












A KİTAPÇIĞI

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Aslında yazarlıkla ilgili öyle aman aman (çok)
   I

hevesim yoktu. Üniversiteye giriş sınavında ilk yıl 
vurduğum top direkten döndü (kazanamadım).

        II
Ama tüm arkadaşlarım bir bölüme yerleşti. Ben de  
bir başıma (yalnız) kaldım ve sürekli sinemaya gitmeye 
      III
başladım. İzmit’te beyaz perdeye taşınan (vizyona 

        IV
giren) aklına gelebilecek tüm filmleri izliyordum. Bir 
defter alıp izlediğim bu filmler hakkında yazmaya ve 
onlara puan vermeye başladım kendimce. Dolayısıyla 
biraz da boşluktan olsa gerek (açıkçası), sinema aşkı 

  V
depreşti o dönem.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin 
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla 
uyuşmamaktadır?

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

2. (I) Ceylanlar, sadece Türkiye, Filistin ve Ürdün’de
bulunan, toynaklı ve son derece zarif yaban
hayvanlarındandır. (II) Uzun süre ülkemizde tek
türünün kursaklı ceylan veya gazella denen tür
olduğu sanılıyordu. (III) Ancak dağ ceylanının,
2008 yılında belgelenmesinin ardından Hatay’da
ikinci bir türün varlığı ortaya çıkarıldı. (IV) Ceylan
popülasyonları oldukça dar alanlarda yaşamakta ve
birbirlerinden ayrı yayılış göstermektedirler. (V) Dağ
ceylanı Hatay ilinde; kursaklı ceylan ise Şanlıurfa’da
varlığını sürdürmektedir ve bu iki türü coğrafi olarak
birbirinden ayıran fiziki bariyerin Fırat Nehri olduğu
kabul edilmektedir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede ceylanlar, yaşam alanları ve fiziki
özelliklerine yer verilerek tanımlanmıştır.

B) II. cümlede ceylanlarla ilgili bir yanılgıdan söz 
edilmiştir.

C) III. cümlede ceylanlarla ilgili öznel bir yargıya yer 
verilmiştir.

D) IV. cümlede ceylanların yaşam alanlarının “sınırlı” 
olduğu vurgulanmıştır.

E) V. cümlede, parçada sözü edilen iki ceylan
türünün birbirine karışmasını engelleyen etkenden
söz edilmiştir.

3. Divan şiiri sanat düzeyi oldukça yüksek, ince
bir şiirdir. Ancak asırlar boyu hiçbir yenileşme
geçirmemesi, belli kuralları katı bir biçimde koruması,
onu kalıp şiiri olmaya götürmüştür. Dilinin git gide
ağırlaşması da bu şiiri halkla arası açık bir saray
şiiri durumuna getirmiştir. İmparatorluğun çöküşüyle
şiirdeki bu imparatorluk da yıkılmaktan kurtulamazdı.
Nitekim Tanzimat ile birlikte birçok alanda olduğu
gibi şiirde de yenileşmeler, alışılmış kalıpları kırma
çalışmaları başladı. Cumhuriyet döneminde ise o şiir
tamamen geride bırakıldı.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının
divan şiiriyle ilgili yargılarından değildir?

A) Dilinin zamanla ağırlaştığı
B) Halkla yakınlık içinde olmaktan uzak olduğu
C) Yüzyıllarca değişime kapalı kaldığı
D) Varlığını koruma açısından Osmanlı Devleti ile

aynı neticeyi paylaştığı
E) Sanatsal yönden Tanzimat şiiri kadar üstün

olmadığı

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih-i beliğ
sanatına yer verilmiştir?

A) Hey ağalar bir od düştü bağrıma
Bir ah çeksem derya, dağı yandırır

B) Düştüm ateşine, yandım tutuştum
Kara kaşlım ne hâldeyim, gör beni

C) Sabah akşam türlü yazma bağlanır
Eğip geçer yeşil başın sevdiğim

D) Sabahtan uğradım ben bir güzele
Yüzü de yaylanın karı mı bilmem

E) Vara vara vardım ol kara taşa
Hasret ettin beni kavim kardaşa

5. Ger dilersen bulasın iki cihanda devleti
Arifan ile cihanda eyle daim ülfeti
Cahil ü nadan ile âlemde etme sohbeti
Ya elinden ya dilinden bir zarar eksik değil
Bu dörtlük, içerik açısından aşağıdaki şiir
türlerinden hangisine örnek verilebilir?

A) Epik B) Didaktik C) Lirik

D) Satirik E) Pastoral

Bu testte Türk Dili ve Edebiyatı (1-24) ve Tarih-1 (25-34) Coğrafya-1 (35-40) alanlarına ait toplam 40 soru vardır.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

21. Anlatıcı ve onun hâkim bakış açısıyla kurulan,
anlatıcının kahramanın zihninden geçenleri okuduğu
anlatım tekniğine iç çözümleme denir. Bu teknikte
anlatıcı, figürün zihnine rahatça nüfuz ederek onun
düşüncelerini “diye düşündü” gibi ifadelerle aktarır ve
figürü edilgenleştirerek anlatır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan
hangisi iç çözümleme tekniğine örnek olarak
gösterilebilir?

A) Bizim köyün lodos tarafı gayri meskûndur. Orada
fundalar, yabani meşe palamutları, kocayemişler,
çalı süpürgeleri bir türlü ağaç haline gelmeden
ama ağacı taklit edercesine gelişir, birbirinin içine
girmiş yaşarlar.

B) Sokağa tasasız, genç, renkli, sıhhatli, neşeli bir
yüz görürüm diye çıktı. Böyle bir insan yüzüne
rastlamakla kendi tasası, ihtiyarlığı, sarılığı,
hastalığı ve neşesizliği geçecek değildi. Belki
büsbütün umutsuzluğa düşecekti. Amma
istiyordu. Hem de bulamayacağını umarak
dolaşıyordu.

C) Şöyle bir hatırlar: Yüzyıllar önce Fatih Sultan
Mehmed yürümüştü bu yollarda. Atının üstünde
etrafında askerleri olduğu hâlde. Yolun iki
tarafında halk vardı. Padişah, halkı selamlayarak
yol alıyordu.

D) Hacı Mustafa Ağa, her sene pazardan öküz alır.
Ekini kaldırır, döveni döndürür, malı ambara taşır,
öküzü iyice kullandıktan sonra güze doğru pazara
götürüp aldığı paraya satar. Memurlarla ve işinin
düşeceği adamlarla senli benli konuşur, odalarına
uğradıkça ikram görür. Ara sıra Mustafa da onlara
hediyeler verir.

