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Bu testte MATEMATİK alanına ait toplam 40 soru vardır.
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1.

2.

3.

4.

1’den 9’a kadar birbirinden farklı beş rakamı 
temsil eden P, R, O, V, A harfleri aşağıdaki tab-
loda soldan sağa ve yukarıdan aşağıya küçük-
ten büyüğe doğru sıralanmıştır.  

Şekildeki gibi, dört farklı plakanın son kısmında yazı-
lı dört basamaklı doğal sayıların sırasıyla birler, onlar, 
yüzler ve binler basamağındaki rakamlar silinmiştir. 

Esra, Matematik Tarihi isimli kitabını ilk önce Şekil 1’deki gibi 
8 adet ayraç ile eşit bölmelere ayırarak okumayı planlamış-
tır. Ancak Esra, ayırdığı bölmelerdeki sayfa sayılarının fazla 
olduğunu düşünerek kitabı bu defa Şekil 2’deki gibi 14 adet 
ayraç ile eşit bölmelere ayırarak okumaya karar vermiştir.

Kitabın sayfa sayısı 7a3b olduğuna göre, Esra’nın oku-
duğu kitap en fazla kaç sayfadır?

A) 7530        B) 7935     C) 7830       D) 7635     E) 7335

Plakalar üzerinde yazılı bu dört basamaklı dört do-
ğal sayının toplamı 13896 olduğuna göre, silinen 
dört rakamın basamak değerlerinin toplamı ile 
sayı değerlerinin toplamı arasındaki fark kaçtır?

A) 5697                    B) 4968              C) 4806      

                 D) 4796                  E) 4698  

_ P R O V A
P 5
R 2
O
V 3
A 3

P, en küçük asal sayı ve tablo içinde yer alan sa-
yılar o sayının bulunduğu birinci satır ile birinci 
sütundaki sayıların farkının mutlak değerini gös-
terdiğine göre, (P + R + V) – (O + A)  ifadesinin 
sonucu kaçtır?

A) –2            B) –3           C) 4         D) 2          E) 3

Matematik
Tarihi

Şekil 1 Şekil 2

8 adet
ayraç

14 adet
ayraç

Matematik
Tarihi

Eşit arkalıklarla bölünmüş aşağıdaki sayı doğruları üzerin-
de a, b, c ve d gerçel sayıları işaretlenmiştir. 

a < x < b ve d < y < c  olmak üzere,

ifadesinin alabileceği tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 2            B) 3          C) 5            D) 7           E) 9

-1

-1

0

0

0

0

1

1

a

b

c

d

x + y
x . y
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6. 8. Ali,  aklından üç basamaklı bir doğal sayı tutuyor. Bu sayı 
ile ilgili,

p : Çift doğal sayıdır.
q : Rakamları birbirinden farklıdır.
r  : Tüm basamakları asal sayılardan oluşmaktadır.

önermeleri veriliyor.

(q  p) v rı bileşik önermesinin doğruluk değeri 0’a 
eşit olduğuna göre, Ali’nin aklından tuttuğu en küçük 
doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 137         B) 222        C) 235        D) 253        E) 532

Bir trafik polisi, mesai bitiminde uzunlukları log4256 birim 
olan birbirine eş sekiz adet trafik konisini iç içe geçecek bi-
çimde şekildeki gibi üst üste yerleştirmiştir. Oluşan şeklin  
uzunluğu, boyu log22048 birim olan trafik polisinin boyun-
dan log32187 birim fazladır.

5. 7. A ve B kümeleri, elemanları harflerden oluşan iki küme 
olup bu kümelerin eleman sayıları sırasıyla 7 ve 8’dir. 

A kümesi elemanları ile "kalem" ve "makas" kelimele-
ri, B kümesi elemanları ile "reçel" ve "asker" kelime-
leri yazılabildiğine göre,
 I. s(A / B) = 2 ise s(A ∩ B) = 6 
 II. s(A ∩ B) = 7 ise {k,a,r}     A 
 III. s(A    B) = 10 ise m  B 
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

z karmaşık sayısının eşleniği z olmak üzere,

eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden 
hangisine eşittir?

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

z z + 3i1
i

10 2

i13

∩∩

Buradan hareketle iki koninin tabanları arasındaki 
mesafe loga8 birim olduğuna göre, loga      ’nın değeri 
kaçtır?

A)               B) _             C) 12           D) –12          E) –8    

1
256

16 16
3 3

loga8

.
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10. Dik koordinat düzleminde, f(x) = logax , g(x) = logbx ve 
h(x) = logcx  fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki şekil-
de verilmiştir. 

9. a ve b gerçel sayılar kümesinin elemanı olmak üzere, bir 
eşkenar üçgenin iki kenarının uzunluğu log2(a + b) ve 
log3(a _ b) birim olarak veriliyor. 

Eşkenar üçgenin üçüncü kenarının uzunluğu ise, 

log2 (x + 1) + log2 5 = log2 80 – log2 4

logaritmik denklemini sağlayan x tamsayısı olduğu-
na göre,      oranı kaçtır?

11. 

12. 

Oğuz, bozuk olan bahçe musluğunun altına saat 16.00’da 
bir kova koyuyor. Daha sonra 16.00 ile 17.00 saatleri 
arasındaki dakika aralıklarında kovaya damlayan toplam 
damla sayılarını gösteren aşağıdaki tabloyu oluşturuyor.

16.59 - 17.00 arası dakika aralığında kova damlalar-
la dolduğuna göre, hangi saatte kovadaki su mikta-
rı kovanın yarısını ilk defa geçmiştir?

A) 16.46      B) 16.45       C) 16.44      D) 16.43     E) 16.42

 a
b

A)        B)           C)               D) _            E) _ 19
35

35
19

8
27

19 35
35 19

Buna göre, 

I.  

II.    a . c > b . c

III. (b _ a) . c > 0

ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

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

            D) I ve III                E) II ve III

y

0 1

f(x)

g(x)

h(x)

x

a + b
c < 0

Dakika Aralığı Toplam Damla Sayısı
16.00 - 16.01 arası 5
16.01 - 16.02 arası 8
16.02 - 16.03 arası 11
16.03 - 16.04 arası 14

… …
16.59 - 17.00 arası …

P(x) polinomu için,

• der (P(x)) = 2
• P(1) = P(P(1)) = 2
• P(0) = _ 2

eşitlikleri sağlanmaktadır.

Buna göre, P(x) polinomunun (x – 3) ile bölümün-
den kalan kaçtır?

A) – 2       B) 2         C) – 38         D) 38        E) –1
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13. 

14. 

Bir şirketin kâr grafiği x. ayda f(x) = _       + 30x + 50000
fonksiyonu ile modellenmektedir. 

f fonksiyonu, bir x doğal sayısını x eşit veya x’ten küçük 
olan asal sayıların sayısına eşlemektedir.
 
Örneğin, f (8) = 4 veya f (17) = 7’dir.

Buna göre,

15. x ve y gerçel sayılar kümesinin elemanları olmak üzere 
A ve B kümeleri,
A = { (x, y): y = x + 3 }
B = { (x, y): y = Ix2 + 2x – 3I }
olarak veriliyor.

Buna göre, A∩B kümesi kaç elemanlıdır?

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

16. 

 x2

3

Buna göre,

I. En yüksek kâra 45. ayda ulaşılmıştır.
II. 15.aydaki kâr ile 75. aydaki kâr birbirine eşittir.
III. Bu şirket, herhangi bir ayda kârını 70 000TL üzeri-

ne çıkarmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

f (11) f (18)
f (25) f (37)

_

işleminin sonucu kaçtır?

A) _       B)           C) _               D) _            E) _ 5
36

 1
36

8
99

 5 19
36 99

Yeliz ve Kaan bir madeni parayı havaya atarak yazı 
tura oynamaktadır. Paranın, düştüğünde üstte kalan 
tarafına “yazı” gelirse Yeliz 1 puan, “tura” gelirse Kaan 
1 puan almaktadır. Toplam 5 puana ilk ulaşan kişi 
ise oyunu kazanmaktadır. Bir süre sonra Kaan’ın 4, 
Yeliz’in ise 3 puanı olmuştur. 

Buna göre, Kaan’ın oyunu kazanma olasılığı nedir?

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

  3
 4

 3 
   16

  3
 8



Diğer sayfaya geçiniz.5

“Üniversiteye Yolculuk” Projesi

YKS SON PROVA 2021 - AYT / MATEMATİK

17. 19. 

20. 

Uzunluğu y birim olan bir merdiven, zemin ile 40o lik açı 
yapacak şekilde zemine dik olan bir duvara şekildeki gibi 
sabitlenmiştir.

a, b ve c gerçel sayılar olmak üzere ikinci dereceden 
ax2 + bx + c = 0 denkleminin kökleri tan 20o ve tan 25o 
olarak veriliyor.

Buna göre, a = 2 için b – c farkı kaçtır?

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

Ahmet Bey, yeni kayıt olduğu e-devlet sitesine beş ha-
neli bir şifre belirlemek için çok sevdiği “MENEKŞE” ve 
“KERİMAN” isimli kızlarının adlarındaki ortak harfleri ve 
vazgeçemediği arabasının "53 RS 461” plakasındaki 
rakamları kullanmak istiyor.

Buna göre, Ahmet Bey iki rakam ve üç harften olu-
şan bu şifreyi rakamlar bir arada olmak üzere kaç 
farklı şekilde oluşturabilir?

A) 288       B) 1152      C) 1960       D) 1440       E) 1920

Merdivenin duvara değdiği noktanın zemine olan dik 
uzaklığı x birim ve merdivenin zemine değdiği nok-
tanın duvara olan uzaklığı ise 1 birim olduğuna göre, 
x + y uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) tan 25o   B) cot 25o   C) tan 50o  D) cot 50o  E) cot 20o

Merdiven

Zemin

D
uv

ar

A ve B noktalarının y = 8 doğrusuna olan dik uzaklıkları 
sırasıyla 7 ve 3 birim olduğuna göre, cot x’ in değeri kaçtır?

18. Dik koordinat düzleminde, merkezi orijinde olan çember ile 
y = 8 doğrusu aşağıda verilmiştir. A, B, C ve D noktaları 
çember üzerinde olup  m(BDC) =        radyan ve 
m (AOB) = x derecedir.

 π
 8

y

y=8

x

8

B

Axo

C

D

O

A) _        B)            C) _                D)             E) _   9
 4

 3
 7

4
 3

 5  3
 6  4



Diğer sayfaya geçiniz.6

“Üniversiteye Yolculuk” Projesi

YKS SON PROVA 2021 - AYT / MATEMATİK

21. 23. a ve b gerçel sayılar olmak üzere, f(x) = x2 + 5x + 2a – 1 
fonksiyonu için,  

22. Dik koordinat düzleminde, f(x) fonksiyonun grafiği Şekil 
1’de, g(x) fonksiyonunun grafiği ise Şekil 2’de verilmiştir.

24. 

sin 16o = m, cos 16o = n olarak veriliyor. 

Buna göre,

Cos 58o ∙ tan 164o 

çarpımının m ve n cinsinden değeri nedir?

 A) – m2        B) – 2m2       C) – 2n2      D) 2m2     E) n2

y y

7 6

4
3

20

4
3

0 2 x x

Şekil 1 Şekil 2

_3 _2

Buna göre, 

I.   lim  f(1 + x2 ) = 5

II.  lim  g( 4
x ) = 4

III. lim    [f(x _ 2) + g(x _ 1)] = 6

eşitliklerinden hangileri doğrudur?

x→1
_

x→2+

x→(_1)
_

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

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

x→2
lim

f(x) _ 3
x _ 2 = b

olarak veriliyor. 

Buna göre, lim  f(x) + b limitinin değeri kaçtır?
x→a

A)             B) 2          C) 0            D) _             E) _27
2

7
2

f : R → R olmak üzere,

f(x) =

x2 _ 3x, x < 0
3x + 6
x _ 2

√(x2 _ 9),

0 ≤ x <3

x ≥ 3

,

fonksiyonu veriliyor.

Buna göre f(x) fonksiyonu ile ilgili olarak verilen,

I. Süreksiz olduğu 3 tane x değeri vardır.

II. lim  f(x) = 0’dır.

III. lim  f(x) = 0’dır.

ifadelerden hangileri doğrudur?

x→3+

x→0

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

                D) I ve II                   E) II ve III 
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25. f(x2) = 2x ∙ g(3x – 1) olarak tanımlanıyor.

f ı(4) = 9 ve gı(– 7) = 4

olduğuna göre, g(– 7)’nin değeri kaçtır?

A) – 12          B) – 6        C) 6         D) 12        E) 36

Dik koordinat düzleminde d doğrusu, f(x) = 4x – x2 para-
bolü ile g(x) = 3x2 parabolünün kesiştiği B noktasında f(x) 
parabolüne şekildeki gibi teğettir.

Buna göre, d doğrusu ile g(x) parabolünün kesiştiği 
A noktasının ordinatı kaçtır?

26. 

28. 

27. 

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

3
2

Dik koordinat düzleminde, y = f(x) fonksiyonunun grafiği 
aşağıda verilmiştir.

Buna göre, f (x) ∙ f ı (x) > 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) (–∞, –4) U ( –2 , ∞)              B) (–4 , –2) U (2 , ∞)

C) (–∞ , –2)                             D) (–2 , 2)

                               E) (–4 , 2)

y

x
2

2

0_2_4

f (x)

g(x)

f(x)

y

x

d

B

A

0

1
3

Gerçel sayılarda tanımlı sürekli f ve g fonksiyonları için

2x2∙f(x3 + 7)∙dx=K

g(5 _ 4x)∙dx=L

olduğuna göre, 

(fog)(x)∙g ı(x)∙dx+ (gof)(x)∙f ı(x)∙dx

integralinin K ve L türünden eşiti aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)      – L            B)      – 4L            C)      – 3L       K
2

3K
2

K
3

D) K + L            E) 4L – K
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Dik koordinat düzleminde, y = √x   eğrisi ile x ve y 
eksenleri arasında kalan S1 ve S2 alanları şekildeki gibi 
birbirine eşittir. 

Bir usta, eşit uzunluktaki üç kalas ile daha kısa bir kalası 
Şekil 1’deki gibi bir evin çatısına yerleştiriyor. Daha sonra 
usta, çatının sağlam olmadığını düşünerek ek yerlerini 
Şekil 2’deki gibi 24o lik açı yapacak şekilde farklı uzun-
lukta bir kalas ile birleştiriyor.  

f: R → R tanımlı bir f fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler 
verilmiştir. 

• f fonksiyonunun f ı ve f ıı türevleri R’de süreklidir.
• f fonksiyonunun x = 2 noktasındaki yerel ekstremum 

değeri 6’ya eşittir.
• f fonksiyonunun x = 4 noktasındaki teğeti x-ekseni ile 

pozitif yönde 135o lik açı yapmaktadır.
Verilen bilgilere göre,

29. 
31. 

