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Bu testte TÜRKÇE alanına ait toplam 40 soru vardır.

3. Görsel iletişim tasarımının amacı; dijital medyada, birçok farklı medya kuruluşunda ve özel kuruluşlarda görsel içerikler ---- müşteri ve ---- arasında bir bağ oluşturmaktır.

1. I. Kendimizi tanırsak başkalarını da kolaylıkla
tanırız.
II. Birçoğumuz benzer olaylara benzer tepkiler
gösteririz.
III. Biz kim olduğumuzu bilirsek başka insanların da
kim olduklarını anlayabiliriz.
IV. İnsanlar hem çevresini hem de kendisini tanımak
için çaba harcamalıdır.
V. Başkalarını tanımak için çaba harcamak keyifli
bir iştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yukarıdaki cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I ve II

B) II ve IV
D) III ve V

meydana getirerek - iletişim araçları
yapan - mahsul
oluşturarak - üretim
paylaşarak - reklam
üreterek - ürün

C) I ve III

E) IV ve V

4. Biri karşımıza çıkıp da “İnsanlık hummalar içinde çırpınmaktadır.” diyecek olsa işittiğimiz bu söz birçoğumuza
cafcaflı bir edebiyat cümlesi gibi görünecektir.

2. Peş peşe ses getiren (dikkat çeken) romanlar yaz(I)
mış, bunların arasına önemli bir senaryo da ekleye-

Yukarıdaki altı çizili sözün içerdiği anlam aşağıdaki
cümlelerin hangisinde vardır?

rek bu alanda da ustalığını (maharetini) göstermiş(II)
ti. Herkes yeni çalışmalarını merakla beklerken o,

A) Divan edebiyatının o büyüleyici, süslü dili birçok şairi
imgeli söyleyişe yönlendiriyor.
B) İçerik yönünden faydalı olmasına rağmen üslup yönünden olumsuz bir konuşmaydı.
C) Faydasız işlerin peşinden koşmayı bırakmazsan sen
kaybedersin.
D) Edebiyat yapmak günümüz terminolojisinde olumsuz
bir ifade içermektedir.
E) İlham kalemin ucundadır, o ilham gelmezse bir adım
öteye gidemezsiniz.

uzunca bir süre sessizliğe gömülmüş (insanlardan
(III)
uzaklaşmış); röportaj tekliflerini bile geri çevirmişti
(IV)
(reddetmişti). Geçen hafta ortak bir dostumuzdan
yepyeni bir senaryo için hazırlıklara başladığını işittim. Meğer inziva (kabuğuna çekilme) süreci, aslında
(V)
yeni projeleri için kuluçka dönemiymiş.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla
uyuşmamaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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5. I. Sakar’dan Akyaka’ya inerken kuşların cıvıltısı,
Ege’nin mavisi âdeta insanı büyülüyor.
II. İlk epik tiyatro örneği olan Keşanlı Ali Destanı
çizdiği atmosfer bakımından edebiyatımızdaki
değerini koruyor.
III. Masal dünyası sanıldığı gibi hayallerin dünyası
değildir, çoğu zaman gerçeğin ta kendisidir.
IV. Günümüz romancılarının hemen üne kavuşma
arzusu ne yazık ki eseri değersizleştiriyor.
V. Gençleri yaptıkları veya yapmadıklarıyla yargılamak, onlara örnek oluşturabilecek bir rol model
olmaktan daha kolaydı.

7. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından
diğerlerinden farklıdır?
A) Trabzonspor bu sezonu 61 puanla tamamladı.
B) Cem Yılmaz, bu filmde iki farklı karakteri canlandırıyor.
C) Ahmet, sınavda hepimizden yüksek not aldı.
D) Gün gelecek hepinizden iyi bir mevkide olacağım.
E) Çello, kemanın akrabası olan telli bir çalgıdır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
hangisi söylenemez?

8. Sokrates’in öğrencisi, Yunan filozofu Ksenephon MÖ 400’lü
yıllarda Hippike adında bir kitap yazmış. Bu kitap atlarla ilgili
tarihin ilk binicilik kitabıdır.

A) I. cümle iki farklı duyuyu barındıran öznel bir

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
kesin olarak ulaşılabilir?

B)
C)
D)
E)

cümledir.
II. cümle olumlu bir eleştiri cümlesidir.
III. cümlede ön yargı söz konusudur.
IV. cümlede neden - sonuç ilişkisi vardır.
V. cümlede dolaylı olarak bir öneriden söz edilmiştir.

A) Atın doğru bir teknikle eğitilebileceğini Ksenophon ortaya
koymuştur.
B) Atlar ilk olarak Yunanlılar tarafından evcilleştirilmiştir.
C) Ksenophon bu kitabı Sokrates’ten öğrendiği bilgilerle
oluşturmuştur.
D) İlk binicilik kitabının yazarı iyi bir at binicisidir.
E) İnsanın atlarla ilişkisi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır.

6. Aşağıdakilerden hangisinde neden - sonuç ilişkisi yoktur?

9. • Kendi içindeki şiiri bulamayan, şiiri içinde taşımayan birinin büyük şair olması beklenemez.
• Yunus Emre şiirlerinin damarlarında Ahmet Yesevî Hikmetleri’nin kanı dolaşır.

A) Dönemin siyasi baskısından dolayı kapalı bir
anlatım yeğlemiş.
B) Düşmanları dize getirmesi Cüneyt Arkın’ı sevilen bir sanatçı yapmıştır.
C) Kendini yeni bir türde sınama isteğinden çıktı bu
kitap.
D) Sınavı kazanmak için çok çalışması gerektiğini
biliyordu.
E) Gökkuşağının görünmesiyle beraber doğa da
renklenmeye başlar.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Yunus Emre’nin büyük bir şair oluşu Ahmet Yesevî’nin
hikmetlerini içinde taşımasıyla mümkün olmuştur.
B) Kendini tanımayan bir kişinin Yunus Emre’yi tanıması
büyük bir şair olması için yeterli değildir.
C) Ahmet Yesevî’nin hikmetleriyle yoğrulan Yunus Emre
büyük bir şair oluşunu buna borçludur.
D) Kendi içindeki şiiri aramak Yunus Emre’nin içinde Ahmet
Yesevî’yi aramaktan çok farklı değildir.
E) Yunus Emre, Ahmet Yesevî gibi bir şairden öğrendikleriyle devrinin büyük şairi olmayı başarmıştır.
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13.

10. Deneme yazarının görevi geniş anlamda eleştirmektir. “Denemecinin işi yargılamaktır.” sözü bu bağlamda söylenmiştir. Onun etki alanı sanat ile toplum
ilişkisidir. Denemeyi; edebiyat, kitap ya da tiyatrodan
ayıran özellik denemenin ele aldığı konuyu amaç değil araç olarak kullanmasıdır.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)

“-i" eki altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı
bir görevde kullanılmıştır?
A) görevi

B) işi

D) denemeyi

Neler gördük neler bugüne kadar
Daha gidilecek yerlerimiz var
Bizi buralarda unutamazlar
Kalacak bir türkü söyler, gideriz.

C) alanı

Soru zamiri belirtisiz nesne göreviyle kullanılmıştır.
Belgisiz zamir özne görevinde kullanılmıştır.
Bir edat birleşik kelimeyle öbek oluşturmuştur.
Kurallı birleşik fiil kullanılmıştır.
Ek fiil kullanılmıştır.

E) sözü

11. Bilmeyen ve bilmediğini bilen, çocuktur. Ona öğretin.
(I)
Bilen ve bildiğini bilmeyen, uykudadır. Onu uyandırın.
(II)
(III)
Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen, aptaldır. Ondan sa14.

kının. Bilen ve bilmediğini bilen ise liderdir. Onu izleyin.
(IV)
(V)
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım
eki almamıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

bu serüven ki
bizden biri yaptı sırtımızdaki hançeri
ve terk etti bizi huzur denen sevgili
kalakaldık, şaşkınlığın avuçlarında
billur bir kuş gibi
içimden dedim gömülü bir ırmağın yalnızlığıdır bu
beraber yürüyelim olur mu?
Bu dizelerden hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

12. Aşağıdakilerin hangisinde nesne sadece isim tamlamasından oluşmuştur?

A) İç içe birleşik cümle örneği vardır.
B) Birden fazla birleşik eylem vardır.
C) Kişi zamiri kullanılmıştır.
D) Birden fazla fiilimsi vardır.
E) Ünlü düşmesi vardır.

A) Seni gönlümde sakladığım acılı günlerde bir kere
daha sevmedim dünyayı.
B) Yıldızlara uzanıp sorduğum her soruyu neden kimse
hiç cevaplamadı?
C) Affa layık olmadığını düşündüğüm için çok eski arkadaşımı hayatımdan çıkardım.
D) Sözler içinde anlamı olan bir sözü söylemek istedim
korkusuzca ve aldanmaksızın.
E) Hepimizin bildiği bir marş, dağlardan yankılanarak
inip sildi kalplerimizin korkusunu.
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17. (I) Slavların 6. yüzyılda Avrupa’ya getirdiği yeni bir saban, yerini aldığı tırmık sabanına göre toprağı çok daha
derin kazmayı sağladı. (II) Öküzlerin çektiği yeni saban
sayesinde zamanla yeni araziler ekilmeye başlandı.
(III) Maddi gücü yeni sabana ve onu çekecek sekiz
dolayında öküze yeten büyük çiftlikler ortaya çıktı. (IV)
Orta Çağ Avrupa’sında on binlerce su değirmeni kuruldu. (V) Ardından daha önce Çin ve İran da yararlanılan
rüzgâr gücü, 12. yüzyıldan itibaren Avrupa’da da yeni
sabanla üretilen tahılları öğütmek üzere devreye girdi.

15. Muğla'nın Fethiye ilçesi sınırları içinde kalan Patara,
coğrafi konumunun sağladığı avantaj sayesinde uzun
yıllar ayakta kalabildi.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Nesne - zarf tümleci - zarf tümleci - yüklem
B) Özne - zarf tümleci - zarf tümleci - yüklem
C) Özne - dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı) - zarf tümleci
- yüklem
D) Nesne - zarf tümleci - dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı)
- yüklem
E) Özne - dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı) - zarf tümleci
- dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı) - yüklem

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde “de”nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) I

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

B) II

C) III

D) IV

E) V

18. (I) Turizm, küçük beldelerde yaşayan halk tarafından
zaman zaman büyük tepkiyle karşı karşıya kalmıştır.
(II) Bununla beraber burada yaşayanlar düşük gelir
düzeyleri yüzünden turistlere gereksinim duymuştur.
(III) Bu küçük beldelerde yaşayanların kültür ve kimlik
açısından tehdit altında olduklarına dair oluşan endişe,
tepkilerin temelini oluşturur. (IV) Endişelerinde haklılık
payı olsa da turizmin onlara kazandıracağı değerler
doğru anlatılırsa bu endişelerin giderilmesi de kolaylaşır. (V) Turistleri konuk eden belde sakinleri, kültürlerini aktaracak yollar aramaya başladığında hem yeni
iş imkânları doğacak hem de tehdit ve endişenin yerini
paylaşım alacaktır.

A) O, dilini hiç tutamaz; her ortamda sonunu düşünmeden, gelişigüzel konuşur.
B) Yayımlanacak kitapları seçerken ana kriterimiz kitabın, yayın evinin çizgisini temsil etmesidir.
C) Bir kitabı okumakla yetinmeyip yazarın yaşamını da
öğrenmeye heveslenenlere kitapsever denmez.
D) Annesinin ona aldığı gülkurusu kazağı giymekten
son zamanlarda hoşlanmıyordu.
E) Kumral Ada Mavi Tuna romanında birinci olay, Ada
ile Tuna arasındaki sıra dışı aşk hikâyesidir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I
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19. Elleri titriyordu kadının. Annem ( ) “Kızım ( ) Allah aşkına
ne biliyorsan söyle ( )"dedi. Kadın ağlamaya başladı,
annem ona sarılıp içeri buyur etti. Kaynatası, iki gün
yaralı yaşamış ( ) gelinini gölgesiz ( ) bir başına koyup
gitmişti.