E) Vapur Kadıköy’e gelmişti. Arkadaşımı dinlerken,
ökçelerimin üzerinde kalmış, hafifçe parmaklığa
oturmuştum. Doğruldum. Sağ ayağım fena
halde uyuşmuştu. Yere basamıyordum. “Biraz
dur kuzum!” dedim, “Ayağım uyuşmuş. En sonra
çıkarız.” Gülüyor, “Ayağın değil, galiba beynin
uyuştu” diyordu.

22. On beş yaşındayken bir öyküsü, Afyon’da yerel bir
gazetede yayınlandı. İlk kitabın basımı, 1963 yılında
gerçekleşti. “Bahçıvanın Oğlu” adıyla okuyucuya
sunulan bu kitap, çocuklar için hazırlanmıştı. O
zamandan bu yana kesintisiz olarak yeni baskılarla
kuşaktan kuşağa hizmet veren doksana yakın kitap
yazdı. Bu eserler, 7-18 yaş arası çocuk ve gençlik
düzeyine göre hazırlanmış, öykü ve romanlarla gezi
kitaplarından oluşmaktadır. Ayrıca yayınlanmış ve
yayına hazır yirmiyi aşkın radyo ve televizyon oyunu
vardır. Fadiş, Dört Kardeştiler, Suna’nın Serçeleri
eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Gülten Dayıoğlu

B) Rasim Özdenören

C) Talip Apaydın

D) Samim Kocagöz

E) Ayşe Kulin

23. Yazar, alanında yol aldıkça “şiirsel” olarak nitelendirilen
üslûbunu iyiden iyiye geliştirerek, roman söyleminin
kendisini yazınsal bir imge hâline getirir. Onun
geliştirdiği bu üslûp, yaygın biçimde yazara atfedilen
postmodernist özelliklere rağmen, gerçeklik tanımına
ve okur varsayımına bağlı olarak köklerini modernizmde
bulur. 1994 yılında Yunus Nadi Roman Ödülü’nü
kazanan “Gölgesizler” adlı eseri, ertesi yıl önemli bir
yayınevi tarafından yayımlanır. Araya bir iki yıl girse
de Kayıp Hayaller Kitabı (1996) ve Ben Bir Gürgen
Dalıyım (1997)  adlı eserleri peş peşe yayımlanır.
Yazar, yayınevlerine kabul ettirmekte zorluk yaşadığı
Bin Hüzünlü Haz ile 1999’da Cevdet Kudret Edebiyat
Ödülü’nü; Uykuların Doğusu ile 2005’te Orhan
Kemal Roman Ödülü’nü, Heba ile 2013 Sedat Simavi
Edebiyat Ödülü’nü kazanır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Yusuf Atılgan B) Adalet Ağaoğlu

C) Tarık Buğra D) Nezihe Meriç

E) Hasan Ali Toptaş
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

24. I. Bütünlük yerine gerek bireyler ve kişilikleri
açısından, gerekse olaylar açısından 
parçalanmışlık öne çıkar.

II. Yazar, bir topluluk üyesi olmaya karşıdır; kendi
bireyselliğini egemen kılmaya yönelir.

III. Bu tür romanda son genellikle belirsizdir,
alışılagelmiş sonlar bulunmaz.

IV. Tek bir konu, tek bir bakış açısından verilmez; çok
yönlü, çok kültürlü, değişik bakış açılı romanlar
yazılır.

V. Tarihin roman konusu edilmesine karşıdır; günün 
somut gerçekliğini ayna nesnelliği ile anlatır.

Yukarıdakilerden hangisi postmodern roman ve 
romancıya ait bir özellik değildir? 

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

25. Ersan yaz tatilinde Anadolu topraklarında yapılan
arkeolojik kazılarla ilgili bir proje hazırlamıştır.
Ersan projesinde Anadolu’nun tamamında ya da
bir bölümünde hüküm süren bütün uygarlıklardan
günümüze ulaşan eserleri kayıt altına almıştır.

Buna göre Ersan’ın projesinde aşağıdaki
uygarlıklardan hangisine yer vermesi
beklenemez?

A) Hititler B) Romalılar C) Sümerler

D) Hellenizm E) Asurlular

26. Ayşe:

“İslam öncesi Türklerde kurultaya katılan kişilere
Toygun denir.” demiştir.

Fatma ise Toygun içerisinde,

I.  Hakan,

II.  Hatun,

III.  Şaman

kişilerinin yer aldığını söylemiştir.

Fatma’nın verdiği bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız l B) I ve II C) l ve llI

D) ll ve III E) l, ll ve III

27. Aşağıdaki eserlerden hangisinin Türk kültürünün
Karahanlılar veya Selçuklular Dönemine ait
özellikleri hakkında bilgi verdiği söylenemez?

A) Piri Reis  –  Kitab-ı Bahriye

B) Yusuf Has Hacip  –  Kutadgu Bilig

C) Kaşgarlı Mahmut  –  Divan-ı Lügatit Türk

D) Ahmet Yesevi  –  Divan-ı Hikmet

E) Nizamülmülk  –  Siyasetname

28. 

Haritada II. Mehmet Devri’nde Osmanlı Devleti’nin 
ulaştığı sınırlar gösterilmektedir.

Haritaya bakılarak II. Mehmet Dönemi’ndeki 
Osmanlı Devleti’ne ait;

I. jeopolitik konum,

II. gücün meşruiyet kaynağı,

III. egemenlik alanı

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

29. Osmanlı Devleti’nde yönetenlerin,

I. elde ettikleri kazancın vergisinin aksatılmadan 
hazineye ödenmesi,

II. güvenliğin sağlanması,

III. halkın refahının artırılması

durumlarından hangilerine yönelik görevleri 
olduğu savunulabilir?

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

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

Diğer sayfaya geçiniz.

36. Türkiye’de tarımsal verimi etkileyen önemli
unsurlardan biri sulamadır. Yaz mevsiminin kurak
geçmesi ya da yağışlarda görülen kararsızlıklar
nedeniyle belli alanlarda sulamaya fazlaca ihtiyaç
duyulur.

II
V

IVIII

I

Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde 
bu ihtiyaç en fazladır?

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

D) III ve IV E) III ve V

37. Sanayi Devrimi’yle birlikte hızlı bir değişim
yaşanmıştır. Önce maden kömürünün daha sonra
da petrolün kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ham
maddeler mâmul maddelere dönüştürülmüş, yeni
sanayi kolları ortaya çıkmış ve üretilen maddeler
çeşitlenmiştir. Ticaretin gelişmesiyle dünyanın
uzak kesimleri birbirine bağlanmış, şehirler yeni
ekonomik sistemlerin verimliliği ve bilimsel gelişmeler
sayesinde cazip hâle gelerek, daha çok göç almaya
başlamışlardır.

