşi Fatma Hanım'ın ölümünün ardından 
yazdığı bu şiir "isyan" ile "teslimiyet" arasındaki gidiş ge-
lişin en net ifadesidir aslında. Bu meşhur şiirine ---- ismini 
vermesi de bu yüzdendir.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki 
bilgilerden hangisi gelmelidir?

A) Ahmet Haşim - O Belde
B) Abdülhak Hamit Tarhan - Hacle
C) Muallim Naci - Füruzan
D) Abdülhak Hamit Tarhan - Makber
E) Recaizade Mahmut Ekrem - Nefrin

4. Türk romanında çığır açan bu yazar, sanat için sanat
ilkesine bağlı kalarak eserler vermiştir. Realizm ve na-
türalizmin etkisiyle gözleme dayalı eserler vermiş, derin
ruhsal betimlemeler yapmıştır. Altı yabancı dil bilen sa-
natçı eserlerinde ağır bir dil kullanmıştır. Roman kahra-
manlarından birisi olan Ahmet Cemil karakteri üzerinden
ait olduğu dönemin özelliklerini yansıtmıştır. Türk edebi-
yatında ilk mensur şiir örneklerini veren yazar, eserlerin-
de genellikle İstanbul, İzmir gibi seçkin aydın tiplerini ve
zengin konak hayatlarını konu edinmiştir.

Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Mehmet Rauf
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Kemal Tahir
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Tarık  Buğra

1. Türk edebiyatında övgü ve yergi şairi olarak bilinir.
17. yüzyılda yaşamıştır. Fahriyelerinde kendisini
İran’ın meşhur şairleriyle kıyaslamakta ve sanat
gücünün onlardan çok daha üstün olduğunu sa-
vunmaktadır. Şiirlerinde dili başarıyla kullanan şair,
kasidelerinde Arapça-Farsça kelimelere ve tamla-
malara çokça yer vermiştir. Kelimeleri kullanmakta
ve onlara yeni anlamlar yüklemekte oldukça başarılı
olan bu sanatçı, güçlü bir üsluba sahiptir.

Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nâbî     B ) Nefî     C) Nailî

D) Neşatî E) Şeyhülislam Yahyâ

2. Çok genç yaşta vefat etmesine rağmen Türk
edebiyatında güzel işler yapmıştır. Modern Türk
öykücülüğünün temelini atan yazar, hikâyeciliği
meslek edinen ilk sanatçı olarak bilinir. Millet için
sanat anlayışını benimsemiş, bu yönde eserler
vermiştir. Türkçülük akımının öncülüğünü yapmış,
Türklük bilincini uyandırmak için çaba sarf etmiştir.
Maupassant tarzı hikâyeciliğini başarılı bir şekilde
eserlerine uygulayan yazar, İstanbul, Selanik, Ma-
kedonya gibi yerlerde gezip gördüklerini yüksek
gözlem gücü ile eserlerine yansıtmıştır.

Bu parçada sanat anlayışı hakkında bilgi veri-
len sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refik Halit Karay
B) Ömer Seyfettin
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Mustafa Kutlu
E) Bilge Karasu

B
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7. Divan edebiyatında nesir şiirin gölgesinde kalmıştır.
Bu nesirler sade, orta ve süslü nesir olarak üç bö-
lümde incelenir. Süslü nesirlerde genellikle ---- göze
çarpar. Nesir türünde verilen eserlerden sanatçıların
hayatlarını ve eserlerini anlatan eserlere ---- denir.
Osmanlı elçilerinin gittikleri ülkeler hakkında yazdık-
ları rapor niteliğindeki eserlere ---- denir. Gezilen yer-
lerle ilgili gözlemlerin anlatıldığı eserlere de ---- denir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sıra-
sıyla hangi kavramlar getirilmelidir?

A) Ses akışı, pendname,  vakanüvis, seyahatname
B) Seci, pendname, sefaretname, seyahatname
C) Seci,  tezkire, sefaretname, seyahatname
D) Nasir, tezkire, vakanüvis, seyahatname
E) Münşeat, tezkire, sefaretname, seyahatname

5. (I) Destandan halk öyküsüne geçiş döneminin ilk ürünü
sayılan (II) Kitab-ı Dede Korkut, olağanüstü ve gerçeğe
uygun olaylardan meydana gelir. (III) Düzyazı şeklinde
oluşturulmuş olan yapıt, (IV) 15. yüzyılda yazıya geçiril-
miştir. Hikâyelerde adı geçen (V) Dede Korkut bilge bir
halk ozanıdır.

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?

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

6. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak...
Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak.
Dünyada inanmam, hani görsem de gözümle.
İmanı olan kimse gebermez bu ölümle..
Ey dipdiri meyyit, 'İki el bir baş içindir.'
Davransana... Eller de senin, baş da senindir!

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulunduruldu-
ğunda bu şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafın-
dan yazıldığı söylenebilir?

A) Cemal Süreya
B) Mehmet Âkif Ersoy
C) Oktay Rifat Horozcu
D) Cenap Şahabettin
E) Edip Cansever

8. Sanat kaygısından uzak, içeriği önceleyen, toplum-
sal gerçekleri yansıtan eserler vermiştir. Eserlerinde
konuşma dilini kullanmış, kahramanları kendi ağız
özellikleriyle konuşturmuştur.  Yoksulluk,  işçi-işveren
sıkıntılarını, fabrikadaki çocuk işçileri vb. gibi konuları
eserlerine yansıtmıştır. Eserleri Çukurova ve İstan-
bul’un kenar mahallelerindeki insanları konu edinir.
Topraksız oldukları için çile çeken Anadolu insanını
Pehlivan Ali, Köse Hasan karakterleri üzerinden dra-
matize eder. Köy-kent çatışmasını ele aldığı eserinde
topal eskici ve iki oğlunun acıklı hikâyesi toplumsal
gerçekliği göz önüne serer. Avare Mustafa karakte-
riyle de İstanbul’un yoksul mahallelerinde aylak aylak
dolaşan suç işlemeye meyilli bir karakteri bize sunar.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Yaşar Kemal
B) Abbas Sayar
C) Necati Cumalı
D) Orhan Kemal
E) Fakir Baykurt



Diğer sayfaya geçiniz.25

“Üniversiteye Yolculuk” Projesi

B
YKS SON PROVA 2019 - AYT /

EDEBİYAT-SOSYAL BİLİMLER

9. Kumaşı eprimiş üç mevsim geçer,
İlkyazla uyanır derin uyuyan.
Tan sesine cıvıldaşır serçeler,
Sevdadır anlıma namlu dayayan.

