TYT / Türkçe

TÜRKÇE TESTİ

GRİ YAYINCILIK

1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Mazi yazarın kütüphanesidir ama maziden öğreneceğinizi
öğrenin ve sonra maziyi salıverin gitsin.

3. Yunus Emre’nin şiir sesine “çağları aşan ses” denmesinin
ana nedeni öz yurdundan dünyaya kattıklarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili sözle
anlam bakımından aynı doğrultuda değildir?

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelecek geçmişin aynasında parlar.

A) Özgün bir şiir dili oluşturma

B) Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

B) Ulusal nitelikte şiirler verme

C) Yarına hazırlanmayan bugün var değildir.

C) Özlü bir anlatım yolu tutturma

D) Her yeni gün güzellikler getirir Adem oğullarına.

D) Ölümsüz bir okunurluk kazanma

E) Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı.

E) Bilimkurgusal özellikler taşıma

2. Bakıversek tarihimize acaba kalemle büyütülmüş ne kadar
kahraman görürüz?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim aktarması yapılmamıştır?

Bu cümlede “kalemle büyütülmüş kahraman” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güller kulak verir bu bahçeden yârin şarkılarına.

A) Hak ettiği değeri görememiş

C) İlkbahar güneşi coşturmuştu kiraz çiçeklerini.

B) Yaşamı sanata aktarılmış

D) Yüz sürerdi toprağa gül, yâri gelesi değil.

C) Gerçekliği parlatılmış

E) Bir hilalin uğruna kaç bin şehit verilmiş!

B) Bir acı bakışındır yer yer ağlatır beni.

D) Hayallerine ulaşamamış
E) Kişiliğine yön verememiş

gri yayıncılık
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I. Refik Halit, ikinci büyük sürgün hayatını Suriye ve
Lübnan’da geçirmişti.

7. Şiir, söylemekten ziyade bir susma işidir. İşte o sustuğum
şeyleri hikâye ve romanlarımda anlatırım. Onun için mümkün
olduğu kadar kapalı âlemler olmasını istediğim şiirlerimin
anahtarlarını roman ve hikâyelerim verir.

II. Evde, sokakta konuşulan Türk dilinin tabii yapısını bozmadan sanat kabiliyeti ile birleştirebilen yazarlardandı
Refik Halit.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

III. Refik Halit’in içinde yaşadığı sosyal çevre ve gördüğü
eğitim, ona Batı edebiyatını tanıma imkânı hazırlamıştır.

A) Şairler roman ve hikâyelerini kurgularken şiirlerinde
oluşturdukları duygu ikliminden faydalanır.

IV. Çok dikkatli bir gözlemci olan Refik Halit, yüksek bir
kültüre sahipti ve bu entelektüel birikimini eserlerine
kolayca yansıtabiliyordu.

B) Roman ve hikâye, şiirde ifade edilemeyenleri anlatmaya
daha elverişli türlerdir.
C) Şiir duygu ve düşünceleri açıkça ifade etme aracı değildir, şiirde söylenemeyenlerin ipuçlarını roman ve
hikâyelerde bulmak mümkündür.

V. Refik Halit, yazmak için yaratılmış kişilerdendi ve kalemiyle sağladığı kazançla geçinen, yazıları sebebiyle
zaman zaman mağdur olan yazarlardandı.

D) Şiirde kendi kimliğini gizleyen şairlerin gerçek hayat
hikâyelerine roman ve hikâyeler vasıtasıyla ulaşılabilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşünceye yer verilmemiştir?
A) I. ve III.

B) V. ve II.

D) III. ve II.

E) Hikâye ve roman yazarları, eserlerini oluştururken şiir
türünün kendilerine sunduğu imkânları sonuna kadar
kullanma yolunu benimser.

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

6. Bican, sırtını verdiği duvara başını yaslayıp bir ayağını altına
aldı. Önce plastik top peşinde bağıra çağıra koşan, birbirine
giren, düşen kalkan, yerlerde yuvarlanan delikanlı işçilere
baktı. Sonra fabrika bahçesi ile hemduvar olup sıra sıra
yükselip alçalarak uzanan, birbirine yaslanmış, briket tuğla
karışımı sıvasız duvarları ile dizilen evlere, bu evlerin açık
pencerelerinden sarkan kilimlere, bu is ve kurum yağan gökyüzü altına asılmış tulumlara, kazaklara, çocuk çamaşırları
ile dolu çamaşır iplerine baktı. Evler fabrikayı çepeçevre
kuşatıyordu. Bahçelerdeki çelimsiz meyve ağaçları, pencere
önlerinde sıralanan yağ kutularına büzülmüş çiçekleri ile bu
evler. . .
Bu parçayla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
A) İkilemelere yer verilmiştir.
B) Betimleyici anlatım ağır basmaktadır.
C) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır.
D) Pekiştirmeler yer almıştır.
E) Dolaylı anlatıma başvurulmuştur.

gri yayıncılık
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8. (I) Türkiye’nin özellikle 1960’lardan sonraki bir gerçekliği olan
köyden kente göç, şehirlerin kenar mahalleleri, gecekondu
furyası gibi sosyolojik durumlar Keşanlı Ali Destanı’nın arka
planını hatta dekorunu oluşturur. (II) Asıl memleketlerinden
(köylerinden) kopup şehrin kenarına gelen; burada kendilerine geçici evler (gecekondular) yapan gariban insanlar,
şehrin varlıklıları ve bunların tetikçisi olan mafya tarafından
tehdit edilirler. (III) Yani bu insanlar hem gariban hem zayıf
hem de korumasızdırlar. (IV) Bu, tam da bir kahramanın
ortaya çıkmasına uygun bir ortamdır, Keşanlı Ali böyle bir
ortamda ortaya çıkar. (V) Oysa Ali kahraman olarak ortaya
çıkmadan önce tam tersi bir konumdadır.

9. (I) İlk şiirleri ve yazıları yerel dergi ve gazetelerde yayımlandı. (II) 1940’a kadarki şiirleri, toplumsal nitelik gösterir. (III)
1940’larda ortaya çıkan toplumsal gerçekçilerin en önemlisi
sayılır. (IV) Toplumsal şiirleriyle adını duyurduktan sonra
mizah yazarlığına geçmiştir. (V) Eserlerinde sade, akıcı bir
dille siyasal ve ideolojik sorunları anlatmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
nesne, sıfat tamlaması grubudur?
A) I. ve II.

B) I. ve IV.
D) III. ve IV.

C) II. ve V.
E) IV. ve V.

Keşanlı Ali adlı yapıttan söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, eserin konusundan bahsediliyor.
B) II. cümlede, köyden kente göç eden insanların yaşadığı
bir sıkıntı dile getiriliyor.
C) III. cümlede, II. cümlede bahsedilen insanların yaşadığı
psikolojik durum gözler önüne seriliyor.
D) IV. cümlede, durum gereği bir kahramana ihtiyaç duyulduğu belirtilerek Keşanlı Ali’nin eserde bu şartlarda
belirdiği dile getiriliyor.
E) V. cümlede, eserin kahramanının şimdiki durumu ile
kahraman olmadan önceki durumu arasında bir tezat
olduğu belirtiliyor.

10. Kutlu, eserin kapağında da sanki tüm eseri özetlerI

cesine bu hiçliğe vurgu yapmıştır. Arap harfleriyle ve
II

büyük puntolarla “Hiç” yazar kapakta. Buna bir sunu,
III

bir öneri ya da mesaj da denilebilir. Sadettin Acar onun
tasavvufi imgelerini böyle yorumlar. “Modern hayata
IV

V

alternatif olarak hiçbir komplekse kapılmadan ve çekinmeden tasavvufu önerir.”
Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür yönüyle farklıdır?
A) I

gri yayıncılık
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11. Tramvay yolculuklarını anlattığım yerler, Valansiya alanlarının adını taşıyor.

13. Etrafındakilerin koruması ile iş yapan akılsız kişi, destekleyeni unutarak kendi gücüne inanır.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisine yer
verilmiştir?

A) Çatısı bakımından etkendir.

A) Ünsüz benzeşmesi

B) Nesne, isim tamlamasından oluşmaktadır.

B) Ünsüz değişmesi

C) Hem yapım hem çekim eki almış sözcük vardır.

C) Hece düşmesi

D) Birden fazla türemiş sözcüğe yer verilmiştir.

D) Ünsüz düşmesi

E) İyelik eki alan sözcük yoktur.

E) Ünlü değişmesi

12. Anadolu baştan başa uyanmıştır şimdi (I) İnsanlar (II) şafakla
birlikte yollara düşmüş (III) tarlalara bağlara bahçelere dağılmıştır (IV) Kilometreler boyunca yeni bir mevsime geleceğe
hazırlanma heyecanı duyan (V) köylülerin yürek atışları duyulmaktadır.

14. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Dört kardeşim olsa dünya yüzünde babamızın ardı sıra
yürüsek.
B) Otuzbeş de koyun olsa peşimde ne var ki biri bile yok.
C) Madem ki ben senin için gitmedim sen de benimle kal.

Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine herhangi bir
noktalama işareti getirilemez?
A) I

B) II

C) III

gri yayıncılık

D) IV

D) Kayınbiraderimi suçluyan biri olmaktan kurtulamamıştım.

E) V

E) Oysa ki Osmanlılardan kalma en eski yapı bu.

6

Diğer sayfaya geçiniz.

TYT / Türkçe

GRİ YAYINCILIK

15. Burnumdan inerdi inmez belki akardı kış

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle ( ) belirtilen yere virgül (,) getirilemez?

Çocuktum uyurken yorgan altında birden uyanmış

A) En zalim ( ) en vahşi senaryoları merakla izliyordu.

Akardı yokuş gecelerde yıldızların yıkandığı

B) Bütün isteklerin ( ) tüm sevgilerin içinde biraz çocukluk
var.

Kıştı titredim bir ses göğü sessize aldı
Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

C) Zamanın bizden aldıklarını ( ) götürdüklerini hüzünle hatırladım.
D) Benden basit ( ) kolay anlaşılır kitaplar yazmamı beklemeyin.

A) Sessiz benzeşmesi
B) Hece düşmesi

E) Kitap ile ilgili asıl ( ) yargıyı zamana bırakmak gerekiyor
sanırım.

C) Ünsüz yumuşamasına aykırılık
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünsüz değişmesi

16. I. Kulak verki havasında bahçemizin

18. “Millî bir dil politikası izlemeliyiz” derken millî dil teriminin
özelliğinin ne olduğu açıklanmalıdır.

II. Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

III. Bir türkü söylenmede kendiliğinden
IV. Nasıl dinlersen öyle, şen veya hazin

A) Birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır

V. Dinledikce ömrün artar, öyle güzel!

B) Birden fazla fiilimsi vardır.

Numaralanmış dizelerin hangilerinde yazım yanlışı
vardır?
A) I ve II

B) II ve III
D) I ve III.

gri yayıncılık

C) Belirtisiz isim tamlaması vardır.
D) Edilgen çatılı fiil kullanılmıştır.

C) III ve V

E) Türemiş sözcükler kullanılmıştır.

E) I ve V
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19. Taşhan’ın önünde nereye sığınacağını bilemeyerek, taş
kesilip kalan “büyük gurbetçi”, eski İstanbul evlerini hatırlar.

21. (I) Fantastik bir kitap dizisi olarak sunulması planlanan
Ilgana, Türk ve Anadolu kültürü, tarihî ve mitolojileriyle yaratılmış hayalî bir destan dünyasıdır. (II) Bu destan dünyası,
Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanarak geniş bir coğrafyaya
yayılmış olan Türk izlerini taşımaktadır. (III) Romanı Türk
edebiyatında Jhon Ronald Tolkien’in fantazi temelleri üzerine kurgulanmış fantastik romanlarından ayıran en önemli
özellik de budur. (IV) Ezber bozan bir yaklaşımla yaratılan
bu destan dünyasında İslamiyet öncesi Türklerin yaşayışları,
Gök Tanrı inancı, şamanlık, kamlık, boyların birbirleriyle olan
iletişimi, atalara, at ve silaha saygı, yuğ törenleri, ozanlık,
toprağın önemi gibi Türk kültür ve geleneklerini yansıtan
motifler roman kahramanlarının yaşantıları içerisinde kendini
gösterir. (V) Çağdaş Türk mitolojisinin başlangıcını oluşturacak olan Ilgana’da; yarının olmadığı, sadece ara sıra dünün
tekrarlandığı topraklarda, doğru ile yanlışın, doğa ile kentin,
doğu ile batının çatışmaları arasında kam adayı Sungur’un
ve ona destek olan yoldaşlarının kahramanlıklarına tanık
olacaksınız.

Bu cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yer tamlayıcısı-özne- nesne- yüklem
B) Özne-nesne- yüklem
C) Zarf tümleci-özne- yer tamlayıcısı- yüklem
D) Özne- zarf tümleci-yüklem
E) Edat tümleci-özne- nesne- yüklem

Ilgana adlı yapıttan söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, eserin türünden ve dizi hâlinde yayımlanmasının planlandığından bahsediliyor.
B) II. cümlede, destanın konusunun geçtiği mekanlarla ilgili
bilgi yer almaktadır.

20. “Bir saate varmadan ateş dört, beş kola ayrılarak, hatta
perendeler atarak damdan dama sıçramaya, mesafeler
aşmaya, harikalar göstermeye başlar. Tahta parçaları yerlerinden kopup, mancınıkla atılmış gibi vızlıyarak, gökte bir
mitralyöz harbi yapar. Sabah olurken, yangın sade birçok
kollara değil, birçok mahallelere de ayrılmıştır.”

C) III. cümlede, karşılaştırma yapılarak eserin dünya edebiyatındaki benzer türlerinden ayrılan yönü vurgulanıyor.
D) IV. cümlede, eserde Türk kültürünün unsurlarının daha
öncekilerden farklı bir yaklaşımla ele alındığı belirtiliyor.
E) V. cümlede, eserin kurgulanma aşamasında nelerden
ne şekilde yararlanıldığı hakkında bilgi veriliyor.

Bu parçada kaç tane fiilimsi vardır?
A) 10

B) 9

C) 8

gri yayıncılık
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22. Sanatsal sürecin başlangıç noktası millî ve yerel boyuttur
ve sanatçı buradan kalkarak evrensele doğru yol alır. Bu
yüzden sanatta...

24. Günün birinde sözcükler hakiki sahiplerine, okurlarına,
kavuştuklarında mutlak acının, yoksunluğun, trajedinin,
umudun, direnişin edebiyata dönüşmesiyle tarihteki yerlerini
alırlar.

Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca en yakındır?

A) millî ve yerel olanı çokça önemsiyoruz.
B) köklere bağlı kalınarak ilerleme sağlanmalı, düşüncesindeyiz.

A) Kelimelerin asıl önemi içlerinde barındırdıkları kavramları günü geldiğinde edebî eserler vasıtasıyla okurla buluşturmasından ileri gelir.

C) kişisel yaklaşımların değerli olduğu kanısını taşıyoruz.
D) önceliğimiz, kendi kimliğimizin imzasını görmektir.

B) Edebî eserlerin insana dair gerçekleri kayda geçme ve
geleceğe taşıma gibi bir zorunluluğu vardır.

E) evrensele açılmanın şartının ulusal değerlere saygı olduğunu vurguluyoruz.

C) Okur tarihi gerçeklerin büyük bir bölümünü edebî eserler
vasıtasıyla öğrenir.
D) Tarihte yaşananların yakın bir tanığı olan şair ve yazarlar topluma karşı gerçekleri söyleme mecburiyetindedir.
E) Bugün yaşananların yarın tarih olacağı düşünüldüğünde
edebiyatçının da bugüne dair bildiklerini yazıyla belgelemesi gerekir.

23. Stefan Zweig “Edebî bir eser, ancak bize hayal ürünü bir eser
olduğunu unutturduğu ve gerçeğin ta kendisiymiş gibi geldiği
zaman o kusursuzluğa ulaşmış demektir.” diye yazmıştı.

25. Yazarın sözcüklerinin gücü, dolandırmadan dile getirdiği
dikensiz fikirlerinden ziyade en sert insanlık hâllerini edebiyatın diliyle anlatabilmesinde saklı.

Stefan Zweig bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini
anlatmak istemiştir?

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca en yakındır?

A) Her sanatçının belirli bir okur kitlesine seslenen eserler
kaleme aldığını

A) Yazar eserlerinde insanlığın yaşantılarını sert bir dille
eleştirmekten çok, üzerinde fazla durulmayan meselelerde kalem oynatma yoluna gidiyor.

B) Bir eserin kurmaca olduğu algısından sıyrılıp yaşanmışlık izlenimi verdiğinde edebî eser kimliği kazanabileceğini

B) Eserlerinde gerçekleri olduğu gibi anlatma yolunu seçen
yazarın dil konusunda da hassas davrandığı görülüyor.
C) İnsanlığın en kötü durumlarını edebiyatın kendi olanakları içinde yoğurarak anlatan yazarın başarısı kullandığı
kelimelerde kendini gösteriyor.

C) Bir edebî eserin başarılı olabilmesinin, yazarın okur ve
eser arasından çekilmesine bağlı olduğunu
D) Mükemmel bir eser meydana getirmenin yolunun anlatımdaki başarıdan geçtiğini

D) Yazarın gücü, fikirlerini doğrudan anlatma yoluna gitmesinden çok toplumu aydınlatma adına söylenmesi gerekenleri edebî bir söylemle ortaya koymasından kaynaklanıyor.

E) Okurda gerçeklik algısı oluşturan eserlerin okur tarafından daha fazla kabul gördüğünü

E) Eserini oluştururken insana dair önemli sorunları aktarmak yerine fikirlerinin okur tarafından benimsenmesi yazar için daha büyük önem taşıyor.

gri yayıncılık
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26. (I) Edebiyat gibi bir sanatın en temel özelliği bu sanatın şüphesiz “millî” ve “yerel” olanı içermesidir. (II) Burada elbette
edebiyatı sadece millî ve yerellik sınırları içine hapsetmiyoruz. (III) Bu sanatın çok önemli bir boyutu daha vardır ki o
da şüphesiz “evrensel boyut”tur. (IV) Ancak hiçbir edebiyat
millî ve yerel olmanın hakkını vermediği sürece evrensel de
olamaz. (V) Yoksa şöyle mi söylemeliyiz: Kendi insanının
hikâyesini anlatmayı başaramayan sanatçı, nasıl olur da
başka insanların hikâyesini anlatır?

28. “Duvarlar Boyunca Kitap” sözüyle yola çıkılarak Eylül
1994’te açılan ve geçmiş yirmi yılında Beyoğlu’nun simgelerinden biri hâline gelen Robinson Crusoe Kitapevi kirasını
ödemekte yaşadığı sıkıntıyı 19 Ağustos 2013’te başlatılan
okuyucu dayanışması sayesinde aşmayı denemişti.
Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Robinson Crusoe Kitapevi Beyoğlu semtinin sembolü
hâline gelebilmesini okurlarına borçludur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde
yargının gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?
A) I. ve II.

B) II. ve V.
D) IV. ve V.

B) Beyoğlu’nda bulunan Robinson Crusoe Kitapevi kirasını ödemekte yaşadığı sorunu okuyucularının desteğiyle
çözmeyi başarmıştır.

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

C) Robinson Crusoe Kitapevi yirmi yıllık bir sürenin sonunda ilk kez maddi krizle yüz yüze gelmiştir.
D) 1994 yılında Beyoğlu’nda açılan Robinson Crusoe Kitapevi açılışından yaklaşık on dokuz yıl sonra yaşadığı
maddi krizi okuyucularının desteğiyle çözme yoluna gitmiştir.
E) “Duvarlar Boyunca Kitap” sloganıyla yola çıkan Robinson Crusoe Kitapevi okurların desteğiyle günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

27. Klasik Türk şiirinde en çok dikkat çeken çiçek, tartışmasız
gül olmuştur. Gülden sonra divan şairlerinin en çok kullandıkları çiçekse lâledir. Sümbül, nergis, yâsemin ve menekşe
de klasik Türk şiirinde oldukça sık kullanılan çiçeklerdendir.
Kullanıldıkları beyitlerin sayıları açısından dördüncü grubu;
reyhân, sûsen, erguvân, karanfil, nilüfer, şebboy, za’ferân
ve zambak oluşturmaktadır. Buhurumeryem, leylâk ve mercanköşk gibi çiçeklerin geçtiği beyitler ise istisna derecesinde
azdır.

