










A KİTAPÇIĞI

TYT Deneme Sınavı 

1. Rengin dilini (anlamını) iyi bilirseniz duygularınızı da o
      I

oranda (ölçüde) daha doğru ifade edersiniz. Gerçi
    II  

renk dili subjektiftir (kişiye göre değişmektedir) ve 
           III

içgüdüsel olarak (bir amaç doğrultusunda) gelişir.
            IV

Sizin için kırmızı, aşk iken benim için acıyı ifade 
edebilir. Kişiden kişiye ya da ülkeden ülkeye 
değişiklikler gösterebilir. Ama yine de evrensel 

   V

ortaklıklar (dünya geneline yayılan kabuller) vardır. 

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin 
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla 
uyuşmamaktadır?

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

2. Kendimi dinlenmemek üzere yola çıkanlardan biri
olarak tanımlayabilirim. “İşinin kölesi olunmadan
efendisi olunmaz.” sözü, temel çalışma felsefemdir.
Bunun için yalıtılmış bir yaşam sürmek zorunda
kaldım. Ama hâlimden şikâyetçi değilim. Zira büyük
bir başarıya sahip olmadan büyük bir sosyal çevre
edinmek, çok da anlamlı değildir.

Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca
karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin
hangisinde vardır?

A) Topluma seslenmeyi bilen bir sanatçı, toplumsal
sorunların çözümüne bir şekilde katkıda bulunur.

B) İşi gereği toplumdan soyutlanmış, kendilerine ait
dar dünyalarda kalan sanatçılar, zamanla toplumla
çatışma sorunu yaşayabiliyorlar.

C) Sanatçı, bir emek insanıdır; sanatta esin çok
önemli olsa da sanatçı yoğun bir çalışma temposu
içinde olmazsa başarılı olamaz.

D) Gününü aşmış sanatçıların çoğu, çağlarının
büyük sanatçılarını taklit edenler değil, sanatı
onların bıraktığı yerden daha ileriye götürenlerdir.

E) Sanat adamı, günlük yaşamını sanatına göre
ayarlamak; yaşam tarzını sanatını icra edecek
şekilde düzenlemek zorundadır.

3. Sadece öncü ve özgün sanatçılara hayranlık
duyuyorum. Üretkenlik; farklı bakış açısı, zekâ ve
teknik ile bütünleşince ortaya sıra dışı ve vurucu
bir şey çıkıyor. Beni şaşırtmayan hiçbir şey bana
heyecan vermiyor. Sadece bakıp geçiyorum. Bunun
için sadece bu niteliğe ulaşmış eserleri veren
sanatçıları beğeniyorum.

Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireylerin farklılaşıp gelişmesine katkıda
bulunmak

B) Çağın beğenisini eksiksiz aktarmak

C) Bilinenlerden farklı ve etkileyici olmak

D) Ortak duygu ve düşüncelerini yansıtmamak

E) Gerçeğin taklidinden kaçınarak hayale yönelen
eserler vermek

4. I. Günümüzün önemli sorunları arasında yer alan
uykusuzluk, insanın günlük yaşamında çok sayıda 
olumsuz duruma yol açmaktadır. 

II. Uykusuzluğun sonuçlarının başında vücudun
reaksiyon süresinin azalması görülür; bu etki,
düşünme hızınızdan, fiziksel tepki hızınıza kadar
tüm reaksiyonlarınızı yavaşlatır.

Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede ifade edilen konuyla çelişen farklı bir
durumdan söz edilmektedir.

B) I. cümlede anlatılanlar örnekle açıklanmaktadır.

C) I. cümledeki olgunun, insanı neden etkilediği ifade
edilmektedir.

D) I. cümlede belirtilen olgunun bütün bireylerde
gerçekleştiği anlatılmaktadır.

E) I. cümlede değinilen düşüncenin kimin tarafından
öne sürüldüğü dile getirilmektedir.

TÜRKÇE TESTİ

Bu testte 40 soru vardır.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

ÖRNEK S
ORULA

R



A

Diğer sayfaya geçiniz.

31. Yıllardır Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın ne kitaplarının
yeni baskısı yapılıyor ne de adı sevgiyle yaşatılmaya
çalışılıyor. Tersine üzeri bir an önce toprakla örtülmek
istenen bir ölü gibi unutulmak, unutturulmak isteniyor
“Balıkçı”. Kimi şairliğine, kimi diline, kimi de tarih
ve kültür yorumuna takılıyor. ----. Keşke, böyle
yapacaklarına Cevat Şakir’in takıldıkları yanlarına eli
yüzü düzgün eleştiriler yazsalar da böylece Cevat
Şakir ölümünden sonra da ürün oluşturmaya katkıda
bulunsa.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilirse sözü edilen kişilerin, konuya
kişisel çıkar açısından yaklaştıkları sonucuna
ulaşılır?