Havuzuma ay ışığı dökülür.
Bilirsin ki burda değilim artık,
Ruhum yağmur yağmur göğe çekilir;
- Ihlamurlar çiçek açtığı zaman!..

Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Tam kafiye kullanılmıştır.
B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) Birinci dörtlükte redif yoktur.
D) İmgesel ifadelere yer verilmiştir.
E) Lirik şiir türüne örnektir.

10. Aşağıdakilerden hangisinde “gerçekleşmemiş bir
beklenti” söz konusudur?

A) 21 Mart Dünya Şiir Günü hafta sonu düzenlene-
cek etkinliklerle kutlanacak.

B) İlk kitabı beni “İşte Türk şiirinin beklediği taze kan
bu.” demeye zorladı.

C) O kitaptan sonra bir daha böyle bir hataya düş-
mez, diye düşünmüştüm.

D) Temmuzda düzenlenmesi düşünülen kısa film
festivalini iple çekiyorum.

E) Rıfat Ilgaz’ın ölümüyle Türk mizah yazını da öldü,
diye düşünüyorum.

11. Basından gözlemleyebildiğimiz kadarıyla şiirde yeni
isimler artıyor. Dolayısıyla şairler de dergilere sıkça yan-
sıyor. Şiirlerin çokluğu nedeniyle şiirde bir derinlikten bah-
sedilebilir mi?
     Şiir yazan insanların çoğalması güzel elbette. Varsın 
şiir yazan, şiire yürek uzatan insanların sayısı artsın. Ya-
zan ne yazdığını, şiirinin “gerçek şiir'' in neresinde olduğu-
nu, has şiire ulaşabilmek için daha ne kadar yol kat etmek 
ve çile çekmek zorunda olduğunu bildikten sonra sayının 
artmasının bir zararı olmaz herhâlde. Önemli olan yazan, 
yazdığını ulaşılmaz, erişilmez görmesin.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Söyleşmeye bağlı anlatım örneğidir.
B) Dil, göndergesel işlevinde kullanılmıştır.
C) Kurallı ve devrik cümlelere yer verilmiştir.
D) Söylev türünün niteliklerini taşımaktadır.
E) Gerçek ve mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi geçiş dönemi
eserlerinden alınmış olamaz?

A) Hükümdar bu sözleri işitti, sevindi ve şöyle dedi:
Ey sözü akıl ve bilgiden ibaret olan uyanık adam
Tanrı bana her nimeti eksiksiz ihsan etti.

B) Közden yırasa köngülden yeme yırar
C) Kul Hoca Ahmed cevher gibi hikmet söyledi

Azizlerin medhi ile sözünü yaydı
D) İlahi öküş hamd ayur men sanga

Sening rahmetingdin umar men onga
E) Şifâ-yı vasl-ı kadrin hecr île bîmâr olandan sor

Zülâl-i zevk-i şevkin teşne-i dîdâr olandan sor
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13. İkinci Yeni’ye özgü dil ve biçim özelliklerini kullanarak İs-
lam düşüncesi anlayışını yansıtan şiirler yazmış, geleneği
yeniden biçimlendirerek geleceğe sembollerle, imgelerle
taşımaya çalışmıştır. Mistik, metafizik kavramlarla zengin-
leştirilmiş şiirlerinde diriliş, ölüm, anne vb. temaları işle-
miştir.  2000 yılında tüm şiirlerini  “Gün Doğmadan” isimli
şiir kitabıyla tek kitapta toplamıştır.
Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

A) İsmet Özel
B) Sezai Karakoç
C) Erdem Beyazıt
D) Özdemir İnce
E) Cahit Zarifoğlu

14. Yazın yaşamına kısa oyunlar yazarak başladı. Öyküle-
rinde bireyin toplum içindeki yaşayış özelliklerinden yola
çıkarak davranış ve düşünüş biçimlerinin eksik, aksak
yanlarını işledi. Öykücülüğünün ilk evresinde meddah
geleneğinin anlatım olanaklarından yararlandı. Eski ve
yeni yaşam biçimleri arasında kalmış kişilerin, sonradan
görme zenginlerin yaşayışlarını; varlıklı bir yaşam süren
insanları, yeni yaşam koşullarına uyum sağlayamayan ki-
şileri, günlük yaşamdaki kaygıları, sevinçleri, alışkanlıkla-
rı, eksiklikleri ve sevgileriyle yansıttı. Kabare tiyatrosunun
kurucusu olarak bilinen sanatçı, çağdaş Türk tiyatrosunda
epik tiyatronun öncüsü sayıldı. “Fazilet Eczanesi, Huzur
Çıkmazı” en tanınmış oyunları arasında yer aldı.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Sabahattin Ali B) Haldun Taner

C) Cevdet Kudret D) Oktay Akbal

E) Kemal Tahir

15. Tekke ve tasavvuf edebiyatında Allah’a övgüde bulun-
mak ve yalvarmak için yazılan şiirlere ----, tasavvuftaki
devir kuramını anlatan şiirlere ----, tarikat adabını ve
derecelerini öğretmek için yazılan şiirlere ----, inanç-
lardan alaylı bir üslupla söz eder gibi yazılan şiirlere
---- denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) münacaat - tevhid - nutuk - devriye
B) tevhid - devriye - ilahi - hicviye
C) semai - nutuk - devriye - şathiye
D) ilahi - devriye - nutuk - şathiye
E) ilahi - münacaat - şathiye - mersiye

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde belirtilen
söz sanatı yoktur?

A) Ayrıldık ayrılalı gözüm kan ağlar
Aramıza örülmüş aşılmaz ağlar

(Cinas)
B) Rüzgâr söylüyor şimdi o yerlerde

Bizim eski şarkımızı, âh şarkımızı
(İntak)

C) Ayak izlerine dokunmak için ey sevgili
Dalgalar, gezdiğin sahillere gelir

(Hüsnitalil)
D) Etsem de abestir sitem-i hâre tahammül

Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül
(Tevriye)

E) Arayıp sormaz oldun kınalı meleğim
Bir kuş uçur da ne hâldesin bileyim

(İstiare)
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17. “Şair ne bir gerçek habercisi, ne güzel konuşmayı
sanat hâline getirmiş bir kişi ne de bir yasak
koyucudur. Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için
değil, hissedilmek için yaratılmış, müzik ile söz
arasında ama sözden çok müziğe yakın ortalama bir
dildir.” anlayışı ile ürün veren şair, saf şiir anlayışı
ile gelecek kuşakları etkilemiştir. "O Belde", "Bir
Günün Sonunda Arzu" gibi şiirleri Türk edebiyatında
görülmemiş bir şiirselliği ortaya koymuştur.

Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Asaf Halet Çelebi
B) İsmet Özel
C) Sezai Karakoç
D) Ahmet Haşim
E) Cahit Sıtkı Tarancı

18. Halit Ziya’nın Sefile romanında olay, yağmurlu bir
havada, Beyazıt Meydanı’nda bir köşeye sığınmış
çaresiz Mazlume’nin tanıtılmasıyla başlar. Daha
sonra Mazlume’nin geçmişte yaşadığı felaketlere gi-
dilerek önce babasının, sonra da annesinin ölümü
ve Mazlume’nin annesine benzeyen içe kapalı has-
sas mizacı üzerinde durulur. Öyle ki bu meydanda
aç ve sefil vaziyette bekleyen Mazlume'nin bir süre
sonra hiç tanımadığı bir kadının peşinden gitmesini
okuyucu yadırgamaz.

Bu örnekte olduğu gibi anlatıcının, şimdiki za-
mandan önceki zamanlara giderek kahramanın
geçmişindeki olayları anımsatmasına ne ad ve-
rilir?

A) Metinler arasılık B) Bilinç akışı

C) İç monolog D) Leitmotif

E) Geriye dönüş

19. Bu yapıt, usta bir yazarın gazete yazılarından oluşuyor.
Seçilen bu yazılar, günübirlik gazete yazısı niteliğini ta-
şıyor. Hepsi bir defadan fazla okunmayı, üzerinde dü-
şünülmeyi, tartışılmayı hak ediyor. Türkçenin değerini,
zenginliğini ve tadını yitirmemesi için düşünen, çalışan
ve sürekli yazan bu usta kalem, yaşamdan ve edebiyat-
tan örnekler veriyor okurlarına. Bu örneklerde okura, di-
lin nasıl kullanılması gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla
bu kitap, kuru bir edebiyat ve dil dersi vermek yerine bir
edebiyat ustasının canlı gözlemlerinin, kıvrak, sürükle-
yici üslubunun tadını taşıyor.

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

A) Yazıların düşünsel bir ağırlığının olduğu
B) Öğretici bir nitelik taşıdığı
C) Akıcı bir anlatımının olduğu
D) Farklı zamanlarda yazılan yazıların bir araya getiril-

mesiyle oluştuğu
E) Dikkatli okurlara daha fazla yazınsal tat verdiği

20. Aşağıdaki bilgilerden hangisi parantez içindeki 
sanatçı ile uyuşmamaktadır?

A)  Tahribi Harabat isimli eseri Namık Kemal tarafın-
dan eleştirilmiştir. (Ziya Paşa)

B)  Hem hece ölçüsüyle hem de aruz ölçüsüyle tiyatro 
eserleri yazmıştır. (Abdülhak Hamit Tarhan)

C)  Tercümanı Ahval ve Tasviri Efkâr gazetelerini çıka-
rarak fikirlerini yaymıştır. (İbrahim Şinasi)

D)  Halka okuma zevkini aşılama amacıyla çokça yaz-
mış bu yüzden de yazı makinesi lakabını almıştır.
(Ahmet Mithat Efendi)

E)  Üstat olarak anılan ve kulak için kafiye anlayışını 
savunan yenilikçi bir zihniyete sahip yazardır. (Re-
caizade Mahmut Ekrem) 
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21. Aşağıdaki cümlelerin hangisi parantez içindeki bilgi
ile uyuşmamaktadır?

A) Şiirde ölçü ve kafiye gereksizdir. Şiir fikirleri aşılamak
işin kullanılmaz.(Garip Akımı)

B) Biçim güzelliğine önem verilir. Şiirde anlam aramak
gereksizdir. (Öz Şiir Akımı)

C) Duygular ve hayaller ön plandadır. Sürrealizm akımı-
nın etkileri görülür. (İkinci Yeni Şiir Anlayışı)

D) Sanatçı, toplumun ruh mühendisidir. Toplumun çektiği
sıkıntılar dile getirilir ve bunlara çözüm yolları aranır.
(Toplumcu Gerçekçi Şiir Anlayışı)

E) Sanat toplum içindir anlayışı hâkimdir. Divan edebiya-
tı nazım şekillerine sıkı sıkıya bağlı kalınmıştır. (Ser-
vetifünun Dönemi)

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı 
vardır?

A) Sait Faik; öykülerinde genellikle İstanbul’un kenar 
mahallelerini, Burgazada’yı, balıkçıları, sefil ço-
cukları ve aylak insanları işlemiştir.

B) Denizaşırı ve Bizim Akdeniz Falih Rıfkı Atay’ın 
gezi yazısı türündeki yapıtlarıdır.

C) “Fahriye Abla” şiiriyle ünlenmiş Ahmet Muhip Dı-
ranas; şiirlerinde sembolizmin etkisinde kalmış, 
biçim ve ahenge önem vermiştir.

D) Cahit Külebi, yurt köşelerinden insan ve yaşam 
manzaralarını içten bir duyarlıkla şiirlerinde yan-
sıtmıştır.

E) Reis Bey ve Bir Adam Yaratmak Necip Fazıl Kısa-
kürek’in roman türündeki yapıtlarıdır. 

23. Mecnun oluban yürürüm
O yâri düşte görürüm
Uyanıp melûl olurum
Gel gör beni aşk neyledi

Miskin Yunus bîçâreyim
Baştan ayağa yâreyim
Dost ilinden âvâreyim
Gel gör beni aşk neyledi

Aşağıdakilerin hangisinde şiir ile ilgili bilgi yan-
lışlığı yapılmıştır?

A) Dini tasavvufi halk şiiri geleneğinden faydalanıl-
mıştır.

B) Ölçüsü, semai nazım biçimi ile aynıdır.
C) Şiirde tapşırma yer almıştır.
D) Farklı dillerin etkisiyle ağır bir dil kullanılmıştır.
E) Zengin kafiyeye yer verilmiştir.

24. M. Âkif yapmacıklı jest ve mimiklerle şiir okuyanlar-
dan hoşlanmazdı. Bir gün böyle biri, Taceddin Der-
gâhında Âkif’in Bülbül şiirini okur. Bu okuyuşa canı
sıkılan Âkif, şöyle söylenir:
     Bu bülbül bizim Bülbül’e benziyordu ama adam ne 
kanadını bıraktı ne kuyruğunu!

Parçadaki altı çizili bölüm ile ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Doğrudan anlatım cümlesidir.
B) Biçimce olumlu anlamca olumsuzdur.
C) İğneleyici bir içeriğe sahiptir.
D) Kişileştirme yapılmıştır.
E) Yorum içeren bir cümledir.
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25.

