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Bu Sınav Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi
akademisyenleri ve okullarımızın branş öğretmenlerinden oluşan “Sınav Soru Hazırlama
Komisyonları”nca hazırlanmıştır.

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 135 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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TÜRKÇE TESTİ
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Bu testte TÜRKÇE alanına ait toplam 40 soru vardır.

1.

3. Ortahisar, asil bir hüzün ve şaşkın bir sevincin iç içe yaşandığı mahalle garipliği ile sokaklara yayılır, sokakları
caddelere bağlayan buluşma noktalarında sevimli bir genişlik oluşurdu. Çıkmaz sokakların iyice daralan bölümlerinde cumbalı evlerin insanı çeken sıcak bir yanı bulunurdu. Böylece çıkmaz sokağın darlığının verdiği tedirginlik
kaybolurdu. Genç kız kendine tarif edilen sokağı bulmak
için uğraşıyordu. Sokakta top oynayan iki çocuğun haricinde Ortahisar’da adres soracak kimse yoktu. Eski kaymakamlık binasına giden yola sapmak üzereyken çocukların topu önüne geldi. Topu kıvrak bir hareketle çocuklara
atarken yumuşak bir sesle aradığı yeri sordu.

Ateşime su dedim göz göre göre
Aklım zavallıydı duyguma göre
Bahtına şükretti Mecnun bin kere
Ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen
Altı çizili sözcüklerden hangisinde –(i)m eki
farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) ateşime

B) dedim

D) duyguma

C) aklım
E) düştüğüm

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Öznel ifadeler kullanılmıştır.
B) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.
C) Mecazlı söyleyiş vardır.
D) Örneklemeye başvurulmuştur.
E) Parçanın anlatımında birden çok duyuya yer verilmiştir.

2. Topkapı Sarayı’nın geniş salonlarında dolaşırken camın bizim topraklarımızda mimariye girişinin serüvenini düşünüyorum.

4. Ben ağacı severim. Canım gibi severim. Mesleğe girince öğrendim ki bir ağaç, bir çocuk kadar kıymetlidir
vatan için. Ama bunu bizim köylülere anlatamazsın.
Söylersin, dinler dinler, doğru der, sabahleyin gider
bir ormanı boğar, atar.

Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi hangisidir?
A) Zarf tümleci / Belirtili nesne / Yüklem
B) Dolaylı tümleç / Zarf tümleci / Dolaylı tümleç /
Nesne / Yüklem
C) Dolaylı tümleç / Zarf tümleci / Nesne / Yüklem
D) Zarf tümleci / Dolaylı tümleç / Nesne / Yüklem
E) Dolaylı tümleç / Zarf tümleci / Zarf tümleci /
Nesne / Yüklem

Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleri ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) “ağacı” sözcüğü iyelik eki almış bir isimdir.
B) “bir” sözcüğü ismi belirten sayı sıfatıdır.
C) “bunu” sözcüğü belirtme hâl eki almış işaret
zamiridir.
D) “bizim” sözcüğü iyelik eki almış şahıs zamiridir.
E) “köylülere” sözcüğü yalın hâlde bir isimdir.
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5.

7. (I) Günlük olaylar uyku süresini olumsuz etkileyebilir.
Mesala sınavımız kötü geçmiş, eşimizle kavga etmiş
ya da o gün çok ciddi para kaybetmiş olabiliriz. (II)
Ama bunlara bağlı uyku bozuklukları gelip geçicidir,
sebep ortadan kalktıktan sonra tamamen düzelir. (III)
Bazen de çok uzun uyuyabiliriz. Eğer tembellik etmiyorsak ve uzun zamandır aşırı uyku isteğimiz varsa ve
biz buna rağmen dinlenmemiş kalkıyorsak o zaman
ilk önce uyku sağlığı şartlarımızı gözden geçirmeliyiz.
(IV) Yani yatağımız sağlıklı mı, odamızın havası temiz mi, oda ısısı normal mi, geceleri sık sık uyanıyor
muyuz? Tüm bunları gözden geçirdikten sonra hiçbir
problemimiz yoksa ve fazla uyumamız hayatımızdaki
bazı işleri kısıtlamaya başlamışsa artık iş çığrından
çıkıyor demektir. (V) Biz uykumuz için bir hekime başvurmalıyız ve sebebe yönelik araştırma yapmalıyız
kaynağını bulmak ve bunu halletmek için.

Öldük, ölümden bir şeyler umarak
Bir büyük boşlukta bozuldu büyü
Nasıl hatırlamazsın o türküyü?
Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü
Alıştığımız bir şeydi yaşamak
Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü yönünden diğerlerinden
farklıdır?
A) ölümden

B) büyük

D) bozuldu
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C) boşlukta
E) alıştığımız

Parçadaki numaralanmış cümleler için hangisi
söylenemez?

6.

A) I. cümlede açıklama örneklerle desteklenmiştir.
B) II. cümlede kendinden önceki cümlenin değerlendirilmesi yapılmıştır.
C) III. cümlede belli durumlara yönelik koşullu uyarıda
bulunulmuştur.
D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisine yer verilmiştir.
E) V. cümlede bir öneri, amacıyla birlikte verilmiştir.

Bilmem, bilir misiniz? Kültür, insanın okuduklarını
unuttuktan sonra aklında kalan şeydir, derler. Hani hepimiz mekteplerde bize işimize yaramayacak birtakım
bilgiler öğrettikleri için kızarız ya! Gerçekten mektep
sıralarında okuduğumuz, imtihan vermeye mecbur
olduğumuz, "Bunlara ne lüzum var ?”diyerek sinirlendiğimiz dersler, kültürün bu tarifine göre unutmamız
lazım gelen şeylerdir.

8. Yeni başkan adayımız, bulunduğu her ortamda ---konuşur.

Yukarıdaki metinde virgülün hangi kullanımına
örnek yoktur?

Cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa söz konusu kişinin “mantıklı ve tutarlı konuştuğu” anlamı çıkar?

A) Sıralı cümleleri ayırmak
B) Özneyi belirtmek
C) Tırnak içine alınmayan alıntı cümleyi belirtmek
D) Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını ayırmak
E) Cümle içinde ara söz ve cümleleri ayırmak

A) lafı uzatmadan
B) laf söz işitmeden
C) lafı gevelemeden
D) lafını esirgemeden
E) lafını bilerek
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9. “…Lakin Bay Naci Duru için kırk beşinden sonra kavuşulan bu oğlancığın kıymeti büyüktü. O, "kuru dalın
meyvesi"ydi. Ve onu, kabristan avlusunda çocukların
taşladığı sarı erikler gibi renksiz görmeye yüreği katlanmıyordu.
Yukarıdaki metinde hangi ses olayı yoktur?

11. (I)Bugün birçok profesyonel futbol kulübü altyapı futbolcuları için okul açmaktadır. (II)Bu okullar sayesinde
altyapı futbolcuları hem ağır antrenman programlarını
kaçırmazken hem de öğrenimlerini aksatmamaktadırlar.
(III)Bu okullardan mezun olan futbolcular, sadece fiziki olarak değil beyin olarak da futbol oynamaya uygun
hâle gelmektedir. (IV)Böylece futbolcular tek taraflı değil
yani sadece güce dayalı futbol oynamak yerine aklı ve
tekniği ile birleştirdiği gücünü sahaya yansıtıyor. (V)Bu
da futbolcuların profesyonelliğe çok daha çabuk adapte
olmasını sağlıyor. (VI)Bakıyorsunuz 19 yaşındaki Kylian
Mbappe 2018 Dünya Kupası'nda boy gösteriyor ve dünyanın en değerli futbolcuları arasında yerini alıyor.

A) Yumuşama
B) Benzeşme
C) Kaynaştırma
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz düşmesi

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede altyapı futbolcularına sunulan bir imkândan bahsedilmiştir.
B) II. cümlede I. cümleyle ilgili ek bilgi verilmiştir.
C) IV. cümlede bu okullarda verilen eğitimin futbolcular
üzerindeki olumlu etkisinden söz edilmiştir.
D) V. cümlede altyapı futbolcularının profesyonelleşmesinin hız kazandığı ifade edilmiştir.
E) VI. cümlede altyapı futbolcularının transfer yapmalarının kolaylaştığından söz edilmiştir.

10. Resim de yapan bir şair; elinden çıkan her tabloya, her
çizgiye, her noktaya ve kâğıda döktüğü her şiire, her
satıra, her sözcüğe kendi aklını, tecrübesini, yüreğini
basacağına bütün kutsalları üzerine yemin ettiğini,
söylüyor.
Şairin bu ifadesiyle sanatta aşağıdakilerden hangisine öncelik verdiği söylenebilir?

12. “Hayat bir işinize yaramadıysa, boşu boşuna geçtiyse
onu yitirmekten ne korkuyorsunuz? Daha yaşayıp da
ne yapacaksınız?”

A) Özgünlük
B) Doğallık
C) Etkileyicilik
D) Gerçekçilik
E) Verimlilik

Yukarıdaki cümlelerde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) İşaret zamiri

B) Soru zarfı

D) Bağlaç
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C) Soru zamiri

E) Edat
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13. (I) Türk Antarktika Bilim Seferi Ekibi, Ukrayna Ulusal Antarktika Bilim Merkezi araştırmacıları ile birlikte Antarktika’da araştırmalar gerçekleştirmeyi planlıyor.
(II) Antarktika kıtası ile ilgili kararlarda oy hakkı elde edebilmek, kıtanın geleceği ile ilgili söz sahibi olmak için kıtada
bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor.
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15. (I) Söz gelimi “Kiralık Konak”ta (II) Naim Efendi’yi
nasıl konağından ayrı düşünemezsek Robenson
Cruzoe’yu da adasından ayrı düşünemeyiz.
"Küçük Ağa"da hilafetçi (III) İstanbul’lu Hoca’yı
(IV) Kuvayımilliyeci Küçük Ağa yapan biraz da
Akşehir’in şartlarıdır desek (V) yanlış mı olur?