21. Hayatta aşama katedebilmek için iş ve spor, sanat -beden
ve ruh sağlığı için- arasında uyum yakalamak gereklidir.
Sadece biri öne çıkarsa hayatınız allak bullak olabilir. Spor
ve sanata odaklanırsanız hayatınızı idame ettiremezsiniz.
İşe odaklanırsanız sağlığınızı ve yaşam enerjinizi kaybedebilirsiniz. Bunlardan birini tercih etmeyi bir tahterevallide oynarken inmek istemek gibi düşünün. Tahterevallinin sizin oturduğunuz bölümü havadaysa ya da yerdeyse
oyundan emniyetli bir şekilde çıkıp hayata devam edemezsiniz. Sizin işiniz - ---.

Bu parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (,) (!) (;) (,)
B) (:) (!) (!) (,) (;)
C) (:) (,) (!) (.) (,)
D) (;) (,) (!) (.) (;)
E) (,) (!) (,) (;) (,)

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) gerçekçi olmak adına sağlık ve yaşam enerjisi emrine
girmek yerine cebinize kulak vermektir
B) tahterevallinin alt tarafının sizi esir etmesini engellemek için oyun arkadaşınızı feda etmektir
C) tahterevallinin fırsatlar sunabileceği ya da bu fırsatları
elinizden alabileceğidir
D) tahterevallinin ilerlemenize engel olduğunu görünce
yüksekteyken atlamayı seçmektir
E) hayatta güvenli bir şekilde ilerleyebilmek için tahterevalliyi dengede tutmaktır

20. (I) Türk klasik Batı müziği kendini ya da kendi olanı yok
sayıp halk müziğinden gelen her şeyi atarak gelişemez.
(II) 20. yy.da bize ait olanın, halk müziğinin, türkülerin ve
hikâyelerinin küçümsendiği dönemler olmadı değil. (III)
Ama günümüzde Türk klasik Batı müziğinde, halk müziği ve halk edebiyatı ürünlerinden, ustalarından zaman
zaman esinlenildi. (IV) Türk klasik Batı müziği piyanisti
Fazıl Say, Muhyiddin Abdal’ın “İnsan İnsan” şiirini bestelediğinde bu kadar güzel tepkiler alacağını düşünmüş
müydü? (V) Bilinmez ama bunun örnek teşkil etmesi ve
daha pek çok bestecimizin bu değerleri eserlerine konu
etmesi temennimizdir.

22. ----. Şiirlerinde İstanbul’un o eski ihtişamlı günlerine duyulan bir özlem vardır. Kendi Gök Kubbemiz adıyla yayımlanan kitabında yer alan şiirlerinin çoğunun yalnızca
adlarında bile İstanbul’un bu eski ihtişamlı günlerine duyulan özlem görülebilir. “Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahı”, “İstanbul’un Fethini Gören Üsküdar”, “Koca Mustafapaşa”da... Aziz İstanbul adıyla yayımlanan kitapta ise
bütün yazılar İstanbul içindir. Eğil Dağlar'da “İstanbul’da
Bekamız” vb.; Siyasi Hikâyeler adlı kitabında "Sultan Abdülaziz’e Dair Bir Musahabe" vb. birçok yazısında İstanbul vardır.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağı-

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra “Bazı bestecilerimizin eserlerinde gördüğümüz
bu etkilenme doğru sonuçlar verdi.” cümlesi getirilebilir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

dakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yahya Kemal’in birçok şiiri İstanbul’u anlatır, birçok yazısına İstanbul yön verir.
B) Yahya Kemal için İstanbul, şehir olmaktan ileri bir anlam
barındırır.
C) Yahya Kemal şiirlerinde işlediği birçok konu yanında İstanbul’a ağırlık vermiştir.
D) Yahya Kemal bütün eserlerinde İstanbul’u anlatmıştır.
E) Yahya Kemal döneminin en önemli yazarlarından biridir.

E) V
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25. Muhabir:
(I) ---Besteci:
— Müzik, hayatın ta kendisi ve hayatta olan her şey notalara dökülebiliyor. Bestekârın uğraşı hayatın tınılarını
sevgiyi, öfkeyi, hüznü, mutluluğu notaya dökmek değil
mi? Bestekârlığı bu yönüyle müziğin diğer alanlarına
göre daha değerli buluyorum.
Muhabir:
(II) ---Besteci:
— Bestelerimdeki yerel motiflerde âşıklık geleneğinin
usta isimlerinin izlerini görebilirsiniz. Şeref Taşlıova,
Murat Çobanoğlu gibi ozanların bana yol gösterdiği bir
gerçek. Bu anlamda yeni ile eskiyi bir potada erittiğimi
söyleyebilirim.

23. Ünlü uyku terapisti, futbolcuların sahadaki başarısını artırmak için bir yöntem geliştirir. (I) Yönteme göre, uyku
düzeni doğru kurgulanırsa futbolcu, hem fiziki hem de
psikolojik açıdan daha güçlü olacaktır. (II) Bu da ister istemez başarıyı getirecektir. (III) İşe ilk olarak doğru zamanda ve doğru şekilde uykuya hazırlanmayla başlanır
ve uykuyu etkili kılmak için kasları gevşetici bir masaj yapılır. (IV) Uyku için karanlık ve sessiz bir ortam olmalıdır.
(V) Çünkü beyin uyku hâlindeyken de çalışmaya devam
eder; müzik, ışık vb. dış etkenler beynin derin uykuya
geçmesini imkânsız kılar.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) I. Müzikte icra çalışmalarınızı yarıda bırakıp besteciliğe
yönelmeniz nasıl karşılandı?
II. Bestelerinizde ozanlardan esinlenerek neyi
amaçladınız?
B) I. Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı, müziğin
hayatınızdaki yeri nedir?
II. Bestelerinizde yerel motiflere yer vermenizin nedeni
nedir?
C) I. Bestelerinizdeki hikâyelerin gerçekçi olmasını neye
bağlıyorsunuz?
II. Anadolu motiflerini ozanların ezgileri üzerinden verme
fikri nasıl ortaya çıktı?
D) I. Bestelerinizin sizin için ifade ettiği anlamı biraz
açıklar mısınız?
II. Bestelerinizi yaparken ilham aldığınız ozanlar var mı?
E) I. Müzikte birçok alan varken beste yapmaya yönelme
gerekçeniz neydi?
II. Bestelerinizdeki yerel motiflerin kaynağı ve işlevi
hakkında ne söyleyebilirsiniz?

24. (I) Salvador Dali, sadece sanatında değil kendini halka
sunma biçiminde de değişik bir tutum sergiler. (II) Bu özellikleri onu diğerlerinden farklı kılar, sık sık öne çıkarır ama
aynı zamanda yoğun eleştirilere karşı da korunmasız bırakır. (III) Dali'nin sıra dışı sanatı, çalkantılı ilişkileri ve yaşamı
hakkında fikir sahibi olmak için Dali Tiyatro ve Müzesine
sanal ortamda bir göz atmak gerekir. (IV) Sanat, psikoloji,
özellikle psikanaliz ile yakından ilgilenenler kanımca onun
yaratıcılığına merak duymadan yapamaz. (V) Etkimin sırrı
onun her zaman gizli kalmasıdır, diyerek bu merakın sürüp
gideceğini de sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmez.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
virgül aynı görevde kullanılmıştır?
A) I ve II

B) II ve III
D) IV ve V

C) III ve IV
E) I ve V
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26.

Âlemi ta’n eder yanına varsan
Seni yanıltır bir mesele sorsan
Bir cim çıkmaz eğer karnını yarsan
Camiye gelir de erkân beğenmez.
...
Elin kapısında kul kardaş olan
Burnu sümüklü hem gözü yaş olan
Bayramdan bayrama bir tıraş olan
Berbere gelir de dükkân beğenmez.
...
Aslında neslinde giymemiş hare
İş gelmez elinden gitmez bir kare
Sandığı gömleksiz duran mekkâre
Bedestene gelir kaftan beğenmez.

27. Öğretmen olmak her zaman bir ayrıcalıktır. Unutamadığınız birçok anı biriktirirsiniz defterinizde. Neşesiyle,
hüznüyle insana ve kalbine dokunursunuz. Bir bakıma
insan biriktirirsiniz kalbinizde. Onlara yardım edebilmek
için koşturur, konuşur, dertleşir durursunuz. Öyledir, sen
koştururken her şey koşturur, durmaksızın değişir. Zaman, öğrenciler, arkadaşlar, yöneticiler...
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisi söylenemez?
A) Tekdüzelikten kaçınılmıştır.
B) Benzetmeden yararlanılmıştır.
C) Sessel yinelemelere yer verilmiştir.
D) Devrik cümlelere yer verilmiştir.
E) Konuşma havası verilerek yazılmıştır.

Kazak Abdal’a ait bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin eleştirildiği söylenemez?
A) Toplumun önde gelen bilge kişilerini beğenmeyen, bilgisi kıt olanların
B) Geçimini sağlamak için başkalarına boyun eğen, gittikleri berberi beğenmeyenlerin
C) Kendi dış görünümüne dikkat etmeyen, görünümünü
düzeltecek yeri beğenmeyenlerin
D) Saçını kestirmek istemeyen, çok ağlayarak gittiği berberi beğenmeyenlerin
E) Her şeyi bildiğini sanan, insanlara yanlış bilgi verip
onları yanıltanların

28. Bir sürü yarışma yapılıyor. Televizyon ekranlarında yarışmadan geçilmiyor. Bunu insanların bilgiye ulaşma,
bilgiyi yüceltme eğilimi olarak görmüyorum. Özensiz,
rastgele hazırlanmış abuk sabuk soruların sorulduğu
bu yarışmaların, insanları bilgiye özendirmesini bırak,
bilmekten soğutur. İnsanı ters köşe yapmak, reytingleri
ve reklam gelirlerini artırmaktan başka neyi hedefleyerek hazırlandığı belli olmayan bu soruların insanı bilgiye
özendirmesi mümkün değildir.
Bu sözleri söyleyen kişi yarışmalarla ilgili olarak
özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
A) Soru üretiminde yapılan yanlışlardan
B) Soruların sıradan oluşundan
C) Yarışma özelliklerinin bilinmeyişinden
D) Sorulardaki bilgi yoksunluğundan
E) Soruların zor anlaşılır oluşundan
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29. Futbolda iyi penaltı atabilirsiniz lakin bununla yetinmemelisiniz. Takımın penaltıcısı olarak kalmanız, yenilgiyi
kabullenmeniz demektir. Takımınızın geriye düştüğü bir
maçta penaltı olmasını ve sıranın size gelmesini beklemek yerine eksik yönlerinizi geliştirip o maçın gidişatına
etki etmelisiniz.

31. Sağır olmadığı hâlde benim bestelerimi dinlemeyen
abimin, evde kalan tek CD’me el koyduğunu öğrenince şok oldum. Annemden nedenini -kız arkadaşını
etkilemek için ona hediye ettiğini- öğrendiğimde çok
güldüm ama abime karşı negatif duygulara kapılmadım. Onu anlamayı, bu hâliyle sevmeyi seçtim. Klasik
Batı müziğinin yaygın olmadığı bir çevreden geldiği
hâlde sırf kardeşi olduğum için dinlemesini de zaten
istemezdim.

Bu parçada futbolcuyla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Üzerine düşenleri eksiksiz yapmalıdır.
Özelliklerini değerlendirmeden geçirmelidir.
Futbolu tüm yönleriyle tanımaya çalışmalıdır.
Sorunları çözmek için farklı yöntemler denemelidir.
Yeteneklerine yenilerini ekleyip kendini zenginleştirmelidir.