29. Cahit Külebi’nin dili Anadolu türkülerinin dilidir; açık ve yalındır. Basitlikten uzak, uyumlu kelimelerden oluşan ahenk
dolu, Anadolu kadar berrak bir dildir Cahit Külebi’nin dili. Az
kelimelerle oluşturduğu dizelerle çok şey anlatır. Konuşma
diline yatkın halk deyimlerini okurken Türkçenin şiirdeki güzelliğini bir kez daha keşfederiz. Şair, mecaz ve sembollere
fazla yer vermemiş; gösterişsiz, duru, öz ve anlaşılır Türkçeyi
bizlere sunmuştur. Heceye çok yakın serbest mısra üslubuyla şiirlerini yazmış ve türkülerden yararlanmış hatta sevdiği
türküleri bazen şiirlerine olduğu gibi almıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

Bu parçadan hareketle Cahit Kulebi’nin şiirlerinde kullandığı dil ve anlatıma ilişkin aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Açıklayıcı anlatım
B) Tartışmacı anlatım
C) Öyküleyici anlatım

A) Şiirde kelimeler arasındaki ahengi her şeyin üstünde tutmuştur.

D) Tanımlamadan yararlanma
E) Kanıtlayıcı veriler kullanma

B) Türkü tadında, sade ve anlaşılır şiirler kaleme almıştır.
C) Şiirlerinde yoğun, özlü bir dil kullanma yoluna gitmiştir.
D) İmge ve edebî sanatlardan arınmış bir anlatım tercih etmiştir.
E) Halkın kullandığı deyim ve söyleyişlere yer vermiştir.
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30. Demircinin demirle, kuyumcunun altınla kurduğu yakınlıktan
sonra başlar yolculuğu. Yeter ki boyun eğsin cevher ele.
Sözü örse yatırabilirse şair ne yollar aşırtır ona. Kelimeyi
şekil almaya razı etmek elbette kolay değil. Cevher ne denli
zengin olursa olsun eritici bir sıcağa ihtiyaç var. Yüksek
hararet olmadan yüksek edebiyat olmaz.

31. I. Ahmet Mithat, Monte Kristo’ya gönül borcunu öderken,
Selim İleri de Ahmet Mithat’a olan gönül borcunu ödüyor.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

III. Kitabın ilk yazarı Ahmet Mithat Efendi’nin (1874) kendi
matbaasını kurarak, gazetecilik çalışmalarına tek
başına atıldığını, ‘Kırk Ambar’ı özel dağıtıcılarıyla bakkallara, nalburlara, eczanelere, iskelelere verdirdiğini
söylüyor.

II. İleri, Ahmet Mithat’ın romancılığını anlatırken Batı’dan
öğrendiklerini bize nasıl aktarmak istediğinden bahsediyor.

A) Edebî eserler gerçeği yeniden kurgularken yaratıcılığa
ihtiyaç duyar.
B) Bir eserin gerçeklik duygusu verebilmesi, anlatımıyla yakından ilişkilidir.

IV. Böylece İleri, daha ilk yazıda yazının nasıl köpürerek
çoğaldığını gösteriyor okura.

C) Edebî eserde önemli olan sözü istenilen kıvama getirebilmek, sözcüklere hükmedebilmektir.

V. Selim İleri “Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar Kılavuzu” adlı eserini oluştururken romanların yayımlanış
tarihlerine göre bir sıra izliyor.

D) Sanatçı, eseriyle bütünleşebildiği, eserine kendinden bir
şeyler katabildiği ölçüde gerçek başarıyı yakalar.

Yukarıda numaranmış olarak verilen cümlelerden bir
paragraf oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama
aşağıdakilerden hangisi olur?

E) Sözün etki gücünü gösterebilmesi için sanatçının eserden kendini soyutlaması gerekir.

A) V-III-II-I-IV

B) V-II-I- IV-III

D) III-I-II-IV-V

C) I-II-V-III-IV
E) IV-I-II-V-III

32. Kent insanı pek az şey görüyor aslında ama bunun farkında
da değil. Çünkü görülen bazı şeyler konforunu bozabilir. Bu
görmeyişle mesela gecekonduların yanına ultra lüks kuleleri
dikip içine girip oturabiliyorlar. Bu konut ya da ofislerin gece
manzarası da harika oluyor üstelik, sefaleti asla ele vermeyen ışıklar, serpiştirilmiş ateş böcekleri gibi. Gündüzleri bu
çarpık çurpukluğun üzerinden ufka bakarak yine görmüyor
ve görmüyorlar. Demek esas kabiliyet bende değil bu görmeyişte, algı yönetimi değil, görme yönetimi bu. Ben de bu
görmeyişe içerleyip yazıyor olabilirim.
Bu sözleri söyleyen bir yazardan aşağıdakilerin hangisini yapması beklenebilir?
A) İnsanların yaşamlarına müdahale edebilecek konulara
girmemek
B) Toplumdaki çarpıklıkları görüp onlarla ilgili çözüm üretmemek
C) Çok az şey gören kent insanının konforunu bozacak konulardan uzak kalmak
D) Gecekondularda oturan insanların ultra lüks kulelerde
oturanlar tarafından görülmesini sağlamak
E) Algı yönetimine kurban giden toplumun uyanmasını
sağlayacak konulardan kaçınmak
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11

Diğer sayfaya geçiniz.

TYT / Türkçe

GRİ YAYINCILIK

33. Sanat ve edebiyat konularındaki görüşleri ile bilinen meşhur
Batılı eleştirmen Thomas Stearns Eliot, büyük ve küçük
şairler arasında fark olduğunu; büyük şairlerin tüm eserlerinde metafiziğin bulunduğunu söyler. Ona göre büyük
şairler, metafiziği esas alarak noksansız bir dünya görüşü
sunarlar. İnsanı tüm boyutları ile bu sayede ifade ederler.
Böyle kimselerin şiirleri de şahsiyetleri de dengeli ve idealdir.
Küçük şairler ise metafizik dünya görüşü sunmazlar. Yalnızca insanoğlunun türlü ruh hâllerini aksettirirler. Eliot, bundan
dolayı küçük şairlerin kendilerini tekrarladığını kaydeder.- - - -

34. Şefik, Nahid Sırrı’nın pek çok eserinde görülen iradesiz
ve yakışıklı genç bir erkek olmanın ötesinde daha başka
özellikler de taşır. O, idealleri olan yeni bir sınıfın temsilcisidir aynı zamanda. Osmanlının geleneksel yönetici sınıfı ile
çatışma içindeki Jön Türklerden ve İttihatçılardan birisidir;
dipten gelen ve “eşitlik ilkesi” gereğince de hızla yükselme
hakkını kendinde gören bir orta sınıf temsilcisidir. Sınıfsal
bir özellik olan cesareti ve cüreti romanda sık sık vurgulanır.
Ama aynı zamanda bir kadının esiri olacak kadar iradesiz
bir kişiliktir.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Kahramanından böyle söz edilen bir roman, aşağıdakilerden hangisini anlatıyor olabilir?

A) Hiç kuşkusuz küçük şairler zamanın içinde kaybolup giderler bu yüzden.

A) Cumhuriyetin ilan edilmesi aşamasında aydınların bu
yeni yönetim tarzına bakışları

B) Sanatın teşekkülünde tuttuğu yer itibariyle metafizik, hakikatin yaşamın tüm diğer sahalarına ve formlarına fon
olmasıdır.

B) Devletin içine düştüğü zor durumdan kurtulmasının yolunun topyekûn bir savaş olduğu
C) İttihatçıların, devlet kadrolarını ellerinde bulunduranlarla
giriştikleri güç ve iktidar savaşı

C) Metafizikten yoksun bir sanatı kıymet bakımından da
yoksun görür.

D) Esir ticareti yapan bir tüccarın esirlerinden birine âşık
olması

D) Karakoç bizde aynı görüşü seslendiren bir isim olmakla
birlikte metafiziği kendine has biçimde yorumlar.

E) Aşkın insanlardaki mücadele azmini kırarken onları gerçek insan yapması

E) Her iki âlemde de metafiziğin varlığına rağmen farklılıklar kendini gösterir.
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35. Tarihsel gerçeklik önce tarihçinin, yani tarihsel olayları kaydeden kişinin yorumuna, değerlendirmesine tabi tutulur.
İnsanlar, tarihsel gerçeklikleri, olayları kaydeden tarihçinin
yorumlarına göre izlemek durumundadırlar. Yani tarihsel
olaylar bir bakıma sübjektif karakterlidir. İlk elde erozyona
uğrayan tarih, tarihî roman aşamasında kurgu denilen ikinci
bir değişime girer. Roman yazarı, tarihçinin malzemesini
alır, muhayyilesinde yoğurarak, bilinmeyenler üzerine de bir
kurgu oluşturarak tarih malzemesini yeniden insanların dikkatlerine sunar. Yazar, tarihsel gerçekliğin üzerine, tarihsel
olmayan kurguya dayalı insan faktörünü ve onun yine tarihe
konu olmayacak çevresini yerleştirerek eserini meydana
getirir.

36. Ziya Osman Saba, Behçet Necatigil, Sabahattin Kudret
Aksal. . . Bu sanatçıların metinlerinde modernizmi yaşayan yeni bir “insan”, doğrusu “birey” tipiyle karşılaşırsınız.
Sanatçıların metinleri üzerine modernizm, küçük insan, seçkincilik gibi pek çok kavramın ışığında çözümleme yapılabilir.
Cumhuriyet’in yürüttüğü mühendislik metodolojisinin toplumsal alanda yarattığı yeni dünya düzeninin –bazen çelişkilerle
dolu olsa da– uzantısı olan bir metin yapısından yola çıkıp
sosyolojik okuma da yapılabilir. Ancak bu tür yazarların,
metin incelemesi yapmak yerine metnin dünyasına girmeyi
yeğleyen, nasıl ve hangi niyetlerle yazıldığından çok, ne
yazdığı üzerinde duran okuma biçimleri dolayısıyla okur
tipleri için farklı bir bakışla değerlendirilebileceğini göz ardı
etmemek gerekir.

Bu parçadaki düşünceye en yakın görüş aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, sözü edilen
yazarların bir özelliği olamaz?

A) Tarihçi, tarihsel olayları kaydederken kendi yorumunu
ve değerlendirmesini kesinlikle katmaz.

A) Eserlerinde modernist bireylere yer verirler.

B) Tarihçi, tarihsel gerçeklikleri anlatırken insanların yorumlarını izlemek durumundadır.