30. 

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

1
2

1
 6

35 35
 2  2

Buna göre, evin çatısını oluşturan üçgenin tepe açı-
sı kaç derecedir?

 A) 44         B) 64          C) 68            D) 72         E) 92

32. 

y

n

m

0

S2

S1

y = √x

Buna göre,        oranı kaçtır?n
m

A)              B) √3        C) √3       D) 3        E) 331
√3

3

f ı(x)∙ f ıı(x)∙dx

integralinin değeri kaçtır?

Şekil 1 Şekil 2

Şekildeki gibi bir açısı 30o, otoyol tarafındaki kenar uzun-
luğu 20 metre ve alanı 100 metrekareden küçük olan üç-
gen biçimindeki bir arsa ile ilgili olarak emlakçı aşağıdaki 
bilgileri paylaşmıştır. Arsanın,

I. Hastane caddesi tarafındaki kenar uzunluğu, oto-
yol tarafındaki kenar uzunluğundan küçüktür.

II. Okul caddesi tarafındaki kenar uzunluğu, otoyol ta-
rafındaki kenar uzunluğundan küçüktür.

III. Okul caddesi tarafındaki kenar uzunluğu, hastane 
caddesi tarafındaki kenar uzunluğundan küçüktür.

Buna göre, emlakçının paylaştığı bilgilerden hangileri 
kesinlikle doğrudur?

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

                    D)  I ve III                     E) II ve III

Otoyol

Okul caddesi

Arsa
30o

H
astane caddesi

2

4
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33. 34. 

Şekildeki gibi bir sehpanın üçgen biçimindeki ayaklarını 
oluşturan demir çubuklar için aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

• AB çubuğunun uzunluğu, AC çubuğunun uzunluğuna 
eşittir.

• BC, EF ile DG çubukları ve EC ile DF çubukları birbi-
rine paraleldir.

• BC, AG ve GF çubuklarının uzunlukları sırasıyla 90, 
12 ve 18 santimetredir.

Yamuk şekildeki bir kâğıt; Şekil 1’deki gibi DE doğrusu 
boyunca katlandığında A noktası, Şekil 2’deki gibi yamu-
ğun BC kenarı üzerindeki F noktası ile çakışıyor.

ICFI = 2.IFBI, IEBI = 2.IDCI, IAEI = 4√3 birim, IADI=10 
birim ve m(DAE) = 60o olduğuna göre, EBCD dörtge-
ninin alanı kaç birim karedir?

A) 30          B) 45          C) 51          D) 54        E) 60

Buna göre,  A noktasının IBCI demir çubuğuna olan 
en kısa uzaklığı kaç santimetredir? 

 A) 60           B) 55            C) 50           D) 65         E) 70

A A

D DC C

E EB B

F

35. Ön yüzü beyaz, arka yüzü gri renkte olan dikdörtgen biçi-
mindeki bir kâğıt; Şekil1’deki gibi ok yönünde katlanarak 
Şekil 2 elde ediliyor. Daha sonra ise Şekil 2’deki kâğıt ok 
yönünde katlanarak Şekil 3 elde ediliyor.

Şekil 3’teki beyaz renkli bölge kare olduğuna göre, Şe-
kil 3’teki gri renkli dik üçgenlerin alanları toplamının Şe-
kil 1’deki dikdörtgenin alanına oranı kaçtır? 

Şekil 1 Şekil 2

Şekil 3

A)        B)            C)                D)             E)   5
 18

 5
 12

6
 25

 9  2
 25  5

C

F

G

A

D

E

B
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Matematik öğretmeni bilgisayar programı yardımıyla dik 
koordinat düzleminde ağırlık merkezi orijin olan yukarı-
daki şekildeki gibi bir kare çiziyor. Daha sonra öğretmen, 
üzerinde dönme ve yansıma ile ilgili üç dönüşüm bulunan 
kâğıtları öğrencilere dağıtıyor ve bu dönüşümleri sırasıyla 
yapmalarını istiyor. Fakat Alya, kâğıdı yanlışlıkla aşağıda 
verilen şekildeki gibi yırtıyor. 

36. 37. Ali, Şekil 1’deki gibi O merkezli daire biçimindeki bir 
kâğıda, uzunlukları ITSI = 6 birim ve IKLI = 8 birim 
olan birbirine paralel iki kiriş çiziyor. Daha sonra daire 
biçimindeki kâğıdı, bu çizdiği iki kiriş boyunca keserek 
Şekil 2’deki gibi bir şekil elde ediyor. 

Şekil 1’deki iki kiriş arasındaki en kısa mesafe 7 birim 
ve Şekil 2’de IKTI = ILSI olduğuna göre, Şekil 2’deki 
şeklin alanı çevresinden kaç birim fazladır? 

y

x

D

A

B

0
C

Sırasıyla yapılacak dönüşümler:
1. Dönüşüm: Orjin etrafında saat yönünde 90o döndürme
2. Dönüşüm: x - eksenine göre yansıma
3. Dönüşüm: 

Öğretmen üç dönüşüm sonunda B noktasının dik 
koordinat düzlemindeki konumunun değişmediğini 
ifade ettiğine göre, Alya’nın yırtık kâğıdında içeriği 
gözükmeyen 3. dönüşüm aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) Orijin etrafında saat yönünde 90o döndürme
B) x - eksenine göre yansıtma
C) Orijine göre yansıtma
D) y - eksenine göre yansıtma
E) Orijin etrafında saat yönünün tersine 90o döndürme

K L

T S
K

T S L

Şekil 1 Şekil 2

O

A)  _ 24     C)  _ 22     

D)  _ 26     E) 24     

B) 5π+2    25π 35π

15π

2 2

2
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38. Dik koordinat düzleminde y = 2x doğrusu ile A(0,4) ve 
C(1,0) noktaları aşağıda verilmiştir. 

[AB] doğru parçası [CB] doğru parçasına dik oldu-

ğuna göre, B noktasının (_      ,    ) noktasına olan 

uzaklığı kaç birimdir?

A) 4          B) 5           C) 6          D) 9          E) 10

 11  3
 5  5

39. Dik koordinat düzleminde, ABCDEFGH düzgün 
sekizgeni aşağıda verilmiştir. 

y

x

d

G

H

A B

C

D

EF

0

Orijinden geçen d doğrusu, [ED] doğru parçasını, 
E ve D noktalarından farklı bir noktada kestiğine 
göre, d doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

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

√2
2

3√2
5

3√2
2

40. Aşağıda şekilleri verilen ve içerisinde bir miktar su bulu-
nan silindir ile yüksekliklerinin yarısına kadar dolu olan iki 
koniyle ilgili şu bilgiler sıralanmaktadır.
• Silindir ve konilerin taban yarıçapları eşittir.
• Şekil 1’deki silindir ile Şekil 2’deki koninin yükseklikleri 

eşittir. 
• Şekil 3’teki koninin yüksekliği, Şekil 2’deki koninin yük-

sekliğinin yarısına eşittir.

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

1
2

1
6

 11
1612

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

Silindirdeki suyun tümü konilere döküldüğünde her 
iki koni de tam olarak dolduğuna göre, silindirdeki 
suyun ilk durumdaki yüksekliği, silindirin yüksekli-
ğinin kaçta kaçına eşittir?

y

x

y=2x

A
B

C0
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1. 

2. 

3. 

4. 

“Hava sürtünmesinin ihmâl edildiği ve yer çekimi ivme-
sinin g olduğu ortamda düşey doğrultuda yerden yuka-
rıya doğru v hızı ile atılan cisim maksimum yüksekliğe t 
sürede çıkıp dönüşte yere aynı büyüklükteki hızla çar-
par.” bilgisini test etmek isteyen öğrenciler, okullarının 
bahçesinde sürtünmenin ihmal edilemediği açık havada 
bir deney etkinliği düzenliyor. Yapılan ölçümlerde cismin 
maksimum yüksekliğe çıkış süresi t1, maksimum yük-
seklikten iniş süresi t2 ve yere çarpma hızı da vı olarak 
tespit ediliyor. 

Buna göre, aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi 
doğrudur? (Okul bahçesindeki çekim ivmesi g olarak 
kabul edilecektir.)

Sürtünmesiz yatay düzlemde 2m kütleli X cismi, 5m/s’lik 
hızla hareket ederken durgun hâldeki 3m kütleli cisme 
Şekil 1'deki gibi çarpmaktadır. Cisimler çarpıştıktan son-
ra Şekil 2’de belirtilen hızlarla hareket etmektedir. 

Bu çarpışma olayı ile ilgili,

I. Çarpışmada toplam momentum korunmuştur.
II. Çarpışma esnek çarpışmadır.
III. Çarpışma esnek olmayan çarpışmadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

             D) Yalnız II                 E) Yalnız III

Bir pinpon topu su dolu kovanın içine 
yandaki gibi daldırılıp kabın ortasında-
ki K seviyesinde tutuluyor. 

Şekil 1'de yan yana durmakta olan K ve L cisimlerine Şe-
kil 2'de gösterildiği gibi yatayda bir kuvvet uygulanıyor. 

Bu kuvvet etkisinde cisimler harekete geçtiğine göre 
hareket öncesi ve sonrası ile ilgili olarak,

I. Şekil 1’de etki-tepki kuvvet çifti bulunmamaktadır.
II. Şekil 2’de K cismine uygulanan toplam tepki kuvveti 

F'den büyüktür.
III. Şekil 2’de L cismi net kuvvet etkisindedir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

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

                D) I ve III           E) II ve III

12

t1 < t < t2

v = vı

t1 = t = t2

v = vı

t1 < t < t2

 v > vı

t1 = t = t2

vı > v

t2 < t < t1

vı < v
A) B)

D) E)

C)

K KL L

Şekil 1 Şekil 2

F

K

Pinpon topu serbest bırakıldığında ona etki eden yer çe-
kimi kuvveti negatif iş yaptığına göre, 

I. Pinpon topu serbest bırakıldığında sistemin potansiyel 
enerjisi azalır.

II. Pinpon topu serbest bırakıldığında topun potansiyel 
enerjisi azalır. 

III. Pinpon topu serbest bırakıldığında topun mekanik ener-
jisi artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Kovadan su taşma-
maktadır.)

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

                     D) II ve III             E) Yalnız III

2m

Çarpışma öncesi

Şekil 1 Şekil 2
Çarpışma sonrası

ilk hareket doğrultusu

3m5 m/s

4 m/s

2 m/s

X

X

Y

Y

37o

53o
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6. 

5. 

Şekilde görüldüğü gibi -q yüklü parçacık, yarıçapı d olan 
çemberin merkezinde bulunmaktadır. 

Sisteme etki eden başka bir yük bulunmadığına göre,  

I. A, B, C ve D noktalarındaki elektriksel potansiyeller 
eşittir.

II. A ve C noktalarındaki elektrik alan şiddetleri eşittir.
III. -q yüklü parçacık A noktasına yaklaştırılırsa diğer 

noktalardaki elektriksel potansiyeller azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

Evlerde kullanılan indüksiyonlu ocaklarda, cam seramiğin 
altında bulunan indüksiyon sargılarından değişken elektrik 
akımı geçtiğinde sargıların etrafında manyetik alan oluş-
maktadır. İndüklenen bu manyetik alan, girdap akımları 
oluşturur. Bu akımlar, tencere tabanında bulunan serbest 
elektronları harekete geçirerek tencerenin ısınmasını sağ-
lamaktadır. Bu sistemde tencere aynı zamanda anahtar 
görevi de görmektedir. Eğer tencere ferromanyetik malze-
meden yapılmamışsa ocak aktif olsa bile sistem çalışma-
maktadır. 

Buna göre indüksiyonlu ocaklarla ilgili yukarıdaki bil-
giler dikkate alındığında, 

I. Ocak aktif hâlde iken ısıtma yüzeyine dokunulduğun-
da eli yakmaz.

II. Faraday Yasası ve Lorentz Kuvvetleri esaslarına göre 
çalışır.

III. DC akımla doğrudan çalıştırılabilirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

Transformatörler, elektronik devrelerde sıkça kullanılan ve 
temelde birbirinden izole edilmiş en az iki bobin sargıdan 
oluşmaktadır. Bu sargılar aracılığı ile istenilen gerilim dö-
nüşümleri sağlanır. 

Transformatörlerle ilgili genel çalışma ilkeleri dikkate 
alındığında, 

I. Giriş ve çıkış devrelerindeki akım frekansları eşittir.
II. Giriş ve çıkış devrelerindeki gerilimlerin maksimum 

değerleri eşittir.
III. İndüksiyon akımının oluşma prensibine göre çalışır.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

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

d

-q

d

d dA

B

C

D

Çelik tava tabanında meydana 
gelen girdap akımları

Alternatif 
akım 
kaynağı

Seramik
yüzey

Değişken 
manyetik alan

Elektromıknatıs
AC

7. 
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8.

9.

10.

Bir bisiklet tekerleği, mer-
kezindeki mile bağlı te-
kerleğin yan yüzündeki 
iki ip ile düşey düzlemde 
şekildeki gibi dengede tu-
tulmaktadır. 

Tekerlek döndürüldüğünde iplerden biri kesilirse, 

I. Denge bozulacağı için tekerlek yere düşer.
II. Tekerlek düşey eksen etrafında dönmeye başlar.
III. Tekerleğin yataydaki açısal momentumu korunur.

yargılarından hangileri doğru olur?

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

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

Şekil 1'deki gibi serbest hâldeki yayın ucuna m kütleli bir 
cisim asılıp kontrollü bir şekilde bırakıldığında yay, x kadar 
uzayarak Şekil 2'deki gibi dengeye gelmektedir. Yaya ası-
lan m kütleli cisim, Şekil 3'teki konumundan serbest bırakıl-
dığında basit harmonik hareket yapmaktadır. 

Bu hareket ile ilgili, 

I. Yaydaki uzama miktarı (x) ölçülürse hareketin peri-
yodu hesaplanabilir.

II. Hareketin genliği x kadardır.
III. Cismin kütlesi (m) artırılırsa cismin maksimum hızı 

artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Tüm sürtünmeler ih-
mal edilmiştir ve yer çekimi ivmesi (g) bilinmektedir.)

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

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

x

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

m

m

Gökyüzünü inceleyen bilim adamları, bazı yıldızların 
ışık spektrumlarının kırmızıya kaymasını dikkate ala-
rak bu yıldızların bulunduğu galaksilerin Dünya’dan 
uzaklaştıklarını ifade etmektedirler. Bu bağlamda, "kı-
zıla kayma olayı"nın açıklanmasında geçerli olan temel 
ilke aynı zamanda evrenin genişlemesi ile ilgili olan Bü-
yük Patlama (Big Bang) Teorisi’ni de desteklemektedir. 