Bu sözleri söyleyen biri aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A) Üreten, bestelerinde yalınlığı tercih eden
B) Müsamahalı, realist bir tavır içinde olan
C) İyi niyetli, yakınlarının dertlerine ortak olan
D) Kendine gereken değerin verilmediğini bilen
E) Hayal kırıklığı yaşayan, yetiştiği ortamdan yakınan
32. Kapuçin maymunlarının, sahte uyarı sinyalleri vererek kaçırdıkları maymunlardan geriye kalan yiyecekleri aldıkları
gözlemlenmiştir. Bunun bilinçli olarak yapıldığı düşünülürse kapuçin maymunları oldukça karmaşık bir düşünme
biçimi geliştirmiş olmalılar. Bu maymunlar, temelde meyvelerle ve böceklerle beslenip 7 - 40 bireylik gruplar hâlinde
yaşıyorlar. Bir yılan ya da kedigillerden bir yırtıcı tarafından
tehdit edildiklerini hissettiklerinde grubun diğer üyelerini
uyarmak için hıçkırığa benzeyen uyarı sinyalleri veriyor,
diğer maymunlar da bu uyarıya ya kaçarak ya da daha
tetikte olarak tepki veriyor. Ancak bu uyarı sinyalleri her zaman gerçek bir tehlikeye dayanmıyor. Biyolojik antropolog
Branson Wheeler, bir grup kapuçin maymununun ağaçlara
kurulan platformlarda bırakılan yiyecekleri yeme davranışlarını incelerken bazı maymunların yırtıcı hayvanlar ortalıkta değilken uyarı sinyalleri verdiğini gözlemledi.

30. Renkler bana hep yaşamdaki çoğulculuğu, farklılıkları
ancak buna rağmen dayanışmayı, birliği de çağrıştırmıştır. Doğadaki canlı çeşitliliğini, insanlar arasındaki
etnik, sınıfsal farklılıkları; düşünce, yaşantı ve duyguların kendine özgü biçimlerini ve her türlü varlığın varoluş
tarzının dışavurumlarını. Renkler, hem birbirinden farklı
görünümleriyle hem de birbiri olmadan bir anlam içermemeleriyle yaşamda yer alan her varlığı çok iyi ifade
ediyor sanki. Her rengin görünümü, kokusu, tadı ayrıdır.
Öyle bir "ayrı"lıktır ki bu, "aynı"lığını da içinde taşır. "Aynı"lığın birliği yoksa eğer, "ayrı"lığın görünürlüğü de yoktur âdeta. Birbirinden doğarlar, birbirinden ayrışmak için.
Bu parçada bahsedilen "ayrı"lık ve "aynı"lık kavramları için hangisi söylenebilir?

Bu parçaya göre, kapuçin maymunlarının karmaşık bir
düşünme biçimine sahip olduklarına inanılmasının sebebi nedir?

A) Kendilerini var edebilmeleri kendileri dışındaki şartlara bağlıdır.
B) Aynı anda varlık gösterebilmeleri için alanları farklı
olmalıdır.
C) Teklikten çokluğa, çokluktan tekliğe geçebilmeleri
onları var eder.
D) Var olabilmek için etraflarındakilerle mücadele ederler.
E) Yaşama hakkını elde edebilmeleri arzuları oranında
artar.

A) Oyun kurgulayıp diğer türdaşlarını oyuna katabilmeleri
B) Etraflarındaki tehlikeli durumları önceden sezip tedbir
alabilmeleri
C) Kendi gruplarının çıkarlarını diğer gruplarınkinden
önde tutmaları
D) Bazı davranışlarını farklı amaçlar için düzenleyebilmeleri
E) Ara sıra da olsa bilinçli bir şekilde hareket edebilmeleri
8
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33. 2021 "İstiklal Marşı Yılı" Oluyor!
TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin verdiği bir önergeyle 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi. 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve
Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve
sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecek. Önergenin gerekçesinde İstiklal Marşı'nın, büyük şair
ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un Anadolu'nun dört bir
yanında devam eden Millî Mücadele'nin ruhunu yansıtan
ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan
kazandıran abidevi eseri olduğu belirtildi.

34.

Aşağıdakilerden hangisi bu haber metni içinde yer alabilecek cümlelerden biridir?
A) İstiklal Marşı'nın yazılmasının ve TBMM tarafından millî

B)

C)

D)

E)

I
Günümüzde zaman kavramı her günün başında bir önceki
gün olduğumuz yere dönmüyor, aksine her gün bir adım
daha ileri gidiyor. Geçen zamanın telafisi maalesef mümkün olmuyor. Bu koşullarda insanlar zamanı; geri dönüşü
olmayan sınırlı bir kaynak olarak algılıyor ve kaybedilen
zaman, kaybedilen parayla eşdeğer tutuluyor. İnsanlar bilinçsizce de olsa daha çok şeyi daha kısa zamanda yapmaya çalışıyorlar ve yapılan işin kalitesi de ona ayrılan
süreyle ters orantılı olduğu için kalitesiz iş yapma olasılığı
artıyor.
II
“Yavaşlama hareketi” zamanı bilinçsizce kullanmaya bir
tepki olarak doğmuş. Bu harekete göre fark edilmek, takdir edilmek, yakınlık hissetmek ve önemsenmek insanın
kendini bir yere, kişiye veya nesneye ait hissetmesini sağlayan olgulardır. Bu ihtiyaçlar, ancak insan ilişkilerinde yavaşlama sağlanırsa giderilebilir. Değişimin üstesinden gelebilmek için yavaş olmayı, derinlemesine düşünmeyi ve
birlikte olmayı geri kazanmamız gereklidir.

marş olarak kabul edilmesinin 100. yılı olduğuna dikkat
çekildi.
Safahat adlı eserin içine alınmamış olmasının şiirin
millî olma vasfı kazanmasında önemli bir payı olduğu
her zaman dile getirildi.
Aruz ölçüsünün en sık kullanılan kalıplarından biriyle
yazılan İstiklâl Marşı’nın gücünü tüm ulusun sesi olmasından aldığı vurgulandı.
Millî marş yarışmasına Mehmet Akif’in eser göndermek
konusunda yaşadığı tedirginliğin gerekçesi, ödül verilecek olmasına dayandırıldı.
Merhum Akif'in kahraman ordumuza ithaf ettiği bu marşın bestelenme sürecinde farklı düşünceler ve görüşler
ortaya atıldı.

Numaralanmış parçalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) I. parçada belirtilen olumsuz durum, II. parçada örneklenmiştir.
B) İki parçada da aynı olgunun ortak sonuçları verilmiştir.
C) II. parçada bahsi geçen durumun gerekçesi, I. parçada
belirtilmiştir.
D) I. parçadaki olgunun farklı bir yansıması, II. parçada
dile getirilmiştir.
E) II. parçada zikredilen hareketin gerekliliği, I. parçaya
dayandırılmıştır.
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35. - 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

37. - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

V. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, 2125 Aralık 2020 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 25 oturumda; yazarlar, 13 üniversiteden akademisyenler, lise öğrenci ve öğretmenleri, yönetmenler dâhil
olmak üzere 100’e yakın katılımcıyla 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü bu festivalle kutlandı. Festivalin
hedef kitlesi 15 - 25 yaş grubu başta olmak üzere ortaöğretim gençleri, üniversite öğrencileri, edebiyatseverler ve
genel anlamda kültür sanat izleyicileriydi. Festivale Ercan
Kesal, Gürsel Korat, Mine Söğüt, Tayfun Pirselimoğlu,
Ethem Baran, Alin Taşçıyan, Mario Levi, Faruk Duman,
Metin Celâl, Asuman Susam, Zeynep Aliye, Prof. Nabi
Avcı, Prof. Betül Çotuksöken gibi yazar, akademisyen ve
yönetmenler katıldı. Şehirlerle özdeşleşmiş romanları ve
romancıları odağına alan festival kapsamında yazar ve
akademisyenlerle paneller, söyleşiler, kısa film gösterimleri ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

TÜRKSAT 5A uydusu 08 Ocak 2021’de uzaya fırlatıldı.
Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif
uydu sayısı, TÜRKSAT 5A'nın da fırlatılmasıyla 4 olacak.
TÜRKSAT 5A'nın önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak. Uydu,
manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Şu anda hizmet
veren haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunacak. TÜRKSAT 5A, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey
Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i
kapsayan bir coğrafyada televizyon yayıncılığı ve veri
haberleşmesi yapacak. Uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu
Yer İstasyonu'na devredilecek ve gönderilecek komutlarla
uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi
tutulacak. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan
TÜRKSAT 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık
dört ay sürmesi ve 2021'in ikinci çeyreği içinde hizmete
başlaması hedefleniyor.

35. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsi geçen
festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlik başlıklarından biri olamaz?

37. Bu parçada uyduya dair,
I. Yolculuğunun öngörülenden kısa sürmesi
II. Tanımlanan görevleri gerçekleştirmesi
III. Planlanan dönemde yerine yerleşmesi
IV. İrtibatın sağlıklı bir şekilde sağlanması

A) 1. Gün: Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları Romanında Kuşatma Altındaki İstanbul’u İzlemek
B) 2. Gün: Suç ve Ceza Romanının Raskolnikov’uyla St.
Petersburg Sokakları’nda Vicdanın Peşinden Gitmek
C) 3. Gün: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara’sında Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Yolculuk Yapmak
D) 4. Gün: Sabahattin Ali Kaleminde Raif Efendi'yle Karşılaşmak Ümidiyle Berlin’i Keşfetmek
E) 5. Gün: Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu Romanında
Anadolu’ya Sığınan İstanbullu Feride'yi Tanımak

beklentilerinden hangileri vardır?
A) I ve II
D) III ve IV

I. İçeriğinin her yıl değiştiği
II. Takipçilerinin kimler olduğu
III. İnternet ortamında yapıldığı

D) I ve III

E) II, III ve IV

A) Diğer uyduların kontrol merkezinden yönetileceği
B) Aynı amaçtaki diğer uydulara yardımcı olacağı
C) Öteki uydulardan ayrılan yönlerinin olduğu
D) Görev alanlarının nereleri kapsadığı
E) Var olan uydulardan daha uzun süre ayakta kalacağı

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II

C) II ve III

38. Bu parçadan TÜRKSAT 5A ile ilgili bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

36. Bu parçadan festivalle ilgili,

A) Yalnız I

B) I, II ve III

C) Yalnız III
E) II ve III
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39. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Tetris adlı oyun 1990’lı yıllarda çok fazla oynanmaktaydı.
Bu oyunda amaç, ekranın üst tarafından aşağı inen üçgen
şekilleri düşürmeden düzgünce yerleştirmekti. Oyun üzerine yapılan bazı araştırmalarda, tetris oyuncularının beyin
tomografileri çekilip beyindeki glikoz miktarları ölçülmüştü.
Glikoz miktarı, beynin ne kadar enerji harcadığını gösteriyordu. Bu sayede beynin ne kadar iş yaptığı kabaca tahmin
edilmeye çalışıldı. Araştırmanın devamında acemi oyuncuların glikoz miktarları da ölçüldü. Bir ayın sonunda yapılan
ikinci ölçümde oyuncular, oyunun zorluk düzeyini yediye
çıkardıkları hâlde glikoz düzeylerinin düştüğü gözlemlendi.
Uzmanlar, bu durumun “yeterlilik yönetimi” ilkesiyle ilintili
olduğunu söylüyorlardı. Buna göre, bir derse olan ilgiyle,
bilgisayar oyunlarına olan ilgiyi ayakta tutan şeyler benzerdi. Oyuncunun ilerlemesine izin vermeyen ya da pek çaba
gerektirmeyen oyunlar, oyuncunun ilgisini çekemiyordu.
39. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi oyuncuların glikoz düzeylerinin ikinci ölçümde düşmesinin
nedenidir?
A) Tekrar eden durumlarda beynin harcadığı enerji, bir öncekine göre daha az olmaktadır.
B) Aşamalar güçleşse de işi kavrayan oyuncu basamakları
daha kolay geçmektedir.
C) Bahsi geçen oyunda uzmanlaşmak, birkaç denemeden
sonra gerçekleşmektedir.
D) Oyunun stratejisi, uzman olmayan oyuncular tarafından da kolayca çözülmektedir.
E) Oyunun kurallarının en iyi şekilde öğrenilmesi, oyundaki
başarıyı artırmaktadır.
40. Bu parçadan hareketle öğrencilerin derslere olan ilgisine dair nasıl bir sonuca varılabilir?
A) Ders içeriği çok kolaysa bir süre sonra sıkıcı, zorsa ürkütücü olabilir.
B) Enerji harcamayı gerektiren dersler, daha fazla ilgiyle
takip edilebilir.
C) Ders içeriklerinin tekrarı, öğrenme süresini kısaltan bir
etkendir.
D) Görsel unsurların kullanıldığı ders içerikleri kolayca öğrenilebilir.
E) Öğrencinin dersin başındaki ilgisi ilerleyen aşamalarda
değişebilir.
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ

2021-TYT/SOSYAL BİLİMLER

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

1. Taş ve toprağa çizilen resimlerle başlayan yazının
serüveni, Sümerlerin çivi yazısı, Mısırlıların hiyeroglif yazısı ve Fenikelilerin fonetik alfabe yazısı ile
gelişimini sürdürdü. Yazı, bir uygarlıktan diğer uygarlığa bu şekilde gelişerek geçerken bir yandan
da kil tabletlerden papirüse, papirüsten parşömene,
parşömenden de kâğıda geçerek tarihsel serüvenini devam ettirdi.
Yukarıdaki bilgilerden hareketle yazının gelişimi
ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) İnsanlar başlangıçta anlatmak istediklerini sembollerle ifade etmişlerdir.
B) Yazının günümüze ulaşmasında farklı uygarlıkların katkısı olmuştur.
C) Yazının kâğıda geçişinin ilk aşaması papirüs
kullanımıyla başlamıştır.
D) Yazının icadı ile insanların bilgi birikimi kuşaktan
kuşağa aktarılmıştır.
E) Yazılı kültürün gelişimiyle birlikte uygarlıklar arası etkileşim hızlanmıştır.

3. İbrahim Öğretmen “Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı” ünitesini işledikten sonra öğrencilerine, “XVII. yüzyılda Osmanlı devlet ve toplum düzeninde çözülmeye
karşı ıslahat yapma önerisinde bulunan düşünür veya
devlet adamı olsaydınız dönemin padişahına hangi fikri
sunardınız?” sorusunu yöneltmiştir. İbrahim Öğretmen'in
bu sorusuna öğrencileri şu cevapları vermiştir.
Efe: Zeamet ve tımarları ehline vermeliyiz.
Ali: Ticaretimizi denizaşırı memleketlere taşıyıp ateşli
silahlara hükmeden askerler yetiştirmeliyiz.
Selim: Üretime elverişli toprakları kesinlikle boş bırakmamalıyız.
Mehmet: Kapıkulu Ocağı’ndaki asker sayısını artırmalıyız.
Korkut: Yetenekli kişileri, devlete yönetici yapmalıyız.
Buna göre, öğrencilerden hangisinin cevabında devlet düzenin işleyişinde dış faktörlerin öneminin vurgulandığı söylenebilir?
A) Efe

B) Ali

C) Selim

D) Mehmet

E) Korkut

4. Amasya Genelgesi'nde yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi Millî Mücadele'nin gerekçesini oluştururken aynı zamanda bölgesel kurtuluşu çare
olarak düşünenlere bir uyarı niteliğindedir?

2. Orta Asya Türk devletlerinde kağanlar din işleri ile ilgilenmemiş sadece dünyevi işleri yürütmekle görevli
olduklarını kabul etmişlerdir. Türklerdeki din ve devlet
işlerinin ayırımına yönelik bu anlayış, Büyük Selçuklu
Devleti'nin kurulduğu yıllarda da etkisini göstermiştir.

A) Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) Osmanlı Mebusan Meclisi bir an önce toplanmalıdır.
C) Yurdun güvenilir bölgesi olan Sivas’ta bir kongre
toplanacak ve bu kongreye her ilden üçer delege
katılacaktır.
D) Milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
E) Erzurum Kongresi'ne katılacak olan delegeler, Sivas Kongresi'ne de katılabilecektir.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Selçukluların İslamiyet Öncesi Türk devlet geleneğini
sürdürdüklerinin kanıtıdır?
A) Devletin din eğitimine karışmaması
B) Mezhepler arası farklılıkların sona erdirilmesi
C) Devlet yönetiminde Müslüman olmayanlara da
yer verilmesi
D) Tuğrul Bey'in halifeden sadece siyasi yetkilerini
alması
E) Fetih hareketlerinin dinsel nitelik taşımaması
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5. 1877 - 1878 Osmanlı - Rus savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayastefanos Antlaşması
imzalanmıştır. Bu antlaşmadan rahatsız olan Avrupa
devletleri, yeni bir konferans düzenleyerek Ayastefanos
Antlaşması yerine Berlin Antlaşması’nın imzalanmasını
sağlamışlardır.

KA
RA
DA
Ğ

B
H OS
ER N
SE A
K

ROMANYA

BİS
TA
N

KA
RA
DA
Ğ

I
ALLIĞ
AR KR
G
L
U
B

I

II

III

IV

V

Hidrografya

Klimatoloji

Jeomorfoloji

Biyocoğrafya

Kartografya

Limnoloji

Meteoroloji

Pedoloji

Zooloji

Potamoloji

↓

SIRBİSTAN

BULGARİSTAN

↓

↓

↓

DOĞU RUMELİ

MAKEDONYA

EGE
DENİZİ
YUNANİSTAN

Ayastafenos Antlaşması

↓

ROMANYA

Buna göre, numaralandırılan yerlerden hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?

LI ĞU
AN U
M RL
OS ATO
R
PA
İM

YUNANİSTAN

İM O
PA S
RA MA
EGE
TO NL
DENİZİ
RL I
UĞ
U

Fiziki Coğrafya

RUSYA

RUSYA

BOSNA SIR

7. Aşağıdaki tabloda fiziki coğrafyanın alt dalları ve bunların yararlandığı bazı bilim dalları gösterilmiştir.

A) I

Berlin Antlaşması

B) II

C) III

D) IV

E) V

Yukarıdaki haritalardan hareketle Ayastefanos Antlaşması’nın geçersiz sayılmasına neden olan gelişmenin
aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsız olması
B) Bulgaristan’ın Ege Denizi'ne ulaşması
C) Ermenistan ve Girit’te ıslahatlar yapılması
D) Kars, Ardahan ve Batum'un Rusya’ya bırakılması
E) Rusya'nın savaş tazminatı ödeyecek olması
8. Mutlak (matematik) konumu itibarıyla sadece güneye hareket edebilen bir gezgin, bulunduğu noktadan 40° güneye hareket ettiğinde gezginin ulaştığı
yer aşağıdaki koordinatlardan hangisi olamaz?

6. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılmış ve
bu bölgelerde görülen tipik kıyı çeşitlerinin isimleri alt tarafta verilmiştir.
I

II

60°K
40°K

A)

III

30°D 45°D

45°B 30°B
V

IV

C)

I. Boyuna kıyı tipi
II. Limanlı kıyı tipi
III. Haliçli kıyı tipi
IV. Dalmaçya kıyı tipi
V. Kalanklı kıyı tipi

65°K
45°K

B) II

D)

E)

C) III

D) IV

75°K
55°K
45°B 30°B

10°D 25°B

Buna göre, numaralandırılmış bölgelerde görülen kıyı tipleriyle ilgili olarak yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I

80°K
40°K

B)

55°K
35°K
120°D 135°D

E) V
13
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11. Düşünce tarihi insanlık tarihi kadar eski olsa da felsefenin Thales’le başladığı konusunda fikir birliği vardır.

9. Tatil için Kayseri’den başka bir şehre giden Ahmet, bu şehirde gece – gündüz sıcaklık farkının daha az olduğunu
gözlemlemiştir.

Thales’in ilk filozof kabul edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Ahmet’in gittiği şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C) Kars

A) Gelişmiş bir felsefi sistem inşa etmesi
B) Dünyanın akli ve anlaşılır bir düzene sahip olduğunu
düşünmesi
C) Evreni açıklama biçiminin tutarlı olması
D) Her şeyin varlığını tek bir unsura indirgemesi
E) Farklı ve kapsamlı bir sistem inşa etmiş olması

10. Beşeri ya da fiziki özellikler bakımından kendi içinde bütünlük ve benzerlik gösteren, çevresindeki diğer alanlardan farklı özelliklere sahip alanlara "bölge" denir.

12. İnsan kendisi ve çevresi hakkında bilgi edinmekle yetinmez, kendisi ve çevresi hakkında bilgi sahibi olan bir
varlık olduğunun da bilgisine sahip olur.

A) İzmir

B) Kütahya
D) Malatya

E) Sivas

Bu parçaya göre, “kişinin kendisinin farkında olması”
durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

IV

I

A) Düşünme

III

D) Hikmet
II

B) Bilinç

C) Özbilinç

E) Bilgelik

V

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangisi hem deprem riski yüksek hem de yoğun nüfuslu
bir bölge olarak değerlendirilebilir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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13. Gerçeği söyleyeceğine yemin eden arkadaşına,
"Gerçek, söylediklerinin konusudur; gerçeği asla söyleyemezsin, söyleyemeyeceğin üzerine nasıl yemin edersin." diyen birinin "gerçeğin konusu" olarak ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olgu

B) Olay

D) Makul olan

15. • Machiavelli, Prens adlı eserinde ulusal birliğin sağlanabilmesi için ülkenin mutlak güç sahibi bir yönetici tarafından yönetilmesi gerektiğini öne sürmüştür. Yönetici
ülkeyi “Amaca ulaşmak için her yol mubahtır.” ilkesine
göre yönetir ve bütün kurumlar ona bağlıdır.
• Thomas Hobbes, Leviathan adlı eserinde devletin zorunlu olarak ortaya çıktığını ifade etmiştir. Ona göre
"İnsan insanın kurdudur." ve insanlar can güvenlikleri
olmadığı için haklarını mutlak güç sahibi olan bir yöneticiye vererek devlet sistemine geçmişlerdir.

C) Olasılık
E) Doğruluk

Buna göre, filozofların devlet anlayışlarına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Monarşiyi savunmaktadırlar.
B) Demokrasiyi öne çıkarırlar.
C) Devlet, dini kurallara göre yönetilmelidir.
D) Derebeylik sistemini savunurlar.
E) Devletin varlığı insanın doğasına aykırıdır.
16. Tarih boyunca insanoğlu farklı inanma biçimlerine yönelmiştir. Eski Mısır'da Güneş tanrısı Ra, ölüler tanrısı
Oziris, sular tanrısı Sobek, gök tanrısı Hathor gibi çeşitli
tanrılara inanılırdı. Eski Yunan’da da gök tanrısı Zeus,
rahmet tanrısı Apollon gibi tanrılar bulunmaktaydı. Hinduizm dininde de Brahma yaratıcı tanrı, Şiva yok edici
tanrı, Vişnu koruyucu tanrı olarak kabul edilirdi. Bu tür
inanışlar daha çok antik toplumlarda görülmekteydi.
Farklı tanrılar uzun bir zaman dilimi içerisinde kültürel
değiş tokuş ve deneyimle yoğrularak gelişmiştir. Bunun
yanında çoğu inanışta, her şeyden ve diğer tanrılar dahil
herkesten güçlü ve bilge bir baş tanrı figürü bulunmaktaydı. Çoğu zaman bu tanrılar sınırsız güç ve bilgiye sahip değildi. Bunun yerine, insan benzeri kişisel özelliklere sahip, ek olarak bazı bireysel (doğaüstü) güç, yetenek
ve bilgiye sahip olarak tasvir edilirdi.