B) Eserleri çözümlenmeye uygundur.

C) Tarihsel olaylarda en dikkat çeken nokta, onların nesnel
verileri esas almalarıdır.

D) Eserlerinde modernizm, küçük insan ve seçkincilik kavramlarına rastlanır.

C) Eserleri üzerine sosyolojik okumalar yapılabilir.

D) Romancı, tarihi olaylardan yararlanarak kendince değişiklikler yapmadan eserini meydana getirmelidir.

E) Metin dünyasına girmek yerine metin incelemesi yapmayı önemserler.

E) Romancı, tarihi meydana getiren malzemeyi hayal dünyasından geçirip onu yeniden oluşturarak insanlara
ulaştırır.

37. Yazarlığın birinci kuralı, üsluptan önce fikre sahip olmaktır.
Dünyanın en iyi konuşmacısının fikri yoksa, söyleyecek bir
şeyi yoktur. Fikir olmadan en iyi romancı bir roman, en iyi
denemeci bir deneme yazamaz. Üslup olarak yazarlık becerisine sahip olmak yazar olmaya yetmez. Diksiyon kurslarına
giden insanlar var; konuşacakları uzman oldukları bir konu,
konuşma konusunun fikrini veren bir konu yoksa hiçbir zaman konuşamazlar.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Fikrin üslupla eşit değerde olduğu
B) Üslubun yazar olmaya yetmeyeceği
C) Konuşma becerisinin fikir olmadan bir işe yaramayacağı
D) Fikir olmadan söyleyecek bir sözün de olmadığı
E) Yazarlık için öncelikli olanın fikir olduğu
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38. Başkalarının evini temizleyip kendi kederlerini halının altına
süpüren Filiz; insanların sadece ojeli parmaklarını görerek
hayatını geçiren kasiyer kızı Nilay; küçücük büfesinde devrim hayalleri kuran İsmet, kör oğlu ile aşk yorgunu yeğeni
Cemal’e hayatı daha güzel yapmak için çalışan, sihriyle
başkalarına deva bulan, kendi dertlerine uzaktan bakan
Vedia; dünyayı başkalarının kelimeleriyle tanımaya çalışan
Ferhat... Hepsinin özelliği acılarını, hüzünlerini, mutluluklarını kendi kozalarında yaşamaları. Tıpkı hepimiz gibi. Peki
kozalarından çıkabilirler mi? Çıksalar daha güzel bir dünyaya
uyanabilirler mi? Kozaları mı daha korunaklı yoksa dışarıda
bin bir rengiyle baştan çıkaran dünya mı? Sibel K. Türker’in
yeni kitabı Mecnun Kelebekler, işte bu hikâyeleri topluyor.
Hayallerle gerçeklerin birbirine geçtiği kitap, yeni Türkiye’nin
panaromasını sunuyor. Çaresizliğin içinde umutları yeşertiyor. Hayatımızın efendisi olup olamayacağımızı sorguluyor.

39. Hiç sen bir su değirmeninin içini dolaştın mı adaşım? Görülecek şeydir o. Yamulmuş duvarlar, tavana yakın ufacık
pencereler ve kalın kalasların üstünde simsiyah bir çatı...
Sonra bir sürü çarklar, kocaman taşlar, miller, sıçraya sıçraya dönen tozlu kayışlar... Ve bir köşede birbiri üstüne
yığılmış buğday, mısır, çavdar, her çeşitten ekin çuvalları.
Karşıda beyaz torbalara doldurulmuş unlar. . .
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Betimlemelere yer verilmiştir.
B) Hitap söz konusudur.
C) Nesnellik ağır basmaktadır.
D) Farklı yapıda cümler kullanılmıştır.
E) I. kişili anlatım kullanılmıştır.

Bu parçada tanıtılan kitap ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kitapta anlatılan hikâyelerin kahramanları dünyayı tozpembe gören insanlardır.
B) İnsanların ortak hikâyelerini konu edinen bir kitaptır.
C) Kitapta hayatın gerçekleriyle hayaller iç içe geçmiştir.
D) Kitaptaki hikâyeler insanın ümitsizliğini umuda çevirmektedir.
E) Yeni Türkiye’nin genel görünümü üzerine yazılmıştır bir
kitaptır.

40. Ben şiire herhangi bir dergiyle başlamadım. Hep şiirin içindeydim, okurun da önünde gibiydim. Bütün ailenin benimle
ilgili hatırlayabildiğim bir endişesi “Ne olacaksın?” sorusuna
verdiğim “Şair olacağım.” cevabıdır. Telkinlerine karşı başvurduğum yol, onlara itiraz edemeyecekleri bir şiiri okumaktı.
Orta üçüncü sınıfta, taşranın “büyük adam olacak” baskısına kendince direnen bir çocuktum. O sıra elimde, az tahsil
görmüş büyüklerin “muska gibi kitap” dedikleri Edebiyat
Dergisi Yayınları vardı. Şiiri Arif Ay’ın kitabı Hira’dan seçtim.
Bir menkıbeye dayalı, içinde “Taşları tencerede kaynatan
anne” dizesi geçen şiirdi.
Böyle diyen bir yazardan aşağıdakilerden hangisini
söylemesi beklenmez?
A) Şiir yazmaya başlamamda çevrenin büyük katkısı oldu.
B) Çocukluğumdan beri edebiyatla iç içeydim.
C) Ailem şair olmamı desteklemedi.
D) Çocukluğumda şiire karşı bir sevgim vardı.
E) Çocukluğumdan beri çevremdeki baskılara direnmişimdir.
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1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait
toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Asya ile Avrupa arasında İlk Çağ’da var olan ticari ilişkilerin
Orta Çağ’da da devam etmesi ve önemini korumasında;

3.

I. Şapka inkılabı ve kıyafette değişiklik yapılması

I. İki kıtanın etnik ve kültürel yapısının farklı olması

II. Saltanatın kaldırılması

II. Okyanus kıyısındaki limanların henüz keşfedilmemiş
olması

III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi

III. İki kıtanın üretiminin birbirinin gereksinimini karşılayacak nitelikte olması

Bunlar siyasi, sosyal ve ekonomik alandaki gelişmelerle ilişki bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak gruplandırılmıştır?

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

2.

Cumhuriyet Dönemi’nde görülen gelişmelerden bazıları
şunlardır:

C) Yalnız III
E) II ve III

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Sultan Alp Arslan emrindeki
komutanları Anadolu’nun fethiyle görevlendirmiş ve fethettikleri yerleri fetheden komutanların idaresine vermiştir.

4.

Bu durumun Anadolu’da;

Siyasi

Sosyal

Ekonomik

A)

I

II

III

B)

II

I

III

C)

II

III

I

D)

III

I

II

E)

III

II

I

İtilaf Devletleri’nin İstanbul Hükûmeti’ni Lozan Barış
Konferansı’na davet etmesi üzerine TBMM çıkardığı bir
yasayla saltanatı kaldırmıştır.
Buna göre TBMM’nin saltanatı kaldırmakla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

I. Fetihlerin hız kazanması
II. Bağımsız beyliklerin ortaya çıkması

A) Anayasal yönetime geçişi sağlamayı

III. Özel mülkiyetin yaygınlaşması

B) İç sorunların dış sorunlara dönüşmesini engellemeyi

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulamaz?

C) Ulusal egemenliği güçlendirmeyi

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II
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5. Osmanlı Devleti’nde görülen;

7.

I. İstanbul’un fethi sonrasında Ortodoks Kilisesi’nin varlığını sürdürmesine izin verilmesi

II

II. İspanya’da Hristiyan engizisyon mahkemelerinin işkencelerinden kaçan Yahudilerin Osmanlı topraklarına yerleştirilmesi

Ekvator

III. Anadolu’daki bazı göçebe Türkmen gruplarının Balkanlara yerleştirilmesi

B) Yalnız II

D) I ve II

I

III

V

Yerkabuğunun zayıf ve kırıklı yerlerinde teknotik deprem
olma olasılığı fazladır.

durumlarından hangileri hoşgörülü bir yönetim anlayışına sahip olunduğunun göstergesidir?
A) Yalnız I

IV

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılmış taralı yerlerden hangisinde tektonik deprem olma olasılığı
en azdır?

C) Yalnız III
E) I, II ve III

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

6. • Amasya’da birçok tarım ürünü yetişmektedir.
• Isınma ihtiyacımızı doğal gazdan karşılıyoruz.
• Akdenizin toprak çeşidi terra rossadır.
• Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.
Yukarıdaki verilen bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde coğrafyanın alt dalına ait inceleme konuları
yoktur?
A) Tarım
B) Limnoloji
C) Pedoloji
D) Enerji
E) Jeoloji

gri yayıncılık
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8.

10. Bir ülkede ortalama yaşam süresinin 80 yaş olduğu belirtilmiştir.

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu
renkle gösterilmiştir.

Bu ülkenin nüfusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

IV

V

A) Kişi başına düşen milli gelir azdır.
B) Gelişmemiş bir ülkedir.
I

II

C) Doğum oranı fazladır.

III

D) Nüfus artış hızı azdır.
E) Eğitim seviyesi düşüktür.
Bu alanların hangisinde engebelilik daha azdır?
A) I

9.

B) II

C) III

D) IV

E) V

11. Felsefe, varlık aleminde algılamanın arkasındaki asıl gerçekliği kavramayı, evrensel değer yargılarıyla özgür irade,
görev, sorumluluk gibi kavramları kişisel ve sosyal davranış
kurallarını irdelemeye; bilgilerimizin kaynak, nitelik ve dayanaklarını açıklamaya yönelik bir çalışmadır. Bu çalışmanın
her boyutunda değişik bakış açılarını yansıtan öğretiler
görülmektedir.

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

II
I

V

Buna göre felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

III
IV

A) Dünyayı ve dünyadaki yaşantımızı anlamlı kılma uğraşıdır.

Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak aynı bitki
örtüsüne rastlanır?

B) Sonsuz sorgulamaları bir noktada sonlandırmadır.
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) I ve IV

C) Varlık alemindeki algılanan gerçekliği bulmadır.

E) IV ve V

D) Görünen alemin kesin bilgisini ortaya koymadır.
E) Olayları doğaüstü güçlerle açıklama çabasıdır.

griƼ±ƼãĹÏãĬãĩ
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12. Felsefede her filozof kendi bakış açısına göre olayları açıklar.
Çünkü problemler aynı olsa da düşünürler ve düşünürlerin
yaşadıkları toplumların kültürel değerleri farklı olduğu için
ortaya farklı açıklamalar çıkmaktadır.