Buna göre;

I. Şehirleşmenin hızlanmasında enerji kaynaklarının 
kullanımı etkili olmuştur.

II. Ulaşımın gelişmesi hem şehirleri büyütmüş, hem
de nüfuslarının artmasını sağlamıştır.

III. Şehirleşme, istihdam alanlarını azaltarak kırsal
bölgelere doğru göçleri tetiklemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

38. İkinci Dünya Savaşı’nı kazanan devletlerin önderliğinde
savaş sonrası çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek
amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü’nün
idarî organı BM Genel Sekreterliği olmakla birlikte,
söz konusu sorunları çözmek ve barışı sağlamak
amacıyla çok sayıda alt organları ve uzmanlık
kuruluşları bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında
sayılamaz?

A) Uluslararası Adalet Divanı
B) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
C) Dünya Meteoroloji Örgütü
D) Gıda ve Tarım Örgütü
E) Dünya Bankası

39. Dünyada birçok ülke mevcut doğal kaynaklarını en iyi
ve verimli şekilde kullanarak ekonomik kalkınmasını
gerçekleştirmeye çalışmakta ve bu doğal kaynaklarını
ihraç ederek dış ticaret açıklarını giderme yönünde
gayret göstermektedir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi
karşısında verilen doğal kaynağını verimli
şekilde kullanarak, söz konusu kalkınmasını
gerçekleştirmiş sayılabilir?

A) Kanada – Orman
B) Venezuela – Petrol
C) Mısır – Fosfat
D) Güney Afrika Cumhuriyeti – Altın
E) Türkiye – Bor

40. Beşerî faaliyetler sonucu sera etkisi yapan gazların
atmosferdeki oranlarının hızlı bir şekilde artmasıyla
gerçekleşen küresel iklim değişikliği, küresel çevre
sorunlarının başında yer alır.
Yeryüzünden yansıyan ısının atmosfer dışına
çıkmasını engelleyerek, dünyanın daha fazla
ısınmasına neden olan bu gazlar arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Kloroflorokarbon B) Metan
C) Diazotoksit D) Karbondioksit

E) Hidrojen

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – SOSYAL BİLİMLER-1 
TESTİ BİTTİ.
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A KİTAPÇIĞI

Diğer sayfaya geçiniz.

1. MÖ 753 yılından Doğu Roma İmparatoru
Justinianus’un  565 yılında ölümüne kadar geçen
sürede Roma ve egemenliği altındaki ülkelerde
uygulanmış olan hukuka Roma Hukuku denir.

Buna göre;

I.  Anadolu,

II.  İtalya,

III.  İran

coğrafyalarından hangilerinde Roma Hukuku’nun 
uygulama alanı bulduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Aşağıdakilerden hangisinin Türk adının ortaya
çıktığı dönemde Türk kelimesine yüklenilen
anlamlardan biri olduğu söylenemez?

A) Vatansever

B) Miğfer

C) Türemek

D) Kanun ve nizam sahibi

E) Olgunluk çağı

3. Hz. Ömer Dönemi’nde bir önceki döneme göre
aşağıdaki unsurlardan hangisinde değişim
yaşandığı söylenemez?

A) Şeri hukuk sisteminde

B) Kültürel faaliyetlerde

C) Egemenlik alanında

D) Savunma harcamalarında

E) Teşkilatlanma çalışmalarında

4. Osmanlıların İpek Yolu’nun kontrolünü ele
geçirmesinde;

I.  Kırım,

II.  Mısır,

III.  Doğu Anadolu

coğrafyalarından hangilerinde denetim 
kurmasının  etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

5. I. Öğretmenlik

II. Veterinerlik

III. Askerlik

IV. Tıp

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yukarıdaki
alanlardan hangilerinde Batı tarzı eğitim veren 
kurumlar açılmıştır?

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

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

6. I.  Batı tarzı ıslahatların yapılması

II.  Özel mülkiyetin yaygın olmaması

III.  Müsadere sisteminin uygulanması

Osmanlı Devleti’ne ait yukarıdaki özelliklerden 
hangileri, sermaye birikimini olumsuz etkilemesi 
açısından Avrupa ile aynı dönemde endüstriyel 
üretime geçilememesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Bu testte Tarih-2 (1-11), Coğrafya-2 (12-22), Felsefe Grubu (23-34) ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (35-40), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe Grubu (41-46) alanlarına ait toplam 46 soru vardır.  

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

12. Aşağıda bir biyomun yeryüzündeki dağılış alanları
gösterilmiştir.

Yapılan araştırmalarda bu alanlardaki bitki ve hayvan 
türlerinin dünyanın birçok bölgesine göre az olduğu 
tespit edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri 
arasında gösterilemez?

A) Mutlak konumları

B) Dünyanın en kurak bölgesi olması

C) Yılın büyük bölümünde toprağın donmuş vaziyette
bulunması

D) Sıcaklıkların düşük olması

E) 24 saatten uzun gecelerin yaşanması

13. Doğal sistemler kendi içerisinde belli bir döngüyle ve
düzenli olarak işlediği hâlde, özellikle Sanayi Devrimi
sonrasında beşerî müdahalelerin bu sistemleri
bozduğu ve ekosferde geri dönüşü olmayan
sorunların ortaya çıktığı bilim insanları tarafından
ifade edilmektedir.

Buna göre aşağıdaki beşerî etkilerden hangisinin
bu bozulmada daha önemli rôl oynadığı
söylenebilir?

A) Atıkların geri dönüşümünün teşvik edilmemesi

B) Tarım alanlarındaki anızların yakılması

C) Enerji verimliliği yüksek teknolojilerin hayata
geçirilmesi

D) Maden ocaklarında patlama ve göçüklerin
yaşanması

E) Enerji üretiminde tükenebilir kaynakların
kullanılması

14. Bir şehrin küresel etkisinin fazla olmasında birçok
fonksiyonun payı vardır. Bunlar; ticaret, turizm, finans,
sanayi, dini ya da idarî gibi pek çok fonksiyon olabilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi küresel
etkisinin artmasında etkili olmayan bir
fonksiyonla birlikte verilmiştir?