A) Kimileri de onu küçük görmekle büyürüm, önemli
bir adam gibi kabul görürüm diye düşünüyorlar

B) Cevat Şakir’i anlamamışlar, onun düşüncelerini
kavramamışlar

C) Ama Cevat Şakir, onların karalamalarıyla gözden
kaybolacak kadar küçük değil

D) Cevat Şakir’i iyi okumadıkları için onun Türk
okuruna ne verebileceğini de kestiremiyorlar

E) Cevat Şakir gibi üretken bir yazarın eserlerini
bütünlük içinde ele alamıyorlar

32. Muhabir:
(I) ----
Mimar:
En büyük sorun, üniversitelerin tek tip eğitim anlayışı
üzerinden esnek olmayan sistemler kurup mimarlık
ve güzel sanatlar eğitimlerini de buna uydurmaya
çalışmalarıdır. Genellikle mühendislik veya tıp
fakülteleri baz alınarak kurgulanan katı sistemler
sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler fakültelerinin
kendi dünyalarını kurmalarını engellemekte,
motivasyonlarını düşürmekte ve kendi disiplinlerini
uygun okul atmosferi yaratmalarını imkansız
kılmaktadır. Özellikle sanat ve mimarlık gibi “yaparak
öğrenme” eğitim modelinin bu katı sistemler içinde
yeşerip serpilmesi çok güçtür.

Muhabir:
(II) ----
Mimar:
Benim için önemli olan onların üretmekten,
denemekten zevk almalarıdır. Bu, eğitim alarak
öğrenmeyi gerektirdiği kadar deneme yanılma yoluyla
öğrenmeyi de gerektirir. Bana göre risk almak,
yılmamak, kolaya kaçmamak bir mimarın olmazsa
olmaz nitelikleridir. Bu anlamda derslerimde deneye
çok önem veririm.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) (I)  Sizce mimarlık eğitiminin başarısının önündeki
en önemli engel nedir?

(II)  Size göre ideal bir mimarlık öğrencisi nasıl 
olmalıdır?

B) (I)  Mimarlık eğitimi alan öğrenciler, yeterli
başarıyı gösterebiliyorlar mı?

(II)  Mimarlık öğrencilerinin en çok neye önem 
vermesi gerekir?

C) (I)  Mimarlık eğitiminde inşaat deneyimine yer
verilmemesini nasıl buluyorsunuz?

(II)  Mimarlık öğrencilerinin yeniliğe karşı ilgisi 
yetersiz midir?

D) (I)  Mimarlık öğrencilerinin daha çok başarılı
olması için ne yapılmalıdır?

(II)  İyi bir mimarlık öğrencisi hangi özelliklere 
sahiptir?

E) (I)  Mimarlık fakültelerinin yenilikleri takip etmeleri
için ne yapılmalıdır?

(II)  Mimarlık öğrencilerinin öncelikle hangi alana 
yönelmelerini tavsiye edersiniz? 

TÜRKÇE

ÖRNEK S
ORULA

R



A

Diğer sayfaya geçiniz.

33. Türk tiyatrosu, yabancı metin yazarlarından
yararlanma aşamasını henüz geride bırakmadı.
Hâlâ yabancı yazarlar, tiyatro yönetmenlerimizin
gözdesidirler. Türk yazarlar konusunda ise büyük bir
tutumluluk vardır. Tiyatromuz, kendisini Türkçe ifade
ettiği hâlde çeviri oyunları sevdi ve bir türlü bırakmadı.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının
düşüncesini destekleyen bir örnek değildir?

A) William Shakespeare’ın “Hamlet” gibi oyunları,
hâlâ en çok gösterime giren oyunlar arasındadır.

B) Herhangi bir yönetmenimiz oyun ararken onun
aklına önce Çehov gelebiliyor.

C) Reşat Nuri Güntekin’in pek çok oyunu, yıl içinde
hiçbir tiyatroda gösterime girmiyor.

D) Orhan Asena, özellikle 1990’lı yıllarda
oyunlarından en çok yararlanılan tiyatro
yazarlarımızdandı.

E) Moliere’le gülmeyi Tanzimat yıllarında öğrendik;
aradan geçen zamana rağmen hâlâ onunla
gülüyoruz.

34. Her film, bizi kendi dünyasının içine alamaz ya
da almak istemez. Sadece bazı filmler bize tüm
kapılarını açar, bizi içeri alır. Bu tek başına bir başarı
mıdır? Bence başarıdır. Bu bağlamda, bir sonraki
sahnede olacakların kestirilemediği, merak unsurunu
daima canlı tutan filmler, ekseriyetle başarılıdır,
diyebiliriz. Geçen hafta seyrettiğim Slovak yapımı
bir film, sadece merak unsurunu canlı tutmaktan
öte, hakiki duruşu ile de buram buram sinema kokan
keyifli bir filmdi. Ama yönetmen, bende ilk anda
misafirperverlik hissi uyandırsa da ortalara doğru
soyut ve masalsı bir anlatıma yönelerek beni sokağa
terk etti.