Buna göre, 
I. Bazı yıldızların ışık spektrumlarının maviye kayması
II. Radar vasıtası ile araçların hızlarının ölçülmesi
III. Yaklaşan ambulansın sesinin daha ince olarak algı-

lanması

olaylarından hangileri "kızıla kayma olayı"nı açıkla-
yan temel ilke ile ifade edilebilir?

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

                D) Yalnız I           E) I, II ve III

11. 

Yukarıda örnek olarak verilen radyoaktif tepkimede A, B 
ve C atom çekirdeklerini, k ise elektrik ve manyetik alan-
dan etkilenmeyen ışınımı betimlemektedir. 

Buna göre, radyoaktif tepkimenin türü ve ışınımın cin-
si için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

   Tepkime Türü              k Işınımı
A)         Fisyon  α (Alfa)
B)         Füzyon  β- (Beta eksi)
C)         Füzyon  γ  (Gama)
D)         Füzyon  α  (Alfa)
E)         Fisyon  γ  (Gama)

A + B                   C + k

Tekerlek, saatin dönme yönünde sabit açısal hızla dön-
dürülmektedir. 
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12. 

13. 

Barınak girişi

Yukarıdaki grafikte uyarılmış hidrojen atomunun enerji 
düzeyleri ve bu düzeylerdeki elektronların yaptığı ışıma-
lardan bazıları verilmiştir. 

Buna göre, 

I. İnsan gözü A ve E ışımalarını görebilir.
II. En büyük açısal momentum değişimi B ışımasındadır.
III. E ışıması atomu tekrar uyarabilir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

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

n=5

A

B D

E

C

13,6

13,06
12,75

12,1

10,2

0

n=4

n=3

n=2
n=1

iyonlaşma

Enerji (eV)

Alkali Metal Eb (Eşik enerjisi) (eV)

K 1,5
L 2
M 3

Fotosel hücre hazırlama aşamasında, yukarıdaki tablo-
da eşik enerjileri verilen eşit ebattaki K, L ve M alkali me-
tallerinden uygun olanın kullanılması planlanmaktadır. 

Buna göre, 
I. Ortam ışığı 5000 Å dalga boylu ise devrede akım 

oluşması için K ve L alkali metallerinden herhangi 
biri kullanılmalıdır.

II. En yüksek kinetik enerjili fotoelektron oluşması için 
M alkali metali kullanılmalıdır.

III. 3,5 eV enerjiye sahip ışık yayan kaynak altında 
daha çok sayıda fotoelektron elde etmek için M ye-
rine K alkali metali tercih edilmelidir.

yargılarından hangileri doğrudur? (hc=12400 eV.Å)

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

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

15. 

14. 

Kaba aynı sıcaklıkta X2 gazı ile tepkime vermeyen bir 
miktar Y2 gazı gönderiliyor. 

Sistemde toplam atom sayısı 2 kat arttığına göre,

I. Eklenen Y2 gazı 2 moldür.
II. X2 gazının basınç hacim çarpımı değişmez.
III. Sistemin son hacmi 3V olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

İdeal piston

1 mol X2(g)

V

toC

Radar ve sonar cihazları belirli nitelikteki dalgaların özel-
liklerinden faydalanılarak cisimlerin yerini bulmak için 
kullanılan aletlerdir. Bu aletler sayesinde herhangi bir 
bölgedeki cisimlerin belirli bir noktaya olan uzaklıkları ve 
ebatları hakkında bilgi edinilebilmektedir. 

Radar ve sonar cihazları ile ilgili, 
I. Radarlarda elektromanyetik, sonarlarda ise meka-

nik dalga kullanılır.
II. Hem radarlarda hem de sonarlarda dalgaların 

Doppler Etkisi'nden faydalanılmaktadır.
III. Aynı ortam ve şartlardaki bir cisimden sonar cihazı 

kullanılarak radara göre daha kısa sürede veri elde 
edilebilir. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?
              
A) Yalnız I                   B) Yalnız II           C) Yalnız III      

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

Şekildeki kapta 1 mol ideal X2 gazı, 1 atm basınçlı açık 
hava ile dengededir.
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16. Temel hâlde 3. enerji düzeyinde toplam 13 elektron 
bulunduran nötr X element atomu için,

I. Manyetik kuantum sayısı (ml ) "1" olan toplam 
elektron sayısı 5'tir.

II.  l=0 kuantum sayısına sahip 8 elektronu vardır.
III. Atom numarası 25'tir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
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17. Aşağıda NaCl tuzunun sulu çözeltileri verilmiştir.

Bu çözeltiler yarı geçirgen zar ile ayrılmış 3 ayrı kapta ve 
farklı derişimlerdeki X sulu çözeltilerine ayrı ayrı konulup 
belli bir süre bekletildiğinde aşağıdaki grafik elde ediliyor.

Buna göre,

I. 1 no'lu çözelti ile X çözeltisi arasında ters osmoz 
oluşmuştur.

II. 2 no'lu çözelti ile X çözeltisi arasında osmoz olayı 
gerçekleşmiştir.

III. 3 no'lu çözeltinin osmotik basıncı artmış, 2 no'lu 
çözeltinin osmotik basıncı azalmıştır. 

yargılarından hangileri doğrudur?

19.

Potansiyel enerji (kJ/mol)

Tepkime koordinatı

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

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

%20
NaCl(suda)

%25
NaCl(suda)

%10
NaCl(suda)

1 2 3

1

20

Çözelti

Çözelti kütlece yüzdesi

2 3

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

Periyodik cetvelin baş gruplarında yer alan X, Y ve Z 
element atomlarının bazı özellikleri aşağıdaki gibidir.
• Z ile Y'nin değerlik elektron sayıları eşittir.
• X ile Y'nin en büyük baş kuantum sayıları aynıdır.
• X'in indirgen özelliği, Y ve Z'nin indirgen özelliğinden 

büyüktür.

Buna göre X, Y ve Z'nin periyodik cetveldeki 
konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Aşağıda sabit basınçlı yalıtılmış sistemde gerçekleşen 
tepkime,
    3X(g)+Y(g)           X3Y(g)  şeklindedir.

Tepkime gerçekleşirken sistemin yoğunluğu azalmaktadır. 

Buna göre,
I. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder.
II. Potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği

III. Ürünler düşük sıcaklıkta daha kararsızdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

18.

A)

D) E)

B) C)Z

X Y

Y X

Z

Z X

Y

Y Z

X

Z Y

X

İdeal piston

Yalıtılmış kap

3X(g)+Y(g)           X3Y(g) 

şeklindedir.
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20. Sabit hacimli kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta tek basa-
makta gerçekleşen tepkime,
       xA + yB + zC             ürünler

şeklinde olup tepkime ile ilgili reaktiflerin tepkime hızı-mol 
sayısı grafikleri aşağıdaki gibidir.

Aşağıda 0,1 molar 25 mililitre HCl kuvvetli asit çözeltisi 
ile 0,1 molar KOH kuvvetli baz çözeltisi 25oC titre ediliyor.

Buna göre,

I. x noktasında çözeltinin pH değeri 1'dir.
II. y noktasında [H+] = [OH-]'ne eşittir.
III. z noktasında çözeltinin hacmi 40 mililitredir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Buna göre,

I. Tepkime hız bağıntısı r=k[A][B]2 şeklindedir.
II. Tepkime homojendir.
III. Tepkimenin hız sabitinin birimi     .       dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

21.

Öğretmen, Burak'tan aktiflikle ilgili bir deney yapmasını 
ister. Bunun üzerine Burak laboratuvara gider, aşağı-
daki çözeltileri hazırlar ve metalleri çözeltilere şekildeki 
gibi batırır.

Aşağıda standart şartlarda galvanik hücreler verilmiştir.

1. Galvanik hücre: X elektrodun kütlesi azalırken voltmetre 
başlangıçta +0,76 volt değerini gösteriyor.
2. Galvanik hücre: Y elektrodun kütlesi artarken voltmetre  
başlangıçta +1,56 volt değerini gösteriyor.

Buna göre, her iki galvanik hücredeki standart hidrojen yarı 
pilleri çıkarılarak kalan yarı hücreler ile yeni bir galvanik hüc-
re oluşturuluyor. Daha sonra her iki kabın hacmi saf su ile 
1000 mililitreye çıkarılıyor.

Bu durumda oluşan yeni galvanik hücrenin aynı sıcak-
lıktaki başlangıç potansiyeli kaç volttur? 
(Nerst sabiti: 0,06, H2/H

+Eo=0,00 Volt)

A) +1,25       B) +1,50      C) +2,25       D) +2,27      E) +2,54

Metallerin aktifliği X > Y > Z şeklinde olduğuna göre, 
kaplardaki çözeltilere yeterli miktarlarda metal çu-
buklar batırıldığında çözeltiler sırasıyla hangi renk-
lere sahip olur?

23.

22.

X(k) Y(k) Z(k)

YSO4(suda) ZSO4(suda) XSO4(suda)

A) Bordo Mavi  Bordo
B) Mavi  Bordo  Mavi
C) Mavi  Yeşil  Bordo
D) Bordo Bordo  Mavi
E) Mavi  Yeşil  Mavi

I                   II                        III

V
a 2a nA

Hız (mol/L.s-1)

2V
V

a 3a nB

Hız (mol/L.s-1)

9V

V
a 3a nC

Hız (mol/L.s-1)

3V

1
s

L2

mol2

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

0,1 molar 
KOH(suda)

0,1 molar 
HCl(suda)

0

x

y
z

pH

Eklenen KOH 
hacmi (mL)

25 40

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

Mavi
-I- -II- -III-

Yeşil Bordo

X(k) Y(k)

Pt(k)

H2(g) H2(g)

Pt(k)

1 M 100 ml
X(NO3)3(suda)

1 M 100 ml
Y(NO3)2(suda)

1 M 100 ml
HCl(suda)

1 M 100 ml
HCl(suda)

1. Galvanik hücre 2. Galvanik hücre

Büret

Erlen
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26.

25.

Yukarıda orbital örtüşmesi verilen molekülün merkez 
atomuna ait enerji diyagramı aşağıdaki gibidir.

Aşağıda çalışma prensibi verilen ve hidrojen kullanan 
yakıt pillerinin gelecekte alternatif enerji kaynağı olarak 
kullanılması planlanmaktadır. 

Sodyum borhidrür (NaBH4) yakıt pillerinde yakıt olarak 
kullanılabilme potansiyeline sahip bir bileşiktir. NaBH4(k) 

suyla karıştırıldığında aşağıdaki reaksiyonu vermektedir. 

Aşağıda verilen organik maddeler ve izomer türleri 
ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

Yukarıda verilen tepkimelere göre aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıştır?

A) X'in sistematik adı metanoik asittir.
B) II. tepkime esterleşme tepkimesidir.
C) Y, glikozun fermantasyonundan üretilen yenilebilir 

enerji kaynağıdır.

D) I. tepkimedeki                  bazik ortamda Ag+ iyonları 
ile tepkimesi sonucu beyaz çökelek oluşturur.

E) II. tepkimede X yapısında C   O bağı, Y yapısında 
     O    H bağı kırılır.

I. Tepkime: 

II. Tepkime: 

+      O2 

+ H2O 

Buna göre,

I. 1. Durum'dan 2. Durum'a geçiş uyarılmadır.
II. 3. Durum'da 2pZ orbitali pi bağını oluşturur.
III. Moleküldeki sigma bağlarının tamamı sp2 - s örtüşme-

si sonucu oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

24.

C2H4

Enerji

1. Durum 2. Durum 3. Durum

Enerji Enerji

1s 1s 1s

2s

2px 2px2pY 2pY2pZ 2pZ

2s

2pZ

sp2 sp2 sp2

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

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

CH H

O

CH H

O

C
H H

CH3 CH3
C C

H

HCH3

CH3
C

CH O

O

1
2

KMnO4

H2SO4 C2H5

X

+ısı
X + Y

ve 

ve 

ve 

CH C

H

C C H 

H H H H

OH H H

CH C

H

C C H 

H H H H

H OH H

Organik Maddeler İzomer Türü

Konum izomeri

Geometrik izomeri

Zincir - halka
 izomeri

I.

II.

III. CH3 CH3

CH3

CH3

CH2CH

27.

NaBH4 (k) + 2H2O (s)                    4H2 (g) + NaBO2 (suda)

Buna göre, 

I. Sodyum borhidrür ve sodyum metaborat çözeltisinin 
yanıcı olmaması

II. Tepkimenin kontrollü olarak gerçekleştirilmesi
III. Katalizörün tekrar kullanıma uygunluğu
IV. Hidrojenin taşınma ve saklanma kolaylığı

ifadelerinden hangileri bordan enerji üretiminin avan-
tajlarındandır?
A) Yalnız I               B) I ve II                   C) II ve IV

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

Elektrik akımı

Yakıt 
girişi

Hava
girişi

Kullanılmayan 
hava ve su 
buharı

Artan
yakıt

Anot
Elektrolit

H2

H+

O2

H2O

e-

e-

e-

e-

H+

Katot

π

π
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28. 

29. 

31. 

30. Robert Hill, 1937 yılında fotosentezin ışık reaksiyonları 
üzerinde çalışarak ortamda ışık, su ve uygun bir hidrojen 
yakalayıcısı bulunduğunda izole kloroplastların bile CO2 
olmadan O2 oluşturabildiklerini görmüştür. Bu çalışmaya 
dayanarak Hill reaksiyonları da denilen bir denklemle bu 
olayı açıklamıştır. 

Robert Hill’ in bu çalışma ile ulaştığı sonuç aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Bitki, besin üretiminde CO2 ve H2O kullanır.
B) ATP sentezi için klorofilin ışığı soğurması gerekir.
C) Bu reaksiyonlar sırasında açığa çıkan O2 nin kaynağı 

H2O’dur.
D) Fotosentezde CO2 bitkiler için karbon kaynağı olarak 

kullanılır.
E) Fotosentezde kullanılan ışığın dalga boyu fotosentez 

hızını etkiler.

Oksijenli solunum gerçekleştiren ökaryotik bir canlıda,

I. 3C ’lu (pirüvat) bileşiğin mitokondri matriksine geçmesi
II. CO2 çıkışı ile asetil CoA oluşumu
III. FADH2 oluşması

olaylarından hangileri "krebs döngüsü" başlamadan 
önce gerçekleşmektedir?

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

                  D) I ve II                  E) II ve III

Ökaryot bir hücrede DNA replikasyonu sırasında ger-
çekleşen bazı olaylar aşağıda belirtilmiştir.

I. Replikasyon orjin noktalarının belirlenmesi
II. DNA parçacıklarının  ligaz  enzimi tarafından  bağlanması
III. Ortamda bulunan serbest deoksiribonükleotitlerin azalması
IV. Helikaz enzimi ile DNA zincirlerinin birbirinden ayrılması

Bu olayların gerçekleşme sırası hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?