A) Essen → Sanayi B) Kudüs → Dinî

C) Paris → Liman D) Pekin → İdari

E) New York → Ticaret

15. Aşağıda Türkiye’de yaş gruplarına göre yapılan bir
nüfus projeksiyonu verilmiştir.

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

1950 2000

Milyon kişi

Yıllar

0 - 14
15 - 64
65+

2050 2100

Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında yaş 
grupları ve nüfusun geleceğiyle ilgili olarak;

I. Türkiye’nin toplam nüfusu sürekli artacaktır.

II. Yaşlı nüfus artmaya devam edecektir.

III. 2100’lü yıllarda Türkiye nüfusu 100 milyondan
fazla olacaktır.

yargılarından hangilerinin gerçekleşmesi 
beklenir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

16. Türkiye’de arazi yapısı, su durumu, ulaşım ya
da ticaret gibi faktörler nedeniyle gelişmişlik
bakımından farklı bölgeler bulunmaktadır. Bu da
bölgesel kalkınma projelerinin yapılmasına zemin
oluşturmuştur. Böylece gelişmişlik farklılıklarının
azaltılması ve kaynakların daha etkin kullanılması
beklenmektedir.

M

K

L

Buna göre,

I. bölgede özelleştirilen veya küçülme kararı 
alan bazı sanayi ve madencilik kuruluşlarının 
belirlenerek desteklenmesi,

II. akarsuların akış rejiminin düzenlenmesi ve su
kirliliğinin önlenmesi,

III. gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe verimlilik ve
katma değerin artırılması

gibi proje hedefleri haritadaki taralı alanlarla 
eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

K L M
A) III II I
B) I III II
C) II III I
D) I II III
E) II I III

17. Türkiye’de bulunan birçok doğal ve kültürel
varlıklar UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde
bulunmasına rağmen, 2019 yılı itibariyle 18 tanesi de
Dünya Mirası Listesi’ne tamamen girmiş durumdadır.
Bu listeye en son dahil edilen ve ülkemizde “2019
...?... yılı” ilân edilerek adını duyuran antik kültür
alanı, önemli bir turizm değeri olarak yerli ve yabancı
turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

Yukarıdaki açıklamada “?” ile gösterilen yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hierapolis B) Çatalhöyük

C) Göbeklitepe D) Afrodisias

E) Ani Harabeleri

18. • Kömür madenlerini kullanarak demir - çelik
üretimine önem vermiş ve sanayileşmesini 
hızlandırmıştır.

• İngiltere ve diğer ülkelerden ithal ettiği makineleri
taklit ederek sanayileşme yarışına girmiştir.

• Gümrük vergilerini yüksek tutarak yerli üretimi
korumaya çalışmıştır.

IV

V

II

III

I

Yukarıda özellikleri verilen ülke haritada hangi 
numara ile gösterilmiştir? 

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

19. Günümüzde ulaşım ve iletişim turizmi canlandırmış
ve insanların hareketliliği uluslararası turizmin
gelişmesini sağlamıştır. Ülkeler de kendi turizm
değerlerini farklı yollarla tanıtarak döviz girdilerini
artırma çabası içine girmişlerdir.

Buna göre;

I. ülkeler arasında ticaretin canlanması,

II. yeni istihdam alanlarının ortaya çıkması,

III. tarihi ve kültürel alanlarda yapılaşmanın artması,

IV. kültürel etkileşimlerin artması

durumlarından hangileri turizmin getirdiği olumlu 
sonuçlar arasında değerlendirilemez? 

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) III ve IV
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

24. İbni Sînâ varlık anlayışını İslam felsefesinde sudûr
nazariyesi (kuramı) olarak bilinen bir kuram ile açıklar.
O, varlığı üçe ayırır: zorunlu, mümkün ve mümkün
olmayan varlıklar. İbni Sînâ, mümkün olmayan
varlıkları sadece imkansızlığı gösterebilmek için
mantık açısından kabul eder. Olumsuzlukların ve
kötülüğün ise gerçek anlamda bir varlığından söz
edilemez; çünkü kötülükte mutlaklık yokluktur, yokluk
ise yoktur. Onun ontolojik olarak yoğunlaştığı varlık ilk
ikisidir. Zorunlu varlık, varlığı başka bir varlığa muhtaç
olmayan varlıktır. Mümkün varlık; etrafta görülen,
sürekli bir şekilde var olan ama daha sonra yok olan
varlıklardır. Bu varlıklar, zorunlu varlıktan taşma
sonucunda çıkmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde (I)
zorunlu; (II) mümkün ve (III) mümkün olmayan
varlıklar doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) Evren Tanrı Mutlak kötülük

B) Cisimler Ruhlar Mutlak kötülük

C) Tanrı Evren Mutlak kötülük

D) Evren Tanrı Sayılar

E) Sayılar Tanrı Doğa

25. Stoacılık, sürekli genişleyen bir imparatorluk gücünün
gölgesi altında kaybolan bireyi temsil eder. İnsanı
verdiği acılar ve vaat ettiği zevklerle kendi çizdiği
sınırlara hapseden Roma’nın her yere uzanan
otoritesine karşı, acıdan ve zevkten korunmaya
çalışan, dünyada kaybettiği yeri soyut bir düzlemde
yakalamaya çalışan insanın dramının göstergesidir
Stoacılık. Stoacılar dönüştüremediği, katılamadığı
bir dünyaya karşı kayıtsız kalarak ihtiyaçlarından,
ilişkilerinden, dünyevi olan her şeyden sıyrılarak
özgürlüklerini korumaya çabalamışlardır.
Parçaya dayanarak Stoacı felsefeye ilişkin
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Toplumsal kurumların insan doğasına aykırı,
yapay ve gereksiz olduğunu savunmuşlardır.

B) Toplumsal kurumların getirdiği yükümlülük ve
sağladığı haklara değer vermeden özgür kalmaya
çalışmışlardır.

C) Acıdan kaçınıp hazza ulaşmaya dayalı hedonist
bir ahlak öğretisi geliştirmişlerdir.

D) Ahlak ve varlık anlayışları kendi içinde tutarlıdır.
E) Eylemlerin dayandığı ilkeye değil, sonuçlarına

göre değerli olduğunu savunmuşlardır.

26. Freud bilincin katmanlarından söz ettiği kurama
“Topografik Zihin Modeli” denir. Kurama göre bilinç
bir buzdağına benzer. Görünen yanı bilinç düzeyi
olarak adlandırılır, farkında olduğumuz her türlü
düşünce ve algılar bu düzeyde yer alır ve bilincin en
küçük kısmını oluşturur. Buzdağının hemen su altında
kalan kısım ön bilinç düzeyidir ve biliç ile bilinçaltı
arasında bir geçiş aşaması görür. Çağrıldığında
kolayca hatırlanabilen anılar, bilgiler bu düzeyde yer
alır. Derinlerde kalan, yani görünmeyen kısmı ise
çok daha büyüktür. Bu kısım bilinçaltıdır ve suyun
üstünde kalan kısmın temelini oluşturur, davranışların
anlaşılması ve açıklanmasında bilinçaltının
çözümlenmesi ve anlaşılması önemlidir.