Bu parçada söz edilen filmin eleştirilme nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merak unsurunu barındırsa da bu unsuru olması
gerektiği kadar önemsememesi

B) İzleyiciye sinema seyretmeye yöneltse de onun
bilgilerine bir şey katmaması

C) İzleyiciyi sarma izlenimi uyandırmasına rağmen
ilerledikçe onun izlemekten kopmasına yol açması

D) İzleyicilerin görüşlerini dikkate almayan bir
yönetmen tarafından üretilmiş olması

E) Bir sonraki sahnede olacakların kestirilemediği bir
gizem barındırması

35. ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Aziz Sancar, DNA’yı onarma mekanizmasını açıklığa 
kavuşturdu. Bu, Aziz Sancar’a kendi deyişiyle “en büyük 
memnuniyeti ve nadiren bulduğu sükûneti hissettiren” 
buluşlarından biri. Bu onarım mekanizmasının, 1964’te 
tespit edilmesine rağmen detayları bir türlü çözülememişti. 
Çalışmasına önce bakterilerle başlayan Sancar bu 
enzimin, bakteri DNA’sındaki hasarlı nükleotidleri 
çıkarırken bu nükleotidlerin çevresindeki 12 nükleotidi 
de kesip attığını keşfetti. Sancar, bu onarımın insanlarda 
gerçekleşen versiyonunu da araştırdı. İnsanlarda durum 
biraz daha karışıktı. Aziz Sancar geliştirdiği bir testle, 
insanlarda DNA’daki hasarlı nükleotidlerin çevresindeki 27 
nükleotidin nasıl kesilip atıldığını ve “doğru” nükleotidlerin 
bu boşluğa nasıl yerleştirildiğini buldu. Bu mekanizmanın 
16 gen tarafından sentezlenen 16 protein ile işlediğini 
keşfetti. Sancar, Nobel Ödülü’ne özellikle bu konudaki 
başarılarından dolayı layık görüldü. Sancar, ayrıca 2015 
Mayıs ayında ekibiyle birlikte insan genomundaki DNA 
onarım genlerinin bütün bir haritasını yayımladı.

35. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

A) Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur.

B) Sanatsal bir söyleyiş vardır.

C) Betimlemeye yer verilmiştir.

D) Benzetmelerden yararlanılmıştır.

E) Kişileştirme vardır.

36. Bu parçadan; Aziz Sancar’la ilgili olarak;

I. DNA’nın onarılması ile ilgili buluşunu en büyük 
başarısı olarak gördüğü

II. Buluşuyla ilgili çalışmaların kendisinden önce
başlatıldığı

III. Başarılarının geç ödüllendirildiği

yargılarından hangisine varılamaz? 

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

D) I ve III E) II ve III

TÜRKÇE

ÖRNEK S
ORULA
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A KİTAPÇIĞI

TYT Deneme Sınavı 

SOSYAL BİLİMLER  TESTİ

1. “Tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından
geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir.” Heredot

Buna göre bu kayıtların anlaşılmasında tarih
bilimine;

I.  paleografya,

II.  sosyoloji,

III.  coğrafya

bilim dallarından hangilerinin katkı sağlaması 
beklenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Türk dünyasında, İslamiyet ilk defa Maveraünnehir
Bölgesi’nde yayılmaya başlamıştır. Şehirlerdeki tekke
ve medreselerde görevli olan âlimler, bulundukları
bölgelerden hareket eden kervanlara katılarak
Türkistan’ın en ücra köşelerinde İslamiyet’in
özelliklerini Türk boylarına anlatma imkânı bulmuştur.

Yalnız bu bilgilere bakılarak İslamiyet’in Türkler
arasında;

I.  devletler arası savaş,

II.  halk eğitimi,

III.  ekonomik faaliyet

unsurlarından hangileri aracılığı ile yayıldığı 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

3. II. Meşrutiyet Döneminde “Yalnızca Mebusan
Meclisi’nin onayından geçen kişilerin bakan 
olabileceğine” karar verilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin 
göstergesidir?

A) Padişahın yetkilerinin tamamına son verildiğinin

B) Ayan Meclisi’ne seçilecek kişilerin belirlendiğinin

C) Mutlak otoritenin hakimiyetinin güçlendirildiğinin

D) Yürütme organının yasama organı tarafından
denetlendiğinin

E) Siyasi partilerin kurulduğunun

4. Aşağıdaki kartpostalda Mustafa Kemal Paşa’nın Türk
ordusu ile birlikte İzmir’e girişi gösterilmektedir.

Görselde verilen kanıt değerlendirildiğinde 
İzmir’le ilgili;

I. egemen güç,
II. giyim kuşam kültürü,

III. iklim
özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

5. “Söz konusu olan, millete saltanatını, hâkimiyetini
bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız, meselesi
değildir. Mesele zaten oldubitti hâline gelmiş olan bir
gerçeği kanunla ifadeden ibarettir.
Mustafa Kemal Paşa’nın saltanatın kaldırılması
sürecinde söylediği yukarıda verilen sözüne
bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?

A) Saltanatın kaldırılması ile ilgili hukuki düzenleme
gerekli görülmüştür.