Bu iki cümlenin anlamca tek cümlede birleştirilmiş hâli
aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Türk Antarktika Bilim Seferi Ekibi, Antarktika kıtası ile
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
ilgili söz sahibi olan ülkelerin çalışmalarını örnek alarak
Ukrayna Ulusal Antarktika Bilim Merkezi ile Antarktika’da
araştırmalar yapıyor.
B) Antarktika’daki gelişmelerden uzak kalmak istemeyen
Türk Antarktika Bilim Seferi Ekibi, bu bölgenin bilimsel
altyapısından faydalanmak üzere bölgede Ukrayna
Ulusal Antarktika Bilim Merkezi ile araştırma yapmayı
planlıyor.
C) Türk Antarktika Bilim Seferi Ekibi'nin Antarktika’da
Ukrayna Ulusal Antarktika Bilim Merkezi ile yapmayı
planladığı ortak bilimsel çalışmanın amacı Antarktika
kıtasının geleceği ile ilgili kararlarda söz sahibi olabilmek
ve oy hakkı elde edebilmektir.
D) Antarktika kıtasının geleceği ile ilgili söz sahibi olan ve
oy hakkı bulunan ülkeler bu haklarını bölgede çeşitli
bilimsel çalışmalar yapan ülkelere devredecekleri 16. (I) Ciddiye alınmayan (önemsiz görülen) gerçek sanat
hiçbir yerde gösterilmez. İkinci Savaş sonrası kuşaklarıiçin Türk ve Ukraynalı ekipler de orada araştırma
na giren yazarların çoğu, ciddilikten yoksundur. Ünü (II)
yapacaklardır.
ucuza mal etmek (kolay elde etmek) yüzünden çocuk
E) Türk Antarktika Bilim Seferi Ekibi, Antarktika’nın geleceği
ile ilgili kararlarda söz sahibi olmak için bu konuda yetkili
denecek yaşta olanların bile ağıza alınmaz deyimlerle
olan Ukrayna Ulusal Antarktika Bilim Merkezi ile birlikte
yüz kızartacak sözde şiirler düzmeye, (III) iri iri laflar
bölgede bilimsel çalışmalar yapmayı planlamaktadır.
ederek (uzun uzun konuşmak) eleştiriler yazmaya kalkıştıklarını görmedik mi? (IV) Bıyıkları yeni terlemişlerin
(genç, ergen bir delikanlının) “dünya sanatında” diyerek
14. Son zamanlarda şiir yaşantılara bağlı olmalıdır; şiir bir
eleştirisine başladığını okuyunca dünyanın (V) avuca
otobiyografidir, diyoruz. Hoş, bunlar lastikli sözler ama
sığacak kadar (çok küçük) küçüldüğünü görerek içim
bizi gerçeğe götürebilir.
burkulmuştu.
Bu cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı ayraç ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?

A) Başka anlamlara gelsin isterdi sözü.
B) Konuşurken çevrenin nabzını iyi tutardı.
C) Edebiyat dili argoyu kesinlikle dışlar.
D) Mektuptaki son paragrafı doğru anlamamış.
E) Eleştiri en başta yorum yapmaktır.

AI

B) II
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C) III

D) IV
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17. (I)Efendiler! Tarih, milletlerin yükselme ve düşme sebeplerini ararken birçok siyasi, askerî, sosyal nedenler
bulmakta ve saymaktadır. (II)Şüphe yok, bütün bu
nedenler, sosyal olaylarda etkilidir. (III)Fakat bir milletin
doğrudan doğruya hayatıyla, yükselmesiyle, düşmesiyle ilgili ve ilişkili olan milletin ekonomisidir.
(IV)Tarihin ve tecrübenin belirlediği bu gerçek, millî
hayatımızda ve millî tarihimizde de tamamen
görülmüştür. (V)Gerçekten Türk tarihi araştırılırsa
bütün yükselme ve düşme sebeplerinin, doğrudan
doğruya ekonomiyle ilgili olduğu görülecektir.

19 ve 20. soruları aşağıdaki paragrafa göre
cevaplayınız.
Bilgisayar klavyeleri, telefonların sesli arama özellikleri
gibi teknolojik ilerlemeler, kalemi tahtından edebilir mi?
Bu tartışıladursun hâlâ kalemden, kâğıttan vazgeçmeyen
sanatçılar ve siyasetçiler yok değil. 100 yıl önce hayatımıza giren dolma kalemler, özellikle bu insanların vazgeçilmezi durumunda. Reşat Nuri’den Orhan Pamuk’a, Yaşar
Kemal’den Hasan Ali Toptaş’a kadar birçok değerimizin
kullandığı ve kullanmaya devam ettiği dolma kalemlerin
tedavülden kalktığını söylemek için henüz erken. Aksine
teknolojik araçlar geliştikçe dolma kalemler daha değerli
oluyor. Geçenlerde bir müzayedede Hemingway’in dolma
kaleminin yüz binlerce dolara satıldığını duydum.

Yukarıdaki parçada hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

19. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tanımlama
B) Kanıtlama
C) Açıklama
D) Örneklendirme
E) Karşılaştırma

20. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan kesin çıkarılabilecek bir yargıdır?

18. “Söz söyleyen kemal sahibi olursa marifet ve hakikat
sofrasını serdi mi o sofrada her türlü yemek bulunur,
herkes orada gıdasını bulur.” cümlesinde,

A) Teknolojik gelişmeler kalem kullanımını yok denilecek kadar aza indirmiştir.
B) Dolma kalemler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüz yıldan beri yoğun bir şekilde kullanılmıştır.
C) Toplumda önde gelen her sanatçı için dolma kalem vazgeçilmezlerdendir.
D) Müzayedede alıcı bulsa da dolma kalemlerin kullanımdan kalktığını söylemek yanlıştır.
E) Dolma kalemlerin değerli hâle gelmesi için teknolojik araçların gelişmesi gerekmektedir.

I. Etkili sözlerin işlevi
II. Söz söyleyen kişinin önemi ve özellikleri
III. İletişimin insan üzerindeki etkisi
ifadelerinden hangilerinin önemi vurgulanmak istenmiştir?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) I ve II

C) Yalnız II

E) I, II ve III
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21. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

23. Stendhal için roman ( ) yol boyunca gezdirilen bir aynadır ( )
An gelir ( ) mavi gökleri yansıtır ( ) an gelir ( ) ayağımıza bulaşan çamuru ( )

A) Bakan ardarda gelen sorular karşısında epey
zorlanmış.
B) Ankara’da yaşayanlar Tunalı Hilmi caddesindeki
mekanlarda hoşça vakit geçiriyor.
C) THY’nda görevli personelin kıyafeti yenilenecekmiş.
D) Sütlü tatlılardan en çok tavuk göğsünü seviyormuş.
E) Mesleğe 7 Eylül 1984 Pazartesi günü başladım.

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla
getirilmelidir?
A) (;) (.) (,) (,) (;) (.) 		
B) (;) (.) (,) (;) (;) (.)
C) (,) (.) (,) (;) (,) (…)
D) (,) (:) (,) (;) (,) (!) 		
E) (,) (.) (,) (;) (,) (.)

22. Eseri oluşturan etmenlere bakılarak yapılan tenkit 20.
yy.da yoğunluk kazanır. Bu duruma bilimsel ilerlemenin
katkısı büyüktür. Bu tenkit anlayışında en önemli kural
eserden çok eserin oluştuğu çağı anlamaktır. Okurun
eseri anlaması için eserin yazıldığı koşullar, inanışlar,
dünya görüşü, sanat anlayışı, gelenekler hakkında bilgi
sahibi olması gerekir. Bunlara hâkim olan okur, tarihsel
ve toplumsal koşulların eserin oluşmasında ne kadar
önemli olduğunun farkına varır. Eserin sadece kurgusal bir metin olmayıp dönemi hakkında önemli bilgiler
veren bir belge niteliği olduğunu da anlar.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı
vardır?
A) “Pazartesi günleri Seniha’nın çay günleridir."
cümlesi iki ögeli bir isim cümlesidir.
B) “İlteriş Kağan’ın üç tuğu havada dalgalanıyor,
ara sıra işitilen keskin, sert buyruklarla atların
nal sesleri bozkırda uğulduyordu.” cümlesi
yüklemi birleşik zamanla çekimlenmiş bağımsız
sıralı cümledir.
C) “Bu evlenme meselesi sırf kendi arzu ve iradesine bağlı bir şey gibiydi.”cümlesi yüklemi edat
grubu olan girişik birleşik cümledir.
D) “Serin bir akşam rüzgârı, köy meydanındaki
kavağın yaprağını okşadı.” cümlesi öznesi sıfat
tamlaması olan basit bir cümledir.
E) “İhtişamlı bir saraya benzeyen kulenin tenha
odalarından birindeydim." cümlesi yüklemi belirtili isim tamlaması olan iki ögeli bir cümledir.

Bu parçaya göre bir sanat eserini anlayabilmek için
sanat eserinin ortaya konulduğu dönemin,
I.
II.
III.
IV.

Yazara bakışı
Sanatsal yaklaşımı
Bilimsel yöntemleri
Sosyal yaşamı

durumlarından hangileriyle ilgili bilgi edinmek gerekir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve IV
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27. (I) Edebiyat ve sinemanın, amaç ve yöntem bakımından birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönleri
bulunmaktadır.

25. Shakespeare’i anlamak için İngilizceyi bilmek yetmez,
ayrı bir dil olan Shakespeareceyi de bilmek gerekir.
Yukarıdaki cümlenin anlamca en yakını aşağıdakilerden hangisidir?

(II) Her ikisinin de ortak amacı, estetik zevk uyandırarak kurguya dayalı anlatım boyutunda kültür, düşünce
ve bilgi aktarımı sağlamaktır.

A) İngilizceye hâkim bir okurun Shakespeare’i anlayamaması düşünülemez.
B) Shakespeare’i okuyup anlamak İngilizce öğrenmek
kadar zahmetli bir iştir.
C) Bir yazarı anlamaya giden yola, o yazarın ana dilini
kavrayarak girebiliriz.
D) Kendi üslubunu yaratmış bir yazar kendi dili içerisinde
ayrı bir dildir artık.
E) Shakespeare eserlerinde İngilizceyi en başarılı kullanan yazarlardandır.

(III) Edebiyat metinleri, merkezinde bir olayın bulunduğu ve bir anlatıcı çevresinde dile getirildiği kurguya
dayanır.
(IV) Yöntemleri hem içeriği yansıtma hem de içeriğin
sunulmasında kullanılan yollar bakımından farklıdır.
(V) Edebiyatta, kalem ve hayal gücü çevresinde beliren yöntem; sinemada senaryo, yönetmen, oyucuların ortak çalışmasıyla görüntünün perdeye aktarılması şeklinde karşımıza çıkar.

26. Televizyon, telefon, bilgisayar derken bir anda bir teknoloji girdabının içinde bulduk kendimizi. Nasıl, ne zaman fark etmedik ama internet ve cep telefonu günlük
hayatımızın ayrılmaz birer parçası hâline geldi. Hâlbuki hayatımıza girene dek internet gibi bir şey birçoğumuzun hayaline bile girmemişti değil mi? Eskiden
alışverişe çıkarken yanımıza aldığımız küçük filelerin
yerini internet sitelerinde sınırsız sepetler aldı. Sadece
alışveriş yöntemimiz değil değişen, teknolojik gelişmelerle birlikte yaşamımıza dair ne varsa büyük bir hızla
değişti ve değişmeye devam ediyor. Değişen dünyadaki yenilikleri yakalamak ve yaşamak için çağa ayak
uydurmalıyız hatta bu da yetmez, yeniliklere biz yön
vermeliyiz. Peki, bunu ne kadar başarıyoruz?

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
anlatımın akışını bozmaktadır?
A)I

B)II

C) III

D) IV

E) V

28. Yaz mı daha güzel, güz mü? Baharda çiçeklerin açması
mı daha çok heyecan verir, sonbaharda yaprakların sararıp dökülmesi mi? Eğer sürekli bir hastalığınız varsa
hiçbirinin bir değeri yoktur.
Bu parçada vurgulanan düşünce nedir?