Parçaya dayanarak insan davranışlarıyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Davranışın temelinde çok çeşitli faktörler yatar.

B) Eğitim davranışın şekillenmesinde büyük rol
oynar.

C) Bireyin davranışlarının temelinde geleneklere
bağlılık yatar.

D) İnsan davranışları toplumsal yapıdan etkilenir.

E) Bilinçli davranışların temelinde bilinçaltı yatar.

27. Bazı çocuklarda okul bir korku nesnesi, bir fobi haline
gelebilir. İlk okula başladıkları günlerde yalnız olarak
tanımadığı bir kalabalık grup içerisinde kalmaktan
kaynaklanan korku, okul korkusuna yerini bırakabilir.

Buna göre okul fobisinin ortaya çıkmasında
aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Klasik koşullanma

B) Edimsel koşullanma

C) Kavrayarak öğrenme

D) Ayırt etmeyi öğrenme

E) Farkında olmadan öğrenme
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

32. “Doğrudur, mantıksal doğruluk bilimsel/bilgisel
doğruluğu garanti etmez. Ancak mantıksal açıdan
doğru (geçerli) olmayan bir bilgi ya da çıkarımın
bilimsel, deneysel veya pratik açıdan doğru olma
olasılığı ise kesinlikle yoktur.”

Buna göre mantıksal doğruluk ve bilgisel
doğruluk ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Mantıksal açıdan geçersiz bir çıkarımın bilimsel
olarak doğru olma ihtimali olamaz.

B) Deneysel bilgiler kendisinden önceki bilgilerle
tutarsız ise yeniden sınanmalıdır.

C) Bilimsel önermelerin kendi aralarındaki tutarlılığı
ve çıkarımların geçerliliği mantıksal olarak
denetlenmelidir.

D) Bilimsel hipotezlerin değerlendirilmesinin ön şartı
mantıksal açıdan tutarlılıktır.

E) Bilimsel teoriler önceki bilimsel bilgi birikimiyle
tutarlı ise doğruluğu kesindir.

33. “İçecek ne var?” diyen müşteriye “her şey var” diyen
garson, müşteri “iyi o halde bana bir nescafe getir”
dediğinde “o, yok” demiştir.

Buna göre garson “içecek ne var?” sorusuna,
aşağıdakilerden hangisiyle cevap verirse benzer
bir mantıksal hataya düşebilir?

A) Sadece olan içecek çeşitlerini sayarsa

B) “Nescafe hariç her şey var” derse

C) “Siz ne istiyorsunuz?” derse

D) “Meşrubat ve çay var” derse

E) Müşteriye menüyü verirse

34. Aşağıdakilerden hangisi değil ekleminin “(~)”
ve değilleme önermesinin özelliklerinden birisi
değildir?

A) Olumlu bir önermeyi olumsuz hale getirir.

B) En az iki yargıyı birbirine bağlar.

C) Bileşik önermelerde tüm bileşenleri etkilerse ana
eklem olur.

D) Basit önermeyi bileşik hale getirir.

E) Bileşen sayısı bir tanedir.

35. - 40. SORULARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DERSİNİ YASAL OLARAK ALMAK ZORUNDA OLAN-
LAR VE İMAM HATİP OKULLARI ÖĞRENCİLERİ / ME-
ZUNLARI CEVAPLAYACAKTIR.

35. Türk boylarından bir kısmı İslamiyet’i kabul ettikten
sonra Müslüman olmayan soydaşlarına karşı
İslam’ı tebliğ etmeye başladı. Diğer taraftan ticaret
kafileleriyle gelen din bilginleri ve sufiler de halk
arasında İslam’ın yayılmasına önemli katkı sağladılar.
Örneğin zengin bir tüccar olduğu hâlde mala mülke
önem vermeyerek kazancını yoksul insanlarla
paylaşan mutasavvıf Şakik-i Belhi (öl. 790) Budist
Türklerin yaşadığı bölgelere giderek onlara İslam’ı
anlattı ve Türklerin İslamiyet’i seçmesinde etkin rol
oynadı.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

A) Türklerin tamamı aynı anda İslam dinini kabul
etmemiştir.

B) Türklerin Müslüman oluşunda sufilerin etkisinden
söz edilebilir.

C) Bazı Türk boyları, tamamen ticari kaygılarla
İslam’ı benimsemiştir.

D) İslam’ı kabul etmeden önce uzak doğu dinlerine
mensup Türk boyları bulunmaktaydı.

E) Müslüman olan Türk boylarından bazıları, İslam’ı
diğer Türk boylarına da tebliğ etmiştir.

36. Hz. Musa’ya (a.s.) inananları ifade etmek için geçmişten
günümüze kadar kullanılmaya devam eden bazı
kavramlar vardır. Bunların her birinin tarihsel bir arka
planı olduğu gibi kullanımlarında da birtakım farklar
bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya (a.s.)
inananları çağrıştıran kavramlardan biri değildir?

A) İbrani B) İsrail C) Yahudi
D) Musevi E) Sakrament

37. Dinî değerleri benimseme konusunda samimi
olmayan kimselerin siyasi, ekonomik ve sosyal
kaygılarla menfaat ve güç elde etmek için din
üzerinden söylem ve davranış geliştirmesi dinimizce
hoş karşılanmamıştır. Ticari işletmelerin sadece
ekonomik kaygıyla dinî önemi olan dönemlerde
pazarlamalarını dinî değerler üzerinde yapması,
dinin ekonomik yönden kötüye kullanılmasına;
toplum önünde değerli bir yer edinebilmek,
yaptıklarına bir meşruluk kılıfı bulabilmek için dinî
söylemlerde bulunmak, dinin sosyal anlamda kötüye
kullanılmasına birer örnektir.
Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden
sakınılması tavsiye edilmiştir?

A) Din istismarı B) Nihilizm
C) Kötülük problemi D) Sekülarizm

E) İslamafobi
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A KİTAPÇIĞIMATEMATİK TESTİ

Diğer sayfaya geçiniz.

Bu testte 40 soru vardır.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. z bir karmaşık sayıdır. i 1= -  olmak üzere,

i

i z

i
i

3

1

2 2
3 1$

-

-
=
+

-^ h

olduğuna göre, Re(z) + im(z) değeri kaçtır?