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

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

Tepkimeye
girenler

Ürünler

6 CO2

 C6H12O6

12 H2O

6 H2O 6 O2

18

18

Bir canlının başka bir canlıyı beslenme amacıyla yakala-
masına "avlanma" denir. Avlanma olayında yenilen canlı 
"av", avı yiyen canlı ise "avcı" (predatör) olarak adlandı-
rılır. Bir canlı hem av hem de avcı olabilir. Yılan, fareyi 
yediği için avcı, kartal tarafından yenildiği için av duru-
mundadır. Avlanma olayında, av olan canlılar avcıdan ko-
runabilmek için adaptasyonlar geliştirebilir. 

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi av olan canlıların 
avcılardan korunmak için geliştirdiği adaptasyonlara 
örnek olamaz?

A) Güvenin huş ağacı gövdesinde kendini kamufle etmesi
B) Sindirim kanalında yaşayan bağırsak solucanlarının 

üreme sistemlerinin iyi gelişmiş olması
C) Zehirli ok kurbağasının sahip olduğu zehirle kendini 

koruması
D) Balon balıklarının etobur balıklardan kurtulmak için su 

alıp şişmesi 
E) Mürekkep balıklarının, bulundukları ortama uyum sağ-

layıp arka plan ile bir bütün hâline gelmesi 
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Buna göre, grafikte gösterilen (I), (II) ve (III) numaralı ev-
relerle ilgili hangisi söylenemez?

A) (I) numaralı evrede FSH hormonu sayesinde yumurtalık-
ta oogenez başlar.  

B) (I) numaralı evrede gelişen folikülden salgılanan östrojen 
hormonu ile uterus tabakası kalınlaşır.

C) (II) numaralı evrede folikülün yırtılmasıyla serbest kalan 
yumurta fallop tüpüne geçer. 

D) (II) numaralı evrede hipofiz bezinden salgılanan LH hor-
monu kanda en yüksek düzeydedir. 

E) (III) numaralı evrede korpus luteumdan fazla östrojen, az 
progesteron hormonu salgılanır. 

YKS SON PROVA 2021 - AYT / FEN BİLİMLERİ

32. 

33. 

34. 

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde su ve mineralin 
kökten yapraklara kadar taşınması sırasında gerçek-
leşen olaylarla ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Ksilemde su ve mineral taşınması sırasında ATP har-
canmaz.

B) Ksilem borularının çaplarının çok küçük olması su ta-
şınmasını kolaylaştırır.

C) Yapraklarda meydana gelen terleme suyun yüksel-
mesinde etkili bir faktördür.

D) Havanın hafif rüzgârlı ve stomaların açık olduğu saat-
lerde su taşınması genellikle daha hızlıdır. 

E) Kök osmotik basıncının düşük olması, suyun toprak-
tan köke girişini kolaylaştırır.

Biyoloji dersinde kulak ile denge arasındaki ilişkiyi araştı-
ran bir öğrenci, semazenlerin kendi etrafında dönmelerine 
rağmen “baş dönmesi” ile ilgili denge sorunu yaşamadığı-
na ya da minimum seviyede yaşadığına yönelik aşağıdaki 
bilgiye ulaşmıştır. 
“Semazenler, sema yaparken başlarını sağa doğru 20-25o 
eğerler ve sonrasında sol ayak üzerinde dönerler. Bu dö-
nüş sırasında gözlerini yarı açık tutarak ufuk çizgisi yerine 
geçen sol başparmaklarına bakarlar. Böylece kulak içeri-
sindeki bir yapının eşit olarak uyarılmasıyla vücut denge-
lerini sağlarlar.”

LH

1.gün 28.gün14.gün
Yumurtlama

(II)

FSH
Östrojen

Progesteron

Foliküler 
faz
(I)

Luteal 
faz
(III)

I
II III IV

V

Öğrencinin ulaştığı bu bilgiye göre; kulağın yukarıda 
numaralandırılmış kısımlarından hangisinde oluşan 
impulslar, beyinciğe iletilerek vücut dengesinin sağ-
lanmasında etkili olur?  

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

35. Aşağıda insanda sindirim sistemine ait bazı organlar 
numaralandırılarak verilmiştir.

Buna göre, numaralı bölümlerle ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A) 1, yağların sindiriminde görev alan safrayı üretir.
B) 2, safrayı koledok kanalı ile water kabarcığına iletir.
C) 3, B ve K vitamini sentezleyen bakterileri bulundurur.
D) 4, hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçek-

leştirir.
E) 5, kan şekerinin ayarlanmasında görev alan hor-

monları üretir.

1

2

3

4

5

Aşağıdaki grafikte, insana ait dişi bireyde yaklaşık olarak 28 
günde bir gerçekleşen menstrual döngü ile birlikte bu süreç-
te görev alan hormonların kandaki seviyeleri verilmiştir.
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36. 

37. 

38. Aşağıdaki grafikte, oksin yoğunluğunun kök, gövde 
ve tomurcuk büyümesine etkisi verilmiştir. 

Buna göre,

I. Bitki organlarında oksinin olması gereken yoğunluk-
tan fazla olması büyümeyi engeller.

II. Gövdede büyümenin en hızlı olduğu oksin yoğunlu-
ğu kökte büyümeyi engeller.

III. Kökte, gövdede ve tomurcukta maksimum büyüme-
yi sağlayan oksin yoğunluk değerleri farklıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

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

Karasal bir bitkinin yaprağından alınan enine kesit 
aşağıda gösterilmiş ve bu yaprakta bulunan bazı yapılar 
numaralandırılmıştır. 

Numaralandırılmış kısımlarla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) 1, su kaybını önleyen kütikuladır.
B) 2 ve 5, kloroplast içeren epidermistir.
C) 3 ve 4, ışığı soğurabilen özümleme parankimasıdır.
D) 6, terleme ve gaz alışverişini düzenleyen stomadır.
E) 7 ve 8, iletim dokuya ait ksilem ve floemdir.

Adaptasyon, bir türün değişen ortam koşullarına uyum 
yeteneğidir. Tür içi kalıtsal çeşitlilik (varyasyon) ne kadar 
fazla ise türün adaptasyon yeteneği de o kadar yüksektir. 
Eşeyli üremede gerçekleşen döllenme ve mayoz bölün-
me gibi olaylar kalıtsal çeşitliliğin en temel sebebidir. 

Aşağıda, çiçekli bitkilerin eşeyli üreme döngüsünde 
gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylardan 
hangisi oluşacak yeni bireylerin değişen koşullara 
uyum yeteneğini artırıcı etki yapar?

A) Erkek organın tepeciğinde mikrosporların oluşması
B) Uygun koşullarda tohumun çimlenip yeni bireyin oluşması
C) Tohumun meyve aracılığı ile uzak coğrafi alanlara ya-

yılması
D) Sperm çekirdeği ile polar çekirdeklerin döllenerek en-

dospermin oluşması
E) Polendeki üretken (generatif) çekirdeğin sperm çekir-

deklerine dönüşmesi

Büyüme hızı

Oksin yoğunluğu

Kök

En
ge

lle
m

e
H

ız
la

nm
a

G
övde

Tom
urcuk

0

1
2

3

4

5

6

7

8
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Virüslere karşı geliştirilen aşılardan biri de mRNA aşısıdır. 
mRNA aşısı, bir virüsün kendi proteinlerini oluşturmak 
için kullandığı RNA'nın sentetik bir versiyonunu içerir. 
Bu sentetik RNA, tüm virüsü üretebilecek bilgiye sahip 
değildir. Bu RNA’lar vücutta virüse karşı bağışıklık yanıtı 
oluşturabilecek bir veya birkaç tane virüs proteininin 
üretilmesini sağlar. Üretilen virüs proteinleri bağışıklık 
sistemi tarafından antijen olarak algılanır ve bu antijenlere 
karşı antikor oluşturularak bağışıklık kazanılır.

Bu aşılar genellikle aşağıdaki gibi etkinlik gösterir.
I. Biyoteknolojik yöntemlerle üretilen mRNA aşısı sağlıklı 

kişiye enjekte edilir.
II. mRNA insan hücrelerine girer ve hücrelerdeki 

ribozomlar tarafından okunur.
III. Aşılanmış bireyin ribozomları virüse ait proteinleri 

üretmeye başlar. 
IV. Üretilen virüs proteinleri akyuvarlar tarafından antijen 

olarak algılanır ve bağışıklık yanıtı oluşur. 
V. Bağışıklık yanıtı hem hafıza hücrelerinin oluşması hem 

de uygun antikorların üretilmesi şeklinde gerçekleşir. 
VI. Böylece birey bağışıklık kazanmış olur.

Bu ifadeler dikkate alındığında aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) Virüs proteinleri, insan hücrelerine ait ribozomlar 
tarafından üretilmiştir. 

B) Aşılama sonrası oluşan hafıza hücreleri, bireyin 
bağışıklık kazanmasını sağlar.

C) mRNA aşılarının başarılı olmasının temelinde genetik 
bilginin evrenselliği yatmaktadır.

D) Bir mRNA’nın farklı ribozomlar tarafından okunması ile 
virüse ait farklı proteinler üretilir. 

E) Aşılanan insanların kan serumunda bir süre sonra 
virüse karşı etkili özgün antikorlara rastlanır. 

Fen Bilimleri Testi Sonu.
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39. 40. Aşağıdaki şekilde bir polipeptit sentezi sırasında gerçek-
leşen bazı olaylar gösterilmiştir.

Buna göre, X ve Y olayları ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) X, DNA’dan mRNA’ nın sentezlendiği transkripsiyondur.
B) X ve Y sırasında ortamda bulunan nükleotit miktarı 

azalır.
C) Y, mRNA’daki bilgiye göre polipeptitin sentezlendiği 

translasyondur.
D) Tüm canlılarda protein sentezi sırasında X ve Y ger-

çekleşir.
E) mRNA tekrar tekrar kullanılarak  aynı çeşit polipeptit 

sentezlenebilir.

X

Y

DNA

mRNA

Polipeptit



EDEBİYAT-SOSYAL BİLİMLER

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

2.

3.

4.

Gönül sözcüğü kültürümüzde çok önemlidir. Bu sözcü-

ğü birçok durumu anlatmak için deyimlerde kullanmışız. 

Eğer gönlünü almak demişseniz kırdığınız birini güzel 

bir davranışla hoşnut etmişsinizdir. Gönlünü avutmak 

demişseniz can sıkıntısından dolayı oyalanmayı kast 

etmişsinizdir. Gönlünü eğlendirmek demişseniz geçici 

bir ilgi ve hevesle hoşça vakit geçirmişsinizdir. Gönül 

açmak demişseniz birinin iç sıkıntısını gidermişsiniz-

dir. Gönlünü yakmak demişseniz birini aşırı derecede 

etkilemiş, sarsmışsınızdır.     

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi 
yanlış kullanılmıştır?

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

Her ülkeden, kültürden bazen çeviri bazen aslından 
seyahatname okumaya çalışıyorum. Bu süreçte klasik 
yahut modern epey seyahatname okudum yahut incele-
dim. Fakat özellikle Evliya Çelebi okuduktan sonra türe 
olan ilgimde bir düşüş oldu ister istemez. Evliya Çelebi, 
çıtayı o kadar yükseğe koyuyor ki bir aşılamazlık hissi 
bütün zihninizi esir alıyor. Bunu yazarken diğer önemli 
seyahatnameleri değersizleştirmeye çalışmıyorum, Ev-
liya Çelebi’nin ne kadar büyük bir iş başarmış olduğunu 
anlatmaya çalışıyorum. Bugün yeni kabul ettiğimiz an-
latım tekniklerinin üç yüz yıl öncesinden bize tebessüm 
ettiğini görmek şaşırtıyor beni. Ayrıca Türkçeye herkes-
ten daha hâkim olduğu için kendi dilimin en mahrem 
yerlerini keşfediyorum. Onu okumanın en güzel yanı 
herhangi bir yerden başlanıp okunabilmesi. Bu yüzden 
on ciltlik seri, gözümde hiç büyümüyor.

Bu parçadan hareketle Evliya Çelebi’nin Seyahatna-
me’siyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Aynı türdeki eserler içinde farklı bir yerde durmak-
tadır.

B) Okuyucusuna bütüncül okuma dışında da keyif ver-
mektedir.

C) İfade edilişinde günümüz biçimlerini kullanmaktadır.
D) Kullandığı dil, gün yüzüne çıkmamış sözcükler içer-

mektedir.
E) Benzer eserlerin yazılmasına engel oluşturmaktadır.

Yayıncılık sektörünün veya kültür endüstrisinin değil bir 
derdin, bir davanın parçası ve taşıyıcısı olmak istiyoruz. 
Kitaplarımızı buna göre seçtik, seçiyoruz. Her türlü tica-
ri kaygının uzağındayız. Ancak ileride ne olur, bilemem. 
Bugün için bu böyledir. Hünerden, emekten, bütünlükten 
yanayız. İşini en güzel şekilde yapıp geri çekilen isimleri 
savunuyoruz. Yamalı bohça gibi bir kataloğumuz hiçbir 
zaman olmayacak. İlk kitapları özellikle şairlerden seç-
tik. Çünkü şiir, milletimizin kurucu unsurlarından biridir. 
Fakat şiir ağırlıklı bir yayın düşünmüyoruz. Genç ka-
lemlerin ilk eserlerini yayımlamak öncelikli vazifelerimiz 
arasında yer alıyor. Bunu adam toplamak adına değil, 
edebiyatımıza yeni isimler ve eserler kazandırmak için 
yapacağız. Seçkin bir toplum oluşturmak, millet hayatı-
na katkı sağlamak ve medeniyetimizi sağlamlaştırmak 
gayesiyle yola çıkmış bulunuyoruz.

Bu parçadaki altı çizili bağlaçların kullanımı,
I. Planlamada gelişecek bir olumsuzluğu göstermek
II. Beklentinin tersinin gerçekleşeceğini belirtmek
III. Değişebilecek bir bakış açısını dile getirmek

amaçlarından hangilerine hizmet eder?

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

             D) Yalnız II                   E) Yalnız III

I

II

III

IV

V

El âriftir, yokla kendi kendini
Dağıtırlar tuzağını, fendini
Alçaklarda otur, gözet kendini
Katı yükseklerden uçucu olma.

Bu dörtlük, içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden 
hangisine örnek verilebilir?

A) Epik   B) Didaktik    C) Lirik     D) Satirik    E) Pastoral
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5. 

6. 

7. 

8. 

Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.
Gece; bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle.

Yukarıdaki şiirle ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Birinci mısrada telmih sanatı vardır.
B) Üçüncü mısrada teşhis sanatı vardır. 
C) Dörtlüğün bütününde tenasüp sanatı vardır.
D) Dörtlükte “I” sesiyle aliterasyon yapılmıştır.
E) Gül kelimesi ile tevriye yapılmıştır.

Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne hâlden anlayan bulunur;
Ah aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur...

Ve gönül Tanrı'sına der ki:
- Pervam yok verdiğin elemden;
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden!