Yukarıdaki gazete kupürüne göre aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Harf inkılâbı yapılmıştır.
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır.
C) Miladi takvime geçilmiştir.
D) Şapka Kanunu kabul edilmiştir.
E) Türk Dil Kurumu kurulmuştur.

26. Ayşe: Viyana Kongresi sonrasında Avrupa devletlerinin
takip ettiği başlıca siyaset, monarşilerin gücünü koruya-
rak varlıklarını sürdürmesini sağlamak olmuştur.
Ali: Osmanlı Devleti monarşik devlet olmasına rağmen
ülkedeki milliyetçilik isyanları Avrupa devletleri tarafın-
dan desteklenmiştir.

Ayşe ve Ali’nin verdiği bilgilerden hareketle aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Parlamenter sistemin yayılmasından yana olduklarına
B) Avrupalı devletlerin politikalarının çifte standart içer-

diğine
C) Osmanlı Devleti’nin modernleşmesine karşı olduklarına
D) Osmanlı Devleti’nin politikalarını desteklediklerine
E) Saltanat ve hilafetin tek kişide olmasını istemediklerine

27. Bir arkeolog grubunun tarihi alanlarda yaptığı kazılar
sonucunda elde ettiği bulgular şu şekildedir.

A kazı alanı: Taştan ve madenden aletler, sulama ka-
nalları, kil tabletler.
B kazı alanı: Taştan aletler, sulama kanalları ve kil
tabletler.

Bir tarihçinin yukarıda verilen kazı alanlarından
elde edilen bulgulara bakarak hangi sonuçlara
ulaşması beklenemez?

A) A ve B kazı alanında tarihi devirler başlamıştır.
B) B kazı alanında üretim faaliyetleri görülmüştür.
C) A kazı alanında maden devri süreci yaşanmıştır.
D) B kazı alanında yerleşik hayatın izleri görülür.
E) A kazı alanında yaşayan topluluk savaşçılık özellik-

leri gösterir.

28. Aşağıdakilerden hangisi 17. yy.da Osmanlıda
meydana gelen ayaklanmaların sebepleri arasın-
da gösterilemez?

A) Merkezî otoritenin bozulması
B) Tımar sisteminin bozulması
C) Saray kadınları ve ulemanın yönetimde etkili

olmaları
D) Milliyetçilik düşüncesinin etkisi
E) Tımarların iltizam usulü ile mültezimlere verilmesi
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29. Lozan Antlaşması Türkiye’nin önemli sorunlarını çöz-
mesine rağmen bazı sorunları da beraberinde getir-
miştir.

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması sonrası
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni uğraştıran sorun-
lardan biri değildir?

A) Boğazların yönetimi
B) Musul sorunu
C) Hatay meselesi
D) Ermeni sınırı
E) Nüfus mübadelesi

31.

A)

No Millî cemiyetlere ve Kuvayımilliye’ye ait olan 
bazı özellikler 

1 Bölgesel amaçlı kurulmuşlardır.
2 Düzensiz askerî birliklerdir.
3 Sivas Kongresi ile birleştirilmişlerdir.
4 Basın ve yayın yolunu kullanmışlardır.
5 Halk tarafından oluşturulmuşlardır.

Millî cemiyetler ve Kuvayımilliye’nin ortak ve farklı 
olan özelliklerini gösteren dağılım kümesi aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

3 1 2
4 5

Millî 
cemiyetler

Kuvayımilliye

B)
3 1 5
4 2

Millî 
cemiyetler

Kuvayımilliye

C)

3
1 2

45

Millî 
cemiyetler

D)

3
1

24
5

Millî 
cemiyetler

E)
1 2 5
4 3

Millî 
cemiyetler

Kuvayımilliye Kuvayımilliye

Kuvayımilliye

30. Osmanlılar, Balkanlarda uyguladığı iskân siyasetiyle bura-
ların Türkleşmesini ve elde tutulmasının kolaylaştırılmasını
��������

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin iskân
siyasetini uygularken dikkat ettiği hususlardan biri
değildir?

A) İskân sırasında yerleştirilen halk öncelikli olarak konargö-
çerlerden seçiliyordu.

B) Aralarında sorun olan ailelerden biri alınıyordu.
C) Yerleştirilen halktan bir süre vergi alınmıyordu.
D) Yerleştirilen halk, yerleştiği bölgeyi terk edemiyordu.
E) Ele geçirilen bölgenin yerli halkına vergi muafiyeti geti-

riliyordu.
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32. Emeviler döneminde sınırlar çok genişlemesine
rağmen öşür vergisi gelirlerinde büyük bir artış
görülmezken cizye vergisi gelirleri artmış, Abbasiler
döneminde sınırlar aynı oranda genişlememesine
rağmen öşür vergisi gelirleri artarken cizye vergisi
gelirleri azalmıştır.

Bu durumun ortaya çıkmasının temel sebebi aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

A) Emevilerin cizye vergi oranlarını yüksek tutmaları
B) Abbasiler döneminde İslamiyet’i benimseyenlerin

sayısının artması
C) Emeviler döneminde geniş tarım arazilerine sahip

olunması
D) Abbasiler’in bilim ve felsefeye önem vermesi
E) Abbasiler döneminde devletin siyasi ve askerî gü-

cünün azalması

33. Millî Mücadele’de alınan "Vatanın bağımsızlığını İstan-
bul hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacak-
tır. Bu hükümet millî kongre tarafından seçilecek, kongre
toplanmamış ise bu görevi Temsil Heyeti yapacaktır." ka-
rarına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Siyasal inkılâplara ortam hazırlandığına
B) Millî Mücadele'de halkın belirleyici olacağına
C) Bölgesel cemiyetlerin işlevinin artırılacağına
D) Saltanat ve hilafete bağlı kalınacağına
E) İstanbul Hükûmeti ile iş birliği yapılacağına

34. İlk Türk-İslam devleti olan Karahanlılar’da saray dili
ve halk dilinin Türkçe olması Karahanlılar’ın,

I. Etnik yapı
II. Kurulduğu coğrafya
III. Veraset anlayışı

hangi durumu ile açıklanır?

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

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

Aşağıdaki haritada ülkemizdeki bölgesel kalkınma 
proje alanları gösterilmiştir.

35.

 I

 II

 III

 IV

 V

Bu alanlarda yapılan proje çalışmaları ile ilgili 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I numaralı bölgede yapılan barajlar sayesinde ta-
rım alanlarında sulama yapılmaktadır.