B) Çağdaşlaşma amacıyla ortaya çıkan Türk inkılabı
tamamlanmıştır.

C) Osmanlı Hanedanının siyasi yetkileri fiilen sona
ermiştir.

D) Yeni Türk Devleti’nin rejimi konusu tartışılmıştır.
E) Millet egemenliği düşüncesi öne çıkarılmıştır.

Bu testte Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15) ve Din Kültürü ve Ahlâk 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. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının 
Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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A

Diğer sayfaya geçiniz.Özder Deneme Sınavı – 01

SOSYAL BİLİMLER

6. Yerküre, Güneş etrafında dolanırken aşağıdaki
şekilde görüldüğü gibi elips biçiminde bir yörüngede
hareket eder. Bu nedenle de Güneş'e yaklaşıp
uzaklaşır.

   

3 Ocak
(Gün beri)

4 Temmuz
(Gün öte)

Buna göre, Türkiye gibi Kuzey Yarım Küre'deki 
ülkelerde ocak ayında Güneş'e yakın olduğu 
hâlde kış, temmuz ayında uzak olduğu hâlde yaz 
yaşanması aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan 
ilgilidir?

A) Kuzey Yarım Küre'de karaların fazla olması

B) Dünya'nın kutuplardan basık olması

C) Dünya'nın ekseninin 23° 27′ eğik olması

D) Güneş'in uzaya yaydığı enerjinin artıp azalması

E) Güneş'in Dünya'dan çok büyük olması

7. Başlangıç meridyeninin İngiltere’nin başkenti Londra
yakınlarındaki Greenwich Kasabası’ndan geçtiği
varsayılmıştır.

III

II

I V

IV

Buna göre haritada numaralandırılmış 
merkezlerden hangisinin yerel saati ile 
Greenwich saati arasındaki zaman farkı daha 
azdır?

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

8. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak
koyu renkle gösterilmiştir.

I

II

III
IV

V

Bu alanların hangilerinde aritmetik nüfus 
yoğunluğu daha fazladır?

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

D) III ve V E) IV ve V

9. Yeryüzünde depremlerin yoğun olarak görüldüğü üç
ana kuşak vardır. Bunlar; Pasifik, Akdeniz - Himalaya
ve Atlantik Deprem Kuşağı’dır.

Meksika

İzlanda
Ukrayna

Pakistan
Filipinler

Buna göre haritada verilen ülkelerden hangisi bu 
kuşakların herhangi birinde yer almaz?

A) Meksika B) Pakistan C) Filipinler

D) Ukrayna E) İzlanda

ÖRNEK S
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

SOSYAL BİLİMLER

10. Aşağıda Türkiye’nin 1950 ve 2016 yıllarına ait nüfus
piramitleri verilmiştir.

KADIN
ERKEK

1950
8 6 4 2 0 % 0 2 4 6 8

YAŞ

80-84
85+

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

KADIN
ERKEK

2016
8 6 4 2 0 % 0 2 4 6 8

YAŞ
90+

85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

Yalnızca piramitlere bakılarak;

I. 10 yaş altındaki çocuk sayısının 1950’lerde daha 
fazla olduğu,

II. doğum oranlarının azaldığı,

III. ortalama yaşam süresinin uzadığı

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

11. M.Ö. 6. yüzyılda Eski Yunan uygarlığında iki düşünür
tipi vardı: Bunlardan biri kendisine “philosophos”
diyen ve bilgeliği, hakikati arayanlar; diğerleri ise
kendisine “sophos” diyen ve bilgeliğe ve hakikate
sahip olduğuna inanan düşünür tipiydi. Sophos’un
‘biliyorum’ demesine karşılık Philosophos ‘arıyorum,
peşinde koşuyorum’ der. İşte “Philosophia” (Felsefe)
bu sonu gelmeyen bilgelik arayışının adıdır.

Parçaya dayanarak felsefenin ne olduğu hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilimin özel bir türüdür.

B) Bilgili ve bilge olmanın ön koşuludur.

C) Teknik olmayan, uygulamalı olmayan zanaatlerin
genel adıdır.

D) Hakikat ve bilgece yaşam arayışının adıdır.

E) Eski Yunan uygarlığına özgü bir düşünme
biçimidir.

12. 17. yüzyılda Descartes’ın başlattığı yöntem ve
bilgi konusundaki tartışmada Pascal ve Bayle, 
Descartes’ın “evrensel” diye önerdiği yöntemin 
her konuyu aydınlatamayacağını, insan için “Tanrı 
nedir?”, “İnsan yaşamının anlamı nedir?” gibi 
çok önemli soruların yanıtlarının ancak içgörü ile 
bulunabileceğini ileri sürmüşlerdir.
Pascal ve Bayle’in, Descartes’ın bilgi kuramından 
farkı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilginin kaynağı duyum değil, akıldır.
B) İnsan aklı sınırlı bir bilgi kaynağıdır, dinsel/

metafiziksel konular ancak sezgi ile bilinebilir.
C) İnsan gerçeğin bilgisine akılla değil, duyularla

ulaşabilir.
D) İnsan akıl ve duyum ile fiziksel dünyayı bilebilir,

metafiziksel varlıklar ise bilinemez.
E) İnsan aklı ile günlük yaşamı ile ilgili pratik

sorunlarını çözebilir, ancak evrensel doğrulara
duyumlarla ulaşılabilir.