Yukarıda verilen şiirle ilgili hangisi söylenemez?

A) Modern şiir geleneğinin etkisiyle yazılmıştır.
B) Kişileştirme yapılmıştır.
C) Tema olarak her şeye karşın yaşamanın güzelliği 

işlenmiştir.
D) İmgelerle yüklü bir anlatım vardır.
E) Ahenk unsurlarından yararlanılmamıştır.

I. Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser 
olarak kabul edilir, mesnevi nazım şekli ile yazılmıştır.

II. Şiirlerde ulusal ögeler (ölçü, nazım biçimi, yarım uyak) 
ile İslamiyet'in etkisiyle gelen yabancı ögeler (din ve 
tasavvuf konuları, yabancı sözcükler) bir arada kulla-
nılmıştır.

III. Türk boyları ve coğrafyası ile Türklerin örf ve gelenek-
leri hakkında çok önemli bilgiler vardır.

IV. Eser; adaleti, aklı, saadeti ve devleti temsil eden kah-
ramanlar üzerinden insanın iki dünyada da mutlu ola-
bilme yollarını anlatır.

V. Yazar, Türkçe kelimelerin karşılıklarını göstermiş ve 
bunu halk dilinden derlediği örneklerle açıklamıştır.

Geçiş Dönemi eserleriyle ilgili yukarıda verilen bilgiler 
ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? 

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

                         1.
Ben gidersem sazım sen kal dünyada
Gizli sırlarımı aşikâr etme
Lal olsun dillerin söyleme yâda
Garip bülbül gibi ah u zar etme
                         2.
Emrah der ki düştüm dile
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz

Yukarıdaki şiirleri inceleyen bir öğrenci bu şiirlerle 
ilgili aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur.

I. Birinci şiir ile ikinci şiir aynı geleneğe aittir.
II. Her iki şiirin de redif ve kafiye örgüsü bulunmaktadır.
III. Birinci şiir ile ikinci şiirin ölçüleri farklıdır.
IV. Her iki şiir de ait olduğu şiirlerin ilk dörtlükleridir.
V. Birinci şiirde yarım, ikinci şiirde de zengin kafiye 

vardır.

Buna göre, öğrenci hangi tespitlerde hata yapmıştır?

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

                D) II ve III                   E) III ve V



Diğer sayfaya geçiniz.25

“Üniversiteye Yolculuk” Projesi

YKS SON PROVA 2021 - AYT /
EDEBİYAT-SOSYAL BİLİMLER

9. 

10. 

11. 

12. 

XVII. yüzyıl divan edebiyatının ünlü şairidir. Sert kişi-
liği, sivri dili onu döneminin en büyük hiciv şairi yap-
mış; zamanın vezirlerinden Bayram Paşa'yı, hatta 
IV. Murat'ı hicveden şiirleri, hayatına mal olmuştur. 
Övgüleri de yergileri de abartılıdır. Gösterişli, ağır bir 
dili vardır. Kasideleriyle dikkati çeken şairin Türkçe 
ve Farsça divanlarından başka, hicivlerini topladığı 
- - - -  adlı bir eseri vardır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilebilir?

A) Hüsnü Aşk
B) Sihâm-ı Kazâ
C) Şikâyetname
D) Beng ü Bade
E) Risâletü'n Nushiyye

Benden mi bana bu elem
Aşktan mı yoksa derd ü gam?
Bunca bela cevr ü sitem
Bilsem nedendir bilmezem.

Klasik (divan) şiirimizin ilk temsilcilerinden olan 
Âşık Paşa’ya ait yukarıdaki dörtlük için hangisi 
söylenemez?

A) Divan edebiyatı biçim özelliklerine uygun olarak 
yazılmıştır.

B) Halk edebiyatından etkilenilmiştir.
C) Tenasüp sanatı yapılmıştır.
D) Divan edebiyatı mazmunlarından yararlanılmıştır.
E) "b" harfi tekrarlanarak aliterasyon yapılmıştır.

Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangi-
sinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Selçuklu Şehnamesi - Hoca Dehhânî
B) Hadikatü’s Süada - Fuzûlî
C) İskendername - Âşık Paşa
D) Divan-ı Kebir - Mevlana
E) Keşfü’z Zunun - Kâtip Çelebi

Edebiyatımızda ordunun savaşlarını, askerin kahraman-
lıklarını, zaferleri şiir veya nesir şeklinde anlatan eserle-
re ---- , kasidelerin nesip ve teşbib gibi bölümlerinde kış 
mevsiminin betimlendiği kasidelere ---- , Osmanlı Döne-
mi Türk edebiyatında şenlikler hakkında yazılan edebî 
metinlerin genel adına ----  denir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kav-
ramlar getirilmelidir?

A) Gazavatname – Ramazaniyye - Şitaiye
B) Surname – Şitaiye - Ramazâniyye
C) Sulhiyye – Şitaiye - Surname
D) Surname – Şitaiye - Bahariyye
E) Gazavatname – Şitaiye - Surname 
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13. 

14. 

15. 

16. 

I. Romana determinizm anlayışını getirmiştir.
II. Her şeye kuşkuyla bakmayı ilke edinmiştir.
III. Makineyi ve hızı sanata sokmuş, hayattaki her şeyi 

hızla açıklamıştır.
IV. Daha çok empresyonizme tepki olarak doğmuş ve 

kendini resim alanında göstermiştir.

Yukarıdaki cümlelerde edebiyat akımlarının hangi-
sinden söz edilmemiştir?

A) Sürrealizm              B) Fütürizm        C) Kübizm

               D) Natüralizm              E) Dadaizm

Vatan ve millet konulu tiyatrolarında da tarihî içeriğe sa-
hip olan romanlarında da aşk önemli bir yer tutar. Tarihî 
içeriğe sahip bir romanında Adil Giray ile Perihan’ın aşkı, 
yine tarihî içeriğe sahip bir tiyatro eserinde İslam Bey ile 
Zekiye’nin aşkını ön plana çıkarmıştır. Başka bir roma-
nında Ali Bey ile Mehpeyker’in arasındaki aşk, romanın 
geneline yayılmıştır. 

Bu parçada hakkında bilgiler verilen sanatçı, aşağıda-
ki eserlerden hangisinin yazarıdır?

A) Karabibik
B) Araba Sevdası
C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
D) Celaleddin Harzemşah
E) Felatun Bey ile Rakım Efendi

Pir Sultan Abdal’ım dünya durulmaz
Gitti giden ömür geri dönülmez
Gözlerim de Şah yolundan ayrılmaz
Ben de bu yayladan Şah'a giderim.

                                              
Yukarıda kısa bir örneği verilen Alevi - Bektaşi ede-
biyatı; gelenekleri, anlatım biçimi, terminolojisi, alaycı 
edası ve kendine has icrasıyla özgün bir edebiyattır. 

Buna göre, aşağıdaki şairlerden hangisi bu çerçe-
vede değerlendirilemez?

A) Kaygusuz Abdal
B) Nesîmî
C) Hatâyî
D) Kul Himmet
E) Kayıkçı Kul Mustafa

Aşkın verdiği mutluluğu, sıkıntıyı, 
sevgiliye karşı yakarışları içli biçimde 
anlatan gazellerdir.

Siyer

Kadını ve aşkın zevklerini konu alan 
zarif ve çapkın bir anlatımla söylen-
miş gazellerdir.

Hikemî 
gazel

Hz. Muhammed’in doğumu başta 
olmak üzere hayatı, mucizeleri ve 
gazalarını anlatan eserlerdir.

Tegazzül

Kasidede şairin aşk ve eğlence ile 
duygularını dile getirdiği, gazel söy-
lediği bölümdür.

Musammat 
gazel

Dize ortalarında iç uyak bulunan 
ve genellikle aruzun iki eşit parça-
ya bölünebilen kalıplarıyla yazılan 
gazellerdir.

Şuhane 
gazel

Âşıkane 
gazel
Rindane 
gazel
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19. 

20. 

1950 yılından sonraki Türk edebiyatının en önemli 
tiyatro yazarlarındandır. Türk tiyatrosunun Shakes-
peare’i olarak anılır. Devlet sanatçısı unvanı da alan 
----  eserlerinin konularını tarihten, mitolojiden ve ha-
yatın içinden seçmiştir. Atçalı Kel Mehmet adlı oyu-
nuyla 1970 yılında TRT Başarı Ödülü'nü alan tiyatro 
yazarı, tarihî konuları işleyen eserler de yazmıştır. 
“Tiyatro bence tarihin sustuğu yerde başlar.” cüm-
lesiyle tarihî konulara bakışı hakkında bize ipuçları 
vermiş, bu konuda Kösem Sultan, Cem Sultan, Deli 
İbrahim, IV. Murat, Genç Osman gibi tarihî konularda 
tiyatro yazan ----  ile benzerlik göstermiştir.  

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla 
hangi tiyatro yazarlarının adı getirilmelidir?

A) Orhan Asena- Turan Oflazoğlu
B) Turgut Özakman- Recep Bilginer
C) Necati Cumalı- Turan Oflazoğlu
D) Necati Cumalı- Güngör Dilmen
E) Orhan Asena- Haldun Taner

Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun edebiyatı ile 
ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?

A) Şiirde aruz ölçüsünü başarıyla uygulamışlardır.
B) Şiirde özellikle romantizm akımından etkilenmişlerdir.
C) Roman alanında Mehmet Rauf dönemin en başarılı 

ismidir.
D) Şairlerin birçoğu toplumcu çizgide şiirler yazmıştır.
E) Şekil özellikleri üzerinde divan şiiri etkilidir.

Aşağıdakilerin hangisinde Millî Mücadele'yi konu 
edinen eserlerle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

Gazetenin bir köşesindeki “Trabzon ve Uzun Sokak” 
adlı haber, muhabirin dikkatini çekmişti. “Trabzon’a 
gitmeliyim.” dedi ve ajansından müsaade isteyip ka-
merasını, fotoğraf makinesini alıp kendini Trabzon’un 
Uzun Sokak’ında buldu. Uzun Sokak’ın tarihi hakkın-
da araştırma yaptı önce. Notlar aldı defterine. Sonra 
uzun yıllar orada esnaflık yapan insanlarla görüştü. 
Onların ses kayıtlarını aldı, sokağın bol bol fotoğra-
fını çekti. Sonra kaldığı otelde topladığı tüm bilgileri 
belli bir düzen içinde yazı dizisi hâline getirdi. Çektiği 
fotoğrafları, edindiği tarihî bilgileri, halkla ve esnafla 
yaptığı görüşmeleri serpiştirdi yazısına. Uzun soluklu 
bir yazı çıktı ortaya. Ajansına yolladığı bu metin, yazı 
dizisi olarak yayımlandı gazetesinde.  

Parçada bahsi geçen muhabirin, Uzun Sokak ile 
ilgili kaleme aldığı yazısının türü nedir?

A) Fıkra                   B) Makale             C) Gezi yazısı

               D) Röportaj                 E) Haber yazısı

Ateşten Gömlek: Halide Edip Adıvar tarafından yazı-
lan eser, Kurtuluş Savaşı'nı işleyen ilk roman olarak 
kabul edilmektedir.

Sodom Gomore: Yakup Kadri Karaosmanoğlu tara-
fından yazılan eserde mütareke döneminin İstanbul’u 
işlenmiştir.

Halas: Tarık Buğra tarafından yazılan eserde İzmir’in 
işgali üzerinden kurtuluş mücadelesi işlenmiştir.

Kutsal İsyan: Hasan İzzettin Dinamo tarafından yazı-
lan eser, Türk edebiyatında Millî Mücadele'yi işleyen en 
uzun ve kapsamlı romanlardan biri kabul edilmektedir. 

Kalpaklılar: Samim Kocagöz tarafından yazılan eser, 
İzmir’in işgali ile başlayan Millî Mücadele'yi Kuvayı 
milliye ekseninde anlatır.

A)

B)

C)

D)

E)
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21. 

22. 
24. 

23. Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Orhan Veli ve 
Bedri Rahmi’nin katılacağı temsilî bir şiir meclisinde 
temanın “İstanbul” olmasına karar verilmiştir. 

Böyle bir temsilî mecliste hangi şiirler, zıt duygula-
rı ifade etmek için kullanılmış olabilir?

A) Sis - Bir Başka Tepeden
B) Canım İstanbul - Bir Başka Tepeden
C) İstanbul’u Dinliyorum - İstanbul Destanı
D) Bir Başka Tepeden - İstanbul Destanı
E) Canım İstanbul - İstanbul’u Dinliyorum

O sahibinin sesi gramofonlarda çalınan şey
incecik melankolisiymiş yalnızlığının
intihar karası bir faytona binmiş geçerken ablam
caddelerinden ölümler aşkı Pera'nın.

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurul-
duğunda yukarıdaki dizelerin hangi şair tarafından 
yazıldığı söylenebilir?

A) Melih Cevdet Anday
B) Enver Gökçe
C) Kemalettin Kamu
D) Ece Ayhan
E) Behçet Kemal Çağlar

Modernist yazar; gerçekten, düşten, bilinç ve bilinçaltından 
beslenerek eserlerini biçimlendirir. Toplumcu gerçekçi ya-
zar ise daha çok sınıf çatışmaları ve toplumsal değişimler-
le ilgilenir.

Bu parçadan hareketle aşağıda verilen eserlerden han-
gisi farklı duyarlılıklar çerçevesinde oluşturulmuştur?

A) Bir Gün Tek Başına
B) Tutunamayanlar
C) Aylak Adam
D) Buzul Çağının Virüsü
E) Ölmeye Yatmak

Öykü yazarları, eserlerini vücuda getirirken çeşitli anlatım 
teknikleri kullanırlar. Bunlardan biri - - - -  tekniğidir. Öykü-
cüler bu teknikle kahramanın kafasının içini okuyucuya 
doğrudan doğruya yansıtma, bilinci bağımsız bir şekilde 
okura sunma; derin psikolojik çözümlemeleri, insanın kar-
maşık iç dünyasını kurallara pek de bağlı kalmadan aktar-
ma amacı taşırlar. Sık kullanılan bir diğer teknik ise ---- 
tekniğidir. Öykücüler bu teknikle anlatılanları okuyucunun 
kafasında canlandırabilme, okuru olayın içine çekebilme 
amacı taşırlar. Bunu yapabilmek için de olayları, kahra-
manları, zamanı ve mekânı bir bütün olarak sunarlar. 

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla 
hangi anlatım teknikleri getirilmelidir? 

A) İç diyalog - Geriye dönüş
B) Bilinç akışı -  Anlatma
C) Özetleme - Gösterme
D) Anlatma - İç monolog
E) Diyalog - Bilinç akışı
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26.

27.

28.

(…) Devleti’nin en önemli gelir kaynağı nedir?
(…) Devleti’nin denizlerde üstünlük kurmasının sağla-
yacağı avantaj ne olabilir?
(…) Devleti’ne yapılan göçler, ülkenin demografik ya-
pısını nasıl etkileyecektir?