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın anlatımında
yazarın kullandığı yaklaşımlardan biri değildir?

A) Hayatta insanın karşısına her şey çıkabilir.
B) İnsan zaman zaman ikileme düşebilir.
C) Fiziksel ve duygusal yapı birbirini etkiler.
D) Herkesin yaşam tarzı farklıdır.
E) Kişisel sorunlar yaşamın güzelliklerini perdeler.

A) Yaşadığı dönemle ilgili bir durum tespiti yapmıştır.
B) Cevaplarını kendisi verdiği sorular sorarak konuyu
pekiştirmiştir.
C) İstediği ve önerdiği noktaya ulaşılması konusunda
umutsuzluğunu dile getirmiştir.
D) Yaşanılanların dışında kalmamak gerektiği konusunda öneride bulunmuştur.
E) Tespit ettiği durumu örneklendirerek somutlaştırmıştır.
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29 ve 30. soruları aşağıdaki paragrafa göre
cevaplayınız.

31 ve 32. soruları aşağıdaki paragrafa göre
cevaplayınız.

Mehmet Kaplan, Ömer Bedrettin Uşaklı’yı anlatırken
onu, Ahmet Haşim’in tesirinde kalmış fakat Yahya Kemal ve Haşim’deki gibi “gerçek ilham”a sahip olamamış bir şair olarak değerlendirir. Ayrıca, “gerçek” yerine “hayal”e önem vermesi sebebiyle Faruk Nafiz ve
Kemalettin Kamu’dan da ayrılmaktadır. Bir bakıma İnci
Enginün’ün verdiği hükmü doğrulayan İlhan Geçer de
Ömer Bedrettin’e en çok tesir eden şairlerin Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve Faruk Nafiz olduğunu düşünür.
Tanpınar da Kemalettin Kamu ve Ömer Bedrettin gibi
asrın başında doğanlar üzerinde Faruk Nafiz’in “derin
tesir”i olduğu görüşündedir.

Bilimsel çalışmalar birçok defa yeni çalışmalara ilham
verir. Bir bilimsel yayındaki bilginin veya yöntemin başka
yayınlarda kullanılması durumunda, bilginin alındığı makale kaynak olarak gösterilir. Böylece o makaleye atıfta
bulunulmuş olur. Her bilimsel makale için atıf sayısı takip
edilir ve uluslararası atıf dizinlerindeki durumunu yansıtan sayı, o yayının bilimsel statüsünü gösterir. Bilimsel
yayınların aldığı atıf sayıları aynı zamanda yayımlandıkları dergilerin etki faktörünü de belirler. Bununla birlikte,
atıf sayıları bir üniversite veya bir ülkede yapılan çalışmaların dünyada ne kadar kabul gördüğünün tespitinde
ve bilim insanlarının başarısının değerlendirilmesinde de

29. Bu paragrafta Ömer Bedrettin’le ilgili görüşleri yer
alan sanatçılar hangi seçenekte verilmiştir?

kullanılır. Bu belirleyici özellikleri nedeniyle atıf sayıları bilimsel yayın sayısından daha fazla dikkate alınır.

A) Mehmet Kaplan- Faruk Nafiz- İlhan Geçer
B) A. Tanpınar- İnci Enginün- Mehmet Kaplan
C) Yahya Kemal- Kemalettin Kamu- Ahmet Haşim
D) İnci Enginün- Yahya Kemal- İlhan Geçer
E) Kemalettin Kamu- Faruk Nafiz- Yahya Kemal

31. Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
olarak yazılmıştır?
A) Bilimsel yazılar hazırlanırken nelere dikkat etmek
gerekir?
B) Kaynak gösterilirken dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir?
C) Bilimsel bir makalenin çok sayıda atıf alabilmesi neye
bağlıdır?
D) Bilimsel yayınların kaynak olarak gösterilmesi hangi
açılardan önemlidir?
E) Fazla kaynak gösterilmeyen makalelerin bilimsel dergilerde yayımlanmasını nasıl buluyorsunuz?

30. Bu paragraftan hareketle Ömer Bedrettin’le ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Şiirlerini yazarken ilham konusunda sıkıntı yaşamıştır.
B) Kemalettin Kamu gibi hayallerini önde tutmuştur.
C) Yaşadığı yüzyılın en önemli sanatçılarındandır.
D) Farklı sanatçıların izlerini taşıyan bir sanat anlayışı
vardır.
E) Sanat anlayışı üzerindeki tartışmalar sonuçsuz kalmıştır.
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32. Bu paragrafa göre atıf sayıları ile ilgili verilen,
I. Makalelerin değerini gösteren bir ölçüttür.
II. İlgili alandaki bazı ölçütlere göre öndedir.
III. Artış göstermediğinde olumsuzluklara sebep olur.
bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) Yalnız I
D) Yalnız III
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33. (I) Ana hikâyesi başkahramanlar üzerinden yürüyen
bir tür olan romanlardan söz ederken onların asıl
kahramanlarını anarız çoğu kez.
(II) Romandan çekip çıkarılmaları hâlinde yapının
çökmeyeceği, beşinci hatta onuncu sınıfta değerlendirilen, hacimleri sınırlı kahramanlar.
(III) Fakat bazen akılda kalan öyle kahramanlar var
ki ne olayın ana çizgisi üzerinde yer alıyorlar ne de
romanın varlık nedeni olarak görülüyorlar.
(IV) Bu silik kahramanlardan bazılarının gölgeler arasında saldıkları radyan ışığı, asli kahramanların üzerine tutulmuş kuvvetli ışıldakların tacizci ışığından
çok daha fazladır.
(V) Yazar, kendi ömrünün neresinde hangi manayı
yüklemiştir bu kişiye ki gözümüzün önünden bir an
için geçirdiği o görüntü bir daha asla unutulmaz.

35. “Bilim Kadınları İçin” projesi ile kadınların bilime olan
katkısını artırmak ve bilim kadınlarına dikkat çekerek
toplumsal farkındalık uyandırmak hedefleniyor. Türkiye’de 2003 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar
70 genç Türk bilim kadınına destek bursu sağlayan bu
projeyle başarılı kadın araştırmacılar belirlenerek genç
nesiller ile rol modellerin buluşturulması sağlanıyor. Bilim dünyasına destek olmak ve bilim insanlarını güçlendirmek de projenin amaçları arasında yer alıyor.
Bu paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Kadınların bilimsel çalışmaları her dönemde desteklenmemiştir.
B) Ülkemizde yeterince bilim kadını yetişmemektedir.
C) Bilim kadınlarının proje yapamamasının nedeni
maddi olanaksızlıklardır.
D) Kendini kanıtlamış bilim kadınlarının başkalarına örnek olması istenmektedir.
E) Bilimsel çalışmalarda yetersiz olunmasının nedeni
toplumun bu konudaki bilgisizliğidir.

Bu parçada anlam akışındaki bozukluğun giderilmesi için hangi cümleler yer değiştirmelidir?
A) III ve V

B) II ve IV
D) II ve III

C) III ve IV
E) I ve IV

36. İnsan vücudunda 200’den fazla farklı hücre tipi var. Bunların her biri kendi alanlarında uzman. Örneğin, alyuvarlar oksijen taşımada uzman iken akyuvarlarımızın her
biri adeta birer savaş makinesi. Sinir sistemimizi oluşturan hücreler ise bilgi işleme ve depolama uzmanı. Her
ne kadar benzer yapıda olsalar da beynin farklı bölgelerindeki hücrelerin işlevleri çok farklı. Kendi içinde alt uzmanlık alanlarına ayrılan sinir hücreleri arasında, ilginç
işlevleri olanlardan biri de ayna nöronlar. Dil ediniminden
empatiye, toplumdaki kültürel değerlerin aktarımından
psikoterapiye kadar pek çok alanda bilim insanlarının
ilgisini çekmeye devam ediyorlar. Bu nöronların keşfi sadece yeni bir hücre grubunun varlığını ortaya koymakla
kalmadı, sinir sistemine bakışımızı da değiştirdi.

34. Roman ve öykü okumak hayatın perdesini biraz daha
aralamamı, kendi dünyamın üzerindeki bulutları biraz daha dağıtmamı sağlıyor. Ancak bu konuda sahiden çok seçiciyimdir. Birçok romanı, öyküyü daha ilk
sayfalarında terk ederim bana bir şey katmadıklarını
düşünerek. Ressamdan ziyade fotoğrafçı edasıyla
yazan yazarları seviyorum. Pembe boyalı düşler ya
da katran karası korkular okumak istemiyorum.
Böyle söyleyen bir okurun eserde aradığı temel
nitelik nedir?

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta bahsi geçen
hücrelerin işlevini anlatmak için kullanılacak sloganlardan biri değildir?

A) Gözlemlerin yorumsuz sunulması
B) Hayatın veya kendisinin esrarlı yönlerinin çözülebilmesi
C) Eserin akıcı bir anlatıma sahip olması
D) Yaşamın ilginç anlarının dile getirilmesi
E) İyimserlikle kötümserliğin aynı anda yansıtılması

A) Onu anlaman için bana ihtiyacın var!
B) Bana bak, kendini gör!
C) Ben olmadan taşınamazsın geleceğe!
D) Unutmam, unutturmam!
E) Kazanmak için buradayım!
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37. Milletler, kültür varlıklarını sözlü gelenekleriyle nesilden
nesile aktararak devamını sağlamışlardır. Fakat binlerce
yıl öncesine ait kültür, sanat medeniyetlerini, bu sözlü geleneğe dayanan aktarmalarla tam ve sıhhatli olarak takip
etmek mümkün değildir. Aslında bu gelenek kifayetsiz görüldüğü için her millet, kendisine has bir metotla varlığını
vesikalandırmıştır. Günümüze kadar gelen ve kazılarla
gün geçtikçe çoğalan bu vesikaların değerlendirilmeleri
sonucu, insanlığın uzun hayatında olup bitenleri öğrenmemiz mümkün hâle gelmiştir.
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39. (I)Toryum, yüksek sıcaklıklarda magnezyumun direncini artırmak amacıyla alaşımlarda, elektronik cihazlarda
ve aydınlatmada, yüksek ısıya dayanıklı potaların yapımında, yüksek kaliteli kamera merceklerinde ve nükleer
teknolojide kullanılmaktadır. (II)Toryum tek başına nükleer yakıt olarak kullanılamadığı için fertil bir izotop olan
Th-232’nin bir nötron yutarak fisyon yapabilen bir izotop
olan U-233’e dönüştürülmesi gerekir. (III)Toryumlu yakıt
denemelerinin 1960'lı yılların ortalarında başlamış olmasına rağmen toryumun güç reaktörlerinde kullanılmasına 1976 yılında başlanmıştır. (IV)Almanya, Hindistan,
Japonya, Rusya, İngiltere ve ABD’de araştırma/geliştirme çalışmaları bulunmaktadır. (V)Günümüzde geliştirilmekte olan yenilikçi nükleer fisyon teknolojilerinde de
toryum önemli bir yere sahiptir.

