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YI

AY

N

SOYADI

SIRA NO.

YA

SALON NO.

5. Bu testler puanlanırken her testteki doğru ce-

D

1. Bu kitapçıkta sırasıyla Türkçe Testi, Sosyal Bilim-

IN

GENEL AÇIKLAMA
vaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sa-

Testi bulunmaktadır.

yısının dörtte biri çıkarılacak (4 yanlış 1 doğruyu

AY

ler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri

2. Bu testler için verilen toplam cevaplama süresi 135
dakikadır (2 saat , 15 dakika).

götürecek) ve kalan sayı o bölümle ilgili ham
puanınız olacaktır.

3. Sınavın kitapçık türünü, cevapları işaretleyeceğiniz

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

optik form üzerindeki ilgili alana kodlayınız. Bu kod-

Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru

lamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde

için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

sınavınız değerlendirilemeyecektir.

4. Bu kitapçıktaki her sorunun beş seçeneği ve sadece bir doğru cevabı vardır. Cevap kâğıdında bir soru
için birden fazla seçenek işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

A

A

A
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TÜRKÇE TESTİ
1. Bu testte cevaplayacağınız soru sayısı 40’tır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3. Dilimizde “el” sözcüğüyle kurulmuş pek çok deyim

I
yan Goethe, Alman edebiyatının ve coşkunluk akımı-

vardır: Örneğin eski alışkanlıklarını terk etmek, kimi

nın en önemli temsilcisiydi. Çok boyutlu bir insandı,

dünyevî işlerden uzaklaşıp kendini ibadete vermek an-

R
I

1. Sanatkâr olarak güzeli, düşünür olarak doğruyu ara-

lamında “elini eteğini çekmek”; bir kimseye sevgi, saygı
I
ve yakınlık göstermek anlamında “el üstünde tutmak”;
II
yaşlılıktan veya hastalıktan gezemez, çalışamaz duru-

N
LA

şiir duygusu onu yeryüzüne yükseltirken bilim meraII
kı onu dünyaya bağlıyor, düşünme yeteneğiyle de haIII
yatın derinliğine ulaşıyordu. Bu donanımlara sahip olIV
duğu için uzun ömürlü şiirler, romanlar, piyesler yazdı;
V
araştırma ve gezi eserleri verdi.

“eli kulağında” deyimi kullanılır.
V

C) III

D) IV

E) V

AYDIN YAYINLARI

B) II

D

IN

A) I

Bu parçadaki numaralanmış deyimlerden hangisi
yanlış açıklanmıştır?
A) I

B) II

AY

2. Bu genç şair, sanat yaşamında gelmiş geçmiş, eski
tekniklerden ustaca yararlanmayı bilmişti. Kendi şiir
tezgahında yeniden dokumuştu kelimeleri

YA

A) Sıcak gülümsemesiyle, girdiği her ortamda insan-

genç şairin kaleminden çıkmış olamaz?

IN

ları kendine çekmeyi başarırdı. (duyudan duyuya
aktarma)

AY

D

B) Olgun insanlarla aynı ortamı paylaşmak, kişinin ha-

B) Mutsuzluktan bahsetmek istiyorum sana

yata bakışında değişiklikler yaşanmasını sağlıyor.
(doğadan insana aktarma)
C) Bir ağıt yükseliyordu uzaklardan: Doyamadım be-

C) Uzak kaderlerin suları çağlar şimdi

şikte yatan kuzuma. (ad aktarması)

Yıldızlar dökülür sonsuza içimizden

D) Pozisyonu tekrar değerlendiren hakem, beyaz nok-

D) İlk yemişini bu sene verdi kızılcık, üç tane

tayı gösterdi. (dolaylama)

Bir daha seneye daha çok verir, bekleriz

E) Çocuğu, onun sokağının yanından geçse bile yüzü

E) Hâlbuki korkulacak bir şey yoktu

güler annenin. (kinaye)

Her şey naylondandı o kadar
AYDIN YAYINLARI

E) V

len anlam olayı örneklenmemiştir?

aşağıdaki dizelerin hangisi, hakkında bilgi verilen

Dikey ve yatay mutsuzluktan

D) IV

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde veri-

Bu parçadaki altı çizili söz grubundan hareketle

Kıpkırmızı bir duygu olarak

C) III

YI

yeni bütün şiir akımlarından, biçim denemelerinden,

A) Öyle dolaşıp duruyorsun aramızda

R
I

Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

N
LA

YA

YI

ma düşmek anlamında “el ayak çekilmek”; bir kimseIII
nin yardımıyla geçinmek anlamında “eline bakmak”;
IV
yakın zamanda gerçekleşecek durumları anlatmak için

1

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
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5. Yunus Emre hakkında yapılan araştırmaların çoğu,

7.