14. Skolastik, 2 - 15. yüzyıl Hristiyan felsefesi için kullanılan
terimdir. Bu felsefe dine dayanır ve felsefi açıklamalar
dinsel kabuller çerçevesinde yapılmıştır. Akıl-inanç problemleri karşısında akıl ve birey yetersiz görülmüş ve bu
eksikliğin inançla tamamlanabileceği düşünülmüştür.
Toplumsal hayat, siyaset, hukuk gibi alanlarda din belirleyici unsur olmuş ve bu dönemde bilimsel çalışmalara
ihtiyaç duyulmamıştır.
Bu parçadan hareketle skolastik felsefeye ilişkin
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Yukarıdaki paragrafta ifade edilen inanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşünürler kiliseye bağlıdır.
B) Felsefenin konusu insan, doğa ve evrendir.
C) Hayatın tüm unsurları dine bağlıdır.
D) Bilim, dini temellendirmek açısından önemlidir.
E) Doğa olayları din ile açıklanır.

A) Monoteizm
D) Ateizm
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17. "Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah’ı tesbih edin. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor;
yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte
siz de böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması,
O’nun (varlığının) delillerindendir. Sonra siz, (her tarafa) yayılan insanlar oluverdiniz. Kendileri ile huzur
bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve
aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun
delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum
için ibretler vardır. O’nun delillerinden biri de gökleri
ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik
olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak)
dersler vardır. Gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve
Allah’ın lütfundan (nasibinizi) aramanız da O’nun delillerindendir. Gerçekten bunda, işiten bir topluluk için
ibretler vardır. Yine O’nun delillerindendir ki size korku
ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor, gökten su
indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla diriltiyor.
Doğrusu bunda, aklını kullanan bir topluluk için (alınacak) dersler vardır." (Rûm, 18-24)

18. "Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler; onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler; kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler; alay edilen
kadınlar edenlerden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi
ayıplamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten
sonra fâsıklıkla anılmak ne kötüdür! Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu, işte zalimler onlardır. Ey iman
edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü zannın çoğu
günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini
yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul eden
ve çok merhamet edendir." (Hucurat, 11-12)
Yukarıda verilen ayetlerde İslam ahlakında yerilen
davranışlardan hangisine değinilmemiştir?
A) Suizan

B) Gıybet
D) Alay

C)Tecessüs
E) Haset

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılabilecek sonuçlardan değildir?
A) İnsanların kendileriyle huzur bulacakları eşlerin yaratılması ve aralarında sevgi ve merhametin kılınması Allah’ın varlığının delillerindendir.
B) İnsan topraktan yaratılmış ve yaratıldıktan sonra
yeryüzüne dağılmıştır.
C) Aynı kökten gelmelerine rağmen yeryüzündeki insanların dilleri ve renkleri birbirinden farklıdır.
D) İnsan ilahi kanıtlarla dolu bir dünyada yaşar, peygamberin rehberliğinde evrende yüce Allah’ın varlığına ve sınırsız kudretine işaret eden delilleri idrak
eder.
E) Yüce Allah cansızdan canlıya, canlıdan cansıza
hayat vermektedir. Ölümden sonra dirilişin olacağına ihtimal vermeyen kimseler yüce Allah’ın yeryüzündeki yaratma sanatına iyi bakmalıdır.

19. Fakirlik şahsın muhtaç olduğu şeyin yokluğundan ibarettir. İhtiyaç olunmayan şeyin yokluğuna ise fakirlik
denilemez. Eğer ihtiyaç olan şey var ve gücü yetiyor
şekilde ise kişi fakir sayılmaz. Bu hakikati anladığın
zaman Allah'tan başka her varlığın fakir olduğuna şüphen kalmaz. Varlık âleminde bir zenginden başkası
yoktur. O'ndan başka herkes O'na muhtaçtır.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Kişinin sahip olduğundan fazlasını istemesi fakirlik
sayılır.
B) Fakir olan muhtaçsa fakir sayılır.
C) İhtiyaç duyulan şeye sahip olsan da fakir sayılırsın.
D) Varlık âleminde tek zengin Allah'tır.
E) Fakirlik kişiden kişiye değişen bir durumdur.
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20. • ‟Allah’ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini
unutma. Allah sana nasıl (bunca nimet vererek) iyilikte bulunduysa sen de insanlara öyle iyilikte bulun.
Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.” (Kasas, 77)
• ‟Muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya
karşı cömert olmayı emreder; hayasızlığı, kötülüğü ve
zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.” (Âl-i İmrân,134)
• ‟Bir kimse abdest alır ve güzelce abdest almaya özen
gösterir, ardından da namaz kılarsa bu abdestle namaz arasında işlediği (günahlar) o namazı kılıncaya
kadar mutlaka bağışlanır.” (Müslim, Tahâret, 5)
Yukarıdaki ayet ve hadislerin vermek istediği mesajı özetleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takva

B) Hidayet

D) Sıratı müstakim

C) İhsan
E) Salih amel
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MATEMATİK TESTİ

Bu testte MATEMATİK alanına ait toplam 40 soru vardır.
1. Aralarında dört işlem sembolleri bulunan aşağıdaki
dokuz kutu içine 1’den 9’a kadar olan doğal sayıların
tamamı, her bir kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde
yerleştirildiğinde soldan sağa ve yukarıdan aşağıya
tüm eşitlikler sağlanmaktadır.
7
+
_
8

_

+
x

+
4
_

_..

_..

C

+

=
2

=
7

A
_

= 3

B
x

= 2

3. n ≥ 3 olmak üzere, n kenarlı bir düzgün çokgenin içine
a
yazılan bir a doğal sayısıyla oluşturulan sembol ile
n
sayısı gösterilmektedir.
2
Örneğin, 2 sembolü ile
sayısı gösterilmektedir.
3
Buna göre,
1
2
1

= 5

B) 151

_

3

=
3

1
3
1
2

işleminin sonucu kaçtır?

Kutulardaki A, B ve C rakamları için AB, BC ve
CA iki basamaklı doğal sayılar olduğuna göre,
AB + BC + CA toplamı kaçtır?
A) 143

+

C) 173

D) 181

A)

5
4

B) _

5
2

C) _

5
4

D)

5
2

E) 1

E) 187

2. En fazla 2,5 kg, 5 kg ve 6 kg tartabilen üç çeşit ibreli askılı terazinin askılarına, farklı ağırlıklara sahip üç poşet
aşağıdaki gibi asılıyor.
0

0

2,5

0
1

5

2

1

2

4
3

1

6

2

4. a ve b pozitif tam sayıları için a = 5b eşitliğini dikkate
alan üç öğrenci defterlerine aşağıdaki ifadeleri yazıyor.

5
4

Nur: b çift sayı ise a da çift sayıdır.
Efe: a + b ifadesi tek sayıdır.
Can: a2 – b2 ifadesi çift sayıdır.

3

Buna göre, hangi öğrencilerin yazdığı ifadeler
daima doğrudur?
I. poşet

II. poşet

III. poşet

A) Nur

Eşit aralıklarla bölünmüş terazilerin göstergelerindeki oklu ibreler poşetlerin ağırlıklarını gösterdiğine göre, üç poşetin ağırlıkları toplamı kaç
kilogramdır?
A) 8, 85

B) 8,9

C) 9,1

D) 9,15

B) Can

D) Nur ve Can

C) Nur ve Efe
E) Efe ve Can

E) 9,3
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5. İsmail, 1’den 20’ye kadar sayıların sıralı şekilde yazılı
olduğu yapışkanlı etiketlerin bazılarını şekildeki gibi koparıyor.

6. Üzerinde 603, 770, 448, 1584 ve 445 sayıları yazılı toplar,
şekildeki gibi “bölünebilme makinesine” atılıyor. Toplar,
makinedeki bölünebilme kurallarına göre altı torbadan uygun olan torbaya düşüyor.

Buna göre,
a
’sini koparmıştır.
b
• İsmail’in kopardığı etiketlerin herhangi ikisi ile yazılabix
len en küçük bileşik kesir ’dir.
y
• İsmail’in koparmadığı etiketlerden herhangi ikisi ile
m
yazılabilen en küçük basit kesir ’dir.
n
• İsmail, etiketlerin

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle,

( xy + mn ) .. ab

işlemenin sonucu kaçtır?
A)

93
40

B)

49
20

C)

39
20

D)

37
15

E)

20
49

I. torba

II. torba

III. torba

IV. torba

V. torba

VI. torba

Torbalara düşen toplar ve üzerlerindeki sayılar dikkate
alındığında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

II. ve VI. torbaya top düşmemiştir.
IV. torbaya iki top düşmüştür.
III. ve V. torbaya düşen topların toplamı 1051’dir.
III. torbaya düşen topun 7 ile bölümünden kalan 1’dir.
I. torbaya düşen top 9 ile tam bölünebilir.
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7. 8 matematik öğretmeni, iki farklı deneme sınavının her
biri için kişi başına 32 adet soru hazırlıyor. Değerlendirme
3
komisyonu ise hazırlanan soruların
’ ini sınava uygun
8
görmeyip soru havuzundan çıkarıyor. Komisyon tarafından seçilen sorular baskı için matbaaya gönderiliyor.
Yukarıda verilen bilgilere göre,
I. Toplam 29 adet soru yazılmıştır.
II. Baskıya gönderilen 3. 26 adet soru vardır.
III. Her bir öğretmenin baskıya giden ortalama 40 sorusu vardır.

B) I ve II

D) II ve III

Girdiler
1967

Çıktı
|1-2| + |9-0| + |6-2| + |7-1| = 1 + 9 + 4 + 6=20

2021

Mutlak değer makinesine 125 ile abc üç basamaklı
doğal sayıları girdi olarak atıldığında çıktı olarak 1
elde edildiğine göre, bu eşitliği sağlayan üç basamaklı abc sayılarının toplamı kaçtır?

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

9. Sadece basamak sayıları aynı olan iki doğal sayıyı girdi olarak kabul eden şekildeki mutlak değer makinesi,
bu iki doğal sayının aynı basamaklarında bulunan rakamların farklarının mutlak değerlerinin toplamına eşit
olacak şekilde bir çıktı vermektedir.

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

A) 475

B) 725

C) 600

D) 674

8. İki farklı şifre ile açılan şekildeki gibi bir çelik kasanın şifreleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

I. şifre
II. şifre

• I. şifre üç basamaklı, II. şifre iki basamaklı doğal sayılardır.
• Her iki şifre sıfırdan farklı rakamlardan oluşmaktadır.
• II. şifre, I. şifrenin herhangi bir basamağı silinerek oluşturulmuştur.
Çelik kasayı açan bu iki farklı şifrenin toplamı 213 olduğuna göre, kasanın II. şifresi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 13

B) 14

C) 24

D) 15

E) 19
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11. Uzunlukları sırasıyla a, b, c ve d birim olan dört çivi duvara şekildeki gibi çakılmıştır.

10. Eren, bir kâğıda köklü bir ifade yazarak arkadaşlarının
bu köklü ifade hakkındaki tahminlerini eşit aralıklara
bölünmüş cetvel üzerinde göstermelerini ister. Eren’in
arkadaşları köklü ifadenin hangi aralıkta olduğu ile ilgili
tahminlerini aşağıdaki gibi cetveller üzerinde ok işaretleriyle göstermişlerdir.

a birim
b birim
Duvar

Uğurcan’ın tahmini

c birim
d birim

Kağan’ın tahmini

Buna göre, uzunluğu a birim olan çivinin b, c ve d
birim cinsinden değeri aşağıdaki iki kare farklarının
hangisinin çarpanlarından biridir?