Bu sorular, (…) Devleti’nin temelde hangi özelliği-
nin sonucu ortaya çıkmış olabilir?

A) Ekonomik             B) Coğrafi             C) Siyasi

                  D) Sosyal                E) Askeri

Türkiye Selçuklularında görülen gelişmelerden bazı-
ları şunlardır.
• Altın ve gümüş paralar bastırmak
• Kervansaraylar kurmak
• Sigorta sistemi uygulayarak yabancı tüccarlara ko-

laylık sağlamak

Buna göre, Türkiye Selçuklularıyla ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Tarım ve hayvancılığa önem verdiğine
B) Dış politikada başarılı olduğuna
C) Ekonominin dışa bağımlı hâle geldiğine
D) Paranın değerinin çok yüksek olduğuna
E) Ülke ekonomisinin ticarete dayandığına

Kaynağını İsviçre’den alan Türk Medeni Kanunu ile ülke 
içinde din ve mezhep ayrımından kaynaklanan hukuki 
farklılıklar, kadın ve erkek arasındaki sosyal eşitsizlikler 
sona ermiştir. 

Buna göre Türk Medeni Kanunu'nun,
I.   Laiklik 
II.  Halkçılık
III. Cumhuriyetçilik   

ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I                   B) Yalnız II           C) Yalnız IIII      

                   D) I ve II                  E) I ve III

I. Orhan Bey döneminde Karesioğulları Beyliği’ne son ve-
rilerek Balıkesir ve Çanakkale çevresi ele geçirilmiştir.

II. I. Murat döneminde Germiyanoğulları’ndan çeyiz yoluy-
la Kütahya ve çevresi alınmış, Hamitoğulları’ndan Ak-
şehir, Beyşehir, Isparta çevresi para ile satın alınmıştır.

III. Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu beyliklerine son 
verilmiştir.

Bu ifadelerden hareketle XIV. yy.da Osmanlı Devleti’nin 
Anadolu politikası hakkında aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Orhan Bey döneminde Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni 
sağlama yolunda adım atılmıştır.

B) I. Murat döneminde barışçıl yollarla Anadolu’da Os-
manlı sınırları genişletilmiştir.

C) Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlının Anadolu bey-
liklerine karşı izlediği politikada değişiklik yaşanmıştır.

D) Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı Devleti’nin Ana-
dolu’daki sınırları genişletilmiştir. 

E) Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağla-
ma faaliyetleri Ankara Savaşı ile son bulmuştur.
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Fatih’ten önce veziriazamlık ve beylerbeyliği gibi 
önemli görevlere nüfuzlu Türkmen ailelerine mensup
kişiler getiriliyordu. Bunlardan bazıları bulunduğu yer 
ve makamda mensup olduğu boy veya aileden güç
alarak nüfuz kazanabiliyordu. Bu durumun yarata-
bileceği olumsuzlukların önüne geçmek isteyen Fa-
tih, padişahın otoritesini sağlamlaştırmak ve bütün 
gücün padişahın iradesinde toplanmasını sağlamak  
amacıyla bazı önlemler aldı.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Fatih’in aldı-
ğı önlemlerden biridir?

A) Tahta çıkan hükümdarın kardeşlerini idam edebi-
leceğini kanunlaştırmak

B) Devşirme sisteminden yetişenleri veziriazamlık, ve-
zirlik, beylerbeylik gibi yüksek görevlere getirmek

C) Divanıhümayun’a padişahların başkanlık etme 
usulüne son vererek bu yetkiyi veziriazama dev-
retmek

D) Müsadere uygulamasıyla yüksek derecede görev 
yapanların ölümleri hâlinde mallarına el koyarak 
bunları hazineye intikal ettirmek 

E) Kanunname-i Âli Osman’ı hazırlamak

Avrupa tarihinin en uzun ve yıkıcı savaşlarından biri olan 
Otuz Yıl Savaşları sonrasında Katolik kilisesi parçalan-
mış, savaş sonunda imzalanan Westphalia (Vestfalya) 
Antlaşması ile halka mezhep özgürlüğü tanınmıştır. Al-
man coğrafyası kesin olarak bölünmüş, birçok prenslik 
kurulmuştur. Bunlardan biri de Prusya Prensliği’dir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Avrupa’nın mezhep birliği bozulmuştur.
B) Halk, yönetimde söz sahibi olmuştur.
C) Laik bir devlet anlayışı doğmuştur. 
D) Günümüz Almanyasının temeli atılmıştır.
E) Avrupa’da güç dengesi değişmiştir.

31. 1839'da hazırlanan Tanzimat Fermanı yönetim konu-
sunda bir değişiklik getirmemekle birlikte tüm Osmanlı 
halkına can ve mal güvenliği gibi bazı haklar tanımıştır. 
Vergi ve askerlik konularında belirli yenilikler getirmiştir. 
Bu belge, padişah tarafından tek taraflı olarak verilen 
bazı temel hakları içermektedir.

Bu parçadan hareketle Tanzimat Fermanı ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Genel nitelikte bir belgedir.
B) Avrupalı devletlerin baskısı sonucu ortaya çıkmıştır.
C) Eşitlik ilkesi yerleşmeye başlamıştır.
D) Osmanlı halkının temel sorumluluklarına düzenle-

me getirilmiştir.  
E) Bazı kişi hakları hukuk güvencesine alınmıştır.

32. Wilson İlkeleri:
• Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Osmanlı egemen-

liği sağlanacak.
• Türklerin çoğunlukta olmadığı yerlerde her millet kendi-

ni yönetme hakkı elde edecek.
Misakımillî Kararları:
I. Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nı 

imzaladığı (30 Ekim 1918) tarihte düşman işgaline uğ-
ramamış yerler bir bütündür, bölünemez.

II. Halkın oyu ile anavatana katılan üç sancak; Kars, Ar-
dahan ve Batum’da gerekirse yine halk oylamasına 
başvurulabilir.

III. Batı Trakya’nın durumu halkın serbestçe vereceği oya 
göre belirlenmelidir.

Buna göre, Wilson İlkeleri ile Misakımillî kararlarının 
örtüştüğü maddeler aşağıdakilerden hangisinde ve-
rilmiştir?

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

                   D) II ve III                 E) I, II ve III 
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Yeryüzünde bitki örtüsünün farklılık göstermesinin 
en önemli nedenlerinden biri de iklim özelliklerinin 
değişmesidir.

Millî Mücadele yürütülürken görüş ayrılıklarına düşerek 
bir iç mücadeleye girmek kurtuluşu geciktirebilirdi. Çün-
kü bir milletin kaderini tayin eden savaşlarda topyekûn 
mücadele gereklidir. Bu yüzden saltanat yanlılarının da 
mücadeleye katılımını sağlama çabalarında bulunul-
muştur.                                                                                                                                   

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde alınan aşa-
ğıdaki kararlardan hangisi bu çabanın kanıtıdır?

A) Padişah ve halifenin durumu daha sonra TBMM 
tarafından belirlenecektir.

B) TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur.
C) Ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.
D) Manda ve himaye kabul edilemez.
E) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı 

kurtaracaktır.

"Efendiler, biz hayat ve istiklâl isteyen bir milletiz. Yalnız 
ve ancak bunun için hayatımızı hiç düşünmeden feda 
ederiz."
Atatürk bu sözü ile yeni Türk devletinin dış politi-
kadaki temel amacı olarak aşağıdakilerden hangi-
sinin önemini vurgulamıştır?
                                                                                                                                                                          
A) Bölgesel barış                                                                                                                                                               
B) Yayılmacı politikalar                                                                                                                                     
C) Ekonomik ilişkiler                                                                                                                                      
D) Millî bağımsızlık                                                                                                                                                                  
E) Kültürel ortaklıklar

Yukarıdaki grafikte gösterilen iklim şartlarında olu-
şabilecek bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tropikal yağmur ormanları
B) Karışık ormanlar
C) Yaprağını döken ağaçlardan oluşan ormanlar
D) İğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar
E) Savan
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Bir hastalığın veya enfeksiyon etkeninin ülkelerde, kı-
talarda, hatta tüm dünya gibi çok geniş bir alanda ya-
yılım göstermesine "salgın" denir. 

Dünyada böyle bir durumun görülmesi durumunda 
salgın ilan edecek örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleşmiş Milletler (UN)
B) Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN)
C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
E) Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace)
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Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen ve 
üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin 
çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Her bir birey yaşadığı 
yere ve yaşam şekline göre atmosfere farklı miktarda 
karbon salınımına neden olur.

Yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerden hangisinde 
yaşayan insanların karbon ayak izi daha fazladır?

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

I

II

III

IV V

Dünyada gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler ara-
sında hem ekonomik hem de sosyokültürel açıdan birta-
kım farklılıklar bulunmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin 
özelliklerinden biridir?

A) Nüfus artış hızları yüksektir.
B) Tarımda modern yöntemler kullanılır.
C) Altyapı hizmetleri gelişmiştir.
D) Nitelikli iş gücü fazladır.
E) Okuryazarlık oranı yüksektir.

2013 yılında Çin tarafından tanıtılan “Bir Kuşak Bir Yol 
Projesi”, İpek Yolu güzergâhında olan ülkelerin Batı’ya 
ekonomik atılım hamlesi olarak değerlendirilmektedir. 
Projede Pekin’den Londra’ya kesintisiz demir yolu 
bağlantısı hedeflenmektedir.

Haritada gösterilen İpek Demir Yolu bağlantısı 
aşağıdaki ülkelerin hangisinden geçmemektedir?

A) Türkmenistan
B) Gürcistan
C) Almanya
D) Bulgaristan
E) Fransa

Geleceğin ekonomisi, değişen dünyamızda bugünden 
çok farklı olacaktır. Küreselleşme ve yüksek teknolo-
jilere bağlı olarak ticari örgütlenme artacak, dünya 
büyük bir pazar hâline gelecektir. Yeni sisteme ayak 
uyduran firmalar ve ülkeler, gelişimlerini devam etti-
rirken bunu sağlayamayanlarda küreselleşmeye bağlı 
olarak işsizlik ve yoksulluk artacaktır.

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi geleceğin 
dünyasının belirleyici unsurlarından biri değildir?

A) Eğitim, yaşam boyu öğrenme ile sağlanır.
B) Araştırma Geliştirme (AR-GE) çalışmaları önemlidir. 
C) Teknolojiyi belirleyen faktör makineleşmedir.
D) Küresel üretim ve rekabet alanı vardır.
E) Bilgi, yenilik ve icatlar büyümeyi belirler.
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Mısır Medeniyeti ilgili bir proje ödevi hazırlayan Ege, 
projesinde Mısır Medeniyeti'nin, İlk Çağ’ın önemli uy-
garlıklarından biri olduğunu;  Mısırlıların öldükten son-
ra dirilmeye inandıkları için ölülerini mumyaladıklarını, 
ölülerini eşyaları ile anıt mezarlara gömdüklerini belirt-
miştir. Nil Irmağı’nın taşmasıyla, bozulan sınırları ye-
niden belirlemek amacıyla hesaplamalar yaptıklarına 
değinmiştir. Mısırlıların, Dünya’nın Güneş ekseni etra-
fında hareketini göz önünde bulundurarak bir yılı 365 
gün olarak hesapladığını, Firavunların her sözünün ka-
nun olarak kabul edildiğini ortaya koymuştur.

Buna göre Ege’nin proje ödevinin sonuç kısmında, 
Mısır Medeniyeti'nin aşağıdaki alanların hangisinde 
gelişme gösterdiğinden söz etmesi beklenemez?

A) Mimari                 B) Matematik           C) Tıp

                   D) Hukuk            E) Astronomi

Orta Asya’da Avar egemenliğinin sona ermesiyle 
Hun ve Ogur Türkleri tarafından kurulan, zamanla Hı-
ristiyanlığı ve Müslümanlığı kabul eden Türk devleti 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırgızlar     B) II. Kök Türkler       C) Bulgarlar

              D) Uygurlar                   E) Hazarlar

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi’nde orta-
ya çıkan gelişmelerden biri değildir?

A) Çinlilerle Talas Savaşı’nın yapılması
B) Arap milliyetçiliği politikasının terk edilmesi
C) Türklerin devlet kademelerinde görevlendirilmesi
D) Beytü’l-Hikme’nin kurulması
E) Şuubiye Hareketi'nin ortaya çıkması 

Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında gaza-cihat politikasıyla 
hareket etmekteydi. Özellikle I. Murat döneminde Rume-
li’de sınırlar genişlerken gayrimüslim nüfus artmaktaydı. 
Rumeli’de fetih hareketleri devam ederken günden güne 
Türk- Müslüman asker sayısı da azalmaktaydı. 

Fetih politikasını devam ettirmek isteyen Osmanlı 
Devleti I. Murat döneminde asker sorununu nasıl çöz-
meye çalışmıştır?

A) Tımar sistemi ile asker ihtiyacını karşılayarak
B) Pençik sistemi ile gayrimüslim savaş esirlerinden fay-

dalanarak
C) Devşirme sistemi ile Osmanlı gayrimüslim halkından 

asker yetiştirerek
D) Yaya ve müsellem ordusunun asker sayısını artırarak
E) Paralı askerlerden ordular oluşturarak

Osmanlı Devleti, üretim - tüketim dengesini korumayı 
amaçlayan bir ekonomik model oluşturmuştur. Üretim 
miktarı halkın ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. Halkın re-
fahı için tüketiciyi ve üreticiyi koruyucu tedbirler almış, 
üretimden tüketime kadar her sahayı denetim altında 
tutmayı ilke edinmiştir. Üretimde yaşanan aksaklıklar 
yüzünden fiyatlardaki dalgalanmayı önlemek amacıyla 
çarşı ve pazarlardaki fiyatlara müdahale etmek duru-
munda kalmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin çarşı ve 
pazarlardaki ürünlerin fiyatlarını kontrol altında tut-
masını sağlamaya yöneliktir?

A) Narh sistemi      B) Lonca sistemi      C) Vakıf sistemi     

                  D) Fiskalizm            E) Tımar sistemi
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• 1718 Pasarofça Antlaşması’na arabuluculuk yapan 
İngiltere ve Hollanda’nın ekonomik ayrıcalıkları ge-
nişletilmiştir.

• 1739 Belgrad Antlaşması’na arabuluculuk yapan 
Fransa’ya tanınan kapitülasyonlar sürekli hâle getiril-
miştir.

Bu iki durum göz önüne alındığında aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Osmanlı Devleti çıkarlarına uygun antlaşmalar im-
zalamıştır.

B) Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin diplomatik des-
teğinden faydalanmıştır.

C) Avrupalı devletler, Osmanlı toprakları üzerindeki çı-
karlarını sağlamlaştırmıştır.