B) II numaralı bölgede en önemli istihdam kaynağı
demir-çelik sanayisidir.

C) III numaralı bölge büyükbaş hayvancılığa bağlı
olarak et ve süt üretiminin en fazla olduğu böl-
gedir.

D) IV numaralı bölgede Kızılırmak Havzası’nın ge-
���������������.

E) V numaralı bölgede kuraklıktan kaynaklanan so-
�����������������������.
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36. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Eği-
tim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) "İnsan-
lığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Lis-
tesi"nde Türkiye adına kayıtlı bir unsur değildir?

A) Dede Korkut-Korkut Ata Mirası (kültürü, efsaneleri
ve müziği)

B) Meddahlık Geleneği
C) Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali
D) Ebru Sanatı
E) Ani Harabeleri

37.
II

I

V

IV

III

Yukarıda verilen merkezler ile bu merkezlerde 
görülebilecek doğal afet eşleştirmelerinden han-
gisi ekstrem olarak değerlendirilir?

A) I - Kasırga
B) II - Düşük sıcaklık
C) III - Deprem
D) IV - Kuraklık
E) V - Tsunami

38. I. Aktif nüfusun daha çok hizmet sektöründe
      çalışması 
II. Ortalama yaşam süresinin kısa olması
III. Okullaşma oranının yüksek olması
IV. Hammadde ihracatının yüksek olması

Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızı düşük 
olan ülkelerin ortak özelliklerindendir?

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

D) II ve IV E) III ve IV

39.

 I

II
III

IV

V

Yukarıdaki şekil dikkate alınarak iklim bölgeleri ile ilgili 
bir harita oluşturulacaktır. 

Oluşturulacak bu haritada, işaretli noktalardan 
hangisi Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri ile aynı 
grupta yer alır? 

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

40. Mutlak (matematik) konum, küresel etkiye sahip kent-
lerin karşılıklı ticaret potansiyellerini etkileyen bir un-
surdur.
Aşağıda verilen kent çiftlerinden hangi ikisinin
karşılıklı olarak aynı gün içinde ortak mesai süresi
en kısadır?

A) Londra-Paris
B) New York-Amsterdam
C) İstanbul-Moskova
D) Los Angeles-Tokyo
E) Pekin-Berlin
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1. 2010’da Orta Doğu ülkelerinde demokratik olmayan
yöntemlere karşı bu ülkelerin halkları tarafından
daha çok demokrasi ve özgürlük talebiyle başlatılan
protesto ve ayaklanmalarla gerçekleşen halk hare-
ketleri aşağıdaki kavramların hangisiyle nitelendiril-
miştir?

A) Arap Baharı
B) Beyaz Devrim
C) Büyük Orta Doğu Projesi
D) Ekim Devrimi
E) Turuncu Devrim

2. I.Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal “Osmanlı Devle-
ti’nin savaşa girmesi büyük bir hatadır. Almanya mutlaka
yenilecek ve Osmanlı Devleti’ni peşinden sürükleyecektir.”
demiştir.

Atatürk'ün bu sözü,

I. Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığına inandığı
II. Olayın gidişinden sonucunda ne olacağını kestirebildiği
III. Osmanlı devlet düzeninin yıkılmasını istediği

yargılarından hangilerini doğrular?

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

3. I. Fransa’ya kapitülasyonlar verilmesi
II. Don-Volga, Süveyş-Kanal Projeleri'nin gerçekleşti-

rilmek istenmesi
III. Hint Deniz Seferleri'nin düzenlenmesi
IV. Venedik’e Ege ve Akdeniz’de ticari imtiyazlar veril-

mesi

Yukarıdaki politikalardan hangileri Osmanlı Devleti’n-
de coğrafi ������olumsuz etkilerini azaltmaya yö-
neliktir?

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

 4.

Yukarıda kendisini tanıtan vakanüvis (tarihçi) kimdir?

A) Kâtip Çelebi
B) Naîmâ Efendi
C) Yanyalı Esad Efendi
D) Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi
E) Evliya Çelebi

Osmanlı Devleti’nin ilk vakanüvisi 
olarak Osmanlı tarihini yazdığım 
eserimde olayları sebep-sonuç 
ilişkisi içinde kronolojik olarak 
sıraladım. Bence büyük devletler 
iyi yetişmiş devlet adamlarıyla 
ayakta durabilirler… İyi bir devlet 
adamı iyi derecede tarih bilgisine 
sahip olmalıdır. İyi devlet adamları 
devlet kurumlarıyla çatışmama-
lıdır. Devlet adamları arasındaki 
görüş ayrılıkları devlet için en 
zararlı şeydir.

B
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5. İki savaş arası dönemde oluşan koşullar içerisinde
Almanya ve İtalya’da iktidara gelen yöneticiler silah-
lanmaya önem vererek ordularını güçlendirmişler ve
saldırgan bir dış politika sergilemişlerdir. Aynı dönem-
de Türkiye Cumhuriyeti ise barışçıl bir politika sergi-
leyerek sınırlarını güvence altına almayı başarmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti bu dönemde sınır güvenliğini,

I. Balkan Antantı
II. Balkan Paktı
III. Sadabad Paktı
IV. Bağdat Paktı
V. Birleşmiş Milletler

ittifaklarından hangisiyle sağlamış olabilir?

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

6. I.Dünya Savaşı’nın başlamasında etken olan aşağıda-
ki durumlardan hangisi diğerlerinden farklı bir nedene
dayanmaktadır?

A) Almanya ile İngiltere arasındaki ham madde ve pazar
rekabeti

B) Almanya - Fransa arasındaki Alsas - Loren üzerindeki
hâkimiyet mücadelesi

C) Rusların dünya ticaretinde pay sahibi olabilmek için sı-
cak denizlere ulaşmak istemesi

D) Rusların Balkanlarda izlediği Panslavizm politikasının
Avusturya’yı rahatsız etmesi

E) İtalya’nın Akdeniz’deki etkinliğini artırmak ve yeni sö-
mürgeler elde etmek istemesi

7. Anadolu’da tarih öncesi devirlere ait önemli arkeolojik
alanların bulunması, bu coğrafyanın insanlık tarihi içe-
risinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Buna örnek olarak,

• Şanlıurfa ilinin yaklaşık 15 km kuzeydoğusunda yer
alır.

• Neolitik Dönem'e ait buluntulara rastlanmıştır.
• MÖ 9600’lü yıllara ait bir alandır.
• Anıtsal nitelikte T şeklinde yapılar bulunmaktadır.