Erce’nin tahmini

A) d2 – (c + b)2

D) (d + b)2 – c2

Arda’nın tahmini

Eren, köklü ifadenin bulunduğu aralıkla ilgili arkadaşlarının yaptığı bu tahminlerden sadece bir tanesinin doğru
olduğunu ifade etmiştir.
Buna göre, Eren’in kâğıda yazdığı köklü ifade aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) √165

B) √78

B) b2 – (c + d)2

C) √194

D) √102

E) √362

C) (d – b)2 – c2

E) c2 – (b – d)2

12. Bir manav; içerisinde sadece armut, elma, nar ve portakal
meyvelerinden birinin olduğu farklı ağırlıklara sahip poşetler hazırlıyor. Manavın torunu Ali ise şekildeki gibi dengede duran eşit kollu bir teraziyi kullanarak bu poşetlerle
aşağıda ifade edilen üç farklı tartma işlemini yapıyor.
A
kefesi

B
kefesi

• A kefesine bir poşet armut, B kefesine ise birer poşet elma
ve nar koyduğunda A kefesi ağır gelmiştir.
• A kefesine birer poşet armut ve elma, B kefesine ise birer
poşet nar ve portakal koyduğunda terazi dengeye gelmiştir.
• A kefesine birer poşet armut ve nar, B kefesine ise birer poşet elma ve portakal koyduğunda B kefesi ağır gelmiştir.
Ali’nin yaptığı üç farklı tartma işlemine göre; armut,
elma, nar ve portakal poşetlerinin ağırlıkları ile ilgili
olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) Nar < Armut < Portakal < Elma
B) Elma < Nar < Portakal < Armut
C) Elma < Nar < Armut < Portakal
D) Nar < Elma < Armut < Portakal
E) Nar < Elma < Portakal < Armut
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13. Bir baba ile iki çocuğunun yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler
veriliyor.
• Babanın büyük oğlu doğduğundaki yaşı, şimdiki yaşının
yarısı kadardır.
• Babanın şimdiki yaşı küçük oğlu doğduğundaki yaşının
5
'ü kadardır.
3
• Küçük çocuk büyük çocuğun şimdiki yaşına geldiğinde
çocukların ve babanın yaşları toplamı132’dir.

15. Kuş bakışı krokisi şekilde verilen bir okul yerleşkesinde
kuraklık nedeniyle okul binasının çatısına yerleştirilen
sarnıç sistem sayesinde yağmur suları bir depoda
biriktirilmektedir. Biriktirilen yağmur suyu ise daha
sonra okulun bahçesindeki yeşil alanı sulamak için
kullanılmaktadır. Okul yerleşkesi ve yağmur suları ile
ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir.

Buna göre, küçük çocuğun şimdiki yaşı kaçtır?
A) 24

B) 20

B) 18

C) 16

Çatı

Yeşil alan

E) 30
• Okul yerleşkesinde 1200 metrekarelik yeşil alan ve
yeşil alanın %20’si büyüklüğünde okul çatısının alanı
vardır.
• Okulun çatısına düşen yağmur suyunun %25’i buharlaşma, sıçrama vb. sebeplerden kayba uğramaktadır.
• Okul yerleşkesinin bulunduğu bölgede metrekareye
yılda 600 litre yağmur yağmaktadır.
Buna göre, okul yerleşkesindeki yeşil alanın bir
metre karesi okulun çatısından biriktirilen yıllık kaç
litre yağmur suyu ile sulanabilir?

14. Neşe Öğretmen mekanik saatlerin henüz bulunmadığı
dönemlerde insanların zamanı ölçmek için güneş saati,
kum saati vb. yöntemleri kullandığını ifade etmiş ve ertesi
gün öğrencilerle üç farklı zaman diliminde gözlem yapmaya
karar vermiştir. Neşe Öğretmen boyu 1 metre olan düz bir
çubuk alarak şekildeki gibi bir düzenek hazırlamış, daha
sonra üç farklı zaman diliminde yapmış oldukları gözlem
sonuçlarıyla aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur.

A) 30

B) 360

C) 240

D) 180

Kuzey
Batı

Doğu
Güney

Saat
Gölgenin boyu

Güneş'in
Doğduğu An

Güneş'in Tam
Tepede Olduğu An

Güneş'in
Battığı An

06.00

12.00

18.00

3 metre

0 metre

3 metre

Bu gözlemlere göre, öğleden önce saat 10.30’daki
gölgenin yönü ve boyu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Batı - 235 santimetre

B) Doğu - 80 santimetre

C) Batı - 80 santimetre

D) Doğu - 75 santimetre

E) Batı - 75 santimetre
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16. Üç farklı şeker-su karışımı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
• 1. , 2. ve 3. karışımlardaki şeker miktarları sırasıyla
15, 10 ve 6 sayıları ile doğru orantılıdır.
• 1. ve 3. karışımlarındaki su miktarları eşittir.
5
• 1. karışımın şeker oranı
’dir.
8
Üç karışım birbirine karıştırıldığında elde edilen
yeni karışımın su oranı % 50 olduğuna göre, 2. karışımın şeker oranı kaçtır?
A)

3
4

B)

9
23

C)

10
23

D)

9
13

E)

18.

60 km/s
T

R

B

Z

T, R, B ve Z noktaları yukarıdaki gibi doğrusal bir yol üzerinde olup T noktasındaki bir araç 60 km/s sabit hızla Z
noktasına gitmektedir. Bu aracın R ve B noktalarına olan
uzaklıkları toplamının zamana bağlı değişimi ise aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Toplam uzaklık

7
9

x
420

a

A) 440

II. Alışveriş Sitesi

KAMPANYALAR
• Yeni üyelere özel 20 TL indirim.
• Aynı üründen 2 adet alana ikinci üründe %30 indirim.
• Bugüne özel tüm alışverişlerde
kargo 5 TL.

8

Zaman (saat)

Grafikte verilen a ve b saatleri için b – a = 5 olduğuna göre,
grafikteki x sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

17. İki farklı alışveriş sitesinde yer alan kampanyalar ile
ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

I. Alışveriş Sitesi

b

B) 480

C) 520

D) 540

E) 600

KAMPANYALAR
• Cuma gününe özel, kargo bedava.
• Sezon sonu ürünlerde %20 indirim.
• Tüm indirimlere ek olarak sepette
%10 indirim (İndirimli ürünlerde,
indirim fiyatı üzerinden uygulanacak)

Nesrin, iki farklı sitedeki tüm kampanyalardan yararlanarak I. alışveriş sitesinden aynı özellikte ve aynı fiyatta
2 adet gömlek ve II. alışveriş sitesinden de 1 çift ayakkabı alarak toplam 541TL ödemiştir.
Nesrin'in satın aldığı 1 adet gömlek ile 1 çift ayakkabının etiket fiyatları oranı 2 olduğuna göre, 1 çift
3
ayakkabının indirim yapılmadan önceki fiyatı kaç
TL’dir?
A) 500

B) 100

C) 400

D) 200

E) 300
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19. Dolu bir varildeki benzinin özdeş bidonlara, dolu bir bidondaki benzinin ise özdeş şişelere boşaltılması ile ilgili
aşağıdaki bilgiler veriliyor.

21. Elif, Nazlı ve Uğur’un girdikleri bir sınavda Elif ve Nazlı
ilk üç soruyu aşağıdaki gibi kodlamıştır.

• Dolu varil üç tane bidonu tam dolduruyor ve içinde 24
litre daha benzin kalıyor.
• Dolu bir bidon dört tane şişeyi tam dolduruyor ve beşinci şişenin dolması için ise 4 litre daha benzin gerekiyor.

Elif
A
1. soru

A) 21

B) 26

C) 28

D) 34

B

C

D

X

2. soru

Dolu bir varildeki benzin miktarı, dolu bir şişedeki
benzin miktarının 2 katından 90 litre fazla olduğuna
göre, dolu bir bidon kaç litre benzin alır?

Nazlı
A

B

X

1. soru

X

3. soru

2. soru

X

3. soru

X

C

D

X

Bu kodlamalarla ilgili olarak;
• Elif ve Nazlı’nın ilk üç soruda yalnız iki doğru cevabı
olduğu,
• Uğur’un ilk üç sorunun hepsini doğru cevapladığı bilinmektedir.

E) 36

Buna göre, Uğur’un bu üç soruyu nasıl kodladığı
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) A-C-D

B) A-D-A
D) B-C-D

C) D-C-D
E) B-D-C

20. F, Y ve V cinsi portakallardan elde edilen portakal sularının ağırlıkları Şekil 1’deki sütun grafiğinde, portakal suyu
elde edildikten sonra kalan katı kısımların ağırlıkları ise
Şekil 2’deki daire grafiğinde verilmiştir.
Portakal suyu (gram)
100
90
60

0

F

Y
Şekil 1

22. Bir tarla; eşit iş gücüne sahip işçilerden 4'ü çalışmayıp
diğerleri çalıştığında 30 saatte, 6'sı çalışmayıp diğerleri
çalıştığında 45 saatte temizlenmektedir.

V

F

Buna göre, bütün işçiler beraber çalıştığında tarla kaç
saatte temizlenir?

Y

V Portakal
cinsi

Şekil 2

A) 10

B) 12

C) 18

D) 20

Başlangıçta Y ve V cinsi portakalların ağırlıkları eşit
olduğuna göre, F cinsi portakalların ağırlıklarının
yüzde kaçı kadar portakal suyu elde edilir?
A) 60

B) 55

C) 50

D) 45

E) 40
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23. İçlerinde x, y ve z litre su bulunan şekildeki üç özdeş
kaptaki su miktarlarını eşitlemek için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılıyor.
x litre su

y litre su

25. Necmettin Öğretmen'in telefonundaki mesajlaşma programında bulunan matematik ve Türkçe gruplarına ait bilgiler aşağıda verilmiştir. Grupları gösteren ekranlarda,
Necmettin Öğretmen'in telefonunda kayıtlı olan öğrencilerinin isimleri ile kendi ismi yazılıyken telefona kayıtlı
olmayan öğrenciler ise ‘▼+… kişi daha” şeklinde görünmektedir.

z litre su

1
’ü y kabına boşaltılıyor.
3
1
• Daha sonra y kabındaki suyun
’ü z kabına boşal3
tılıyor.
• x kabındaki suyun

Matematik Grubu
• Necmettin
• Ayşe
• Hande
• Hasan
• İsmail
▼+10 kişi daha

Buna göre, başlangıçtaki x, y ve z su miktarı ile ilgili
olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 2x = 3y = 6z

B) 3x = 2y = 6z

D) x = 3y = 6z

C) 2x = y = 3z

Türkçe Grubu
• Necmettin
• Ahmet
• Elif
• Emir
• Hasan
• Nazlı
• Yiğit
▼+12 kişi daha

E)x = 2y = 4z
Her iki gruba üye olan tüm kişilerin oluşturduğu kümenin eleman sayısı 29 olduğuna göre, Necmettin
Öğretmen'in telefonunda kayıtlı olmayan ama her iki
gruba da üye olan toplam kaç kişi vardır?
A) 6

B) 3

C) 2

D) 5

E) 1

24. Akın ve Bülent, 1’den başlayarak ardışık 84 sayının
sıralandığı şekildeki gibi kartlardan birer tane çekiyorlar. Akın 9. sıradaki soldan 3. kartı, Bülent 12. sıradaki
sağdan 2. kartı çekmiştir.
1. Sıra
2. Sıra

Sol

3. Sıra

Sağ

4. Sıra
Buna göre, Akın ve Bülent’in çektiği kartlardaki sayıların toplamı kaçtır?
A) 119

B) 120

C) 122

D) 125

E) 127
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26. Furkan, uçurtma festivali için şekildeki gibi altı eş bölmeden
oluşan bir uçurtma tasarlıyor. Daha sonra adını oluşturan
“F, U, R, K, A, N” harflerini, uçurtmanın bölmelerinin her
birine bir harf gelecek şekilde yazmak istiyor.

28. Temel’in bozuk hesap makinesi; çift rakam olan tuşlara
basınca 3 sayısını, asal ve tek rakam olan tuşlara basınca
7 sayısını ve geri kalan rakamlara basınca da tuşun
üzerindeki sayıyı ekrana yazmaktadır. Temel’in kardeşi
hesap makinesini ters çevirip rastgele üç rakama basınca
ekranda şekildeki gibi bir ifade görünüyor.