A) 
2
3  B) 2 C) 

2
5  D) 3 E) 

2
7

2. En az dört pozitif böleni bulunan bir pozitif tam
sayının en küçük iki pozitif böleni ile en büyük iki
pozitif böleninin toplamı 48 olmaktadır.

Buna göre, bu sayının alabileceği kaç farklı değer
vardır?

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

3. A, B, C farklı rakamlardır.

ABC, CAB, BCA üç basamaklı doğal sayılarının
toplamı 4 basamaklı bir doğal sayı olduğuna
göre, A + B + C kaç farklı değer alabilir?

A) 13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

4. a, b, c ve d sayıları 2, 4, 6 ve 8 sayılarının yerlerine
yazılmış 4 farklı sayıdır.

a + b + c – d = a ⋅ d

olduğuna göre, a – d ifadesinin değeri kaçtır?

A) –6 B) –2 C) 2 D) 4 E) 6ÖRNEK S
ORULA
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

9. a, b, c ∈ +   ve  x, y, z ∈ + olmak üzere,

1 < x < 2 < y < 3 < z < 4

a ⋅ x = b ⋅ y = c ⋅ z

olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük 
değeri kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

10. Şekildeki 5 elektrik anahtarının üçü aşağı doğru,
ikisi yukarı doğru basılmış durumdadır. Tüm elektrik
anahtarları aynı durumda iken lambalar yanıyordur.

A B C D E

Elektrik anahtarlarının hangi lambaları yaktığı 
ve hangi durumda lambaların yanık olduğu 
bilinmemektedir.

Buna göre, bu durumda  A lambasının yanıyor 
olma olasılığı kaçtır?

A) 
3
1  B) 

2
1  C) 

3
2  D) 

5
2  E) 

10
3

11. P(x) baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir
polinomdur.

P(x) polinomunun (x + 1) ve (x – 2) ile bölümünden
kalanlar eşit ve k sayısıdır.

Buna göre, P(x) polinomunun (x2 – x + k) ile
bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

12. logab ifadesinde a sayısı 2 katına ve b sayısı 8 katına

çıkarıldığında ifadenin değeri değişmemektedir.

Buna göre,

log a b
a
b $^d hn

ifadesinin değeri kaçtır?

A) 1 B) 
2
3  C) 

3
4  D) 2 E) 3
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

17. f(x) ve f(x + 4) fonksiyonlarının belittiği paraboller x
eksenini şekildeki gibi A, B ve C noktalarında kesiyor.

x
B

2

A C

y

f(x) parabolü x = 3 için en küçük değerini alıp y 
eksenini (0, 2) noktasında kesmektedir.

Buna göre, f(x + 4) parabolünün y eksenini kestiği 
noktanın ordinatı kaçtır?

A) 
2
3
-  B) 

3
4
-  C) 

4
5
-  D) 

7
5
-  E) 

5
6
-

18. m ≠ 0 olmak üzere,

 x2 – mx + 2 = 0

denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.

x
1
2 + mx2 = 4m – 2

olduğuna göre, m kaçtır?

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

19. A = {1, 2, 3, 4, 5}

olmak üzere, M ve N üçer elemanlı iki kümedir.

M ∪ N = A

olduğuna göre, kaç farklı (M, N) sıralı küme ikilisi 
vardır? 

A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40

20. Emir, aşağıdaki gibi iki eline de 1 den 5 e kadar
sayılar yazmıştır.

1

1

22
5

44

5

33

Sol el Sağ el

Emir, sol ve sağ elindeki parmaklarının bazılarını 
kapatıp açık olanları yan yana getirerek bir sayı elde 
ediyor.

Örneğin,

1

15

5

3 4

biçiminde ellerini yan yana getirdiğinde 6 basamaklı 
135145 sayısını elde ediyor.

Buna göre, Emir bu şekilde yaparak onlar 
basamağı 3 olan 3 basamaklı kaç farklı sayı elde 
edebilir? 

A) 16 B) 20 C) 21 D) 24 E) 25
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

29. Türevinin grafiği şekilde verilen parabol olan f(x)
fonksiyonunun en yüksek dereceli teriminin katsayısı
1 dir.

x
−1 3

f′(x)

y

f(x) fonksiyonunun yerel maximum değeri 12 
olduğuna göre, yerel minimum değeri kaçtır?

A) –20 B) –17 C) –13 D) –11 E) –7

30. x ∈ [0, 2π] olmak üzere,

cotx– tanx = cosec2x

eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 
2

3r  B) 2π C) 
2

5r  

D) 3π E) 4π

31. [AB] ⊥ [AC] ve |AB| = 4 cm olan ABC üçgeninin [BC]
ve [AC] kenarları üzerinde sırasıyla D ve E noktaları
alınıyor.

|BD| = |DC|, |AE| = 3 cm ve |EC| = 4 cm

olduğuna göre, BAED dörtgeninin alanı kaç
cm2 dir?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

32. Yarıçapı 1 birim olan çeyrek daire biçimindeki fayans
özdeş üç daire dilimine ayrılıyor. Oluşan parçalar
şekildeki gibi dikdörtgen biçiminde bir çerçevenin
içine teğet olacak şekilde yerleştiriliyor.

1

Buna göre, bu çerçevenin iç bölgesinin alanı kaç 
birimkaredir?

A) 8 cos15° – 1 B) sin8 15
2
1°-

C) 4 ⋅ sin275° – 1 D) cos8 15
2
1°-

E) 8sin15° – 1
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

33. x eksenini aynı noktada kesen üç doğrunun eğimleri

3
1
- , –1 ve 2 dir.

Bu üç doğru, x eksenine dik olan bir d doğrusu ile
sırasıyla A, B ve C noktalarında kesişmektedir.

|AB| = 6 olduğuna göre, |AC| kaçtır?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 21

34. Beşgen biçimli bir kağıdı şekildeki gibi kesikli çizgiler
boyunca kesen bir öğrenci şekildeki yıldızı elde
ediyor.

x n

m

z

y

a

eb

dc

Şekiller üzerindeki harfler bulundukları açının 
ölçülerini göstermek üzere,

x + y + z+ m + n = 505°

olduğuna göre, yıldızıl şekildeki a, b, c, d, e 
açılarının toplamı kaç derecedir?

A) 180 B) 165 C) 155 D) 145 E) 120

35. 

C FE 3 5B

A 5 10H D

LK

ABCD dikdörtgeni, HEF üçgeni verilmiştir.

|EB| = 3 birim, |AH| = |CF| = 5 birim, |HD| = 10 birim 

olduğuna göre, 
( )
( )

A HDL
A AHK

 oranı kaçtır?