özellikleri verilen tarihî alan aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Alacahöyük
B) Çatalhöyük
C) Çayönü
D) Göbeklitepe
E) Alişar

8. I. TBMM’de memur, avukat, işçi, subay, din adamı,
çiftçi, mühendis gibi toplumun değişik kesimlerin-
den milletvekillerinin bulunması aşağıdakilerden
hangisinin göstergesidir?

A) Vekiller arasında grupların bulunduğunun
B) Meclisin seçim yolu ile belirlenmediğinin
C) Halkın farklı kesimlerinin mecliste temsil edildiğinin
D) Gayrimüslimlere yer verildiğinin
E) Farklı siyasi partilerin seçimlere katıldığının
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9.

Yukarıdaki haritada 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde 
meydana gelen önemli gelişmelerden bazılarının yer-
leri gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu yerler doğru sıra-
lanmıştır?

I II

V

IV
III

I

Zitvatoruk

Viyana

Zitvatoruk

Viyana

Vasvar

A)

B)

C)

D)

E)

II

Hotin

Bucaş

Hotin

Hotin

Bucaş

IV

Kıbrıs

Girit

Girit

Kıbrıs

Mora

V

İstanbul

İstanbul

Karlofça

Vasvar

İstanbul

III

Serav

Kasr-ı Şirin

Kasr-ı Şirin

Serav

Karlofça 

10. Osmanlı Devleti’ndeki devşirme sistemi Türk-İslam
Devletleri’ndeki hangi uygulama ile benzerlik göster-
mektedir?

A) Divan teşkilatı
B) Saray teşkilatı
C) Gulam sistemi
D) İkta sistemi
E) Atabeylik

11. I. Divan teşkilatı
II. Beytülmal
III. Hicri takvim
IV. İkta sistemi

Hz. Ömer döneminde hayata geçirilen yukarıdaki dü-
zenlemelerden hangileri daha sonraki Türk devletleri 
tarafından da kullanılmıştır?

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

12. Aşağıda Türkiye’de bir il merkezine ait yıllık ortalama
yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir.

Grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu ilde yapı-
lan en önemli ekonomik faaliyetin aşağıdakilerden 
hangisi olduğu söylenebilir?

A) Tahıl tarımı
B) Çay tarımı
C) Büyükbaş hayvancılık
D) Zeytin yetiştiriciliği
E) Küçükbaş hayvancılık
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14. Ramsar Sözleşmesi, 1971 yılında sulak alanların dünya
çapında korunması ve akılcı bir şekilde kullanılabilme-
si için İran’ın Ramsar şehrinde imzalanan uluslararası
sözleşmedir. Bu kapsamda ülkemizde de on dört adet
sulak alan özel korumaya alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde Ramsar Sözleş-
mesi ile koruma altına alınan bu alanlardan birisi
değildir?

A) Manyas Gölü
B) Tuz Gölü
C) Nemrut Gölü
D) Sultan Sazlığı
E) Kızılırmak Deltası

15.

Ekvator

A
30

30
B

Aynı boylam üzerinde bulunan merkezlerde Güneş, 
eksen eğikliğinden dolayı yılda sadece iki kez aynı 
anda doğmakta ve batmaktadır. 

Buna göre yukarıda verilen A noktasında Güneş 
saat 06.18’de doğduğu gün, B noktasında kaçta 
doğmuştur?

A) 05.18 B) 05.42 C) 06.00

D) 06.18 E) 07.18

16. OPEC, petrol ihraç eden ve dünya petrol rezervlerinin
büyük bir bölümünü elinde bulunduran ülkeler tarafın-
dan 1960 yılında kurulmuş bir ekonomik örgüttür. Beş
ülkenin kurucu olduğu örgütte şu an on dört üye ülke
bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi 300 milyar varili aşan petrol
rezervine sahip olup petrol ihracatında ilk sırada yer
alan OPEC kurucu üye ülkelerindendir?

A) Katar
B) Birleşik Arap Emirlikleri
C) Venezuela
D) Cezayir
E) Endonezya

13. Rusya’nın Anapa kıyısından başlayıp Karadeniz’in
altından 930 km ilerleyerek Trakya kıyısında Türkiye’ye
ulaşacak olan doğalgaz boru hattı ile Güney ve
Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı hattı
temini planlanmaktadır. 10 Ekim 2016 tarihinde Rusya
ve Türkiye arasında imzalanan antlaşma ile başlayan
bu projenin 2019 yılı sonunda tamamlanacağı
öngörülmektedir.
Yukarıda ifade edilen proje aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)
B) ) Mavi Akım Gaz Boru Hattı Projesi
C) ) Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi
D) Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi
E) ) Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı Projesi
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18.

Yukarıda ülkemizin mevcut demir yolu ağı gösterilmiştir. 
Bu ağın oluşmasında birçok doğal ve beşeri etken rol oy-
namıştır. 

Aşağıda verilenlerden hangisi demir yolu ağının dağı-
lışında daha az etkili olmuştur?

A) Dağların uzanış yönü
B) Yükselti
C) Şehirlerin gelişmişlik düzeyi
D) İklim şartları
E) Limanların varlığı

19. Toplumlar gelecekte diğer toplumlardan geri kalmamak
için ileriye dönük yatırımlar ve çalışmalar yapmaktadır.
Bu faaliyetlerin amaçları arasında ülkenin dışa bağım-
lılığının azaltılması,  toplumun refahının ve büyümenin
sağlanması vardır.

Büyümeyi sağlayabilmek için,

I. İnovasyon üniversitelerine yatırım yapılması
II. İcatların artırılması
III. Bilgiye yatırım ve kolay ulaşılabilirliğin sağlanması
IV. İthalata yönelik büyümenin teşvik edilmesi

faaliyetlerinden hangilerinin etkisi daha fazla ola-
caktır?

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

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

Sınır aşan sular, komşu ülkeler arasında kimi zaman 
sorunlar yaratabilmektedir. Öyle ki şiddetli yağışlar ve 
kar sularının erimesiyle birlikte doluluk oranı artan ba-
rajların kapaklarının açılması nedeniyle Tunca ve Meriç 
Nehirleri’nde taşkın riski yaşanabilmekte ve bu durum-
da da ülkemizde can ve mal kaybı olabilmektedir.
Bu parçaya göre, Türkiye ile hangi komşu ülke ara-
sında sorun yaşanma olasılığı vardır?

A) Gürcistan
B) Irak
C) Suriye
D) Yunanistan
E) Bulgaristan

20.

50 100 150 200
km

17. Sürdürülebilir kalkınma, şimdiki kuşakların ve gelecek
kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılamaya
imkân tanıyan ekonomi politikalarıdır.