13. Pirenelerin ne, Pascal’ın kim olduğunu bilmeyen bir
kişi düşünün. Bu kişi için Pascal’ın“Pirenelerin bu
yanı için doğru olan, öteki yanı için doğru olmayabilir.”
sözü ne ifade edebilir? Pirenelerin Fransa ile İspanya
sınırını da oluşturan dağ silsilesi olduğunu, Pascal’ın
bir Fransız filozofu olduğunu bilince bu söz gerçek
anlamını kazanır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Pascal’ın
parçadaki sözüne uygun bir yargı değildir?

A) Bilgi ve değerler toplumdan topluma değişir.

B) İnsan bilgisi mutlak değil, görecelidir.

C) Soyut ve genel değerlerin topluma göre anlam ve
uygulanışı değişkenlik gösterir.

D) Toplumların kültürleri ve değer yargıları farklılık
gösterebilir.

E) Dürüstlük, adalet v.b. ahlaki değerler coğrafi ve
toplumsal engellere rağmen evrensel bir anlama
sahiptir.
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

SOSYAL BİLİMLER

14. İbn Rüşd Yaradan’ın varlığına yönelik delilleri akla
dayanarak ve aynı zamanda Kur’an ayetlerine
dayandırarak ortaya koyar. İbn Rüşd için bu, hemen
her konuda kullandığı genel bir yöntem ve ilkedir.
Çünkü İbn Rüşd’e göre Kur’an-ı Kerim, insanları
açıkça, var olan her şeyi akılla değerlendirmeye
davet etmektedir. Hakikate götüren yollardan biri olan
akılla bilgiyi ortaya koyan birinin kişisel durumlarına
bakılmaması gerektiğini, önemli olanın bilginin akılsal
olup olmadığının ortaya konması olduğunu belirtir. İbn
Rüşd açısından akılla doğru bilgiye ulaşılır ve akılsal
olan inançsal olandır.
Buna göre din felsefe ilişkisi hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İnsan anlamak için inanır, inançsız insan dini
anlayamaz.

B) İnançsız insan felsefe yapar, felsefe yapan insan
dinden uzaklaşır.

C) Din ve felsefe her dönemde çatışma içinde
olmuştur.

D) Akıl felsefenin, inanç dinin tekelindedir.
E) Felsefe dinle çatışmaz, uzlaşı içindedir.

15. 20. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Mantıksal
Pozitivizmin metodolojik varsayımlarının hem sosyal 
bilimlerde hem de felsefe alanında egemen anlayış 
olduğu görülür. Felsefe ampirik bir alan olmadığından 
siyaset felsefesinin görevi de bu çerçevede var olan 
siyasal önermelerin açıklanmasından ibaretti. Ancak 
Rawls, 1971’de yayınlanan Adalet Teorisi kitabıyla 
öldü zannedilen siyaset felsefesine büyük bir canlılık 
getirmiş; daha önce değer yüklü normatif kavramlar 
olarak siyaset felsefesinin dışına itilen hak, eşitlik, 
özgürlük, adalet ve ideal düzen gibi kavramları 
yeniden gündeme getirmiş ve yeni bir adalet 
anlayışını savunmuştur.
Buna göre, pozitivist filozofların felsefenin 
sonuna ilişkin görüşlerini aşağıdakilerden 
hangisi yanlışlamaktadır?

A) Eğitimli felsefeci sayısının artması
B) Felsefenin günümüzde hızla ilerlemesi
C) Felsefenin olgusal soruları da cevaplaması
D) Temel kavramlar ve kuramların hala tartışılmaya

devam etmesi
E) Filozofların deneysel yöntemi kullanmaya

başlamaları

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

16. Herhangi bir konuda sorgulamadan ve delil aramadan
bir kanaate varmak ve bu kanaatten hareketle elde
edilen veriyi sağlıklı bir bilgi olarak kabul etmek
mümkün değildir. Bir konuda tutarlı ve sağlıklı bir
kanaate ulaşabilmek için o konunun enine boyuna
muhakemesini yapmak, insan idrakini aşan hususlarda
ise vahyin yol göstericiliğine müracaat etmek gerekir.
Aksi halde, sorgulamadan ve güvenilir bir delile
dayanmadan elde edilen veriler insanı hatalara sevk
edebilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde vurgulanan
kavramlardan biridir?

A) Salim duyular B) İlham ve keşif

C) Sezgi D) Sadık haber

E) Rüya

17. “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine,
Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği
kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını,
peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin
bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisâ, 4:136)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan
hususlar arasında gösterilemez?

A) İman, iman edilecek hususları dil ile ikrar, kalp ile
tasdik etmekle gerçekleşir.