14. • İzin verilmiş olan ya da yasaklanmamış olandır.
• İnsanlara verilen özgürlükler ya da ayrıcalıklardır.
• Hukuki düzenlemenin insanlara taşıdığı yetkidir.
Bu açıklamaları içeren siyaset felsefesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçaya dayanarak felsefeye ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Hak

A) Eleştirici ve sorgulayıcı olduğu

B) Hukuk

B) Toplumsal ve kültürel yaşamdan bağımsız olmadığı

C) Devlet

C) Bilimlere kaynaklık ettiği

D) İktidar

D) Demokratik ortamlarda geliştiği

E) Sivil toplum

E) Refleksif bir yapıda olduğu

13. Descartes, Kraliçe Elizabeth’e siyaset, bilgi ve hakikat konularında bilgi veriyordu. Descartes’a göre bir bilginin doğru
olup olmadığını tespit edebilmek için bilgi önermesindeki her
ifadenin açık ve seçik olması gerekir. Anlam bulanıklıklarının
bulunmaması, her sözcüğün herkes tarafından kabul edilen
net anlamları olması gerekir.

15. Thomas Kuhn’a göre, bilim bir etkinlik sürecidir; bu süreci
yönlendiren olgular bilim adamlarının oluşturduğu topluluk
ve onların yaptığı faaliyetlerdir. Bilim, bilimsel yöntemlerin
takip edildiği bir etkinlik sürecidir. Bu süreci ortaya koyan
bilim adamları yaşadığı toplumdan kopuk değildir.
Buna göre bilimi bir etkinlik olarak gören yaklaşımı
aşağıdaki yargılardan hangisi desteklemektedir?

Buna göre Descartes “bilginin doğruluk ölçütleri”nin hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Bilimin dilinin mantıksal çözümlemeleri önemlidir.

A) Uygunluk

B) Bilim her zaman nesnel olmak zorundadır.

B) Tümel uzlaşım

C) Bilimin tarihi gelişiminin ilk basamağını felsefe oluşturmaktadır.

C) Yarar

D) Bilimi anlamak için onun içinden çıktığı toplumsal koşulları anlamak gerekir.

D) Tutarlılık
E) Apaçıklık

gri yayıncılık
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18. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer
ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek
ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan
uzaktır.”

16. - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip
Okulları öğrencileri / mezunları cevaplayacaktır.

(Enbiya suresi 22. ayet)
Bu ayette vurgulanan ana tema aşağıdakilerden hangisidir?

16. Kur’an ı Kerim’in iç düzeni, okunması, anlaşılması ve
yorumlanmasıyla ilgili bazı kavramlar vardır. Bu kavramlar
sayesinde kutsal kitabımızı daha iyi tanır, onu usulüne uygun
okumayı öğrenir ve onun bizlere vermek istediği mesajları
daha iyi anlarız.

A) Tevhit inancı
B) Ahirete iman
C) Allah’a tevekkül etme

Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangileri “Kur’an’ın
Anlaşılması ve Yorumlanması” ile ilişkilidir?

D) Rızkın Allah’tan olduğunu bilme
E) Kader ve kazaya iman

A) Hatim ve hafızlık
B) Mushaf ve ayet
C) Meal ve tefsir
D) Tecvid ve mukabele
E) Sure ve cüz

17. Her Peygamber gibi Hz. Muhammed de ilahi emir ve yasakları
değişiklik yapmadan insanlara iletmiştir. Bu durum Maide
suresi 67. ayette “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni
insanlara ilet. Eğer bunu yapmazsan Allah’ın resullüğünü
yapmamış olursun----” denilerek belirtilmiştir.
Bu parçada Hz. Muhammed’in hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Allah’ın insanlara gönderdiği bir peygamber olması
B) Allah’tan gelen mesajları insanlara olduğu gibi aktarması
C) Hakkı savunup adaletten ayrılmaması
D) Tüm canlılara karşı merhametli olması
E) Güvenilir bir insan olması

gri yayıncılık
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19. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

21. - 25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı
müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

Mahzumoğulları’ndan bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri
gelen Kureyşliler Hz. Muhammed’e bir aracı göndererek kadını affetmesini isterler. Bu işi, Hz. Muhammed’in çok sevdiği bir
kişi olan Üsame’nin yapabileceğini düşünürler.
Sonra durumu iletmek üzere Üsame’yi Peygambere gönderirler. Üsame gelip durumu anlatınca Hz. Peygamber üzülür. Ayağa kalkarak şunları söyler: “Ey insanlar, sizden önceki insanlar
aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar;
zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah
onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, değil o kadın,
bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da
cezasını veririm.”

21. İlk Çağ Yunan siteleri, Büyük İskender’in ölümünden sonra
parçalandığında siyasi birliğin yeniden kurulmasını, belli bir
ahlaki birliğin üzerinde yeniden birleşmesini isteyen filozoflar
ortaya çıktı. Örneğin aklı esas alan Zenon’un ahlak felsefesi
gibi, zevki esas alan Epikür’ün ah2lak felsefesi gibi.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Yunan siteleri büyük Yunanistan’ın kaynağını oluşturmuştur.
B) Epikür’ün ahlak felsefesi acıdan kaçmayı esas alır.

19. Metindeki hadiste Peygamber Efendimizin vurguladığı
ve bizden yapmamızı istediği güzel davranış aşağıdakilerden hangisidir?

C) Zenon’un felsefesinde paradokslar önemli yer tutar.
D) Yeni fikirler toplumsal gelişmelerden etkilenir.
E) Ahlaki birliği sanatçılar sağlamaktadır.

A)Adaletli olmak
B) Merhametli olmak
C) Cesur olmak
D) İlim öğrenmek
E) Sabırlı olmak

22. Her filozofun bir felsefi tavır olarak eleştirici olduğunu söylemek mümkündür. Felsefi tavır sahibi kişi her şeyi olduğu gibi
kabul etmez. Felsefi bilgi, olaylar karşısında merak duyan
insanın olaylara olduğundan farklı yaklaşmasını sağlar.

20. Metinde yer alan altı çizili ve koyu renkli sözcük ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Peygamberimizin yakın arkadaşlarına verilen isim
B) Peygamberimizin yaşadığı şehrin adı

Buna göre aşağıdaki tavırlardan hangisi felsefi tavıra
örnek oluşturur?

C) Peygamberimizin bağlı olduğu akraba topluluğunun adı
D) Peygamberimizin devesinin adı

A) Her söylenene inanma

E) Peygamberimizin hadislerini kaydeden kişiler

B) Her şeyi olduğu gibi kabullenmeme
C) Eleştiri süzgecini kabul etmeme
D) Olanı olduğu gibi kabullenme
E) Olaylara aynı pencereden bakma

gri yayıncılık
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23. Birey ve devlet ilişkisi, tarihten günümüze değişim içerisinde
olmuştur. Geçmişte devlet emreden, buyuran, birey ise koşulsuz itaat eden konumundaydı. Günümüz modern demokratik
toplumda ise devlet emredici bir otorite olma konumundan
bireylerin hizmetinde olma konumuna doğru gelmiştir.

25. İnsan ile ilgili olan her şeyin felsefenin konusu içine girdiğini
söyleyebiliriz. Örneğin, insanla ilgili bir olay bir olgu; insanın
doğayla, diğer insanlarla ve diğer canlılarla olan ilişkisi,
felsefenin araştırma alanına girmektedir. İnsan tür olarak
başlı başına felsefe için bir araştırma alanıdır.

Buna göre modern toplumlardaki devlet-birey ilişkisini
belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada felsefenin hangi alt disiplini vurgulanmaktadır?

A) Birey devlet için vardır.

A) Felsefi antropoloji

B) Bireyi yaşat ki devlet yaşasın.

B) Epistemoloji

C) Şeriatın kestiği parmak acımaz.

C) Ontoloji

D) Devlet için bütün yollar meşrudur.

D) Estetik

E) Yasama, yürütme, yargı tek elde olmalıdır.

E) Etik

24. Kant’a göre bir eylem; bir eğilim ya da bir histen dolayı değil
de bir ödev duygusundan dolayı gerçekleştirilmişse ahlaki
bir eylem olabilir. Ahlaki eylemi belirleyen tek şey eylemin
sonuçları değil eyleme karar verdiren ilkedir, niyettir.
Buna göre Kant’ın ahlak felsefesine uygun düşen yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eylemlerimiz duygularımızla ilintilidir.
B) Eylemler akla ve mantığa uygun olmalıdır.
C) Eylemin sonuçları önemlidir.
D) Önemli olan ahlaki eylemde maksattır.
E) Ahlaki eylemleri niyet belirlemez.

gri yayıncılık
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1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

A_a=3

I.

3. a, b ve c tam sayılar olmak üzere,

B_b=4

II.

a : (b + c) = c

III. C _ c = _ 5

olduğuna göre,

IV. D _ d = 6

I. c çift sayıysa a çift sayıdır.

E_e=4

V.

II. a tek sayıysa c tek sayıdır.

Yukarıdaki çıkarma işlemlerinin hangisinde çıkan sayı
ile çıkarılan sayının yerleri değiştirilirse elde edilen sonuçların toplamı sıfıra eşit olur?
A) V

2

B) IV

C) III

D) II

III. a çift sayıysa c çift sayıdır.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) I ve II

E) I

B) Yalnız II
D) I ve III

2. Meliha doğum günü için yaptırdığı yuvarlak pastayı aşağıdaki
gibi önce tabanına paralel şekilde iki parçaya ayırmış daha
sonra alttaki parçayı 6 eş dilime, üstteki parçayı ise 4 iş
dilime ayırmıştır.

C) Yalnız III
E) II ve III

4. A9B ve 4B8 üç basamaklı sayılardır.
Bir manav, 12 kg lık kasalarda bulunan limonlardan x kasa
satarak A9B TL kazanç elde etmiştir. Eğer 2 kasa daha
fazla satmış olsaydı elde edeceği kazanç 4B8 TL olacaktı.
Buna göre, 1 kg limonun fiyatı kaç TL dir?
A) 2

B) 4

C) 6

D) 3

E) 5

Meliha’nın arkadaşlarından Berra üstteki parçanın 4 eş diliminden birini, Nuran ise alttaki parçanın 6 eş diliminden
birini yemiştir.
Nuran’ın yediği pasta dilimi Berra’nın yediği dilimin 2
katı olduğuna göre, Berra tüm pastanın ne kadarını yemiştir?
A)

1
12

B)

1
24

C)

gri yayıncılık
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5. ABC ve KLM üç basamaklı sayılardır.