Bu hedef doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi-
nin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı en azdır?

A) Doğal kaynakların planlı yönetimi
B) Geri dönüşüm stratejilerinin benimsenmesi
C) Ekonomik kalkınma ���� doğrultusunda her tür-

lü kaynağın kullanılması
D) Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının

kullanılması
E) Doğal yaşam alanlarının korunması
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21.

 I

II
III

IV

V

Yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılmış alan-
larla, tabloda verilen bölge eşleştirmelerinden hangisi 
doğrudur?

Deprem
riski 

yüksek
bölge

Yoğun 
nüfuslu 

ve tsuna-
mi riski 
yüksek 
bölge

Sanayi-
leşmiş 
bölge

Aktif
volkanik

ve
sanayi-
leşmiş 
bölge

İlk uygarlıkların
kurulduğu  böl-
gelerden biri ve

ham madde 
kaynaklarınca 
zengin bölge

1 I V II III IV

2 III II I IV V

3 III II IV V I

4 V I III IV II

5 I II V III IV

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

22. Küresel iklim değişimi, insanlar tarafından atmosfere sa-
lınan gazların sera etkisi oluşturması sonucunda Dünya
yüzeyinde sıcaklığın artması ile gerçekleşmiştir.

Buna göre,

I. Okyanus sularının asitliğinin artması
II. Fosil yakıt kullanımının artması
III. Meteorolojik ve hidrometeorolojik kökenli afetlerin

artması
IV. Şehir ısı adalarının oluşması

faaliyetlerinden hangileri küresel iklim değişiminin 
etkisi sonucunda oluşabilir?

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

D) II ve IV E) III ve IV

23. Varsayımların gözlem ve deneyle doğrulanması sonu-
cu ortaya çıkan güvenilir açıklamadır.

Yukarıdaki yargıda bilimsel yöntemin aşamaların-
dan hangisi tanımlanmıştır?

A) Hipotez B) Deney C) Teori

D) Açıklama E) Öndeyi

24. • Devletin işlerinin yürütülmesini sağlayan, hiyerarşik
olarak örgütlenmiş görevlilerin oluşturduğu yapıdır.

• İnsanların sahip olduğu ve hukuk tarafından korun-
ması gereken çıkarlarıdır.

• Yönetme gücünü elinde bulundurmaktır.
• İktidarı elinde tutan kişi ya da grupların toplumu

idare etmesidir.

Yukarıda tanımları verilen siyaset felsefesine ait 
kavramlar seçeneklerden hangisinde doğru olarak 
sıralanmıştır? 

A) Yönetim-iktidar- bürokrasi-sivil toplum
B) İktidar-demokrasi-yönetim-egemenlik
C) Bürokrasi-egemenlik-iktidar-sivil toplum
D) Bürokrasi-hak-iktidar-yönetim
E) Bürokrasi-yasa-yönetim-iktidar
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25. Arkhe (ilk neden) arayışı felsefe tarihinin başlangıcı
kabul edilir.

Arkhe problemine yanıt arayan felsefe disiplini
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aksiyoloji B) Teoloji C) Epistemeloji

D) Etik E) Ontoloji

27. Üniversiteyi bitirdikten sonra uzun süre iş arayıp bu-
lamayan genç, bir süre sonra asla iş bulamayacağına
inanarak bu çabasından vazgeçmiştir. Artık ne gaze-
telerdeki ilanlara bakmakta ne de internetteki kariyer
sitelerini ziyaret etmektedir.

Parçadaki gencin içinde bulunduğu durumu ifade
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karamsarlık
B) Çöküntü
C) Öğrenilmiş çaresizlik
D) Kendini gerçekleştiren kehanet
E) Bilinçaltına itme

28. Aşağıdaki algı yanılması örneklerinden hangisi di-
ğerlerinden farklıdır?

A) Duvardaki gölgeyi bir hırsız olarak algılama
B) Yerdeki su hortumunu yılan olarak algılama
C) Rüzgârın sesini insan çığlığı olarak algılama
D) Otlaktaki beyaz kayaları koyun olarak algılama
E) Çayın içindeki kaşığı kırık olarak algılama

26. Üniversite giriş sınavına hazırlanan bir genç, elektronik
mühendisliği bölümünde okumayı hedeflemekte ancak
yaşadığı şehirde bu bölüm bulunmamaktadır. Başka bir
şehirdeki elektronik mühendisliği bölümünü tercih eder-
se çok sevdiği ailesinden ayrı kalmak zorunda kalacaktır.
Genç, hedeflediği bölümde okumak ile ailesinden ayrı
kalmak arasında seçim yapmakta zorlanmıştır.

Parçada anlatılan durum aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?

A) Yaklaşma-kaçınma çatışması
B) Yaklaşma-yaklaşma çatışması
C) Kaçınma-kaçınma çatışması
D) Bahane bulma
E) Engellenme
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29. Matematik öğretmeni olan komşumuz çok cana yakın ve
yardımsever bir insandır. Tanıyan herkes onu çok se-
ver. Apartmandaki çocuklar anlamadıkları bir konu ya da
çözemedikleri bir problem olduğunda hiç çekinmeden
onun yanına giderler. O da ne iş yapıyorsa hemen bıra-
kır ve çocuklara yardım eder. O; aynı zamanda çok iyi
bir eş, çok sevecen bir anne, hayırlı bir evlat ve vefakâr
bir arkadaştır.

Yukarıdaki paragrafta bir kişinin sahip olduğu top-
lumsal konumlar belirtilmiştir. Bu konumlardan top-
lumda ön plana çıkana verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Stratejik konum
B) Anahtar rol
C) Toplumsal rol
D) Toplumsal statü
E) Anahtar statü

30. Son zamanlarda teknolojik gelişmelerin hızına yetişmek
neredeyse imkânsızlaştı. Her geçen gün yeni bir kitle
iletişim aracı hayatımıza başka bir soluk getirirken yaşa-
mımızın bir yanı o kadar hızlı değişmiyor, değişemiyor.
Son teknoloji ürünü aletlerle eski moda görgüsüzlükler
görülebiliyor toplumsal hayatta…

Parçada anlatılan durumu açıklayan kavram aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kültürel yozlaşma
B) Kültür emperyalizmi
C) Kültürel gecikme
D) Kültür şoku
E) Kültürleşme

31. Her öğrenci çalışkandır. 
Bazı öğrenciler dürüsttür.
O hâlde bütün çalışkanlar dürüsttür.

Yukarıda verilen geçersiz kıyasta kıyas kuralların-
dan hangisine uyulmamıştır?