Bu paragrafa göre “milletlerin varlıklarını vesikalandırma” ihtiyacını doğuran sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Manevi hayatlarını maddi hayatlarının önüne geçirme
B) Yaşadıkları dönemde hüküm süren zihniyeti diğer mil-

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

letlere benimsetme
C) Belgeleme geleneği oluşturarak sözlü aktarımın yaygınlaşmasını engelleme
D) Maddi ve manevi değerlerin aktarımında var olan yöntemi yeterli görmeme
E) Nesillerin iletişim probleminden kaynaklanan kopukluğu giderme

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

40. (I) Oblomov; çiftliği, köleleri olan bir derebeyidir, bu düzen değişince ekmeğini kendi kazanan insanlar arasında
yaşamaya başlar.
(II) Rus edebiyatının hiçbir kahramanı, ne Raskolnikov
ne Mişkin ne de Prens Andrey eski Rus insanını hatta
tüm Doğuluları “Oblomov” kadar açıklıkla, en özlü yanıyla temsil edebilir.

38. “Hicran”, sözlükte “ayrılık, unutulmaz ıstırap” anlamlarına
gelen çile soylu bir kelime. Bu kelime asırlardır şiirimizde
şaşaalı ömür süren bir motif, bir temel taş olarak kullanılagelmiştir. Hicran, öyle bir ruh hâleti, öyle bir buruk hüzün,
öyle bir sancıdır ki bu kavramın mısralarda için için ağladığını, inim inim inlediğini hissedersiniz.

(III) Doğu, belki de ilk kez Gonçarov’un bu büyük yapıtında kendi kendini tanımaya, Batı’dan farkını anlamaya
başlamıştır.

Aşağıdaki mısraların hangisinde “hicran” kavramı bu
paragraftakinden farklı bir bakış açısıyla ele alınmıştır?

(IV) Ancak Gonçarov, büyük romancılarda görülen "yaşamdaki dram karşısında gülümseme"sini hiç eksik etmez, okurunu da gülümsetmeyi başarır.

A) Sensiz uykuyu haram bilen için,
Ayrılık ölümün diğer ismidir.
B) Ayrı ayrı uzaklara düşenler,
Meğer en yakınına gelirlermiş birbirlerinin.
C) Ayrılık, aramızda bir köprü…
Kıldan ince, kılıçtan keskin.
D) Ayrılığın bir ağrıdır vurur şakaklarımda,
Ve büyür gözlerimde bir okyanus kadar.
E) Üç derdim var birbirinden seçilmez,
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.

(V) Böyle yaşamaya hazır olmayan iradesini yitirir ve Oblomov, ölüme benzeyen bir uyuşukluğa gömülür.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
üçüncü olur?
A) I
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B) II

C) III

D) IV
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ

Bu testte sırasıyla, TARİH (1-5), COĞRAFYA (6-10), FELSEFE (11-15), DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ (16-20), alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

1. Atatürk’e göre “Her fert istediğini düşünmek, istediğine
inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak,
seçtiği dinin icaplarını yapıp veya yapmamak hak ve
hürriyetine sahiptir. Kimsenin vicdanına ve fikrine hâkim
olunamaz.”.

3.

İstanbul
Ankara
Bizans
İmporatorluğu

Malazgirt
Dicle Nehri

Musul

Akdeniz

Fırat Nehri

SURİYE
Kudüs

Hazar
Denizi

Bağdat

İM

BÜYÜK
SELÇUKLU
DEVLETİ

PA BİZ
RA A
TO NS
RL
U

TRABZON RUM İMP.
SALTUKLULAR
DANİŞMENTLİLER

ĞU

MENGÜCEKLİLER

ANADOLU
SELÇUKLULARI

BÜYÜK
SELÇUKLU
DEVLETİ

ARTUKLULAR

MUSUL
ATABEYLERİ

Malazgirt Savaşı'ndan Önce

Atatürk’ün bu sözleri ile hangi ilkelerin önemi vurgulanmıştır?

Malazgirt Savaşı'ndan Sonra

Yukarıdaki haritalara bakılarak Malazgirt Savaşı'yla
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Laiklik – Halkçılık
B) Milliyetçilik – Laiklik
C) Devletçilik – Laiklik

A) Anadolu’da Türk beylikleri kurulmuştur.
B) İslam dünyası üzerinde Bizans baskısı azalmıştır.
C) Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması başlamıştır.
D) Anadolu’da Hristiyan nüfus azalmıştır.
E) Anadolu’nun doğusunda Bizans hâkimiyeti zayıflamıştır.

D) Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik
E) Halkçılık – İnkılâpçılık

4. Orta Asya Türk devletlerinde en büyük yetki hakanda toplanırdı. Bununla beraber hakanlar törenin
dışına çıkamaz, yapacakları her işte devlet büyüklerine danışırlardı. Türk devletlerinde "kurultay" denilen bir meclis bulunurdu. Yılda üç defa toplanır,
savaş ve barışı görüşürdü. Hakanın tahta çıkışında
töre hükümlerine uyulurdu.

2. Kâmil Öğretmen'in “Osmanlı Devleti, Enver Paşa’nın
emri ile Sarıkamış Taarruzu'nu hangi amaçla başlatmıştır?” sorusuna öğrencilerden bazılarının verdiği cevaplar şöyledir.
Zeynep: Enver Paşa’nın Turan fikrini gerçekleştirmek
istemesi
Ömer: Rusların Kafkas Bölgesi'ndeki etkinliğini sonlandırma düşüncesi
Yasin: Elviye-i Selase'yi geri almak
Aslı: Bakü petrollerini ele geçirmek

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Hakanın yetkileri sınırsız değildir.
B) Töreler, hakanı bağlayıcıdır.
C) Devlet yönetiminde çoğulcu bir anlayış
egemendir.
D) Kurultay devletin iç ve dış politikasının belirlenmesinde etkilidir.
E) Hakan seçiminde töre belirleyicidir.

Kâmil Öğretmen'in sorusu hangi öğrenciler tarafından doğru cevaplanmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Karadeniz

Zeynep ve Ömer
Zeynep ve Yasin
Aslı ve Yasin
Aslı, Zeynep ve Ömer
Zeynep, Ömer, Yasin ve Aslı
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"Yaşadığım bölgeden 19 batı meridyeni ile 11 kuzey
paraleli geçmektedir." diyen bir kişinin yukarıda
numaralandırılmış alanlardan hangisinde bulunduğu
söylenebilir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

8.
I
III

II

IV
V

0

o

Haritada gösterilen alanların doğal özellikleri ile
ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cemil’in ifadesinde adı geçen yeryüzü şekillerinden
hangisinin Karadeniz kıyılarında görülmesi mümkün
değildir?
D) Haliç

0

II

6. Ailesiyle geziye çıkan Cemil, gördüklerini anı defterine
şu şekilde aktarmıştır:
“Tüm Karadeniz sahilini gezdim bu sene. Dalgaların,
akıntıların, akarsu ve rüzgârların oluşturduğu yeryüzü
şekillerini gördüm. Yüksek falezlerden denize atlamak
ayrı bir güzeldi, yer yer oluşmuş plajlarda güneşlenmek
ayrı. Kimi yerlerde bataklığa dönüşmüş deltalar gördüm
kimi yerlerdeyse haliçler. Hatta bazı yerlerde irili ufaklı
lagünler bile vardı…”

C) Delta

o

III

A) Topraklarda ürün çeşitliliğinin sağlanması
B) Toprak mülkiyet hakkının devlete, kullanım hakkının
köylüye ait olması
C) Köylüye ürünlerini pazarlama hakkının verilmesi
D) Osmanlı askerî sisteminin böyle bir yapıya müsaade
etmemesi
E) Çiftçiden vergi alınması

B) Plaj

10

I

Osmanlı Devleti’nde feodal bir yapı oluşmamasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Falez

o

A) I numaralı bölgede iğne yapraklı ağaçlardan oluşan tayga ormanları görülmektedir.
B) II numaralı bölgede yaz yağışları yoğun olarak yaşanmaktadır.
C) III numaralı bölge deniz etkisine kapalı olduğu için
burada kuraklık hâkimdir.
D) IV numaralı bölgede alçalıcı hava hareketleri yaşanmaktadır.
E) V numaralı bölge sıcaklık değerlerinin yıl boyunca
en yüksek olduğu yerdir.

E) Lagün
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9. Doğu Karadeniz Dağları’nın 3711 m ile ikinci yüksek zirvesi olan Verçenik’e tırmanış gerçekleştiren bir grup dağcı,
3200 m yükseklikte mola vermiş ve zirveye %12 eğimli bir
rotadan ulaşmayı planlamıştır.

11. Kırdım diyorsun zincirlerini. Evet, köpek de çeker koparır zincirini.
Kaçar o da ama halkaları boynunda taşıyarak.

Aşağıdaki harita türlerinden hangisi bu planlamada
dağcı grubuna yardımcı olmuştur?

Bu parçada savunulan düşünce “İnsan, eylemlerinde
özgür müdür?” sorusuna verilen yanıtlardan hangisini desteklemektedir?

A) Topoğrafya haritası
B) Siyasi harita
C) Fiziki harita
D) Turizm haritası
E) İdari harita

A) Determinizm
B) İndeterminizm
C) Otodeterminizm
D) Libertenyanizm
E) Fatalizm

10. Bir coğrafya öğretmeni, basınçla ilgili yandaki şekli öğrencilerine gösterir ve onlara
düşüncelerini sorar.
Öğrenciler şu cevapları verir.
Ayla: Bu şekil bir alçak basınç alanıdır ve ekvatorda
görülür.
Mehmet: Yüksek basınç alanıdır ve güney yarım kürede görülür.
Samet: Alçak basınç alanıdır ve kuzey yarım kürede
görülür.
Abdülkadir: Yüksek basınç alanıdır ve kuzey yarım
kürede görülür.
Duygu: Alçak basınç alanıdır ve güney yarım kürede
görülür.

12. Kesin hakikate gelince bilen yoktur onu. Ne o bilinir ne
tanrılar ne de konuştuğum bütün bu şeyler. Şans eseri biri son hakikati dile getirecek olsa kendi de bilmeyecek bunu. Çünkü her şey tahminlerden dokunmuş
bir ağdan ibaret.
Bu parçada anlatılan düşünce Tanrı’nın varlığı ile
ilgili görüşlerden hangisini desteklemektedir?
A) Deizm
B) Teizm
C) Ateizm
D) Politeizm
E) Agnostisizm

Öğretmen “Şekilde görüldüğü gibi, basınç alanı saat
yönünde ve merkezden çevreye doğru olduğu için
---- arkadaşınızın cevabı doğrudur.” demiştir.
Buna göre, şekli doğru yorumlayan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayla

B) Mehmet

D) Abdülkadir

C) Samet
E) Duygu
15
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13. Müzikte notaları anlamlı kılan bir araya geldiklerinde
taşıdıkları uyumdur. Bestekârların notalar aracılığıyla
oluşturdukları eserler, dinleyenlerde farklı duygular oluşturabilir. Ancak bir beste onu yapan bestekârın güzel anlayışından ve duygularından ayrı düşünülemez.
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15. Hastasının şikâyetlerini dinleyip tahlil ve tıbbi görüntüleme sonuçlarına bakan hekim, ameliyatın gerekli olduğunu ancak meslektaşlarının da fikrini almak istediğini
söyler. Meslektaşları ile görüştükten sonra hastasına
“Kendi bilgi ve deneyimlerime göre ameliyat olmanız
gerektiği görüşündeydim ancak meslektaşlarımın büyük çoğunluğu kararımın doğru olmadığını belirtti. Ben
de onların kararına uygun olarak ameliyat tavsiyemden
vazgeçtim.” der.

Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Evrensellik
B) Kalıcılık
C) Öznellik
D) Biriciklik
E) Ölçülülük

Bu parçaya göre hekimin kararından vazgeçmesinde etkili olan doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tutarlılık
B) Uygunluk
C) Tümel uzlaşım
D) Fayda
E) Apaçıklık

14. Epikharmos’a göre geçmişte borç almış olan şimdi
borçlu değildir. Geceden sabah yemeğine çağrılmış
biri bugün davetsiz gelir yemeğe çünkü çağıran ve
çağrılan, aynı adamlar değildir artık, başka birer adam
olmuşlardır. Ölümlü bir nesne iki kez aynı hâlde bulunamaz çünkü fark edilmez. Anlık bir değişmeyle bir
dağılır, bir toplanır, bir gider, bir gelir. Öyle ki doğmaya
başlayan şey hiçbir zaman tam bir varlığa erişemez
çünkü bu doğuş zaten hiç bitmez. Bir sona varır gibi
durmaz, tohum hâlinden başka hâllere, bir o yana, bir
bu yana doğru hep değişir durur.

16. Namaz, kalplere Allah sevgisi yerleştirmektedir. Namazda akıl, zihin ve kalp aynı noktaya çevrilir. Bu bakımdan namaz akıl ve cismin, ruh ve bedenin ortak
eylemidir. Ancak namazdan önce ve namaz kılarken
yerine getirmemiz gereken bazı şartlar vardır. Bunlara
"namazın farzları" denir.
Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından biri
değildir?
A) Kur’an-ı Kerim'den kısa bir bölüm okumak
B) Niyet etmek
C) Selam vermek
D) Abdest almak
E) Secde yapmak

Bu parçada savunulan düşünce “Varlık nedir?” sorusuna verilen yanıtlardan hangisini desteklemektedir?
A) Varlık oluştur.
B) Varlık maddedir.
C) Varlık düşüncedir.
D) Varlık fenomendir.
E) Varlık hem madde hem düşüncedir.
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17. Tanrı’nın varlığını ve âlemin yaratıcısı olduğunu kabul
ederler fakat O’nun âleme, insana müdahil oluşunu kabul etmezler. Vahyi ve peygamberliği reddederler. Bu
yönüyle özellikle Tanrı’nın diriltme, rızıklandırma, cezalandırma ve affetme gibi sıfatlarını yok sayarlar. O’nu,
yaratılış sonrasında, evrenle ilgilenmeyen bir Tanrı olarak görürler.

19. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam kültüründe
etkili olan tasavvufi yorumlardan biri değildir?
A) Yesevilik
B) Bektaşilik
C) Ahilik
D) Hanefilik
E) Mevlevilik

Yukarıda açıklanan felsefi inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Politeizm
B) Deizm
C) Ateizm
D) Monoteizm
E) Nihilizm

20. Hz. Muhammet, peygamber sıfatına sahip olmasına rağmen kendisini asla diğer insanlardan üstün görmemiş
hatta onlardan daha sade bir hayat yaşamıştır. Onun
bu yönünü Hz. Aişe şöyle anlatır: “Allah Resulü, evinde
herhangi bir insan gibi davranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder, ev işlerinde hanımlarına
yardımda bulunurdu.” O, bir hadisinde “Yüce Allah bana:
‘Kimse kimseye böbürlenmesin, kimse kimseye zulmetmesin’ diye bildirdi.” buyurur. Bir gün yanına bir adam
geldi ve O’na karşı duyduğu heybetten dolayı titremeye
başladı. Peygamberimiz adama: “Sakin ol, ben kral de-

18. Hz. Muhammet’in peygamberliği döneminde İslam dini ile
tanışamamış olan Türklerin ilerleyen zamanlarda bu dinin
bayraktarı olduğu ve uzun yıllar Müslümanların halifeliğini
yürüttüğü bilinmektedir. Kültürümüzde İslam’a ait değerlerin, özellikle de peygamber sevgisinin nesilden nesile
büyük bir titizlikle taşındığı görülmektedir.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kültürümüzde
peygamber sevgisinin örnekleri arasında sayılamaz?

ğilim. Ben, güneşte kurutulan et yiyen fakir bir Kureyş
kadınının oğluyum.” dedi.

A) Muskalar hazırlatılması
B) Adı anıldığında salavat getirilmesi
C) Mevlit Kandili yapılması
D) Peygamberin sünnetine uyulması
E) Sakal-ı şeriflerin kutsal emanet olarak saklanması

Yukarıdaki parçada Hz. Muhammet’in hangi yönü
vurgulanmaktadır?
A) Merhametli olması 		
B) Tevazu sahibi olması		
C) Emanete riayet etmesi		
D) Doğru sözlü olması
E) Fetanet sahibi olması
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MATEMATİK TESTİ

Bu testte MATEMATİK alanına ait toplam 40 soru vardır.

3.

1.

B

P
a

b

c

d

E

Yukarıda, bir sitede yaşayan çocuklardan bisikleti
olanlar B, pateni olanlar P ve sitede yaşayan tüm
çocuklar evrensel küme E ile gösterilmiştir. Her kü-

İpek her birinin içerisinde 15 bilye bulunan kutulardan
yeteri kadar alıyor ve kutulardaki bilyeleri saymaya
başlıyor. Daha sonra saydığı bilyelerle ilgili şu bilgileri
veriyor.

çük harf, bulunduğu bölgenin eleman sayısını ifade
etmektedir.

• Bilye sayısı 4 basamaklı bir tek sayıdır.
• Bilye sayısının onlar basamağı 7, yüzler basamağı 4’tür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız bisikleti olan a kişidir.
B) Hem bisikleti hem pateni olan b kişidir.
C) Pateni olmayan a kişidir.
D) Bisikleti olmayan c + d kişidir.
E) Pateni olan b + c kişidir.

Buna göre, İpek en fazla kaç kutu bilye almış olabilir?
A) 165

2.

B) 345

C) 365

D) 525

E) 565

Aşağıda yer alan iki işlem,
x
y
x
y

4. 3√3 sayısından küçük en büyük tam sayı T,
3√7 sayısından büyük en küçük tam sayı C,
3√5 sayısına en yakın tam sayı S'dir.

=x+y

=x-y

Buna göre, √(S - T) . C ifadesinin değeri kaçtır?
A) 2√6

şeklinde tanımlanıyor.

B) 4

C) √5

D) 0

E) √21

Buna göre,
3

≥

x

x
7

eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı
kaçtır?
A) 2

B) 0

C) -1

D) -2

E) -3
18
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7.

Kaplumbağalar sürüngen olan diğer canlılar
gibi yumurtlama yoluyla
üremektedir. Kaplumbağa, çoğalabilmek için
yumurtalarını görünmeyen bir yere bırakır ve yumurtalarının hepsini toprağa gömer. Bir kaplumbağa toprağa
ortalama 10 tane yumurta bırakır. Ancak bu yumurtalardan sadece %20’si yavru olarak hayatta kalır.
5.

Alışveriş merkezine giden Aysun, bir giyim mağazasında yıl sonu indirim yüzdeleri ve etiket fiyatlarının yazılı
olduğu aşağıdaki ürün listesini inceler.

24

11

B) 5.2

13

C) 2

13

D) 10.2

Etiket fiyatı

İndirim yüzdesi

A

1200 TL

20

B

1800 TL

40

C

…..... TL

10

Aysun, indirimli fiyatlar üzerinden A ve B ürünlerinden
ya da A ve C ürünlerinden birer tane aldığında aynı fiyatı ödemesi gerekmektedir. Bu ürünlerin her birinden bir
tane alarak kasaya giden Aysun, C ürünündeki indirimin
sona erdiğini öğrenir.

12

Buna göre, 2 adet kaplumbağanın bıraktığı yumurtalardan kaç yavru kaplumbağa hayatta kalır?
A) 2

Ürün adı

12

E) 5.2

Buna göre, Aysun aldığı ürünler için kaç TL ödeme
yapar?
A) 4200

A

6.

B

8.

B) 3420

C) 4400

D) 3120

E) 3240

x, y birer doğal sayı, z ise bir asal sayıdır.
(x-y)(x+2y+1)=z olduğuna göre, x’in z cinsinden
değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A)
C

D

z-1
2

B)

z+1
2

C)

z-1
3

D)

z+1
3

E)

2z-1
2

Yukarıda yer alan ABCD dörtgeni ikisi küçük, ikisi
büyük olmak üzere dört dikdörtgene ayrılmıştır. 4 farklı
renkte boyaya sahip olan boyacı, komşu dikdörtgenler
için aynı rengi kullanmamak şartıyla yeni oluşan
dikdörtgenleri boyayacaktır.
Buna göre, boyacı kaç farklı boyama yapabilir?
A) 23

B) 24

C) 36

D) 48

E) 64
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n ≥ 3 olmak üzere n çokgenin kenar sayısı olarak
verilsin. Her x gerçek sayısı için,

9.

n-1

= x +(-1)

x

11.

n

Mehmet Öğretmen, birim karelerden oluşan yukarıdaki şekilde bazı karelere aynı renkte kaplamalar
yaparak bir desen oluşturmuştur. Daha sonra öğrencilerden desende kaplamaların bulunduğu bölgeyi
bir kesir ile ifade etmelerini ve bu kesre denk olan
kesirler yazmalarını istemiştir.

n kenarlı çokgen

şeklinde tanımlanıyor. Örneğin,
3-1

:x

x

3
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Buna göre, öğrencilerin yazdığı denk kesirlerin
payı ile paydası arasındaki fark aşağıdakilerden
hangisi olamaz?

2

+ (-1) = x - 1

Buna göre,

A) 78

B) 121

x

x

D) 176
-

+
x

C) 143
E) 187

x

x

ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
B)

A)

x

x

D)

10.

x

+1

C)

+1

E)

12. İsmail Öğretmen, bütün sınıfın önünde Yiğit ve Nazlı
isimli iki öğrencisi ile sayı oyunu oynamaktadır. Oyunun ilk aşamasında öğrencilerin aklından iki reel sayı
tutmalarını ve tuttukları sayılarla ilgili ipucu vermelerini
istemektedir.

x

Yiğit: Benim sayımın mutlak değeri sayının kendisinden büyüktür.
Nazlı: Benim sayımın mutlak değeri ile kendisinin
toplamı pozitiftir.