D) Avrupalı devletler, Osmanlının iç işlerine karışma fır-
satı bulmuştur.

E) Osmanlı Devleti sahip olduğu coğrafi konum gereği 
Avrupalı devletler için cazibe merkezi olmayı sürdür-
müştür.

Fethedilen bölgelerin Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılması 
için Orhan Bey döneminde iskân politikası uygulanmaya 
başlanmıştır. İskân politikası zorunlu ve gönüllü iskân ola-
rak iki türlü yapılmıştır. Zorunlu iskânda konargöçer ve ara-
larında husumet bulunan aileler kullanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu iskânda konargöçer-
lerin kullanılmasının amaçlarından biri değildir?

A) Konargöçerleri yerleşik yaşama geçirmek
B) Konargöçerlerin askere alımlarını kolaylaştırmak 
C) Konargöçerlerden alınan vergilerin toplanmasını kolay-

laştırmak
D) Konargöçerlerin yerleşecekleri bölgelerde uyum sorunu 

yaşamalarını engellemek
E) Konargöçerlerin yaşadığı bölgelerde düzeni sağlamak

Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle yaşadığı ekono-
mik sorunları aşabilmek, fiyatları denetim altına almak, 
karaborsacılığa engel olabilmek için aşağıdakilerden 
hangisini gündeme getirmiştir?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu   
B) Millî Koruma Kanunu                       
C) Tekâlif-i Millîye Emirleri   
D) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı                    
E) Varlık Vergisi Kanunu 

4 Şubat 1919 tarihinde Alemdar gazetesinin yazarlarından 
Refii Cevat (Ulunay), Mustafa Kemal Paşa ile Şişli’deki 
evinde bir görüşme yapar. Mustafa Kemal vatanın istikla-
line nasıl kavuşacağından bahseder…
Cevat Bey: 
_ Paşa'm, millî direniş... Güzel, ama neyle? Hangi askerle, 
hangi silâhla, hangi parayla? Maalesef Paşa'm, kupkuru bir 
çölden farksız oldu bu güzel vatanımız.
Mustafa Kemal: 
_ Öyle görünür Refii Cevat Bey, öyle görünür. Ama çölden 
bir hayat çıkarmak lâzımdır. Çöl sanılan bu âlemde saklı 
ve kuvvetli hayat vardır. O, Türk milletidir. Eksik olan şey 
teşkilâttır. Bu teşkilât organize edilebilirse vatan da millet 
de kurtulur.

Bu parçadan hareketle kurtuluş yolu için atılan en etkili 
ve önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sivas Kongresi
B) Havza Genelgesi
C) Kuvayımilliye’nin kuruluşu
D) Amasya Görüşmesi
E) Erzurum Kongresi

“Yeniçerilere Frenk kıyafeti giydirilecek.” propagandala-
rıyla başlatılan Kabakçı Mustafa İsyanı aşağıdaki pa-
dişahlardan hangisinin tahttan indirilmesine neden 
olmuştur?

A) II. Mahmut          B) III. Selim         C) Sultan Abdulaziz       

             D) II. Abdulhamid            E) III. Mustafa
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Sakin şehirler (cittaslow), hızla küreselleşen ve birbiri-
ne benzeyen şehirlere karşı ortaya çıkmış bir kavramdır.  
Kendine özgü kriterlerle değerlendirilen bu şehir anlayı-
şı ile belirlenen asıl hedef; şehirlerin mimari yapılarını, 
gelenek ve göreneklerini, zanaatlarını, yerel yemeklerini 
ve esnafını korumaktır. Bu şehirlerde insanların rahatça 
gezebilecekleri ve dinlenebilecekleri belirli alanlar trafiğe 
kapatılmaktadır. Hava ve ses kirliliğini önlemek amacıyla 
bisiklet ve fayton kullanımı özendirilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi 2021 itibarıyla Türkiye’de 
bu unvanı almış 18 şehirden biri değildir?

A) İzmir (Seferihisar)
B) Şanlıurfa (Halfeti)
C) Artvin (Şavşat)
D) Bolu (Göynük)
E) Antalya (Alanya)

I. Dünya Savaşı (1914-1918), Avrupa başta olmak üzere 
dünyanın büyük bölümünü etkilemiş ve derin izler bırak-
mıştır. Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun siyasi haritası ye-
niden çizilmiştir. İmparatorluklar dağılmış, topraklarında 
milliyetçilik esasına göre devletler kurulmuştur. 

I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden han-
gisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak verilemez?

A) Polonya             B) Macaristan        C) Litvanya     

            D) Yugoslavya         E) Türkiye Cumhuriyeti

Ülkeler, sahip oldukları doğal kaynaklar ve ekonomik 
yapıları bakımdan beş farklı gruba ayrılır.

Bu tabloya göre aşağıda verilen ülkelerden hangisi-
nin bulunduğu grup yanlıştır?  

I.  Grup Zengin doğal kaynaklara sahip, ekonomik 
bakımdan gelişmiş ülkeler 

II.  Grup Zengin doğal kaynaklara sahip, ekonomik 
bakımdan gelişmekte olan ülkeler

III.  Grup Zengin doğal kaynaklara sahip, ekonomik 
bakımdan geri kalmış ülkeler

IV.  Grup Doğal kaynaklar bakımından yoksul, eko-
nomik bakımdan gelişmiş ülkeler

V.  Grup Doğal kaynaklar bakımından yoksul, eko-
nomik bakımdan yoksul ülkeler

         Yer Aldığı Grup                     Ülke
A)         I.  Grup                            Rusya
B)        II.  Grup                         Kazakistan
C)       III.  Grup                         Moğolistan
D)       IV.  Grup                           Japonya
E)        V.  Grup                              Çad

Şehirlerin fonksiyon (işlevsel) özellikleri, gelişmelerinde 
etkili olduğu gibi küresel etkiye sahip olmalarında da 
önemli rol oynar. Bu fonksiyonlardan bazıları şunlardır.

• Dinî fonksiyon
• Turizm fonksiyonu
• Ticaret fonksiyonu
• İdari fonksiyon

Verilen fonksiyonların tümünü bünyesinde barındı-
ran ve küresel etkiye sahip olan şehir aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Roma                B) New York              C) Mekke     

                  D) Paris                   E) Tokyo
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15.

16.

17.

18.

Aşağıdakilerden hangisi orman tahribatının doğrudan 
ortaya çıkardığı çevre sorunlarından biri değildir?

A) Erozyon riskinin artması 
B) Yeraltı su kaynaklarının azalması
C) Ozon tabakasının incelmesi
D) Sel ve taşkın risklerinin artması
E) Hayvan popülasyonlarının azalması

Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakte-
ristik özelliklerini ve coğrafi alanıyla arasındaki bağlantıyı 
gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret 
tesciliyle kalite, geleneksellik, yerel niteliklere bağlılık özel-
likleri ve üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır. Ül-
kemizde 2021 yılı itibari ile Türk Patent Kurumu tarafından 
tescillenmiş 651 coğrafi işaret bulunmaktadır.

Aşağıdaki tarım ürünlerden hangisi Türkiye’deki 
coğrafi işaretli ürünler içerisinde yer almaz?

A) Isparta gülü
B) Antep fıstığı
C) Malatya kayısısı
D) Bursa şeftalisi
E) Ordu tombul fındığı

250 m

I

II

III

IV

V

KARADENİZ

Kuzey Anadolu Dağları’nın kuzeye bakan yamaçlarında fın-
dık tarımı yapılan bir alan aşağıda izohipslerle gösterilmiştir.

Yükselti arttıkça sıcaklığın düştüğü ve buna bağlı olarak 
da tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin uzadığı bilgi-
sinden yola çıkılırsa haritada verilen noktaların hangi-
sinde tarımı yapılan fındığın daha erken olgunlaşması 
beklenir?

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

Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu 
Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DO-
KAP), Zonguldak-Bartın-Karabük Projesi (ZBK), Konya 
Ovası Projesi (KOP) ve Yeşilırmak Havzası Gelişim Pro-
jesi (YHGP) gibi bölgesel kalkınma çalışmaları yürütül-
mektedir.  

Aşağıdakilerden hangisi bu bölgesel kalkınma proje-
lerinin ortak amaçlarından biri değildir?

A) Yatırımlarla tarımsal verimi artırmak
B) Kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak
C) Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak
D) Yer altı kaynakları potansiyelini ortaya çıkarmak 
E) Bölge dışına yapılan göçleri azaltmak

Ormanların ekolojik, ekono-
mik ve sosyal değeri olmasına 
rağmen dünya çapında orman 
tahribatı endişe verici boyutlara 
ulaşmıştır. Dünya'da her yıl yak-
laşık 13 milyon hektar orman 
tahrip edilmektedir.
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19.

20.

21.

22.

Aşağıdaki grafikte Türkiye’de yıllara göre turizm gelirleri ve 
turist sayısı verilmiştir.

Yalnızca grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuç-
lardan hangisi çıkarılamaz?

A) Turist başına ülkeye bırakılan döviz yıllara göre değiş-
mektedir.

B) En yüksek turizm geliri 2018 yılında elde edilmiştir.
C) Gelen turist sayısında yıldan yıla dalgalanma olmuştur.
D) En düşük turist sayısı ve turizm geliri 2016 yılında ger-

çekleşmiştir.
E) Gelen turist sayısı hiçbir dönem 30 milyonun altına in-

memiştir.

Turizm geliri
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Turizm Geliri Gelen Turist 
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Yukarıda verilen nüfus piramidinin ait olduğu ülkenin 
aşağıdaki politikalardan hangisini uygulaması beklenir?

A) Doğum izinlerini artırarak çalışma süresini kısaltması   
B) Çekirdek aile yapısını özendirmesi     
C) Aile planlaması çalışmalarını desteklemesi
D) Evlilik yaşını yükseltmesi
E) Tek çocuk politikasını benimsemesi 

Küreselleşen ekonomik ortam ve teknolojik gelişmeler, 
dünyada e-ticaret hacminin sürekli artmasını sağlamak-
tadır. Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerine paralel 
olarak e-ticaretin toplam ticaretleri içindeki payı da artmak-
tadır. 2019 yılında gelişmiş ülkelerde toplam perakende 
satışlar içinde e-ticaret satışlarının oranı yüzde 11.1 olarak 
gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran yüz-
de 5.9 olmuştur.

Aşağıda verilen ülkelerin gelişmişlik düzeyleri dikkate 
alındığında hangi ülkede e-ticaret hacminin daha dü-
şük olması beklenir?
     
A) Çin                         B) ABD                C) Japonya               

      D) Almanya                      E) Portekiz 

Türkiye sahip olduğu özel konumu sayesinde enerjinin 
transferi noktasında geçiş bölgesinde yer almaktadır. Bu 
enerji transfer hatlarından bazıları aşağıda verilmiştir: 
• Kerkük - Yumurtalık Petrol Boru Hattı
• Bakü - Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC)
• Bakü - Tiflis - Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı 
• Rusya - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı (Mavi Akım)
• Trans - Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

Aşağıdakilerden hangisi bu hatların Türkiye’ye kazan-
dırdığı bir avantaj değildir?

A) Yeni ekonomik iş birlikleri kurulmuştur.
B) Jeopolitik önemin artması sağlanmıştır.
C) Ulaşım sistemleri çeşitlenmiştir.
D) Tüketilen enerji kaynakları çeşitlenmiştir. 
E) Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi azalmıştır.     
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Filozoflar yaşadıkları dönemin tarihsel ve toplumsal 
koşullarından etkilenmiş ve gerçekliği kendi bakış 
açılarına göre değerlendirmişlerdir. Bu durum filozof-
ların yaptıkları felsefe tanımlarını da farklılaştırmıştır. 
Felsefenin herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir tanı-
mı yoktur. Bununla birlikte filozofların yaptıkları felsefe 
tanımlarında benzer noktalar da vardır. Felsefe tanım-
ları o filozofun felsefeden ne anladığına ilişkin ipuçları 
da verir. Örneğin; Aristoteles felsefeyi “Var olanın ilk 
ilkelerinin ve temellerinin araştırılmasıdır.” diye tanım-
larken El-Kindi “İnsanın gücü ölçüsünde varlığın haki-
katini bilmesidir.” Farabi ise “Var olmaları bakımından 
varlıkların bilinmesidir.” şeklinde tanımlamıştır.

Tanımlardan hareketle filozofların felsefe anlayış-
larındaki benzerliği ifade eden yargı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İnsan yaşamında aklın yol göstericiliğine öncelik 
tanımaları 

B) Varlıkla ilgili bir tür bilgi ya da bilgeliğe ulaşmayı 
amaçlamaları

C) İdeaların bilgisini kavramayı amaç edinmeleri 
D) Toplumsal yaşama ilişkin konuları ele almaları 
E) İnsanı her şeyin ölçüsü kabul etmeleri

İnsanın bütün davranışlarının eyleme dönüşmesini 
sağlayan tek şey, evreni ve içindekileri yaratan Allah’tır. 
İnsanın kendi iradesiyle seçme özelliği yoktur. İnsan 
özgür değildir ve eylemlerinde mecburdur. Dolayısıyla 
davranışlarından sorumlu değildir.

Yukarıda İslam felsefesinde özgürlük problemine 
cevap veren yaklaşımlardan hangisine değinilmek-
tedir?

A) Cebriye
B) Mu’tezile
C) Eş’ariyye
D) Maturidi
E) Hudûs

25.

26.

İyi niyetle yapılmış olması kötü bir eylemi iyi yapamaz. 
En iyi niyetle yapılan kötü bir eylem mazur görülebilir 
ancak bu eylem iyi bir eylem olarak sınıflandırılamaz.
Bu nedenle yalnızca iyi niyet, iyi ve kötünün belirlen-
mesinin ölçütü olamaz.

Bu parçada ahlak anlayışı eleştirilen filozof aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Spinoza             B) Sokrates                  C) Descartes

                D) Platon                 E) Kant

Bir fabrikada erken saatte işbaşı yapan işçilerin verimlili-
ğini artırmak amacıyla bir çalışma yapılır. Bu çalışmada 
bir grup işçinin öğle araları yarım saat artırılırken diğer 
grubun öğle araları yarım saat kısaltılır ve çıkış saatleri 
otuz dakika erkene alınır. Neticede öğle araları uzayan 
işçilerin öğleden sonraki üretim verimliliğinin arttığı göz-
lemlenirken diğerlerinde ise gözle görülür bir üretim dü-
şüklüğü yaşanır. 

Bu çalışma aşağıdaki psikoloji alt dallarından hangi-
sinin konusu olabilir? 