Buna göre, adını oluşturan ünlü harflerin bölmelere
karşılıklı olarak yazıldığı kaç farklı durum vardır?
A) 48

B) 72

C) 144

D) 240

E) 720
Buna göre, “
” ifadesinin hesap makinesinin
ekranında görünme olasılığı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A)

27. Aysun Hanım, kızından özdeş 7 çorba kâsesini şekildeki
gibi üç bölmeli bir çekmeceye her birinde mutlaka en az
bir kâse olacak şekilde dizmesini istiyor.

3
100

B)

3
200

C)

7
200

D)

3
250

E)

7
100

29. π = 3,14159265358979323846264338... şeklinde devam
etmektedir. Her n pozitif doğal sayısı için f(n), π sayısının
virgülden sonraki n. basamağına denk gelen rakam olarak
tanımlanmaktadır. Örneğin, f(3) = 1 ve f(6) = 2.
Buna göre,

f(10) + f(5) _ 8
2

= f(x)

ise, x aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 24

3 bölmeli çekmece

B) 9

C) 17

D) 15

E) 18

Buna göre, Aysun Hanım'ın kızı kâseleri bu çekmeceye kaç farkı şekilde yerleştirilebilir?
A) 15

B) 21

C) 36

D) 12

E) 336
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30. Dik koordinat düzleminde f ve g fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir.
g

Aydınlatma direği

y
4

32. İlhan arabasını park etmek isterken yanlışlıkla 18 metre
uzunluğundaki aydınlatma direğine çarparak onu devirmiş ve direk şekildeki gibi B ve C noktalarından kırılmıştır. Aydınlatma direğinin ucu, zemine dik olan duvarın alt
köşesine açıortay olacak şekilde değmektedir.

f
1
-1 0

x

Duvar

2

Buna göre,
I. (f o g) ( –1) =1
II. (g –1 o f) (2) = –1
III. f(0) ∙ g(0) ∙ g–1(0) = 0

B

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C

A

C) Yalnız III

D

IABI = 5 metre, IBCI = 3 metre ve direk, B noktasında
o
içe doğru 90 açı ile kırıldığına göre duvar ile direk
arasındaki IADI uzaklığı kaç metredir?

E) II ve III

A) 8√2

31. Ön yüzü beyaz, arka yüzü gri renkli olan üçgen
biçimindeki ABC kâğıdı Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu
kâğıt, ABC üçgeninde [BD] kenarortay olmak üzere
[BD] boyunca Şekil 2’deki gibi katlanmıştır.

B) 9√2

C) 11√2

D) 13

A

B

C

Şekil 1
A
D

B

C

F
E
Şekil 2
o

o

o

m (BAC) = 100 , m (ABD) = 30 ve m (CBE) = 18 olduğuna göre, E ve C noktaları birleştirildiğinde oluşan BCE açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 6

B) 8

C) 12

D) 18

E) 38
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35. ABCD yamuğu [KL] [DC] [AB] olacak biçimde KL
doğrusu boyunca katlanarak şekildeki gibi EFLCDK
düzgün altıgeni oluşturuluyor.

33. Bir kenarı 5 metre olan kare şeklindeki pano 2 metrelik iplerle Şekil 1’deki gibi bir duvarda asılı durmaktadır.
İplerden birinin kopması sonucu pano Şekil 2’deki gibi
zemine değmektedir.
İp

İp

C

D

İp
Pano

Pano

K

L
B

A
Zemin

Zemin

Şekil 1

Şekil 2

F

E

Şekil 2’deki panoda, π sembolünün bulunduğu köşenin zeminden yüksekliği 3 metre olduğuna göre, Şekil
1’deki panonun alt kısmının zeminden yüksekliği kaç
metredir?

ICLI = 6 birim ve IAKI = 2 birim olduğuna göre, katlama sonucunda çakışan bölgenin alanı kaç birim
karedir?

A) 1

A) 9√3

B) 1,5

C) 2

D) 3

E) 3,5

34. Birbirine eş sekiz dikdörtgen levha, aşağıdaki gibi birbirine tutturuluyor. Daha sonra bulundukları dikdörtgen levhaların ağırlık merkezlerine çakılan dört çiviye şekildeki
gibi bir bez afiş asılıyor.

B) 164

C) 312

D) 256

C) 12√3

D) 18√3

E) 15√3

36. Alya, dikdörtgen biçimindeki bir kâğıdın üzerini gri renkli
üç eş düzgün altıgen ve iki eş kare ile kaplayarak şekildeki gibi bir süs elde ediyor.

Düzgün altıgenin bir kenarı 2 birim olduğuna göre, dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarından kaç birim fazladır?

Bez afişin alanı 840 birim kare olduğuna göre, eş dikdörtgen levhalardan birinin alanı kaç birim karedir?
A) 288

B) 11√3

A) 8 _ 2√3

E) 512

B) 8 + √3
D) 4 + 2√3
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C) 8 _ 3√3

E) 12 + 3√3
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38. Robotik kodlamaya ilgi duyan Asya basit kodlama
yapabileceği bir robot almıştır. Robotun arkasında bulunan
tuşlara basarak robota komutlar vermekte ve robot bu
komutlara göre hareket etmektedir. Robotun arkasında
bulunan tuşlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

37. Bir logo tasarımında yedi daire ikişer ikişer dıştan içe doğru
J, K, L, M, N, O noktalarında içten teğet olacak biçimde ve en
küçük dairenin çapı 4 birim, diğer dairelerin çapları ise sırasıyla
2 birim artırılarak Şekil 1’deki gibi çiziliyor. Daha sonra elde
edilen çizim boyanarak Şekil 2’deki logo elde ediliyor.
J

tuşu, robotun bir birim ileri gitmesini sağlar.

K

tuşu, robotun 90 sola dönmesini sağlar.

o

L

o

tuşu, robotun 90 sağa dönmesini sağlar.
tuşu, robotun girilen komutlara göre hareket
etmesini sağlar.

M

Örneğin, A noktasına kuzey yönünde bırakılan robotun
B noktasına gitmesi için aşağıda gösterilen komutlar verilmiştir.
Robotun hareket kodu:
y

N
O

Şekil 1

Şekil 2

Yarıçapı r olan bir dairenin alanı πr2 olduğuna göre, logodaki boyalı alanların toplamının en küçük dairenin
alanına oranı kaç birim olur?
A)

27
4

B)

15
2

C)

59
2

D)

21
2

E)

4
3

27
2

2
1
O

1

3

2

x

4

Robotunu O(0,0) başlangıç noktasına, kuzey yönünde
yerleştiren Asya, önce
şeklinde programlayarak S noktasına göndermiştir. Sonra robotun pozisyonunu değiştirmeden S noktasında iken
şeklinde programlayarak robotunun M noktasına ulaşmasını sağlamıştır.
Daha sonra uygun kodları kullanarak robotu tekrar O(0,0)
başlangıç noktasına geri getirmiştir.
Buna göre, robotun koordinat sisteminde oluşturduğu
OSM üçgeninin alanı kaç birim karedir?
A)

7
2
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B) 4

C)

9
2

D) 5

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Bir ayrıtı 8 birim olan küp şeklindeki bir kabın içine ayrıt
uzunlukları 2 birim, 2 birim ve 8 birim olan kare dik prizma biçimindeki özdeş altı blok aşağıdaki gibi aralarına su
sızmayacak şekilde yapıştırılmıştır. Daha sonra dakikada
14 birim küp su akıtan şekildeki musluk, 12 dakika açık
bırakılmıştır.

40. Bir ayrıtı 4 birim olan küp şeklindeki bir kütüğün içinden,
tabanı küpün üst yüzünün tamamı, tepe noktası ise küpün alt yüzünün ağırlık merkezi olacak biçimde bir piramit, şekildeki gibi kesilip çıkarılarak kalan cisimden bir
saksı elde ediliyor.

Musluk

Buna göre, küpün içinde biriken suyun yüksekliği
kaç birim olur?
A) 1,5

B) 3

C) 3,5

D) 5

Saksı

E) 5,5

Buna göre, elde edilen saksının tüm yüzey alanı kaç
birim karedir?
A) 64 + 16√6

B) 80 + 16√5

D) 80 + 16√6
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C) 96 + 16√5

E) 64 + 16√5

Matematik
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Sonu.
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FEN BİLİMLERİ TESTİ

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

1.
Temel
büyüklük

A

B

F

D

G

C

2. Aşağıdaki tabloda bir binaya ait enerji kimlik belgesinden
bir kesit yer almaktadır.

Türetilmiş
büyüklük

Skaler büyüklük

Enerji
kullanım
alanları

Kullanım
sistemi

Nihai
(kWh/yıl)

Birincil
(kWh/yıl)

Kullanım
alanı
başına

Sınıfı

17.716.075,25

18.413.688,09

3.175,66

ABCDEFG

Isıtma

Isıtma
Sistemi

4.253.223,33

4.253.223,33

762,40

ABCDEFG

Sıhhi
sıcak su

Sıcak su
sistemi

12.949.901,31

12.949.901,31

2.321,31

ABCDEFG

Soğutma

Soğutma
sistemi

332.514,49

784.734,19

59,60

ABCDEFG

Havalandırma

0,00

0,00

0,00

Aydınlatma

180.436,13

425.829,26

32,34

Toplam

E

Vektörel
büyüklük

Yıllık Enerji Tüketimleri

ABCDEFG

Fizikteki büyüklükler yukarıda betimlenen Venn Şeması

Tablodaki veriler dikkate alındığında bina ile ilgili,

ile gösterilmiştir. Bu şemada farklı fiziksel büyüklükler
arasındaki ilişkiler A, B, C, D, E, F ve G bölgeleri ile betimlenmiştir.
Buna göre,

I. Dış cephe yalıtımı zayıf olduğu için ısıtma verimliliği
düşüktür.
II. Sıhhi sıcak su hattının ve soğutma sisteminin ısı yalıtımı kabul edilebilir düzeydedir.
III. Binanın enerji performans düzeyi yalıtıma yönelik
alınacak önlemlerle üst sınıflara çıkarılabilir.

I. C, D, F ve G bölgelerinde herhangi bir fiziksel büyüklük yer alamaz.
II. A bölgesinde birimi Kelvin ile kilogram olan fiziksel
büyüklükler yer alabilir.
III. Basınç, enerji ve sürat B bölgesinde yer alabilir.
IV. Fizikteki tüm vektörel büyüklükler E bölgesinde yer
alabilir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I, II ve III

B) II ve III

3. İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla havada, suda
ve toprakta oluşan sıcaklık artışı halk arasında "cemre
düşmesi" olarak ifade edilmektedir. Bu durumla ilgili fizik
dersinde yapılan bir deney etkinliğinde; özdeş üç cam kavanozdan birincisi toprak, ikincisi su ve üçüncüsü hava ile
tamamen doldurularak kavanozların kapakları kapatılmıştır. Daha sonra bu kavanozlar, özdeş ısıtıcılarla eşit süre
ısıtıldıktan sonra cam kavanozlarda bulunan toprak, su ve
havadaki sıcaklık değişimlerinin sırasıyla %1,5, %3,5 ve
%5 düzeyinde arttığı tespit edilmiştir.

C) I ve IV

E) I, II, III ve IV

Yapılan bu deney etkinliği ile desteklenen cemre düşmesi olayında havadaki sıcaklık değişiminin toprak
ve suya göre daha fazla olması hangi fiziksel nicelikle
açıklanabilir?
A) Genleşme katsayısı

B) Özısı

D) Kaynama noktası
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C) Özkütle

E) Esneklik katsayısı
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4.
K

6.

V

R

L
Lamba

A

2R
+

Denge
konumu

Homojen bir yay ortamında periyodik olarak çalışan bir kaynak tarafından üretilen dalgaların anlık görünümü yukarıdaki şekildeki gibidir.

-

Pil

A - B noktaları arasındaki yatay uzaklık ve dalgaların yayılma hızı bilindiğine göre bu dalgalarla ilgili,

Yukarıdaki şemada betimlenen elektrik devresi; ideal voltmetre, ampermetre, iki adet direnç, lamba ve iç direnci
ihmal edilen üreteçten oluşmaktadır.