-1

x

İkinci aşamada İsmail Öğretmen tahtaya aşağıdaki
üç maddeyi yazmıştır.

(3a - 3)2 - 2.3a - 9 = 0 olduğuna göre, a için aşa-

I. İki sayının çarpımı negatiftir.
II. İki sayının toplamı negatiftir.
III. İki sayının oranı pozitiftir.

ğıdakilerden hangisi doğrudur?
A)a=0

B) a = 2
D) 1 < a < 2

C) a > 2

İpuçlarından hareketle bu iki sayı ile ilgili verilen
üç maddeden hangileri her zaman doğrudur?

E) 0 < a < 1

A) Yalnız I
D) II ve III
20
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15.

13.

1. tıklama

2. tıklama

3. tıklama

C) 65

D) 61

A)

E) 57

14. Bir babanın yaşı ile çocuklarının yaşları toplamı arasındaki fark, her yıl 3 azalmaktadır. Babanın şimdiki yaşı,
çocuklarının şimdiki yaşları toplamının 2 katından 20
eksiktir. 10 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları
toplamından 10 eksik olacaktır.

B) 52

C) 64

D) 66

4

5

6

7

8

9

10

1
10!

B)

2
10!

C)

19
10!

D)

10
9!

E)

1
9!

16. 1. cins portakal: 1 kilogramı 4 TL olup ağırlığının
%40’ı kadar portakal suyu elde edilmektedir.
2. cins portakal: 1 kilogramı 5 TL olup ağırlığının
%50’si kadar portakal suyu elde edilmektedir.
Bir pastane 1. cins portakaldan 5 kg, 2. cins portakaldan 2 kg alıyor ve portakal suyu yapıyor. 1 kg portakal
suyu 5 bardak doldurmaktadır. Pastane, 1 bardak portakal suyunu 6 TL’den satmaktadır.

Buna göre, babanın şimdiki yaşı kaçtır?
A) 44

3

Buna göre, en az 9 mektubun doğru adrese postalanması olasılığı nedir?

Buna göre, 21. tıklamada ekranda kaç tane
fotoğraf görülür?
B) 67

2

Bir iş yeri sahibi, malzeme alımı için 10 tedarikçi
firmaya her birinde farklı malzemelerin yazılı olduğu
10 teklif mektubu hazırlamıştır. Mektupları göndermek
üzere görevlendirilen sekreter ise her mektup için
farklı adreslerin yazılı olduğu 10 zarf hazırlamış fakat
mektupları zarflara yerleştirirken hangi mektubu hangi
zarfa koyduğuna dikkat etmemiştir.

Hafızasında yeteri kadar fotoğraf bulunan bir cep
telefonunun, her tıklamada ekranındaki fotoğraf
sayısı belirli bir kurala göre artmaktadır.

A) 70

1

E) 60

Buna göre, pastanenin bu satıştaki kazancı yüzde
kaçtır?
A) 100
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B) 150

C) 200

D) 250

Diğer sayfaya geçiniz.

E) 300
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19.
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T pozitif bir reel sayı olmak üzere T = 2a.3b.5c.7d.…
şeklinde küçükten büyüğe sıralı olarak asal çarpanlarına ayrılıyor. Bu asal çarpanların sıfırdan farklı üsleri
yazılarak sayının genetik şifresi oluşturuluyor.
Örneğin 490 sayısının genetik şifresi,
2
490=2.5.7 olduğundan genetik(490)=112 olarak
elde edilir.

Büyük Boy
Poşet

Orta Boy
Poşet

Buna göre XYZ üç basamaklı, rakamları farklı bir
sayı olmak üzere genetik(T) = XYZ ise T sayısı en
az kaç olabilir?

Küçük Boy
Poşet

Tükenebilir kaynakları koruyabilmek amacıyla başlatılan
naylon poşet kullanımını azaltma kampanyasına katılan
bir mağaza, alışveriş sonrası müşterilerine üç boy
naylon poşet seçeneği sunmaktadır. Küçük boy poşet
için müşterilerden 30 kr, orta boy poşet için 50 kr, büyük
boy poşet için 75 kr poşet ücreti almaktadır.

A) 30

B) 50

C) 360

D) 450

E) 540

• Büyük boy poşete 1 çift ayakkabı, 2 gömlek ve 1
kazak sığmaktadır.
• Orta boy poşete 1 çift ayakkabı ile 1 kazak ya da 1
gömlek sığmaktadır.
• Küçük boy poşete 1 gömlek ve 1 kazak sığmaktadır.
Buna göre, bu mağazadan 2 çift ayakkabı, 3 gömlek
ve 4 kazak alan bir müşteri bu alışveriş için en az
kaç TL poşet ücreti öder?
A) 1,65

B) 1,75

C) 1,90

D) 2

E) 1,85

20. P(x) bir polinom olmak üzere,

18. Tanım kümesi tam sayılar olan f ve g fonksiyonları
1
f(t)= t +
, g(t) = t- 1 şeklinde tanımlanıyor.
2
4
Buna göre,
I. f + g
II. f + 2g
III. f.f +g

2

x.P(x)+P(-x)=2x +x+3
eşitliği verilmektedir.
Buna göre, P(x) polinomunun katsayıları toplamı
kaçtır?
A) 1

fonksiyonlarından hangilerinin görüntü kümesi
yalnızca tam sayılardan oluşur?
A) Yalnız II
D) II ve III

B) Yalnız III

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

C) I ve II

E) I, II ve III
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23. İki sayının EBOB’unun bulunmasında bir diğer yol
Öklid Algoritması’dır.

21. Aşağıda verilen,
I. Bir tek sayının karesi 4 ile bölündüğünde 1 kalanını verir.
II. 6’nın katı olan bir tam sayının 1 eksiği 5’in katı olur.
III. Ardışık üç tam sayının çarpımı 4’ün katıdır.

• Öklid Algoritması’nda büyük sayı küçük sayıya
bölünerek bölüm ve kalan elde edilir.
• Küçük sayı elde edilen kalana bölünerek tekrar

yargılarından hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

bölüm ve kalan elde edilir.
• Kalan sıfır bulununcaya kadar işleme devam edilir.

C) I ve III

• Böylece son işlemdeki bölen sayı EBOB’u verir.
Örneğin, 48 ve 36 sayıları verilsin.

E) Yalnız III

I. adım

II. adım

48

36

36

1

36

12

bölen

3

12

0

Yukarıdaki bilgilere göre, 96 ve 40 sayılarının Öklid
Algoritması yardımıyla EBOB’u bulunuyor.
x, y, z, k
Z olmak üzere,
22. Aşağıda bir şehirden diğer bir şehre gidecek iki araçta
bulunan koltuk sayıları ve ücret tarifesi yer almaktadır.
Çocuk ücreti (TL)

Yetişkin ücreti (TL)

A

4

6

60

B

2

4

70

96

40

40

z

y

2

Koltuk sayısı

z

x

k

k

0

(96,40)EBOB =8 ’dir.

• Araçlara binen her çocuğun yanında bir yetişkin
olması zorunludur.
• Çocuklara eşlik edecek yetişkine %50 indirim
uygulanacaktır.

-1

Buna göre, (x .y +

A) 2

%50 doluluk oranıyla çalışan A aracındaki çocuk sayısı
9, %60 doluluk oranıyla çalışan B aracındaki çocuk
sayısı 12’dir. A aracından elde edilen gelir x TL, B
aracından elde edilen gelir ise y TL’dir.

B)

1
2

z -y
) ifadesinin değeri kaçtır?
k
C)

1
10

D) 4

E)

Her çocuğun yanında bir yetişkin olduğuna göre,
x - y ifadesinin değeri kaçtır?
A) 45

B) 15

C) 20

D) 30

E) 40
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24.

7

8
6

6
5

4

4

5

3

3

2

2

1

1

Şekil 1

Şekil 2

26. Bir pozitif tam sayıyı oluşturan rakamların kareleri toplamı sonucu elde edilen sayının aynı şekilde rakamlarının
kareleri toplamı işlemlerine tek basamaklı sonuç elde
edilene kadar devam ediliyor. Elde edilen sonucun 1 olması durumunda bu sayıya “neşeli sayı” denir.

Beden eğitimi öğretmeni Nermin
Hanım, okulda öğrencilerin oynaması için parke zemin üzerine
çakışmayacak şekilde 10 metre
şerit bant kullanarak özdeş karelerden oluşan Şekil 1’deki seksek
oyunu alanı oluşturmuştur.

8

7

Örneğin, 19 sayısı bir neşeli sayıdır.
2

2

2

2

2

2

2

2

1 +9 =82
8 +2 =68
6 +8 =100

Nermin Öğretmen, kare yerine kenar uzunlukları karelerin kenar uzunlukları ile aynı olan özdeş altıgenleri
kullanarak Şekil 2’deki gibi bir oyun alanı oluştursaydı
kaç metre daha şerit banda ihtiyaç duyacaktı?
A) 7,3

2019 - TYT / MATEMATİK

B) 7,5

C) 8,4

D) 9,6

KÜTÜPHANE
Raf no

Kitap sayısı

1

x

2

…

3

…

4

…

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “neşeli sayı”
değildir?

E) 10

25. Aşağıda, rafları 1, 2, 3 ve 4 şeklinde sıralanmış bir kütüphaneye ilişkin tablo ve bu kütüphanenin raflarındaki
kitap sayısı ile ilgili bilgiler verilmektedir.
• 1 nolu rafta x tane kitap
vardır.
• 2 nolu raftaki kitap sayısı 1
nolu raftaki kitap sayısının
yarısıdır.
• 3 nolu raftaki kitap sayısı 1
nolu raftaki kitap sayısının
iki katıdır.
• 4 nolu raftaki kitap sayısı
2 ve 3 nolu raftaki kitap
sayısının toplamına eşittir.

2

1 +0 +0 =1

A) 68

B) 32

C) 23

D) 24

E) 301

27. 48 kişilik bir sınıfta boyu 160 cm’den fazla olanların
sayısı, boyu 170 cm’den fazla olanların sayısının 5 katıdır. Aynı sınıfta boyu 170 cm’den fazla olanların sayısı, boyu 160 cm veya 160 cm'den daha az olanların
sayısının üç katıdır.
Buna göre, boyu 160 cm’den fazla olan ancak 170
cm’den fazla olmayan kaç öğrenci vardır?
A) 27

B) 30

C) 35

D) 36

Yukarıdaki bilgilere göre, toplam kitap sayısının 2
ve 4 nolu raflardaki kitap sayısına oranı kaçtır?

A) 2

B) 3

C) 4

D)

5
2

E) 8
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Diğer sayfaya geçiniz.