7. Aşağıdaki düzenekte aynı doğru üzerindeki dairelerdeki sayıların çarpımı o doğrunun yanında veya altında verilmiştir.

Bir matematik öğretmeni üç basamaklı iki sayının nasıl toplandığını öğrencilerine gösterdikten sonra onlardan ABC
ve KLM sayılarını toplamalarını istiyor.
Öğrencilerden Kıvanç, KLM sayısını bir basamak sağa,
Deniz ise ABC sayısını bir basamak sağa yanaşık yazdığı
için işlem sonucunu yanlış buluyorlar. Eylül ise aynı basamakları alt alta gelecek şekilde yazarak doğru sonucu
buluyor.

Buna göre, d kaçtır?
A) 8

Kıvanç ve Deniz’in bulduğu sonuçlar sırasıyla 5929 ve
6622 olduğuna göre, Eylül’ün bulduğu sonuç kaçtır?
A) 958

B) 1341

C) 1249

D) 1367

gri yayıncılık

E) 4

Örnek :

5’ten en çok 2 birim uzaklıkta olan sayıların kümesi
5 2 = 73, 7A dir.
Buna göre, 7 2
A) 4

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) A = B + 5

D) 3

8. Sayı doğrusunda A’dan en çok r birim uzaklıktaki sayıların
kümesi A r ile gösterilmektedir. Ve A r = 7A - r,A + rA dir.

Bu şekilde işlem yaptıklarında 88, 521 ve 759 sayılarının
toplamını Suat A, Melih ise B olarak buluyor.

B) A = B + 10

C) 6

E) 1141

6. Bir toplama işleminde toplanan sayıları, Suat 25’in en yakın
katına, Melih ise 10’un en yakın katına yuvarlayarak işlem
yapıyorlar. Örneğin, 342 ve 1261 sayılarının toplamını bulurken; Suat sayıları 350 ve 1250 olarak, Melih ise 340 ve
1260 olarak alıyor ve işlem yapıyorlar.

A) A = B

B) 2

3

B) 8

kümesindeki tam sayılar kaç tanedir?
C) 7

D) 6

E) 5

C) B = A + 5

E) B = A + 15

23
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9. Bir şirkette çalışan annelere, anneler gününde dağıtılması
için sarı, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renkte gül
buketleri hazırlanmıştır.

11. 24 koşucunun katıldığı bir koşuda, koşuyu 1., 19., 20. ve 24.
sırada bitiren koşucuların koşuyu bitirme süreleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.

Gül buketleri her anneye bir buket verilecek şekilde dağıtılacaktır.
• Kırmızı buketler hiç dağıtılmazsa bazı annelere buket
kalmıyor.

Sıralaması

Bitirme Süresi (saniye)

19.

38

1.

• Sarı buketler dağıtılmazsa diğer buketler annelere fazla
geliyor.
• Beyaz buketler dağıtılmazsa
tam yetiyor.

20.

diğer buketler annelere

B) B < S < K

D) K < B < S

42

24.

44

Buna göre, koşucuların koşuyu bitirme sürelerinin
saniye cinsinden bulunduğu aralık, aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinin çözüm kümesinin elemanlarıdır?

Buna göre, kırmızı, sarı ve beyaz buket sayıları sırasıyla K, S ve B olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan
hangisi doğrudur?
A) S < B < K

36

A) 2 ≤ |x – 40| ≤ 4

C) K < S < B

B) 2 ≤ |x – 38| ≤ 4

E) S < K < B

C) 1 ≤ |x – 39| ≤ 3
D) |x – 36| ≤ 6
E) 3 ≤ |x – 39| ≤ 5

10. Bir fayans ustası, dış çevre uzunluğu 350 cm olan bir pencerenin bulunduğu duvarı eşit büyüklükteki iki çeşit fayansla
kaplamıştır.

12. Bir limon üreticisi bahçesinden topladığı limonları a tane kasaya her kasada a tane limon olacak şekilde yerleştirmiştir.
Daha sonra bu kasalardan b tanesinin her birinden b tane
limonu ikinci kalite olarak ayırmıştır.

Aşağıdaki şekilde pencerenin bulunduğu fayans kaplı duvarın bir bölümü gösterilmiştir.

Buna göre, üretici kalan limonları a + b tane kasaya her
kasada eşit sayıda limon olacak şekilde yerleştirirse,
her kasada kaç limon olur?
A) a + b

B) 2a _ b

D) a2 _ b2

C) a _ b
E) 2a _ 2b

Buna göre, fayansların kısa kenarı kaç cm dir?
A) 12

B) 20

C) 21

gri yayıncılık

D) 18

E) 15
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13. Engin, uzunlukları x cm ve y cm olan yeşil ve mavi renkli
karton şeritleri cetvelin başındaki boşluğu dikkate almadan
aşağıdaki gibi ölçüyor.

15. Bir şehir parkının sulaması için her biri a litrelik b tane su
deposu kullanılmaktadır. Depolardan c tanesi dolu diğerleri
boştur. Park görevlisi sulama sistemini çalıştırdıktan bir süre
sonra dolu depoların her birinden d litre su harcandığını görüyor. Bunun üzerine harcanan suyun yerine boş depoların
her birine d litre su ilave ediyor.
Buna göre, son durumda tüm depolardaki toplam su
miktarı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
A) a : c + d : (b - 2c)

B) d : (a + b - c) + a : b

C) d : (b + c) - a : c

D) c : (a - 2d - c) + b : d

E) a : (b - 2c) - b : c
Sadece mavi şeriti 2,8 cm olarak, mavi ve yeşil şeriti uç
uca ekleyerek ise 5,2 cm olarak ölçtüğüne göre, yeşil
şeritin uzunluğu kaç cm dir?
A) 2,2

B) 2,6

C) 2,5

D) 2,4

E) 2,3

14. Şeyma 9 katlı bir apartmanın en üst katında oturmaktadır. Bu
apartmandaki asansör iki kat arasındaki mesafeyi 3 saniyede
almakta ve durduğu her katta 12 saniye beklemektedir.

16. A ve B kentleri arası 50 km dir.
A kentindeki Mehmet, bisikletle B kentine doğru saatte 18
km hızla harekete başladıktan 1 saat sonra, B kentindeki
Melih saatte 5 km hızla A kentine doğru aynı güzergahta
yaya olarak harekete başlamıştır.

Şeyma, asansör 4. katta iken zemin kata (0.kata) inmek
için asansörün çağırma düğmesine basıyor ve beklemeye
başlıyor. Asansör 9. kata gelmeden önce sırasıyla 6. kat,
zemin kat ve 2. katlarda durduktan sonra 9. kata geliyor.
Şeyma, gelen asansöre bindikten sonra asansör hiç durmadan zemin kata iniyor.

Melih harekete başladıktan x saat sonra henüz karşılaşmadıklarına göre, x saat sonra aralarındaki mesafe
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 32 _ 23x

Buna göre, Şeyma asansörün çağırma düğmesine bastıktan en az kaç saniye sonra asansörden inmiştir?
A) 124

B) 126

C) 138

gri yayıncılık

D) 152

B) 18 _ 5x

D) 50 _ 23x

C) 38 _ 13x
E) 32 _ 5x

E) 146
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17. 4 periyot üzerinden oynanan bir basketbol maçında, A
ve B takımları arasında oynanan maçta takımların her bir
periyotta(P) attığı sayı adetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
A

B

1. P

27

23

3. P

22

30

2. P
4. P

x

19

19. Eşit uzunluktaki iki çubuğun birinin ucundan 10 cm lik bir
parça kesilerek kalan kısmı aşağıdaki gibi 3 eşit parçaya,
diğerinin ise bir ucundan 6 cm lik bir parça kesilerek kalan
kısmı 4 eşit parçaya ayrılıyor.

20
21
Bu parçalardan birer tanesi ile bir kurşun kalem aşağıdaki
gibi ölçüldüğünde parçalardan birinin kurşun kalemden 2
cm uzun, diğerinin ise 2 cm daha kısa olduğu görülüyor.

A takımı maçın 3. periyodunu önde tamamlamış olmasına
rağmen maçı kaybetmiştir.
Buna göre, A takımı 2. periyotta kaç sayı atmıştır?
A) 23

B) 25

C) 26

D) 22

E) 29

Buna göre, kurşun kalemin uzunluğu kaç cm dir?
A) 24

18. Semiha, köpek maması için ayırdığı paranın üçte biri ile
tanesi 40 TL olan pirinçli, kalanı ile de tanesi 50 TL olan
kuzu etli köpek mamalarından alıyor. Bu mamalardan ikisi
aynı çeşit olmak üzere toplam 3 tanesini beslediği köpek için
ayırdıktan sonra, kalanları mahallesindeki hayvan barınağına veriyor.

B) 720

C) 450

gri yayıncılık

D) 900

C) 15

D) 16

E) 18

20. Bir zeytin üreticisi, ürettiği salamura zeytinlerin tamamını
elindeki 50 adet küçük ve 30 adet büyük kavanozda satmayı
planlamaktadır. Önce büyük kavanozların tamamını doldurarak satarsa zeytinlerin % 40’ını küçük kavanozlarda, önce
küçük kavanozların tamamını doldurarak satarsa zeytinlerin
% 20’sini büyük kavanozlarda satması gerektiğini hesaplıyor.

Semiha’nın hayvan barınağına verdiği pirinçli mama
2
’üne eşit olduğuna
sayısı, kuzu etli mama sayısının
3
göre, Semiha’nın mamalar için ayırdığı para kaç TL dir?
A) 600

B) 12

Bir küçük kavanoz 4 kg zeytin aldığına göre, üreticinin
elindeki büyük kavanoz kaç kg zeytin alır?
A) 5

E) 1200

26

B) 6

C) 8

D) 10

E) 12
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21. Bir sınıftaki beş öğrencinin matematik dersinden girdikleri
üç sınavda aldığı puanlar ve öğrencilerin isimleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Ayşe

Berk

Halil

Nihal

Rana

1.Sınav

83

72

70

76

71

2.Sınav

70

95

65

84

74

3.Sınav

75

79

72

...