I. Genlik
II. Dalga boyu
III. Frekans

Bu devre şemasındaki voltmetre ile ampermetrenin
yeri değiştirilirse oluşacak yeni durum için,

fiziksel büyüklüklerden hangileri hesaplanabilir?

I. Lambanın parlaklığı artar.
II. Voltmetrenin gösterdiği değer azalır.
III. Üreteçten çekilen güç değişmez.
IV. K-L noktaları arasındaki gerilim azalır.

A) Yalnız I

B) I ve III

D) I, III ve IV

C) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

Sarı

D) Birsen ve Yılmaz

E) I, II, III

Yeşil

Mor

Buna göre,
I. Balıklar akvaryumda aynı derinlikte yüzdüğünde gözlemci sarı balığı en derinde görür.
II. Balıklar farklı derinlikte yüzdüklerinde gözlemci balıkları
aynı derinlikte görür.
III. Akvaryumdaki suyun tuzluluk oranı artırıldığında, gözlemci balıkları ilk gördüğü seviyeye göre yüzeye daha
yakın görür.

Buna göre, hangi öğrencinin yaptığı açıklama doğrudur?
B) Yalnız Çiçek

C) Yalnız III

7. Aşağıdaki şekilde, akvaryuma normale yakın bir doğrultudan bakan bir gözlemci aynı büyüklükteki sarı, yeşil ve mor
renkli balıkları belirli derinliklerde görmektedir.

5. Fizik dersinde “Boks müsabakalarında sporcuların boks eldiveni giyme zorunluluğu vardır. Bu eldivenler büyük ebatlı
ve geniş yüzey alanı oluşturacak şekilde tasarlanır.” şeklinde bir ifade kullanan öğretmen, öğrencilerinden bu durumun sebebine yönelik açıklamalar yapmalarını istemiştir.
Çiçek: Sporcunun rakibine uyguladığı kuvveti artırarak
daha etkili olması sağlanmaktadır.
Birsen: Sporcunun rakibine uyguladığı kuvvetten kaynaklanan basıncın azaltılarak rakibe daha az hasar verilmesi amaçlanmaktadır.
Yılmaz: Eldivenle yüzey alanını artırıp sporcunun rakibine uyguladığı kuvvetin azaltılması amaçlanmaktadır.

A) Yalnız Birsen

B) Yalnız II
D) II ve III

yargılarından hangileri doğru olur?
A) I ve IV

B

A

C) Yalnız Yılmaz

E) Çiçek ve Birsen

yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III
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C) II ve III
E) I, II ve III
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8. Aşağıda bazı kimya disiplinleri ve uğraş alanları verilmiştir.

Formül

Uğraş Alanları

II. Analitik kimya

b. Mağaralardaki sarkıt
ve dikitler

III. Anorganik kimya

c. İçme suyunda Fosfat
3(PO4 ) iyonu tayini

Xm

HCl

.. +
H [ Cl
.. ]

CH2Cl2

H
.. ..
H C
.. Cl
..
Cl
..

A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

D) I - c, II - a, III - b
E) I - c, II - b, III - a

3+

II.

Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin Lewis yapısı
doğru verilmiştir? (1H, 6C, 9F, 17Cl, 20Ca)

A) I - a, II - c, III - b
B) I - b, II - a, III - c
C) I - a, II - b, III - c

a
d
e

.. Ca+2[ F
.. ]2

III.

Bu kimya disiplinleri ve uğraş alanları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

9.

CaF2

..
.. ..
.. ..

a. Fosil temelli yakıtların
yapısı

I.

..
..

I. Organik kimya

Lewis Yapısı
..
..

Kimya Disiplinleri

10.

C) I ve II

E) I, II ve III

11. Bazı katı türleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
I. Belirli erime noktaları yoktur. Camsı geçiş sıcaklığına sahiptirler.
II. Elektron denizi modeli ile açıklanan güçlü etkileşime sahiptirler.
III. Zayıf etkileşimlerin bazılarını içerisinde barındıran
kristal katı türüdür.

iyonuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çekirdeğindeki toplam tanecik sayısı a+d+e'dir.
B) Çekirdek yükü e'dir.
C) Toplam tanecik sayısı a+m-3'tür.
r
2D) e X iyonu ile kimyasal özelliği aynıdır.
E) Nükleon sayısı d'dir.

Buna göre, özellikleri belirtilen katı türleri sırasıyla
hangisinde doğru verilmiştir?
I

II

A)

Amorf

Metalik

Moleküler

B)

Kovalent

Moleküler

İyonik

C)

Amorf

Metalik

Kovalent

D)

İyonik

Amorf

Kovalent

E)

Amorf

İyonik

Moleküler
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Y

X

14.

12. XO2 bileşiğindeki X'in atom kütlesini hesaplayabilmek için,
I. 0,5 mol bileşiğin kütlesi
II. 100 gram bileşikteki oksijen kütlesi
III. Oksijen kütlesinin bileşik kütlesine oranı
ifadelerinden hangilerinin tek başına bilinmesi
yeterlidir? (O: 16)
A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

Şekildeki düzeneğin X ucundan He, NH3 ve SO2 gazları
karışımı gönderiliyor. Düzeneğin Y ucundan sadece He
gazı çıktığına ve II. Çözelti'nin 25 °C'de pH değeri 7'den
büyük olduğuna göre I. ve II. sulu çözeltiler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

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

I. Çözelti

13.

Karışımlar

Ayırma Yöntemi

X-Y

Basit damıtma

Y-Z

Ayırma hunisi

II. Çözelti

I. Çözelti

II. Çözelti

A)

NaOH

NaCl

B)

NaCl

HCl

C)

NaOH

HCl

D)

HCl

NaOH

E)

NaCl

NaOH

Yukarıdaki bilgilere göre,
I. X - Z karışımı süzme yöntemi ile ayrıştırılabilir.
II. Y katısı, X sıvısı ile homojen karışım oluşturur.
III. Y - Z karışımı özkütle farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
D) II ve III

B) Yalnız III

C) I ve III

E) I, II ve III
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15. • Sürdürülebilirlik, doğa ve toplum arasında oluşan
her türlü etkileşimde gelecek nesillerin haklarını
da düşünerek ekosistemlerin devamlılığının sağlanması ve geleceğe aktarılması olarak tanımlanır.
Hepimizin hayatı, yeryüzünde sınırlı miktarlarda
bulunan doğal kaynaklara bağlıdır. Doğal kaynakların devamlılığı noktasında sürdürülebilirlik kavramı
devreye girer. Sürdürülebilirlik, doğal kaynaklar ile
beşeri faaliyetler arasındaki dengeye bağlı olarak
gelişim gösterir.
• Ekolojik ayak izi, belirli bir toplumun ya da bireyin
üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu doğa üzerinde
bıraktığı yükü hesaplamak ve ekosisteme ne kadar
geri kazandırması gerektiğini belirleyebilmek için
geliştirilmiş bir yöntemdir. Sanayileşme, kentleşme,
nüfus artışı, çevre kirliliği, fosil yakıt tüketimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının azlığı ve
doğal kaynakların kontrolsüz kullanımı ile birlikte
geri dönüşüm sisteminin yeterince kullanılamaması
ekolojik ayak izini doğrudan etkilemektedir.

17. Ahmet, biyoloji dersinde özdeş hücrelerin farklı yoğunluktaki ortamlara konulduğunda şekil değiştirdiğini öğrenmiştir.
Konu ile ilgili, biyoloji laboratuvarında X, Y ve Z olmak üzere üç farklı yoğunlukta ortam hazırlayarak özdeş alyuvar
hücrelerini ayrı ayrı ortamlara koymuş ve bir süre bekledikten sonra aşağıdaki durumları gözlemlemiştir.

Alyuvar hücresi

Sürdürülebilirlik ve ekolojik ayak izi kavramları ile
ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

X

Y

Z

Buna göre; X, Y ve Z ortamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkelerin gelişmişliği arttıkça ülkedeki bireylerin
ekolojik ayak izleri küçülür.
B) Bir toplumdaki bireylerin ekolojik ayak izleri birbirinden farklı büyüklükte olabilir.
C) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı biyolojik
çeşitliliği olumlu yönde etkiler.
D) Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ekolojik ayak izini küçültücü etki yapar.
E) Bireylerin ekolojik ayak izlerinin küçülmesi, ekosistemin sürdürülebilirliğini olumlu etkiler.

A) X, hücreden daha yoğun bir ortamdır.
B) Y, hücre ile eşit yoğunluğa sahiptir.
C) Z’de hücre çok fazla kalırsa hemolize uğrayabilir.
D) Z’deki hücre ortamdan su alırken enerji harcamıştır.
E) X’deki hücrenin osmotik basıncı,Y’dekinden fazladır.

16. İnsan vücudunda bulunan mineral maddelerin
görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Kas kasılmasını sağlarlar.
B) Hücre zarının yapısına katılırlar.
C) Hücresel solunumda kullanılırlar.
D) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar.
E) Kemik ve dişlerin yapısına katılırlar.
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18. Aşağıdaki tabloda, çeşitli canlılarda görülen üreme şekillerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Özelliği taşıma
(+), özelliği taşımama ise (-) ile gösterilmiştir.
Üreme
Çeşidi

Birey Sayısında
Döllenme
Artma

20.

Kalıtsal
Çeşitlilik

Tomurcuklanma

+

I

II

Vejetatif üreme

+

-

III

Eşeyli üreme

IV

+

+

K

Tablodaki numaralı kısımlara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

L

M

Özellik gösteren dişi

Özellik gösteren erkek

Özellik göstermeyen dişi

Özellik göstermeyen erkek

I

II

III

IV

A)

+

-

-

+

B)

-

-

-

+

Yukarıda verilen soyağacında taralı gösterilen bireyler,
X kromozomunda çekinik olarak aktarılan renk körlüğü
hastalığını fenotipinde göstermektedir.

C)

+

-

+

+

D)

-

-

+

+

Bu soyağacındaki K, L ve M bireyleri ile ilgili,

E)

-

+

-

-

I. K, hastalıkla ilgili alel geni annesinden almıştır.
II. L, hastalıkla ilgili alel geni yalnız babasından almıştır.
III. M, annesinden normal görüş alel genini almıştır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

19. Biyoloji dersinde "virüsler" konusunu işleyen bir öğrenci
konu ile ilgili bir araştırma yaparak aşağıdaki bilgilere
ulaşmıştır.
Varlığını sürdürebilmek için mutlaka konak bir organizmaya ihtiyaç duyan virüsler, biyolojik sınıflandırma kategorilerine dahil edilmezler. Virüs yüzeyinde bulunan
proteinler, virüsün enfekte edebileceği hücreyi belirleyip
konak hücredeki almaçlara bağlanarak virüsün hücre
içine girmesine yardımcı olur. Konak hücreye genetik
materyalini, proteinlerini çoğalttırmak suretiyle sayılarını artırarak, konak hücreyi parçalayıp etrafa yayılırlar.
Etrafa yayılan virüsler yeni konakçı hücreler ararlar.

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

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

Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin virüsler ile ilgili
ulaştığı sonuçlardan birisi olamaz?
A) Virüsler zorunlu hücre içi parazittir.
B) Virüsler salgınlara neden olabilen biyolojik varlıklardır.
C) Virüse ait enzimler, konak hücre tarafından kullanılarak virüsün proteinleri sentezlenmektedir.
D) Bir virüsün bir hücreyi enfekte edebilmesi için o hücrenin hücre zarı dış yüzeyine bağlanabilmesi gerekir.
E) Virüsler sınıflandırma kategorilerinde bulunmamasına rağmen nükleik asit bulundurmaları ile canlılara
benzerlik gösterir.
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Fen
Bilimleri
Testi
Sonu.
Diğer
sayfaya
geçiniz.

R.
IŞ
TI
LM
KI
RA
BI
Ş
BO
SA
YF
A
BU
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Diğer sayfaya geçiniz.