A) 
32
17  B) 

32
15  C) 

12
7 D) 

12
5 E) 

2
1

36. Analitik düzlemde verilen doğrunun denklemi

y x3 6 0+ - =  dır.

M

A

x

B C

O D

A ve B noktalarından geçen çemberin merkezi M 
noktasıdır.

AB BO3=

olduğuna göre, ( )m OMD x=%  kaç derecedir?

A) 75 B) 67,5 C) 30

D) 60 E) 45
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A KİTAPÇIĞI

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Doğrusal yolda hareket etmekte olan K, L, M, N, P ve
R araçlarına ait grafikler şekildeki gibidir. K, M ve P
araçlarındaki durgun gözlemciler sırasıyla L, N ve P
araçlarına bakıyor.

Zaman

K

L

t

Konum

0
Zaman

M

N

t

Hız

0

Zaman

P

R

t

İvme

0

Buna göre, (0 - t) zaman aralığında hangi 
araçların birbirine göre hızı azalabilir?

A) Yalnız K - L B) Yalnız P - R
C) K - L ve M- N D) M - N ve P - R

E) K - L, M - N ve P - R 

2. K, L cisimleri ağırlığı önemsiz ip ve özdeş makaralar
ile şekildeki sistem oluşturulmuştur.

Zemin

L

K

Makara ağırlığı K cisminin ağırlığına eşit 
olduğuna göre,

I. L cisminin ağırlığı K cisminin ağırlığına eşittir.
II. Zeminde tepki kuvveti oluşmaz.

III. K cisminin h kadar yükselmesi için L cismi düşey
doğrultuda 4h çekilmelidir.

yargılarından hangileri doğru olabilir? 
(Sürtünmeler önemsiz.)

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

3. Sürtünmesiz ortamda P cismi düşey yukarı yönde
fırlatılıyor.

P cisminin düşey yukarı çıkış süresi boyunca,

I. Birim zamanda aldığı rol

II. Birim zamandaki hız değişimi

III. Hareket ivmesi

niceliklerinden hangileri değişkenlik gösterir?

(Yerin çekim ivmesinin yüksekliğe bağlı değişimi 
önemsenmeyecektir.)

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

D) I ve II E) II ve III

4. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki K, L cisimleri
şekildeki konumlardan aynı anda fırlatıldıktan bir
süre sonra O noktasında esnek olmayan çarpışma
yapıyor.

O

K

L

ok

ϑL

ϑK

Ortak kütle okla gösterilen yönde hareket ettiğine 
göre,

I. K cisminin kütlesi L cisminin kütlesinden büyüktür.

II. K ve L cisimlerinin hızları eşit büyüklüktedir.

III. K ve L cisimlerinin momentumları eşit
büyüklüktedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Bölmeler eşit aralıklıdır.)

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

D) I ve II E) II ve III

Bu testte Fizik (1-14), Kimya (15-27) ve Biyoloji (28-40) alanlarına ait toplam 40 soru vardır. 

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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A

32 Diğer sayfaya geçiniz.

5. Pozitif elektrik ile yüklü K, L cisimleri düzgün E
→

 elektrik
alanı içine ipek ipler ile asılıp serbest bırakıldığında
şekildeki konumda dengede kalmaktadır.

K L

ip

Tavan

ip

E

E

E

E

E

α α

Buna göre,
I. K cisminin yükü, L cisminin yükünden büyüktür.

II. L cisminin kütlesi, K cisminin kütlesinden büyüktür.
III. K ve L cisimlerin bağlı olduğu iplerdeki gerilme

kuvvetleri eşit büyüklüktedir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

D) I ve II E) II ve III

6. Bobin, lamba, voltmetre, mıknatıs ve esnek yay
kullanılarak şekildeki sistem oluşturulmuştur. Mıknatıs
bir miktar sıkıştırılıp serbest bırakıldığında K - L
noktaları arasında düşey doğrultuda basit harmonik
hareket yapıyor.

mıknatıs

yatay
K

L

La
m

ba

B
ob

in

N

S

Voltmetre

Buna göre,
I. Mıknatıs K noktasından bobine yaklaştıkça 

lambanın parlaklığı artar.
II. Mıknatıs bobine girerken ve bobinden çıkarken

voltmetrenin ibresi farklı yönlere sapar.
III. Bobinin sarımları arasındaki boşluklar

azaltıldığında lambanın maksimum parlaklığı artar.
yargılarından hangileri doğrudur? 
(Bobinin merkezi K, L noktalarının ortasındadır. 
Mıknatısın tamamı L noktasında bobinin dışına çıkıyor.)

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

7. Sürtünmeli yatay viraja

ϑ

ϑ

K

L
ϑ süratleri ile giren özdeş K,
L araçları şekildeki gibidir.

K aracı virajı ancak
güvenli bir şekilde
aldığına göre,

I. L aracı, K aracına doğru 
savrulur.

II. K ve L araçlarına etki
eden sürtünme kuvvetleri eşit büyüklüktedir.

III. L aracına etki eden merkezcil kuvvet K aracına
etki eden merkezcil kuvvetlerden küçüktür.

 yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) II ve III

8. KL ekseni etrafında serbestçe dönebilen bisiklet
tekeri Şekil I deki gibi y ekseni etrafında sabit sürat
ile dönüyor. Tekerin bağlı olduğu sistem M noktası
etrafında 90° döndürülerek Şekil II deki konuma
getiriliyor.

yer
O

M

L K
x

yer
O

M

L

K
y

Şekil I Şekil II

M noktasının bağlı olduğu çubuk O noktası 
etrafında serbestçe dönebildiğine göre,

I. Tekerin açısal momentumu Şekil II de +x 
yönündedir.

II. Şekil II de tekerin bağlı olduğu sistem O noktası
etrafında dönmeye başlar.

III. Şekil II de tekerin açısal hızı –x yönündedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Diğer sayfaya geçiniz.

13. Standart modele göre,

I. Bozonlar kuvvet taşıyıcısı parçacıklardır.

II. Kuarklar temel parçacıklardır.

III. Proton ve elektronun etkileşimi sonucu enerji
açığa çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur? 

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

D) I ve II E) II ve III

14. I. Kritik sıcaklık değerinin altındaki süper iletkenler
güçlü manyetik alan oluşturur.

II. Ultrason cihazlarında elektromanyetik dalgalar
kullanılarak görüntü elde edilir.

III. İdeal diyotlar yarı iletken malzemeler kullanılarak
elde edilir ve akımı tek yönde geçirir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I ve III

15. Açısal momentum kuantum sayısı (l ) 1 olan
orbitaller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Sınır yüzey diyagramları küreseldir.