A) Deneysel psikoloji
B) Endüstri psikolojisi
C) Klinik psikoloji
D) Eğitim psikolojisi
E) Gelişim psikolojisi  
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Covid-19 virüsünün yaygınlaşmasıyla birlikte yaşanan 
durumlardan biri de çocukların oyun alanlarının kısıt-
lanması olmuştur. Bu durum tablet, telefon gibi tekno-
lojik araçların normalden fazla kullanılmasına neden 
olmuş ve bazı ebeveynler de çocuklarının bu araçları 
kullanımını serbest bırakmıştır. Ancak bu durum ile-
ride çocuklarda bağımlılık, dikkat dağınıklılığı, sos-
yalleşme karşıtlığı gibi bazı davranış bozukluklarının 
oluşmasına sebep olabilir. Bu ebeveynlerin çocuklara, 
sosyal yaşamda daha eğlenceli bulacakları oyunları 
hatırlatmaları gerekir.

Bu parçada altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Ceza
B) Olumlu pekiştirme
C) Sürekli pekiştireç
D) Olumsuz pekiştirme
E) Aralıklı pekiştireç 

“Gelişen çağda ve artan demografik yapıda hayat 
daha da karmaşık hâl alıyor. Her gün yüzlerce etken 
hayatımızda çeşitli tepkilere karşılık geliyor. Bazen 
ışığı kapattığım hâlde açık mı bıraktım, diyorum. Aynı 
gün elektrik faturasını birkaç gün önce yatırdığım hâl-
de faturayı yatırmış mıydım bu ay, diyorum. Bunlar 
abartılacak davranışlar değil onu da biliyorum fakat bu 
davranışlarımın artmasından da endişe ediyorum.” 
diyen birinin endişe ettiği duruma psikolojide ne 
denir?

A) Depresyon
B) Obsesyon
C) Kaygı bozukluğu
D) Panik atak
E) Hafıza kaybı

29.

30.

Bir sosyolog, kutup bölgelerindeki aile yapısını incele-
mek üzere bölgeye gider ve kısa bir süre orada yaşar. 
Birçok aile bireyi ile görüşen sosyolog, elli sorudan olu-
şan bir çalışma hazırlar ve aile bireylerinden bu çalış-
madaki soruları cevaplamalarını ister. Neticede kutup 
bölgelerinde yaşayan bireylerden hareketle bölge halkı 
aileleri için bir yargıya varır. 

Bu araştırmada sosyolog hangi yöntem ve tekniği 
hiç kullanmamıştır?

A) Gözlem
B) Tümevarım
C) Tümdengelim
D) Görüşme
E) Anket

Birçok kişi neden ülkeler daha fazla para basmıyor soru-
sunu sormuştur. Öncelikle devletler, dolaşıma para so-
kabilmek için bir karşılık göstermek durumundadır.  Yani 
para basabilmek için elinizde (hazinenizde) altın rezervi 
olması gerekir. Para, piyasadaki bolluğu nedeniyle de-
ğerini kaybettiğinde bir ürünün edinilebilmesi için o para 
biriminden daha fazla miktarda harcanması gerekir. Bu 
durumda - - - - ortaya çıkar. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlar-
dan hangisi gelmelidir?

A) Enflasyon
B) Deflasyon
C) Devalüasyon
D) Revalüasyon
E) Evalüasyon     
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Dünyaca ünlü bir yönetmen katıldığı yemek davetinde 
İngiltere Prensi'ni görünce onunla tanışmak için otur-
duğu masadaki arkadaşlarına çok sabırsızlandığını 
ima eder ve masadan kalkıp Prens’in yanına doğru 
gider. Sonuçta onunla tanışır ve gelip sevincini ma-
sadaki arkadaşlarıyla paylaşır. Yönetmenin arkadaş-
larından biri ona serzenişte bulunarak: "Sen buralara 
gelebilmek için bir ömür çalıştın, peki ya o ne yaptı? 
Sadece doğdu!" der.

Bu parçada yönetmene serzenişte bulunan kişinin 
sözlerinden toplumsal statü ile ilgili aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Prens verilmiş statüye, yönetmen ise edinilmiş sta-
tüye sahiptir.

B) Prens kazanılmış statüye, yönetmen ise edinilmiş 
statüye sahiptir.

C) Prens edinilmiş statüye, yönetmen ise kazanılmış 
statüye sahiptir.

D) Hem prens hem de yönetmen verilmiş statüye sa-
hiptir.

E) Hem prens hem de yönetmen kazanılmış statüye 
sahiptir.   

Geçerli bir akıl yürütmede kullanılan terimler akıl yü-
rütme boyunca aynı anlamda kullanılmalıdır. Örneğin, 
“kara” terimi ilk kullanıldığı öncülde renk anlamında kul-
lanılmışsa diğer öncüllerde de bu anlamda kullanılmaya 
devam edilmelidir. 
Buna göre, aynı terime farklı anlamlar yüklenerek 
yapılan akıl yürütme aşağıdaki akıl ilkelerinden han-
gisine aykırı düşer?

A) Tutarlılık ilkesi 
B) Çelişmezlik ilkesi
C) Yeter-sebep ilkesi 
D) Üçüncü hâlin olanaksızlığı ilkesi
E) Özdeşlik ilkesi

33.

34.

İfade ettiği niteliğin işaret ettiği nesnede var olduğunu 
gösteren kavramlara "olumlu kavram", ifade ettiği nite-
liğin işaret ettiği nesnede var olmadığını gösteren kav-
ramlara ise "olumsuz kavram" denir.

Buna göre, aşağıdaki kavramlardan hangisi olum-
suz kavramdır?

A) Akıllı                      B) Sonsuz           C) Görgülü

                D) Ölümlü                E) Sevimli
 

~ [(p ᴧ q)  (p ν ~ q)  q] önermesinin ana eklemi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A)               B)            C) ~       D) ᴧ         E) ν
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35. 36.Anadolu’da İslam’ın yayılmasında önemli bir rol al-
mıştır. Nerede doğup nerede vefat ettiği kesin bilin-
memektedir. Çağının düşünüş biçimini ve kültürünü 
konuşulan dille, yalın, akıcı bir söyleyişle dile getirmiş-
tir. Şiirleri daha söylenip yazıldığı tarihten itibaren ez-
berlenip okunmaya başlanmış, 14. yüzyıldan itibaren 
abdallar ve dervişler vasıtasıyla Osmanlı fetihlerine 
paralel şekilde bütün Anadolu ve Rumeli coğrafyasına 
yayılmıştır. Sevgi, dostluk, kardeşlik ve barış gibi top-
lumsal değerlere önem vermiştir. Din, mezhep, ırk ve 
renk ayrımı yapmaksızın herkese sevgi ve hoşgörüyle 
yaklaşmayı esas almıştır. İnsana verdiği önem şu mıs-
ralarda hayat bulmaktadır:
  Gelin tanış olalım
  İşi kolay kılalım
  Sevelim sevilelim
  Dünya kimseye kalmaz

Yukarıdaki paragrafta bahsedilen tarihî şahsiyet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacı Bektaş Veli
B) Mevlana
C) Ahi Evran
D) Yunus Emre 
E) Hacı Bayram Veli

Farabi, El-Medinetü’l-Fazıla isimli eserinde Allah’ın (c.c.) 
varlığını şöyle açıklar: “İlk mevcut (Allah) diğer varlıkların 
mevcudiyetlerinin ilk sebebidir ve bütün eksikliklerden 
uzaktır. O'ndan başka varlıklarda eksiklikler vardır. Buna 
karşılık onun hiçbir eksiği yoktur. O’nun varlığı varlıkların 
en üstünü ve ilkidir. O’nun varlığından daha mükemmel 
ve daha önce bir varlığın bulunması mümkün değildir.’’ 
Batı düşüncesinde bu delili sistemli hâle getiren Descar-
tes, Allah’ın varlığını şöyle temellendirir: “Şu an ben nok-
san eksik bir varlık olduğumu biliyorum. Noksan olmama 
rağmen zihnimde bütün eksikliklerden, noksanlıklardan 
uzak bir varlık fikri var. Düşünüyorum, benim varlığımın 
sebebi nedir? Nefsimi, kendimi varlığımın sebebi olarak 
göremiyorum. Çünkü bende yaratma gücü olsaydı ken-
dimi noksan olarak değil, noksanlıklardan ve eksiklikler-
den uzak yaratırdım. O hâlde ben vücudumun yaratıcısı 
değilim. Kâinattaki diğer varlıklar da aynı sebeple benim 
ve kendilerinin yaratıcısı olamazlar. O hâlde beni yara-
tan kemal sahibi bir varlıktır.”

Yukarıda Allah’ın varlığı ve birliğiyle alakalı anlatılan 
delil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gaye ve nizam delili  
B) Hudus delili   
C) Ekmel varlık delili  
D) Kozmolojik delil  
E) Dinî tecrübe delili
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38.I. Gökyüzü olaylarını incelemeye elverişli teleskop 
ve diğer yardımcı âletlerle donatılmış kubbesi açık 
özel binalardır. Tam teşekküllü ve gerçek manada 
bir akademik kurum olarak ilk defa İslam medeni-
yetinde Abbasi halifelerinden Me’mun döneminde 
ortaya çıkmıştır. İlki Bağdat'ta kurulan bu özel bina-
lara ---- denir. 

II. İslam kültüründe ilki 9. yüzyılda Harun Reşit tarafın-
dan Bağdat’ta inşa edilmiştir. Hasta veya kazaze-
de insanlara tıbbi tedavinin sunulmasının yanında; 
zihinsel engellilere, hastalık ve yaşlılıktan mustarip 
olanlara yardım eden kurumlardır. Bir kamu hizme-
ti olmasına rağmen hayır hizmeti olarak görüldüğü 
için masraflar vakıflar aracılığı ile karşılanmıştır.  
Sonraki dönemlerde Bimaristan, Darûl Afiye ve 
Dar-us Sıhha gibi isimlerle anılan mimari yapılara 
---- denir.

Yukarıda tanımı yapılan kavramlar sırasıyla aşağı-
dakilerden hangileridir?

A) Şifahane - Rasathane
B) İmarethane- Medrese
C) Rasathane- Şifahane
D) Medrese- Şifahane 
E) Rasathane- Medrese

Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’i Müslümanlara bir rehber 
ve yol gösterici olarak Hz. Muhammed aracılığı ile in-
dirmiştir. Kur’an-ı Kerim’de içerik olarak iman, ibadet, 
ahlaki esaslar ve ibret alınacak kıssalar bulunmaktadır. 
Mukaddes kitabımız her ne kadar herkesin anlayabile-
ceği açıklıkta olsa da 610 sayfalık büyüklüğü ile Müslü-
manların nasıl yaşaması gerektiğini harfi harfine anla-
tan bir yapıya sahip değildir. Bu nedenle Kur’an’da yer 
alan ayetlerin nasıl anlaşılacağı ve Allah’ın buyruklarının 
nasıl yerine getirileceği peygamberimizin sünnet ve ha-
disleriyle açıklanmaktadır. Örneğin, Kur’an-ı Kerim’de 
namazla ilgili gibi birçok ayet bulunmaktadır. Ancak na-
mazın nasıl kılınacağı ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de bir ayet 
bulunmamaktadır. Bu durumda peygamberimiz “Ben 
namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın (Buhari, Ezan, 
18)” buyurmuştur. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere 
peygamberimiz Kur’an’da yer alan dinî emirlerin kolayca 
anlaşılıp öğrenilmesini ve uygulamasını sağlamıştır. 

Yukarıdaki parçada Hz. Muhammed’in bir peygam-
ber olarak hangi sorumluluğu vurgulanmaktadır?

A) Tebliğ                     B) Tebyîn                  C) Temsil

                   D) Teşrî                   E) Teskin
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İslam, insanın hem bu dünya da hem de ahirette mutlu 
olması için Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed aracı-
lığı ile gönderilen ilahi kurallar bütünüdür. Ancak insanlar 
bu kurallar bütününü birbirlerinden farklı bir şekilde yo-
rumlayabilmişlerdir. 

Bu bağlamda İslam fikir tarihinde ortaya çıkan yo-
rum farklılıklarıyla alakalı aşağıdaki yargılardan han-
gisi yanlıştır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) hayattayken Müslümanların 
inanç ve ibadet alanıyla ilgili tüm sorunlarına çözüm 
getirdiği için Müslümanlar arasında dinî konularda 
farklılaşmaya sebep olacak görüş ayrılıkları ortaya 
çıkmamıştır.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vefatından sonra ortaya 
çıkan yorum farklılıkları din değil, dinin yorumudur.

C) İslam’ın ana kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in metninde 
yorum farklılığı yoktur. Ancak ayetlere farklı anlamlar 
yüklendiği için yorum farklılıkları ortaya çıkmıştır.

D) İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri birbirin-
den farklıdır. İnsanın içinde bulunduğu psikolojik, 
sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar onun din anlayışı 
üzerinde etkili olmuştur. Bu durum, dinin farklı anla-
yış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamıştır.

E) İslam düşüncesinde ortaya çıkan itikadi yorumlar; İs-
lam’ın ibadet, ticaret, evlilik, boşanma, aile hukuku, 
miras vb. günlük meselelerini Kur’an ve sünnete bağ-
lı kalarak çözüme kavuşturmuştur.

Ahmet, internette Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından hazır-
lanan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi hakkında bir 
haber görür. Bu haberin etkisiyle İstanbul’daki bu müzeyi 
ziyaret eder. Bu müzede Halife el-Me’mun’un yaptırdığı 
Dünya haritasının bir kopyasını, Takiyeddin’in 1559 yı-
lında yaptığı mekanik saati, el-Cezeri’nin (1200 yılları) 
filli su saati ve hacamat aletini, Ebu Said Es-Siczi’nin 
planetaryumunu, Abdurrahman eş- Sufi’nin gök küresi-
ni,  el-Hucendi’nin usturlabını, 12. yüzyılda Abdurrah-
man el-Hazini tarafından yapılan su ve ağırlık prensibine 
göre çalışan dakika terazisi, İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t 
Tıp kitabı gibi daha birçok önemli bilim insanının çalış-
malarını görür. Ahmet daha önce Avrupa kaynaklı olarak 
gördüğü birçok bilimsel konu ve icadın aslında ilk defa 
Müslümanlar tarafından keşfedildiğini görünce büyük 
bir şaşkınlık yaşar. Çünkü Ahmet bu müzeyi gezmeden 
önce, Müslüman bilginlerin sadece dinî bilimlerde çalış-
maları olduğunu düşünmüştür.

Bu parçada verilen bilgilerden hareketle Müslüman-
ların bilim alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Müslümanlar bilim alanında özgün çalışmalar ortaya 
koymuşlardır.

B) Müslümanlar coğrafyadan astronomiye, tıptan mate-
matiğe birçok alanda çalışmışlardır. 

C) Müslümanlar dinî ilimler kadar fen bilimlerine de 
önem vermişlerdir. 

D) Avrupa’da bilim adamları, Müslüman dünyasının ça-
lışmalarından etkilenmemiştir. 

E) Müslümanlar Allah’ın varlığını, gücünü ve yüceliğini 
görme arzusuyla fen bilimlerine yönelmişlerdir.
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