E) 42
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2

30. Bir sayı doğrusunda a sayısı sıfırın sağında, b sayısı a

28. Begüm, matematik dersinde ax + bx + c = 0 denklemic
b
nin kökler çarpımının a ve kökler toplamının a olduğunu öğreniyor. Ancak bu iki formülü sınavda birbirine
2
karıştırıyor ve sınavdaki 2x – 8x + 4 = 0 denkleminin
kökler toplamının kaç olduğu sorusunu yanlış çözüyor.

sayısının sağında ve 5 sayısının solundadır.
Yukarıda verilen bilgilere göre x=

1
4

B)

1
2

C) 2

D) 4

: 1,8 GB

Instagram

: 1,2 GB

Twitter

: 1,4 GB

Facebook

: 1,2 GB

WhatsApp

: 1,1 GB

Chrome

: 1,3 GB

Diğer

: 1 GB

b

, y=

a

5

, z=

B) 72°

C) 75°

b

A) x sayısı z’nin solunda y’nin sağındadır.
B) x sayısı z ve y’nin sağındadır.
C) x sayısı z’nin sağında y’nin solundadır.
D) x sayısı z ve y’nin solundadır.
E) z sayısı x’in sağında y’nin solundadır.

E) 8

31. 3m(Ĉ)= m(Â) olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz.
[BC] kenarına ait yüksekliği çizerek dikme ayağını D
olarak adlandırınız. ADC üçgeninde [AC] kenarına
ait kenarortayı çiziniz. Bu kenarortayın [AC] kenarını
kestiği nokta F olsun.

m(CDF)=25° olduğuna göre,

m(ABC) değeri

kaçtır?
A) 50°

B) 80°

C) 75°

D) 65°

Buna göre, bu veriler bir daire grafiği ile gösterilecek olursa en fazla internet kullanılan uygulamaya
ilişkin daire diliminin merkez açı ölçüsü kaç derece
olur?
A) 60°

5

Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

29. Aşağıda bir kişinin telefonundaki uygulamalarda kullandığı mobil veri miktarı verilmektedir.
YouTube

a

ifadeleri tanımlanıyor.

Buna göre, Begüm’ün bulduğu cevap sorunun doğru cevabının kaç katıdır?

A)

2019 - TYT / MATEMATİK

D) 90°

E) 108°
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4 cm

3 cm
15 cm

2 cm

Tangram; 5 tane ikizkenar dik
üçgen, 1 kare ve 1 paralelkenar olmak üzere 7 adet parçayı
bir araya getirerek çeşitli formlar
oluşturmaya dayalı bir zekâ oyunudur.

34.

10 cm

32.

2019 - TYT / MATEMATİK

15 cm

20 cm

20 cm

30 cm

Yukarıda görseli verilen tangram bir kare olduğuna
göre, şekildeki en küçük parçanın alanının toplam
alana oranı kaçtır?

Ayrıt uzunlukları 4 cm, 10 cm ve 15 cm olan mavi kitap;
3 cm, 15 cm ve 20 cm olan sarı kitap; 2 cm, 20 cm ve
30 cm olan kırmızı kitap bir masanın üzerine şekildeki
gibi ikişer ayrıtları aynı hizada olmak üzere dizilmiştir.

A)

Buna göre, bu şekle üstten ve tüm yan yüzeylerden
bakıldığında görülebilen yüzeylerin toplam alanı kaç
2
cm dir?

A) 1240

B) 1230
D) 1210

1
6

B)

1
8

C)

1
16

D)

√2
16

E)

√2
8

C) 1220
E) 1250
35.

33.

A
E

B

1TL

A

D

10
C

B

E

K

6

Tabanı düz bir zemin üzerinde 1 TL ve 10 kr’luk madeni paralar birbirine teğet olacak şekilde dizilmiştir.
Madeni paraların çap uzunlukları aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

Şekil 2

Şekil 1

Yukarıda yer alan ABC üçgeni şeklindeki kâğıt,
[DE] boyunca katlanmaktadır. Bunun sonucunda C
köşesi, A köşesi ile çakışarak Şekil 2’deki durumu
oluşturmaktadır.
Şekil 2’de |BD| = 6 ve |AD| = 10 birim olduğuna
göre, Şekil 1’de [AB]’nin orta noktası F olmak üzere
|EF| kaç birimdir?
A) 5

B) 8

C) 8,5

L

D

D) 9,5

Para

Çap

1 TL

60 mm

10 kr

20 mm

Buna göre, |KL| kaç mm’dir?

E) 12
A) 35 mm

B) 20√3 mm

D) 5√47 mm
26
“Üniversiteye Yolculuk” Projesi

C) 20√5 mm

E) 5√79 mm

Diğer sayfaya geçiniz.

B

YKS SON PROVA

2019 - TYT / MATEMATİK
37.

36.

2. direk

1. direk
30

A

.

B

o

.

Buna göre, A merkezli dairenin alanının B merkezli
dairenin alanına oranı kaçtır?

İçteki havuzu dolduran musluk açıldığında önce küçük
havuz doluyor. Sonra taşan su, büyük havuz içindeki
boşluğu doldurmaya başlıyor.

1
5

A)

Büyük havuz içindeki boşlukta yer alan su, yüksekliğin
yarısına gelince su akışı duruyor ve küçük havuzun
dip kısmına yakın delik açılıp suyun dengelenmesi
bekleniyor.

B)

16
5

1
9

C)

D)

1
3

E)

9
16

38. Elindeki uzun kenarı kısa kenar uzunluğunun 4 katı olan
dikdörtgen şeklindeki beş eş karton ile oyun oynayan
Pisagor, bir merdiven yapmak istemektedir.

yüksekliği
E)

60

Yarıçapı r olan bir dairenin alanı πr2 formülü ile hesaplanır. Şekildeki gibi bir bahçenin A ve B noktalarına eşit
uzunlukta iki direk dikiliyor. Birinci direkte 30°, ikinci
direkte 60°’lik açı oluşturacak şekilde ucunda tebeşir
olan ipler açılarak direklerin etrafına birer çember çiziliyor.

Yukarıda iç içe yerleştirilmiş iki kare dik prizma
şeklinde havuzlar olup küçük prizmanın taban ayrıtı
büyük prizmanın taban ayrıtının yarısı kadardır ve her
iki prizma aynı yüksekliğe sahiptir.

Buna göre, son durumda suyun
havuzun kaçta kaçı kadar olur?
5
3
2
5
A)
B)
C)
D)
8
4
3
9

o

A

1

8
9

1

C
D

2

E

2

3

3

4
5

4

B

5

Eş Kartonlar

Merdiven

Pisagor’un merdiveninde |CD| = |CE| olmak üzere A ve B
noktaları arasındaki en kısa uzaklık 2√130 birimdir.
Buna göre, A noktasından kartonların kenarları üzerinde
ok yönünde yürüyerek tekrar A noktasına gelen bir
karınca, kaç birim yol alır?
A) 30
27
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B) 32

C) 60

D) 64

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Geometri Öğretmeni Ayşe Hanım, sınıfta söyleyeceği her
bir matematiksel ifade için öğrencilerinden doğru-yanlış
şeklinde cevaplar vermelerini istemektedir. Aşağıdaki tabloda bazı öğrencilerin matematiksel ifadelere karşılık olarak verdiği doğru-yanlış cevaplar yer almaktadır.
Öğrenci
adı

Matematiksel ifade

Doğru (D) – Yanlış (Y)

Ayça

Her ikizkenar yamuğun tüm
köşegen uzunlukları eşittir.

D

Ali

Dik kesişen iki doğrunun
eğimleri çarpımı her zaman
-1’e eşittir.

D

Havva

Çokgenlerin dış açı ölçüleri
toplamı kenar sayıları ile
doğru orantılıdır.

Y

Saide

Taban alanı ve yüksekliği
aynı olan bir prizmanın
hacmi ile piramidin hacminin oranı 1/3’tür.

D

40.

B) Havva ve Ali

D) Ali, Ayça ve Havva

y

A

.6
k.

-2

B

.

x

p

O

Yukarıdaki analitik düzlemde A(-2,6) ve B(p,k) noktalarında
iki hareketli olup [AB] boyunca aynı anda birbirine doğru
hareket ediyor. Bu iki hareketli, aynı hızla hareket ettiğinde
C(4,4) noktasında karşılaşıyor.
Buna göre, aynı anda harekete başlayan bu iki
hareketliden A’dakinin hızı B’dekinin hızının 2 katı
olması durumunda hangi noktada karşılaşırlar?

Ayşe Öğretmen, hangi öğrencilerin verdiği cevapları
düzeltirse bütün öğrenciler matematiksel ifadelere
karşılık doğru cevaplar vermiş olur?
A) Ali ve Saide
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A) (6,

10
)
3

B) ( 9 ,3)
2
D) ( 9 ,10 )
2 3

C) Ayça ve Ali

C) (6,5)
E) (6,3)

E) Ali, Havva ve Saide

28
“Üniversiteye Yolculuk” Projesi

Matematik
Testi Sonu.
Diğer sayfaya
geçiniz.

B

YKS SON PROVA

2019 - TYT / FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla, FİZİK (1-7), KİMYA (8-14), BİYOLOJİ (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

3.

1.

A

B

h

Isı yalıtımlı ortamda uzun süre bir arada bulunan A ve
B cisimleri için,
Yoğunluğu d, derinliği h olan sıvıya bırakılan K cismi dü-

I. Sıcaklıkları eşittir.
II. Isıl denge sağlanıncaya kadar A’dan B’ye enerji geçişi olmuştur.
III. Isıl denge hâlinde A’dan B’ye enerji geçebilir.

şey doğrultuda F1 ve F2 basınç kuvvetlerinin etkisinde
dengededir.
Bu durum için,

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

I. F1 + F2= G
II. h artarsa F1+ F2 artar.

A) Yalnız I

III. d artarsa F1+ F2 artar.

D) I ve II

ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

E) I ve III

E) I, II ve III
4. Aynalarda, cisim ile görüntü arasındaki ilişki için
aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Kişinin düzlem aynada kendi boyunun tamamını görebilmesi için aynanın boyu en az kişinin gözünün
yerden yüksekliğinin yarısı kadar olmalıdır.

Öğrencilerin bu süreçte öne sürdüğü,
I. Topraklı priz kullanılmalıdır.
II. Elektrik ile çalışan cihazlara arıza durumunda
elektrik bağlantısı kesilmeden müdahale edilmemelidir.
III. Gücü yüksek cihazlar aynı prize takılmalıdır.
IV. Kaçak akım rölesi kullanılmamalıdır.

B) Küresel aynalarda cismin hareket yönü ile görüntünün hareket yönü daima aynıdır.
C) Tümsek aynalarda cisim aynaya yaklaştırıldıkça görüntünün boyu önce artar sonra azalır.
D) Aynalara bakıldığında görülen tüm görüntüler gerçektir.
E) Aynı boyutlarda görüş alanı en büyük olan ayna tümsek aynadır.

fikirlerinden hangileri doğrudur?

D) I, II ve IV

C) Yalnız III

C) Yalnız III

2. Fizik öğretmeni öğrencileriyle elektriğin oluşturabileceği tehlikeler ve bunlara karşı alınacak önlemler ile ilgili
beyin fırtınası yapmıştır.