80

22. Kar küreme çalışmasında kullanılan kar küreme makinesinden A ve A ile B nin birlikte çalıştıklarında açtıkları yolun
zamanla değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

Beş öğrencinin not ortalamasına göre, en başarılıdan
en başarısıza doğru sıralaması;
1. Berk
2. Nihal

Buna göre, sadece B makinesi ile 1 saatte kaç m yol
açılabilir?

3. Ayşe
4. Rana

A) 250

5. Halil

B) 200

C) 150

D) 300

E) 350

şeklinde olduğuna göre, Nihal’in 3. sınavdan aldığı
puanın alabileceği değer aralığı aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde gösterilmiştir?

23. Aşağıdaki şekilde biribirine teğet olarak verilen beş daire
pembe, kırmızı, mavi ve sarı renklerle boyanacaktır.

Bu beş daireden biri kırmızı, diğeri pembe renk ile şekildeki
gibi boyanmıştır.
Birbirine teğet herhangi iki daire aynı renk ile boyanmayacağına göre, soru işaretiyle gösterilen daire;
I. Pembe
II. Sarı
III. Mavi
renklerden hangileriyle boyanabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II
D) I ve III

gri yayıncılık
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C) II ve III
E) I, II ve III
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24. Oyuncak mağazasında bulunan bir sepette fiyatları 4, 16,
32 ve 64 TL olan birer adet oyuncak ile 2 TL olan bir miktar
oyuncak vardır. Mağaza çalışanı bu sepetteki oyuncakları
iki farklı sepette; her sepetteki oyuncakların fiyatları toplamı
eşit olacak şekilde dağıtarak yeniden düzenliyor.

26. Aşağıdaki şekilde, 6 eş uzunluğa bölündükten sonra her biri
5 eşit uzunluğa bölünen bir ileri sıçrama pisti gösterilmiştir.

Buna göre, ilk sepetteki oyuncakların tümünün fiyatları
çarpımı en az kaçtır?
23

A) 2

B) 2

24

21

C) 2

19

20

D) 2

E) 2

Bu pistte yapılan bir ileri sıçrama yarışmasında yarışan
Arda (A), Berke (B) ve Cevat (C) isimli üç sporcunun 1. sıçrayışlarındaki katettikleri mesafeler şekilde gösterilmiştir.
1. sıçrayışlar sonunda Cevat ve Berke’nin sıçradığı
noktaların sıçrama çizgisine olan uzaklıklarının farkı
72 cm olduğuna göre, Arda ilk sıçrayışta kaç cm uzağa
sıçramıştır?
A) 168

25. Mehmet, bir giyim mağazasından 1 gömlek, 1 pantolon ve 1
kravat satın alıyor. Ödeme yapmak için kasaya geldiğinde
kasadaki görevli, aldığı ürünlerin toplam tutarının 280 TL
olduğunu fakat aynı üründen alacağı ikinci ürünü yarı fiyatına
alabileceğini söylüyor. Bunun üzerine Mehmet 1 gömlek ve
1 pantolon daha alarak kasiyere 400 TL veriyor ve 10 TL
para üstü alıyor.

B) 40

C) 80

gri yayıncılık

D) 70

C) 180

D) 210

E) 176

27. Hakan’ın devam ettiği 150 saatlik bir matematik kursundaki
ders programı; hafta içinde günde 2 saat, cumartesi ve pazar
günleri ise günde 3 saat olacak şekilde planlanmıştır.
Kursun başladığı gün pazartesi olduğuna göre, bittiği
gün aşağıdakilerden hangisidir?
A) Salı

B) Perşembe
D) Çarşamba

Buna göre, kravatın fiyatı kaç TL dir?
A) 50

B) 160

C) Cuma

E) Cumartesi

E) 60
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29. Aşağıdaki şekilde, 71,10A aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının toplam ve farklarının grafikleri verilmiştir.

28. Aşağıdaki Venn şemasında;
• 240’ın pozitif tam bölenlerinin kümesi A,
• 200’ün pozitif tam bölenlerinin kümesi B,
• 150’nin pozitif tam bölenlerinin kümesi C
ile gösterilmektedir.

Buna göre,
Buna göre,
I.

I. g(3) > g(7)

5

II. f(8) > f(2)

II. 3

III. f(4) > g(4)

III. 8

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

sayılarından hangileri boyalı bölge ile gösterilen kümenin bir elemanıdır?
A) I ve II

B) II ve III
D) Yalnız II

A) Yalnız I

B) I ve II
D) I ve III

C) I ve III

C) Yalnız II

E) II ve III

E) I, II ve III

30.

Metin, 3 x 3 boyutundaki yukarıdaki tablonun hücrelerini
kırmızı, mavi veya yeşil renklerden biriyle boyayarak aşağıdaki kurallara göre desenler elde etmek istiyor.
• Bütün renkler her satır ve her sütunda bulunacaktır.
• Ortak kenarı olan herhangi iki hücrenin renkleri aynı olmayacaktır.
Buna göre, Metin kaç farklı desen elde edebilir?
A) 12

gri yayıncılık
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B) 72

C) 48

D) 24

E) 36
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31.

33.
_

_

_

1

X

1

A

_

9
4

B

Y

1

A

Z
A

9
4

B

9
4

B

Eşkenar üçgen biçiminde olan yuvalarına A noktasından
giriş yapan X, Y ve Z termitleri kenarlara paralel üç farklı yolla B noktasına ulaşıyorlar. A noktasının bulunduğu
kenarda yuvanın köşelerine uzaklıkları 1 ve 9 birimdir. B
noktasının solundaki köşeye uzaklığı ise 4 birimdir.
Buna göre, X, Y ve Z termitlerinin A dan B ye gittikleri
yolların uzunluk sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Şekilde mavi ve sarı renkteki eş ikizkenar üçgenler kullanılarak altlarındaki desen oluşturulmuştur.

A) X > Y = Z

B) Y > X > Z

D) X = Y > Z

C) X > Y > Z
E) X = Y = Z

Bu ikizkenar üçgenlerin bir taban açısı  kaç derecedir?
A) 15

B) 20

C) 30

D) 36

E) 40

34.

32.

K

2
2

A

L

B

Bir kenarı 2 birim olan sekiz eş kareden oluşan dikdörtgen
bir kağıdın simetri eksenlerinden biri [KL] dir.

Bir işçi aralarındaki uzaklık 16 metre olan eşit uzunluktaki iki direk arasına iki makara ile kurulan düzenekle mavi
cismi yukarı kaldırmak istiyor. A direğinin tepesindeki sabit
makaradan geçen halatı 14 metre çektiğinde cisim 9 m yukarı kalkmaktadır.

[KL] nin bir tarafındaki kareler birim karelere, diğer tarafındaki kareler köşegenleriyle eş parçalara ayrılmış ve
şekildeki gibi bazı bölgeler pembe renge boyanmıştır.
Buna göre, dikdörtgen kağıt [KL] boyunca katlandığında üst üste gelen pembe bölgelerin alanları toplamı
kaç birimkaredir?

Buna göre, cisim en fazla kaç metre yukarı kaldırabilir?
A) 13

B) 14

C) 15

D) 17

E) 20

A) 4

griƼ±ƼãĹÏãĬãĩ
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B) 4,5

C) 5

D) 6

E) 6,5
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35.

37.

E
D

K

2
A

2,5

3

O

C

I.

L

II.

III.
4

B

3

ABCDE düzgün beşgen, CDKL kare, O noktası beşgenin
ağırlık merkezidir.
Düzgün beşgenin çevresi 30 birim olduğuna göre, ODK
üçgeninin alanı kaç birimkaredir?
A) 6

B) 9

C) 12

D) 15

Üst yüzeyi dikdörtgen şeklindeki masanın kenar uzunlukları 3 m ve 4 m dir. Masanın yüzeyi yukarıda yarıçapları 2 m,
2,5 m ve 3 m olarak verilen daire şeklindeki masa örtüleri
ile örtülecektir.

E) 18

Buna göre, örtülerden hangileri masa yüzeyini tamamen kaplar?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

36. Ayrıt uzunluğu 10 birim olan küp şeklindeki tahta blok kesilerek birim küplere ayrılıyor. Ayrılan küplerden birinin üzerine
diğer küpler koyularak kare prizma elde ediliyor.

C) Yalnız III
E) I, II ve III

38.

Buna göre, oluşan kare prizmanın yüzey alanı kaç birimkaredir?
A) 6000

B) 6002

C) 5000

D) 4002

E) 4000

Dikdörtgen şeklindeki özdeş tahtalar birleştirilerek oluşturulan çerçevenin mavi renkli fotoğraflık kısmının alanı 119
br2 dir. Çerçevenin dış kısmının çevresi ile içteki fotoğraflık
kısmının çevresinin farkı 24 birimdir.
Buna göre, özdeş tahtalardan birinin çevresi kaç birimdir?
A) 12

griƼ±ƼãĹÏãĬãĩ
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B) 16

C) 18

D) 20

E) 24
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39. Geometri sorusu hazırlayan Mustafa Öğretmen 2019 yılının
sorularından olan

40. Dik koordinat sisteminde A(a, b), B(c, d) noktaları arasındaki
uzaklık
|AB| = Ģ(a–ĶcĶ)Ķ2Ķ Ķ+Ķ Ķ(ĶbĶ–ĶdĶ)2 formülüyle hesaplanır.

B

A,B
A

O
3
4

‘‘Daire şeklindeki bir kağıt parçasının --- lük dilimi ile oluş-

turulan koni’’ sorusuna benzer soru hazırlamak istemiştir.
Aynı şekilde
D

C

Ahmet evini E(12, –15), Okulunu O(–3, 5) ve her zaman
gittiği basketbol sahasınıda B(9, 0) noktaları olarak modellemiştir. Ahmet’in evi ile okulu arasındaki mesafe 200
metredir.

[BE] ^ [EC]

A

Bir gün okul çıkışı arkadaşlarıyla basketbol maçı yapmaya her zamanki sahaya gidecek olan Ahmet okuldan
sahaya kaç metre yürüyecektir?

B

A) 100

Bir kenarı 6̸2 birim olan ABCD karesi şeklindeki kağıt

B) 104

C) 110

D) 115

E) 124

3 ü kadar olan parçasıyla bir dik piramit oluşparçasının ---

turmuştur.