B) Kur’an’da, iman ile ilgili hususları reddetmek
sapıklık olarak nitelendirilmiştir.

C) İmanın kapsamına giren konuların tümüne birden
inanmak İslam dininin emridir.

D) Müminler, önceki peygamberlere gönderilen
vahiylere de inanmakla yükümlüdür.

E) Yalnızca Hz. Muhammed’e (s.a.v.) değil,
önceki peygamberlere inanmak da imanın
gereklerindendir.
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A KİTAPÇIĞI

Bu testte 40 soru vardır.

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

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Şekilde, içlerinde bir miktar su bulunan iki kap
verilmiştir.

1. kap 2. kap

1. kabın
3
1  ü, 2. kabın

2
1  si doludur.

1. kaptaki su 2. kaba boşaltılsaydı, 2. kabın
5
1  i boş

kalacaktı.

Bunun yerine, 2. kaptaki su 1. kaba boşaltılırsa, 
1. kabın kaçta kaçı boş kalır?

A) 
5
1  B) 

6
1  C) 

7
1  D) 

8
1  E) 

9
1

2. İki basamaklı bir A pozitif tam sayısı ile ilgili
aşağıdakiler bilinmektedir.

• 2 ⋅ A sayısı 30 ile tam bölünmektedir.

• 3 ⋅ A sayısı 18 ile tam bölünmemektedir.

Buna göre, A sayısının alabileceği değerler 
toplamı kaçtır?

A) 90 B) 120 C) 135 D) 165 E) 225

3. Serbest  bir kavşakta aynı anda kavşakta bulunan her
araç sağındaki araca geçiş önceliği vermelidir.

Örneğin,

A

B

durumunda A aracı, B aracının sağında olduğu için 
geçiş önceliği A aracındadır.

B

A

D

C

1 3

2

Aynı anda 1  ve 2  nolu kavşakta bulunan 

araçlar 3  nolu kavşağa doğru gidecektir. 3  nolu 

kavşağa ilk sırada aynı anda gelen araçlar geçtikten 

sonra, 2. sıradaki araçlar aynı anda gelecektir.

Buna göre, bu 4 aracın 3  nolu kavşaktan çıkış 

sırası aşağıdakilerden hangisidir?

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

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

E) D - B - C - A

TEMEL MATEMATİK TESTİ
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TEMEL MATEMATİKA

Diğer sayfaya geçiniz.

16. Aşağıda dik koordinat düzleminde f + g ve f
fonksiyonlarının [0, 4] aralığına ait grafikleri verilmiştir.

x
1 2 3 4

3

2

1

f + g

f

y

Şekilde verilen bilgilere göre,

(gog)(1) + (gog)(4)

toplamının değeri kaçtır?

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

17. Aşağıdaki tabloda, bir akaryakıt istasyonundaki
benzin ve otogazın litre fiyatları ve Selim beyin
kullandığı aracın 1 km de tükettiği benzin ya da
otogazın tutarları verilmiştir.

Benzin Otogaz

Litre fiyatı 7 TL 3 TL

1 km deki tüketim 50 kuruş 30 kuruş

Aracı, benzin ya da otogazla gidebilen Selim Bey, 
benzin ve otogazdan toplam 125 TL lik akaryakıt 
alarak bu akaryakıtın tamamı ile 370 km yol 
almışsa kaç litre benzin almıştır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

18. Ahmet Bey, navigasyon cihazı kullanarak bulunduğu
konumdan evine gitmek istemektedir.

Şekilde navigasyon cihazının Ahmet Bey için önerdiği
iki yol gösterilmiştir.

45 dk

36 dk

Sarı ile gösterilen yol, mavi ile gösterilen yoldan 
12 km daha uzun olmasına rağmen mavi yoldaki 
trafikten dolayı daha kısa sürmektedir.

Sarı yoldaki ortalama hızın, mavi yoldaki 

ortalama hıza oranı 
2
3  olduğuna göre mavi yolun

uzunluğu kaç km dir?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

19. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri
grubunda en çok tekrar eden her bir değer, bu veri
grubunun tepe değeri (mod) olmaktadır.

a ve b birbirinden farklı 2 pozitif tam sayı olmak
üzere,

a,  b,  2a – b,  a + b,  3a – 2b

biçimindeki 5 verinin tepe değeri 10 olduğuna 
göre, a ⋅ b değeri kaçtır?

A) 12 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36
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TEMEL MATEMATİKA

Diğer sayfaya geçiniz.

33. 
A

B

C

Gök bilimci Murat A, B ve C gezegenleri üçgen 
oluşturduğu anda bazı ölçümler yapıyor. 

Geniş açılı bu üçgenin geniş açıyı oluşturan iki 
kenar uzunluğu 9 birim ve 12 birim olduğuna 
göre, üçüncü kenar uzunluğu tam sayı olarak en 
az kaç birim olabilir?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

34. Şekilde bir kenarı 4 cm olan kare biçiminde iki özdeş
karton ve bu kartonlar üzerindeki bazı cisimler
verilmiştir.