A) Orta terim sonuç önermesinde bulunmamalıdır.
B) Öncüllerden biri mutlaka tümel olmalıdır.
C) Öncüllerden biri tikel ise sonuç önermesi tikel olmalıdır.                                                                                                     
D) Orta terim iki öncülde de tikel olarak alınmaz.
E) İki olumlu öncülden olumsuz sonuç çıkmaz.

32. Futbol takımlarının öncelikli hedefi şampiyon olmak-
tır. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan bir takım, ra-
kip takımın da şampiyon olmaması veya bir alt lige
düşmesi için çalışabilir. Yani baştaki hedefe ulaşmak
yerine düşman kabul ettiği takımı küme düşürmeye,
onu bir şekilde ortadan kaldırmaya odaklanabilir. Bu
durum iki kulübü bazen karşı karşıya getirebilir.

Parçada anlatılan toplumsal etkileşim biçimi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Çatışma B) Rekabet C) İş birliği

D) Mübadele E) Baskı
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33.

Bir önermenin geçerliliğinin denetlendiği yukarı-
daki doğruluk çizelgesinde 1, 2 ve 3 numaralı yer-
lere aşağıdaki önerme eklemlerinden hangisi sıra-
sıyla gelmelidir?

A) Tikel evetleme, tümel evetleme, karşılıklı koşul
B) Tikel evetleme, koşul, karşılıklı koşul
C) Tümel evetleme, tikel evetleme, koşul
D) Tümel evetleme, koşul, tümel evetleme
E) Tikel evetleme, tümel evetleme, koşul

p q ~p ~q  p....~q ~p....q  (pv~q )....(~p˄q)
D D Y Y D  Y  Y
D Y Y D D Y  Y
Y D D Y Y D  D
Y Y D D D Y  Y

1 2 3

34. “Hiçbir öğrenci tembel değildir.” önermesinin eş değeri
olan önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bazı tembeller öğrenci değildir.
B) Bütün çalışkanlar öğrencidir.
C) Hiçbir tembel öğrenci değildir.
D) Bazı öğrenciler tembel değildir.
E) Bazı öğrenciler tembeldir.

35. Cizreli bilim adamıdır. Sibernetiğin ilk adımlarını atmış
ve ilk robotu yapıp çalıştırmıştır. Yaptığı otomatik maki-
neler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel
taşlarını oluşturmaktadır. Tasarladığı otomatik makine-
lerden bazıları şunlardır: Fil saati, otomatik çalışan su
makinesi, kandil saati, saz çalan robot, masa makinesi,
abdest otomatı, pompa otomatı, otomatik içecek dolum
makinesi.
Bu parçada sözü edilen Müslüman bilgin aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) El-Cezeri
B) Ebu Bekir Razi
C) İbni Firnas
D) İbni Heysem
E) Cabir bin Hayyan

36. Din, toplumların kültürel ögelerindendir. Kültürü pek çok
açıdan etkileyen din, benimsendiği toplumun kimliğini
oluşturan en önemli yapılardan biridir. Bu yönüyle birlik
ve beraberlik duygularını geliştirir, toplumsal dayanış-
manın oluşmasını sağlar. Gelecek nesillere aktarılacak
kültürel değerlerde önemli bir unsurdur.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya göre dinin etki-
sine bir örnek olamaz?

A) Bayramlarda ziyaretlerin yapılması
B) Hastaların ziyaret edilerek şifa dilenmesi
C) Nazara karşı nazar boncuklarının takılması
D) İnananların birbirleriyle karşılaştığında selamlaşması
E) İnananların sahip oldukları zenginliği başkaları ile

paylaşması
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37. Mikroskopla görülebilen küçük varlıklardan gök cisimle-
rine kadar her şeyi sonsuz ilmi ve kudretiyle Yüce Allah
yaratmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Allah gökleri ve yeri hik-
metli olarak yarattı, size şekil verdi, şeklinizi güzel yaptı.
Dönüş de ancak O’nadır.” (Teğabün Suresi, 64/3) ve “…
O, her şeyi yaratmıştır.” (Enam Suresi 6/101) buyrularak
Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğu vurgulanmıştır.
Bu ayetler bağlamında aşağıdakilerden hangisi Al-
lah’ın “yaratma” sıfatını çağrıştırır?

A) Rakîb
B) Vehhâb
C) Nâfî
D) Tekvin
E) Muhyî

38. İslam dininde emredilen ibadetlerden biri de oruçtur.
Oruç, imsak vaktinden Güneş'in batmasına kadar yiyip
içmekten ve cinsel arzulardan uzak durmakla gerçekleş-
tirilen bir ibadettir. Oruç, bu süre içerisinde insanın bazı
arzularını ve ihtiyaçlarını kontrol altına almasını sağla-
yan hem bedensel hem de ruhsal arınmayı içerir.

Aşağıda verilenlerden hangisi oruç ibadeti ile ilgili
bir kavram değildir?

A) Sahur
B) Nisap
C) Teravih
D) Fitre
E) Fidye

39. Hz. Peygamber her zaman barıştan yana olmuş,
mecbur kalmadıkça savaşa başvurmamıştır. Kur’ân-ı
Kerim’de “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona
yanaş ve Allah’a tevekkül et, çünkü O işitendir, bilen-
dir” (Enfal, 8/61) buyrulmaktadır. Hz. Peygamber ba-
rış ortamını oluşturup insanların huzura kavuşmaları
için çok uğraşmış, bazen de Müslümanların ilk anda
kabul edemeyecekleri şartları onaylayarak onların
şaşkınlık içerisinde olmalarına sebep olmuştur.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bu davranı-
şa örnek oluşturmaktadır?

A) Bedir Savaşı sonunda bazı esirlerin serbest
bırakılması

B) Hendek Savaşı'nda şehrin etrafına hendek
kazdırması

C) Hayber Kalesi'nin fethinde ilk defa mancınık
kullanılması

D) Hudeybiye Barış Antlaşması'nı kabul etmesi
E) Uhut Savaşı'nda içeride şehri kalıp savunmak

istemesi

40. • Yüce Allah'tan başka hiçbir varlık ibadete layık
değildir.

• Yalnız Allah’a sığınılır ve ancak Allah'a güvenilir.
• Yardım istenecek ve kurtaracak olan sadece Al-

lah’tır.
Yukarıda verilen ifadeler aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ile ilgilidir?

A) İhsan
B) İman
C) Tevhit
D) Fıtrat
E) Tevekkül
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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 Tutanağı'na 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.
����������������������������.

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 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 Tutanağı'na yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik
bilgileri Salon Sınav Tutanağı'na 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.