B) Manyetik kuantum sayıları (m
l

) –1, 0, +1 dir.

C) 1. enerji düzeyi hariç her enerji düzeyinde 
bulunurlar.

D) Eş enerjili üç orbitalden oluşurlar.

E) Aynı başkuantum sayısına sahip d orbitallerine
göre daha düşük enerjilidirler.

16. Bulundukları ortamın dış basıncı aynı olan özdeş
sürtünmesiz pistonlu kaplarda bulunan X, Y ve Z
gazlarının hacim (V), mutlak sıcaklık (T) ve kütleleri
(m) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Gaz V(L) T(K) m(g)

X 2 300 16

Y 1 150 32

Z 2 150 32

Tablodaki değerlere göre X, Y ve Z gazlarının 
aynı sıcaklık ve basınçtaki difüzyon hızlarının 
karşılaştırılması hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

A) X > Y > Z B) X = Y > Z C) X = Z > Y

D) Y > X = Z E) Z > X > Y

17. 
2He

N O F

S Cl

Se

Periyodik sistemden bir kesit ve bazı elementler 
yukarıdaki gibi verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? (1H)

A) Atom çapı en büyük olanı Se dir.

B) Aynı koşullardaki H2O, H2S ve H2Se sıvılarının
kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki
H2Se > H2S > H2O şeklindedir.

C) OF2 bileşiğinde O nin yükseltgenme basamağı +2
dir.

D) HF ve HCl bileşiklerinin aynı koşuldaki sulu
çözeltilerinin pH leri arasındaki ilişki HF > HCl
şeklindedir.

E) F, O ve N element atomlarının elektronegatiflikleri
arasında F > O > N ilişkisi vardır.
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

22. Sudaki çözünürlüğü ekzotermik olan iyonik XY2
katısının oda sıcaklığındaki 1 litrelik doygun
çözeltisindeki toplam iyon sayısı 1,5 ⋅ 10–3 moldür.

Buna göre, XY2 katısının oda sıcaklığındaki
doygun çözeltisi ile ilgili,

I. Çözünürlüğü 5 ⋅ 10–4 molardır.

II. XY2 katısının çözünürlük çarpımı 10–9 dur.

III. Sıcaklık artırılır ise çözünmüş iyon sayısı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

23. V

Y
tuz köprüsü

1M
X(NO3)2(suda)

1M
YNO3(suda)

X

1 2

X+2
(suda)

+ 2e– → X(k) E° = 0,34 volt

Y+
(suda)

+ e– → Y(k) E° = 0,8 volt

Şekildeki elektrokimyasal pile uygulanan,

İşlem
Pil potansiyeline 

etkisi

I. 1. kaba saf su ekleniyor. Artırır.

II. 2. kaba NaCl katısı ekleniyor. Artırır.

III. Sıcaklık artırılıyor. Azaltır.

işlemlerinden hangilerinin pil potansiyeline etkisi 
doğru verilmiştir? (YCl katısı suda çok az çözünür.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

24. Bir metal yüzeyinde nem veya başka etkilerle
gerçekleşen kimyasal aşınmalara korozyon denir.
Korozyondan korunmada en etkili yöntemlerden birisi
kurban elektrot kullanımıdır.

Buna göre,

Korozyondan  
korunacak metal

Kurban elektrot

I. Z Q

II. T X

III. Y Z

yukarıdakilerden hangilerinde kurban elektrot 
seçimi yanlış yapılmıştır?

(Yükseltgenme potansiyelleri: X > Z > T > Y > Q)

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

D) I ve II E) II ve III

25. 

Elmas Grafit

Karbonun allotropları olan elmas ve grafit ile 
ilgili,

I. sp3 hibritleşmesine sahip C atomu içerme

II. Oda koşullarında elektrik akımını iletme

III. Kovalent kristalli katı olma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Diğer sayfaya geçiniz.

26. Bir organik bileşik ile ilgili,

• 1 molünün tamamen yanması sonucu NK’da
89,6 L CO2 gazı açığa çıkıyor.

• 1 molekülündeki karbon atomlarından en fazla
2 tanesi sp2 hibritleşmesi yapıyor.

bilgileri veriliyor.

Buna göre, bu organik bileşik aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?

A) CH3 – CH = CH – CH3

 O
 ll

B) CH3 – CH2 – CH2 – C – H

C) 
Cl

  O
    ll

D) CH2 = CH – C – CH3

  O
  ll

E) CH3 – CH – C – OH
    l
   CH3

27. X, Y ve Z organik bileşikleri ile ilgili,

X: Hem indirgen hem de yükseltgen özellik gösterir.

Y: Uygun koşulda bromlu suyun rengini giderir.

Z: Su ile hidrolizi sonucu karboksilik asit ve alkol oluşur.

bilgileri veriliyor.

Buna göre X, Y ve Z aşağıdakilerden hangisinde
verilen gibi olabilir?

X Y Z
A)

CH3 – CH2 – OH
           O
           ll
CH3 – C – H

CH3 – O – CH3 

B)  O
ll

CH3 – C – H
HC ≡ CH

           O
           ll
CH3 – C – CH3

C)  O
ll

H – C – OH
CH2 = CH2

       O
       ll
H – C – O – CH3

D)  O
ll

H – C – H
CH3 – CH = CH2

           O
           ll
CH3 – C – H

E) OH
l

CH3 – CH – CH3

    O
           ll
CH3 – C – H

           O
           ll
CH3 – C – O – CH3

28. Aşağıdaki şekilde yapraklarda bulunan stomalarda
meydana gelen değişim gösterilmiştir.

X

Kilit hücre

İnce çeper

Kalın çeper

Y

Kloroplast

Çekirdek
Sitoplazma

X şeklindeki stomanın Y şekline geçmesine;

I. kilit hücrelerinde fotosentezin hızlanması,

II. komşu epidermis hücrelerinden kilit hücrelerine
potasyum geçişi,

III. komşu epidermis hücrelerinde ozmotik basıncın
artması

olaylarından hangileri neden olur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

29. Aşağıdaki şekilde dişi üreme sistemi gösterilmiştir.
X

Y

Z

Buna göre X, Y ve Z kısımlarıyla ilgili aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Z kısmından salgılanan LH ovulasyonu sağlar.

B) Y kısmında zigot oluşumu gerçekleşir.

C) X kısmında organogenez gerçekleşir.

D) Z kısmından östrojen ve progesteron hormonları
salgılanır.

E) Y kısmında segmentasyon gerçekleşir.
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