1 cm

Bu iki karton uygun şekilde birer kenarları çakışacak 
biçimde yan yana getirildiğinde kenarları kırmızı renkli 
çizgiler olan bir üçgen şekli ortaya çıkmaktadır.

Buna göre, bu üçgenin alanı kaç cm2 dir?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

35. Aşağıda 4 kolu birbirine eşit olan bir krikonun 2
durumu verilmiştir.

10 cm
22 cm

1. durum

24
 c

m

2. durum

h 
cm

1. durumda verilen krikonun yerden yüksekliği
24 cm olduğuna göre, 2. durumda verilen 
krikonun yerden yüksekliği (h) kaç cm dir?

A) 14 B) 10 2 C) 15

D) 6 5 E) 8 3

36. Şekilde iki aracın hız göstergesi verilmiştir.
1. göstergedeki 0 dan 180 e olan dönme açısı ile
2. göstergedeki 0 dan 120 ye olan dönme açıları
eşittir.

120

140
160

180

80

60

40
20

0

100 60
80

100
120

40

20
0

İki araçta 90 km hızla giderken 2. aracın hız 
kadranı 54° fazla döndüğüne göre, iki araçta 
120 km hızla giderken 2. aracın hız kadranı kaç 
derece daha fazla döner?

A) 60 B) 64 C) 72 D) 84 E) 96
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A KİTAPÇIĞI

Diğer sayfaya geçiniz.

FEN BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte Fizik (1-7), Kimya (8-14) ve Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır. 

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

1. Doğrusal bir yol üzerindeki Cemre ve Şebnem
şekildeki konumlardan harekete başlıyor.

Şebnem Cemre

Od

Şebnem O noktasına Cemre’den önce geldiğine 
göre, 

I. d >  ise Şebnem’in ortalama sürati, Cemre’nin 
ortalama süratinden küçüktür.

II. d = ise Şebnem ve Cemre’nin yer değiştirmesi
eşittir.

III.  > d ise Cemre ve Şebnem’in ortalama 
hızlarının büyüklüğü eşittir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sistemde N
noktasındaki P cismi ϑ büyüklüğündeki hız ile
fırlatıldığında K noktasına kadar çıkabiliyor.

ϑ

P
yatay

K

L M N

Yatay düzlem üzerindeki LM yolu sürtünmeli 
olduğuna göre,

I. ML ve LK yolu boyunca P cisminin kinetik enerjisi 
azalır.

II. P cisminin üzerine m kütleli bir cisim yapıştırılıp
aynı noktadan ϑ büyüklüğündeki hız ile
fırlatıldığında K noktasına kadar çıkamaz.

III. LK yolunda P cisminin mekanik enerjisi değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur? 

(Hava sürtünmesi önemsiz)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

3. Esnek balonlarda gaz basıncı, dış yüzeyine etki eden
basıncı dengelemektedir. Esnek balon içerisindeki
hava arttıkça balonun içerisindeki havanın balona
uyguladığı basınç azalır. Özdeş ve esnek K ve L
balonlarından K balonu L balonundan daha fazla
şişirilip şekildeki gibi bağlanıyor.

K L
M

Kapalı olan M musluğu açıldığında,

I. L balonundaki gazın balona uyguladığı basınç 
artar.

II. Denge sağlandığında K ve L balonlarındaki hava
basıncına eşitlenir.

III. K balonundan L balonuna hava geçişi olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Balonlar patlamıyor.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

4. Kendi içerisinde düzgün ve türdeş K, L cisimleri X, Y
ve Z sıvıları içerisinde şekildeki gibi dengededir.

Y sıvısı

Z sıvısıX sıvısı

K

K

L

L

Buna göre,

I. L cismine Y ve Z sıvıları eşit büyüklükte kaldırma 
kuvveti uygular.

II. K cismine X sıvısı Y sıvısına göre daha büyük
kaldırma kuvveti uygular.

III. Z sıvısının L cismine uyguladığı kaldırma
kuvvetinin büyüklüğü L cisminin ağırlığına eşittir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

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.

FEN BİLİMLERİ

9. Laboratuvarda gerçekleştirilen bir titrasyon işlemi
aşağıdaki şekilde verilmiştir.

B

Tuz ruhu
(HCl)

A

Sud kostik
(NaOH)

Buna göre, titrasyonda kullanılan laboratuvar 
malzemelerinin (A ve B) adları, titrasyona katılan 
HCl ve NaOH kimyasallarının üzerinde bulunması 
beklenen güvenlik uyarı sembolü hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

A B
Güvenlik Uyarı 

Sembolü

A) Deney
tüpü

Beherglas

B) Büret Erlenmayer

C) Dereceli
silindir

Balon 
joje

D) Büret Beherglas

E) Balon
joje

Dereceli 
silindir

10. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği iç dirence viskozite
denir.