A) I ve II

B) Yalnız II

B) I ve III

C) II ve III

E) II, III ve IV
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7.

5.

Odak

..

Merkez

Dalga kaynağı
Küresel engel

Şekildeki dalga leğeninin odak noktasında doğrusal
dalga kaynağı bulunmaktadır.

İki cisim şekildeki gibi bir iple birbirine bağlanarak serbest bırakılıyor.

Bu kaynak tarafından üretilen dalgalarla ilgili,

Sadece yatay düzlem sürtünmeli olduğuna göre harekete geçen sistem için,

I. Yansıyan dalgalar bir noktada odaklanır.
II. Suyun derinliği artarsa yansıyan dalgaların odaklandığı nokta engele yaklaşır.
III. Kaynağın frekansı artırılırsa yansıyan dalgalar
doğrusallaşır.

I. Cisimlerin hızlarının aynı olması
II. Her iki cismin mekanik enerjisinin artması
III. Her iki cismin kinetik enerjisinin artması

yargılarından hangileri doğrudur?

durumlarından hangileri gözlenebilir?
A) Yalnız I

B)Yalnız III
D)II ve III

6.

Vektörel
Basınç
Kuvvet

D) I ve II

E) I, II ve III

Skaler

Temel
büyüklük

Türetilmiş
büyüklük

Birim
(SI)

x

N/m

x
x

x

Sıcaklık

x

Kütle

x

Zaman

A) Yalnız I

C)I ve III

x

2

kg

x

s

Fiziksel büyüklükler ve SI birim sistemine yönelik
yukarıdaki çizelgedeki hatalar ile ilgili,
I.
II.
III.
IV.

E) I, II ve III

A) PE, naylon poşet olarak kullanılır.
B) Kevlar, darbelere ve ateşe karşı dayanıklıdır.
C) PVC, dış cephe kaplamaları ve su boruları üretiminde
kullanılır.
D) PTFE (teflon); yanmaz, yapışmaz tava ve tencere
üretiminde kullanılır.
E) Kauçuk, iyi bir elektrik iletkeni olup suya dayanaksızdır.

K

x

C) Yalnız III

8. Polimer maddelerin kullanım alanları ve özellikleri
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

N
x

B) Yalnız II

2

Basıncın SI’daki birimi N/m dir.
Sıcaklık türetilmiş büyüklüktür.
Kütle skaler bir büyüklüktür.
Zaman vektörel bir büyüklüktür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II

E) II ve IV

30
“Üniversiteye Yolculuk” Projesi

Diğer sayfaya geçiniz.

B

YKS SON PROVA

9.

11.

Deneysel bilgi: Doğal bir indikatör olan kırmızı lahana suyu asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda yeşil
ve nötr ortamda mor renk almaktadır.

su

Kimya dersinde öğrenciler laboratuvarda oda koşullarında sülfürik asit (H2SO4) ile sodyum hidroksit
(NaOH) çözeltileri arasında
H2SO4(suda) + 2NaOH(suda)
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su

1

2

Aynı ortamda bulunan saf su ile dolu özdeş kaplara,
özdeş bilyeler aynı anda aynı yükseklikten bırakılıyor
ve konumları şekildeki gibi gözlemleniyor.

Na2SO4(suda) + 2H2O(s)

Buna göre,

tepkimesiyle gerçekleşen deneyi yapmaktadırlar.
Öğrenciler deney sonucunda oluşan çözeltiye kırmızı lahana suyu damlattıklarında çözeltinin mor renk
aldığını gözlemlemişlerdir.

I. 1 numaralı kaptaki suyun vizkositesi yüksektir.
II. 2 numaralı kaptaki suyun moleküller arasındaki
çekim kuvveti daha zayıftır.
III. 2 numaralı kaptaki suyun kütlesi daha azdır.

Buna göre, öğrenciler deneysel bilgiden yararlanarak,

yargılarından hangileri doğrudur?

I. Tepkime sonunda oluşan tuzun mol sayısı nedir?
II. Tepkime tamamlandığında oluşan çözeltinin pH
değeri nedir?
III. Tepkime tamamlandığında oluşan çözeltideki
+
H3O ve OH iyonları arasında oran nedir?
IV. Tam nötralleşme gerçekleşmiş midir?

A) Yanlız I

B) I ve II

D) II ve III

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

sorularından hangilerine cevap verebilir?
A)Yalnız I

B) Yalnız II

D) II, III ve IV

C) II ve III
12. Bir atomun nötr, anyon ve katyon hâlleri X, Y ve Z için,

E) I, II, III ve IV

• X’in çapı Y’ninkinden büyüktür,
• Z’nin elektron sayısı, proton sayısından küçüktür,
bilgileri veriliyor.
10. I. Kışın yollara tuz dökülmesi
II. Kışın göllerin donmasının denizlere göre daha
kolay olması
III. Araçların motor soğutma suyuna antifriz eklenmesi
IV. Uçakların dışının alkolle yıkanması
V. Dalgıçların vurgun yemesi

Buna göre X, Y ve Z için hangisi doğrudur?
		Nötr			

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri koligatif özellik olarak örneklendirilebilir?
A) I, II, III, IV, V

B) I, II, IV, V

C) I, II, III, V

D) I, II, III, IV

Anyon		

Katyon

A)

X

Y

Z

B)

Z

Y

X

C)

X

Z

Y

D)

Y

X

Z

E)

Z

X

Y

E) I, III, IV, V
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14.

13. Kullandığımız kimyasal maddelerin üzerlerinde yer
alan güvenlik uyarı işaretleri gündelik hayatımızda çok
ilgimizi çekmese de aslında sağlığımız için çok büyük
önem arz etmektedir. Kullanmadan önce bu maddelerin üzerindeki etiketler dikkatle okunmalı ve o madde
kullanılırken gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu yüzden güvenlik uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmek çok
önemlidir.

Aşındırıcı (Korozif)
Maddeler

B)

Zehirli (Toksik)
Maddeler

C)

Yakıcı Maddeler

D)

Radyoaktif Maddeler

E)

Çevreye Zararlı
Maddeler

H

O

1
O

2

H

H

H
Yukarıdaki görselde H2O moleküllerinde meydana
gelen bağlara numaralar verilmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde güvenlik uyarı işaretinin
anlamı yanlış verilmiştir?

A)
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Buna göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır? (1H, 8O)
A) 1 numaralı bağ, atomlar arası olup güçlü
etkileşimdir.
B) 2 numaralı bağ, moleküller arası olup zayıf
etkileşimdir.
C) 1 numaralı bağ, polar kovalent bağdır.
D) 2 numaralı bağ, apolar kovalent bağdır.
E) 1 numaralı bağın enerjisi 2 numaralı bağın
enerjisinden büyüktür.

15. Aşağıdaki üreme çeşitlerinin hangisinde ata birey
ile aynı genetik yapıya sahip bir canlı oluşması
beklenmez?
A) Bira mayasının hücre sayısını artırması
B) Hanımelinin kopan bir dalından yeni bir hanımelinin
oluşması
C) Yassı solucandan kopan bir parçanın kendini tamamlaması
D) Çilek bitkisinin gövdesinden çıkan bir uzantının
yeni bir çilek bitkisi oluşturması
E) Elma meyvesinin çekirdeğinden yeni bir elma
bitkisinin oluşması
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16.

Aşağıdaki canlılardan hangisi yavrularını yumurtlayarak kuluçkaya yatar?
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18.

Atmosfer
azotu

A) Penguen
B) Fok
C) Timsah
D) Yarasa
E) Balina

Baklagil
bitkisi

NO3
Yukarıdaki şemada azot döngüsü verilmiştir.
Bu şemaya göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi
doğru değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sonuç

1. grup

Sadece bitki öz
Yaprak bitlerinin
suyu ile beslenme tamamı ölür.

2. grup

Bitki öz suyu ve
amino asitlerle
beslenme

Yaprak bitlerinin
tamamı yaşar.

3. grup

İçinde Buchnera
bakterisi bulunan
bitki öz suyuyla
beslenme

Yaprak bitlerinin
tamamı yaşar.

f

NO2
e

Yaprak bitleri ile Buchnera bakterisi arasındaki ilişkiyi
araştırmak isteyen bir öğrenci, yaprak bitlerine antibiyotik uygulayarak bu bitleri üç özdeş gruba ayırmıştır.
Daha sonra bu üç yaprak biti grubuyla farklı deneyler
yapıp aşağıdaki gözlemsel verileri elde etmiştir.

Yapılan işlem

Bitkiler

Şimşek ve Ayrıştırıcılar
c
yıldırımlar
NH3
a
b
d

17. Bir böcek türü olan yaprak biti, mısır bitkisinin yapraklarında yaşar. Yaprak biti, emeçlerini mısırın floemine uzatır ve bitkinin şekerce zengin öz suyunu emer. Buchnera
adlı bakteri ise yaprak bitinin sindirim kanalında yaşar.

Yaprak biti
grubu

Hayvansal
atık

a ve b olayları topraktaki azot tuzu miktarını artırır.
c olayını saprofit canlılar gerçekleştirir.
d ve e nitrifikasyon olayıdır.
c olayını sadece prokaryot canlılar gerçekleştirir.
f olayını denitrifikasyon bakterileri gerçekleştirir.

19. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir katabolizma
tepkimesidir?

Yapılan bu deneylerin sonuçları dikkate alındığında
aşağıda verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu
söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Yaprak biti, mısır bitkisinin parazitidir.
B) Yaprak biti ve Buchnera arasında karşılıklı yarar ilişkisi vardır.
C) Bitki öz suyu yaprak biti için gerekli tüm besin maddelerini içermemektedir.
D) Antibiyotik uygulanması yaprak bitinin protein üretim
mekanizmasını bozmuştur.
E) Buchnera, yaprak biti için gerekli olan bazı elzem(temel) maddeleri üretmektedir.

CO2+ H2O
(n) Glikoz
Maltoz+H2O
Glikoz + Galaktoz
(n) aminoasit
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Glikoz + O2
Nişasta +(n-1)H2O
Glikoz + Glikoz
Laktoz+H2O
Protein+(n-1)H2O
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20. Aşağıdaki tabloda madde taşıma çeşitleri (X, Y, Z) ve
bu taşıma çeşitlerine ait bazı özellikler verilmiştir.

Özellikler

Madde taşıma çeşitleri
X

Y

Z

Küçük

Büyük

Küçük

ATP
tüketimi

Yok

Var

Var

Enzim
kullanımı

Yok

Var

Var

Molekül
büyüklüğü

Buna göre, madde taşıma çeşitleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Difüzyon

Aktif taşıma

Endositoz

A)

X

Y

Z

B)

X

Z

Y

C)

Z

X

Y

D)

Z

Y

X

E)

Y

Z

X
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ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK PROJESİ

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. Sınava 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 135 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 100 ve son 15
dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı 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 adaylarla 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 kitapçığınızın 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 yükümlülüğü 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 sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