4

Buna göre, oluşan piramidin hacmi kaç birimküptür?
A) 18

B) 18̸2

C) 36

gri yayıncılık

D) 36̸2

E) 48
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1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Elektrikle yüklü K, L iletken kürelerinin yarıçapları r ve 2r dir.
L

K
r

2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından serbest
bırakılan m kütleli cisim KLMN yolunu izleyerek N de duruyor.

Nötr

2r

K

<DOÕWNDQ
yatay

L

yer
N (yatay)

M

KL = LM = MN ve yolun sadece MN arası sabit sürtünmeli olduğuna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?

Önce K küresi yalıtkan sapından tutularak nötr elektroskopa dokundurulunca elektroskopun yaprakları biraz açılıyor.
Sonra L küresi elektroskopa dokundurulduğunda yapraklar
arasındaki açı değişmiyor.

A) KL ve LM aralıklarında mekanik enerji korunur.
B) MN arasında cismin sıcaklığı artar.

Buna göre,

C) KL arasını geçme süresi, LM arasını geçme süresinden
fazladır.

I. K ve L aynı cins yüklüdür.
II. K nin ilk yükü L den fazladır.

D) KL ve LM aralıklarındaki ivmeleri eşit büyüklüktedir.

III. K nin son yükü L den azdır.

E) MN aralığında cismin hız ve ivme vektörleri zıt yönlüdür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

3. İçi su dolu bir kapta şekildeki gibi yüzen kutu içine sırasıyla K
ve L cisimleri bırakıldığında kutu her seferinde h kadar daha
suya batıyor.

K

2h
su

3h

K L

su

4h

su

Buna göre, K ve L cisimleri için,
I. Kütleleri farklıdır.
II. Hacimleri eşittir.
III. Özkütleleri farklıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III

griƼ±ƼãĹÏãĬãĩ
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B) I ve II

C) I ve III
E) I, II ve III
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4. Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan su içerisine 0 °C de m kütleli buz parçacıklarından önce bir tane atılıp, bu tamamen
eridikten sonra ikincisi, ikinci tamamen eridikten sonra da
üçüncüsü atılıyor.

6.

B) t2 < t3 < t1

B) t1 = t2 = t3

D) t3 < t2 < t1

2a
2a

2a

Aynı dalga leğeninde Selin, Yavuz
ve Eylül’ün oluşturduğu dairesel dalgaların görünümleri ise şekil II deki
gibidir.

İlk buz parçası t1, ikincisi t2, sonuncusu t3 sürede tamamen eridiğine göre, bu süreler arasındaki ilişki nedir?
(Buz parçalarının şekilleri aynıdır.)
A) t1 < t2 < t3

Derinliği sabit dalga leğeninde Arda
sabit frekanslı dairesel dalgalar oluşturduğunda görünüm şekil I deki gibi
oluyor

Selin

E) t1 < t2 = t3

Yavuz

a

3a
3a

Şekil I

a
a

Eylül
a

a
a

2a

3a

Şekil II

Buna göre,
I. Selin Arda’ya göre daha büyük periyotlu dalgalar üretmiştir.
II. Yavuz Selin’e göre daha büyük frekanslı dalgalar üretmiştir.
III. Eylül’ün oluşturduğu dalgaların frekansı zamanla artmaktadır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız III

C) I ve II

E) II ve III

5. Bir işyerinin kat görevlisi sabah işyerine geldikten hemen sonra
tüm odaların perdelerini uygun miktarda açarak iç mekanın
aydınlatılmasını sağlıyor (I). Daha sonra kaloriferlerin düşük
ayarını yükseltiyor (II). Son olarakta tekerlekli temizlik kovasını
sürerek zeminin temizliğini yapıyor (III).
Yukarıdaki paragrafta I, II ve III cümleleri fiziğin hangi
alt alanı ile yakından ilgilidir?
I

II

III

A) mekanik

termodinamik

elektromanyetizma

B) mekanik

optik

elektromanyetizma

C) optik

termodinamik

mekanik

D) optik

katıhal fiziği

mekanik

E) termodinamik

optik

katıhal fiziği

gri yayıncılık
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7. Şekildeki düzenekte elektromıknatıs sabit tutularak yanındaki
X mıknatısının ok yönünde en büyük kuvvetle itilmesi hedefleniyor.

9.

23
+
11Na

III. Döteryum – Trityum
Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin
izotopudur?
A) Yalnız I

L

C)

K

L

K

L

E)

B)

D)

K

L

K

L

K

B) Yalnız II
D) I ve III

Buna göre, elektromıknatısın KL noktaları arasına aşağıdaki iç direnci önemsiz özdeş pillerle oluşturulan
hangi sistem bağlanmalıdır?

A)

– 24
11Na

II. Elmas – Grafit

N S
X

K

I.

C) Yalnız III
E) I, II ve III

L

10. X ve Y element atomları birleşerek 1. ve 2. bileşikleri oluşturmaktadır.

8. IIIA grubundaki alüminyum (Al) elementinin OH–, CO32 –,
SO42 –, PO43 – ve HCO3– iyonlarıyla oluşturduğu bileşiğin
formülü ve bir formülündeki toplam atom sayısı aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?
Formül

Toplam atom sayısı

A)

Al2(SO4)3

17

B)

Al2(CO3)3

14

C)

Al(HCO3)3

16

D)

AlOH3

5

E)

AlPO4

6

gri yayıncılık

X (g)

Y (g)

1. bileşik

10

20

2. bileşik

30

30

Buna göre, aynı miktar Y ile birleşen 1. bileşikteki X
miktarının 2. bileşikteki X miktarına oranı kaçtır?
A)

35

1
2

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

Diğer sayfaya geçiniz.
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13.

11.
1
3
2

4

200 g su
50 g NaCl
içeren çözelti

Kütlece
% 8’lik
NaCl
çözeltisi

I

II

5

Hacimce
%50 metil alkol
içeren sulu
çözelti
III

Yukarıdaki periyodik tabloda numaralandırılan elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Şekildeki kaplarda bulunan çözeltilerin aynı basınçta
kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1, 2 ve 5. elementler metaldir.

A) I > II > III

B) I > III > II

D) III > II > I

B) Oda koşullarında 4 sıvı hâlde bulunur.

C) II > I > III
E) II > III > I

C) Katman sayısı en fazla olan 5 tir.
D) 1 ve 3. elementler aralarında iyonik bağlı bileşik oluşturur.
E) 2. element toprak alkali metaldir.

12. Aşağıdaki moleküllerde molekül içi bağ türü ve molekül polarlığıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

14. • Cam
• Elmas

(1H, 6C, 7N, 8O)

• Şeker
• Yemek tuzu

0ROHNO

0ROHNOLoLED÷WU

0ROHNOSRODUOÕ÷Õ

A)

N2

$SRODUNRYDOHQW

Apolar

B)

CO2

3RODUNRYDOHQW

Apolar

C)

CH4

$SRODUNRYDOHQW

Polar

D)

NH3

3RODUNRYDOHQW

Polar

E)

H 2O

3RODUNRYDOHQW

Polar

Yukarıdaki maddeler aşağıda verilen katı türleriyle eşleştirildiğinde hangi tür açıkta kalır?
A) Kovalent kristal
B) Metalik kristal
C) Amorf katı
D) İyonik kristal
E) Moleküler kristal

griƼ±ƼãĹÏãĬãĩ
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15.

Madde
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17. Aşağıdaki üreme çeşitlerinden hangisi diğerlerinden
farklıdır?

X

Y

Z

Düzenleyici olma

+

+

–

Hidroliz edilme

+

–

+

A) Bira mayasının vücudunun bir yerinden çıkıntı çıkararak
yeni canlıyı oluşturması

Enzim yapısına katılma

+

+

–

B) Planaryanın kesilen bir parçasından yeni canlı oluşması

Depo edilme

–

+

+

C) Çilek bitkisinin sürünücü gövdesinden yeni bitki oluşması

Özellik

(+) Özellik var

D) Bakterinin ikiye bölünmesi

(–) Özellik yok

E) Vişne ağacının tohum oluşturması

Tabloda X, Y, Z maddelerinin bazı özellikleri verilmiştir.
Buna göre;
I. Y maddesi organik bir madde olan vitamindir.
II. X maddesi enzimin protein kısmıdır.
III. Z maddesi karbonhidrattır.
yorumlarından hangileri kesin değildir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III
E) I, II ve III

16. Sığır karaciğerinden elde edilen ve 1 molekül demir içeren

18. Aşağıda verilen canlı gruplarından hangisinde tür çeşitliliği sayısı diğerlerinden daha fazladır?

katalaz enzimi 0°C 1 dakikada 5.000.000 hidrojen peroksit
1
(H2O2) molekülünü H2O ve O2’ye parçalar.
2
Aynı reaksiyon sadece Fe katalizörlüğünde gerçekleştiğinde seneler sürer.

A) Ökaryotlar
B) Omurgalılar
C) Memeliler
D) Eklembacaklılar

Buna göre enzimler;

E) Bakteriler

I. Tepkimeyi başlatmazlar.
II. Aktivasyon enerjisini düşürürler.
III. Reaksiyonun gerçekleşme süresini kısaltırlar.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) I ve III

gri yayıncılık

C) Yalnız II
E) I, II ve III
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19. Aşağıdakilerden hangisi kommünite de yaşayan bireylerin ortak özelliğidir?

20.

Karaciğer hücresi

3

Embriyonik
kök hücre

A) Aynı kromozom sayısına sahip olma
B) Atmosferik oksijen tüketme

Sinir hücreleri
2

C) Işık enerjisini kullanarak besin üretme
D) İnorganik madde tüketme

Blastasit
evresindeki
erken insan
embriyosu

E) Eşeyli üreme

Kültüre
alınmış kök

1

Kalp kası hücreleri

Embriyonik kök hücre önce belli bir ortamda çoğaltıldıktan
sonra numaralarla gösterilen 3 farklı kültür ortamında yetiştirilmiş ve 3 farklı hücre elde edilmiştir.
Buna göre;
I. Embriyonik kök hücreler farklı hücrelere dönüşebilme
potansiyeline sahiptir.
II. Hücrelerin farklılaşmasında ortam koşulları etkilidir.
III. Oluşan 3 tip hücreninde genetik yapısı aynıdır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II

griƼ±ƼãĹÏãĬãĩ
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B) Yalnız II

C) Yalnız III
E) I, II ve III

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