Y sıvısı X sıvısıX sıvısı

t1 °C t1 °C t2 °C

1 2 3

Şekildeki kaplarda belirtilen sıcaklıklarda bulunan X 
ve Y saf sıvılarının birbirleri ile karıştırılmasıyla elde 
edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.
• 1 ve 2 nolu sıvılar karıştırıldığında oluşan

çözeltinin viskozitesi 1 nolu sıvının viskozitesinden
büyük oluyor.

• 1 ve 3 nolu sıvılar karıştırıldığında oluşan sıvının
viskozitesi 3 nolu sıvının viskozitesinden küçük
oluyor.

Bu sonuçlara göre,
I. t1 °C deki viskoziteleri arasındaki ilişki X > Y 

şeklindedir.
II. t1 > t2 dir.

III. Akışkanlığı en fazla olan 1 nolu kaptaki sıvıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

11. Atomlar ve moleküller arası bağlar ile ilgili
aşağıdaki durumlardan hangisi karşısında
belirtilen nedenle açıklanamaz?

Durum Nedeni
A) Suyun buharlaşması H2O molekülleri arası

hidrojen bağlarının 
kopması

B) H2 ve Cl2
moleküllerinin
HCl molekülünü
oluşturması

H ve Cl atomları arasında 
kovalent bağ oluşması

C) İyot katısının
oda koşullarında
süblimleşmesi

I2 molekülleri arası zayıf 
London etkileşimlerinin 
kopması

D) Etil alkolün saf suda
çözünmesi

C2H5OH ve H2O 
molekülleri arasında 
hidrojen bağı kurulması

E) O2 gazının CCl4
sıvısında çözünmesi

O2 molekülleri ile CCl4 
molekülleri arasında dipol 
- dipol etkileşimlerinin 
kurulması
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A

Diğer sayfaya geçiniz.

FEN BİLİMLERİ

12. Aşağıda periyodik sistemdeki yerleri belirtilen
atom ve iyonlardan hangisinin Lewis elektron
nokta yapısı hatalıdır?

Periyodik 
Sistemdeki 

Yeri
Tanecik

Lewis 
Yapısı

A) 2. periyot 7A   X – X
–[ ]

B) 1. periyot 8A Y Y

C) 3. periyot 1A   T+ T
+[ ]

D) 2. periyot 6A  Q Q

E) 3. periyot 2A  Z Z

13. nX, n+1Y ve n+2Z element atomları ile ilgili,

• Periyodik sistemin 2. periyot elementlerine ait
atomlardır.

• X in Y ile nötron sayısı Z ile kütle numarası aynıdır.

bilgileri veriliyor.

nX, n+1Y ve n+2Z atomları ile ilgili,

I. Kütle numarası en büyük olanı Y dir.

II. Birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki
Z > Y > X şeklindedir.

III. X ile Z arasında iyonik bileşik oluşur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

14. Endüstriyel faaliyetler sonucu toprağa ve suya
karışan bazı kimyasal maddelerin insan, hayvan ve
çevreye olumsuz etkileri olur.

Buna göre,

I. Polietilen (PET)

II. Cıva (Hg)

III. Sodyum (Na)

IV. Sülfürik asit (H2SO4)

yukarıdakilerden hangileri bu maddelerden 
birisidir? 

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

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

15. Eşit büyüklükte bağırsak parçaları kullanılarak
oluşturulan deney düzeneğinde K’ya % 20’lik maltoz,
L’ye % 10’luk sükroz, M’ye % 10’luk glikoz konularak
bağırsak parçaları içi saf su dolu kaba daldırılmıştır.

Kap

Saf su

K L M

% 20
maltoz

% 10
sükroz

% 10
glikoz

Buna göre,
I. Bir süre sonra kapta sükroz moleküllerine 

rastlanır.
II. L bağırsak parçasının ozmotik basıncı zamanla

azalır.
III. Kaba glikoz ayıracı konulduğunda kapta renk

değişimi meydana gelir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?

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

16. Glikoz, tuz ve vitamin içeren basit kültür ortamında
(BKO) yaşayıp çoğalabilen bir küf mantarında bu
süreçte meydana gelen metabolik olay aşağıda
gösterilmiştir.

   Gen1   Gen2   Gen3
      ↓           ↓  ↓                  
      E1      E2      E3

      ↓           ↓  ↓                  
 K →  L  →   M  →  

(E = Enzim)

N
P
T

Gen 4

E 4
↓

↓

Gen5

E5

↓

↓

→
→ 

Bu mantara ait sporlar X ışınlarına maruz kaldıktan 
sonra basit kültür ortamında çoğalamamıştır. 
Sporların gelişip çoğalması ile ilgili yapılan 
deneylerden elde edilen gözlemlerin sonucu 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Ortam Gelişme ve üreme durumu

B.K.O + K ve L Yok

B.K.O + N ve P Var

B.K.O + L ve M Yok

B.K.O + M ve N Var

B.K.O + K ve P Yok

Buna göre, X ışını mantar sporlarında hangi 
genin yapısını bozmuştur?

A) Gen1 B) Gen2 C) Gen3

D) Gen4 E) Gen5

ÖRNEK S
ORULA

R