I. Siyanür, çevreye yayıldığında tüm canlı yaşamı

en kalburüstü bilginlerimiz tarafından yapılmış olanlar

için ölümcül tehlike oluşturan, son derece tehlike-

bile, Yunus’u durağan bir veri olarak almıştır maalesef

li bir kimyasaldır.

ki. Oysa Yunus Emre’ye ve onun şiirlerine dinamik ve

II. Siyanür dökülmeleri, içme suyu kaynaklarının kirlenmesine, çok sayıda balık türünün yaşamını

Bu parçadaki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı

kaybetmesine ve tarım alanlarının zarar görmesi-

anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

ne neden olur.

R
I

evrimsel bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız.

A) Bilmediğimiz konularda alanında yetkin isimlerden

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir

akıl almak, bizi doğru adımlar atmaya yönlendirir.

N
LA

biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisi-

dir?

B) Servetifünûn Dönemi sanatçıları, eserlerini tıpkı kendileri gibi seçkin bir zümreye hitaben yazmışlardır.

A) Siyanür, çevreye yayıldığında tüm canlı yaşamı için

C) Sahip olduğu düşüncelerle diğerlerinin arasında

YI

sivrilmiş, kendini ustalık pozisyonuna ulaştırmıştı.

ölümcül tehlike oluşturan, son derece tehlikeli bir
kimyasaldır; siyanür dökülmelerinin içme suyu kaynaklarının kirlenmesine, çok sayıda balık türünün

da dahi eserlerini “toplum için sanat” anlayışına

yaşamını kaybetmesine ve tarım alanlarının zarar

bağlı yazmışlardır.

görmesine neden olması bu durumu örnekler.

AYDIN YAYINLARI

AY

D

IN

şarılı olmuş ve mesleğinde kendine yer edinmişti.

R
I

B) İçme suyu kaynaklarının kirlenmesine, çok sayı-

E) Bunca yıldır gösterdiği çabanın ödülünü almış, ba-

da balık türünün yaşamını kaybetmesine ve tarım

alanlarının zarar görmesine neden olan siyanür dö-

N
LA

YA

D) Dönemin önde gelen sanatçıları, bu baskı ortamın-

külmeleri; siyanürün tüm canlı yaşamı için ölümcül
tehlike oluşturan, son derece tehlikeli bir kimyasal
olmasından kaynaklanmaktadır.

YI

C) Siyanür, çevreye yayıldığında tüm canlı yaşamı için
ölümcül tehlike oluşturan, son derece tehlikeli bir
kimyasaldır hatta siyanür dökülmeleri, içme suyu

YA

6. Bir şahsiyetin ya da edebi eserin iyi, kötü, güçlü ve

kaynaklarının kirlenmesine, çok sayıda balık türü-

zayıf yanlarının bilimsel yöntemlerle incelenip ortaya

nün yaşamını kaybetmesine ve tarım alanlarının

koyulduğu türdür tenkit. Edebî eserin, ismin yalnız iyi

zarar görmesine neden olur.

yanlarının ortaya konması, övgü; yalnız kötü yanları-

IN

D) Siyanür dökülmeleri, içme suyu kaynaklarının kir-

nın sergilenmesi, yergi olarak nitelendirilir. Bu açıdan

lenmesine, çok sayıda balık türünün yaşamını kay-

baktığımızda gerçek eleştiride eleştirmenin objektifliği-

AY

ortaya koymakla yükümlüdür çünkü.

D

ni elbette savunmalıyız. Eleştirmen, eserlerin değerini

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur?
A) Eş anlamlı sözcükler
B) Deyim

betmesine ve tarım alanlarının zarar görmesine yol
açar bu yüzden siyanür, çevreye yayıldığında tüm
canlı yaşamı için ölümcül tehlike oluşturan, son derece tehlikeli bir kimyasaldır.

E) Son derece tehlikeli bir kimyasal olan siyanür, çevreye yayıldığında ya tüm canlı yaşamı için ölümcül

C) Karşıt anlamlı sözcükler

tehlike oluşturur ya da siyanür dökülmeleriyle içme

D) Genel anlamlılık

suyu kaynakları kirlenir, çok sayıda balık türü yaşamını kaybeder ve tarım alanları zarar görür.

E) Ad aktarması
AYDIN YAYINLARI

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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A

A
TYT Deneme Sınavı - 2

Türkçe

8. Olay örgüsü, olayların sebep-sonuç ilişkisine göre an-

9.

I. “Kör Baykuş” 1977’de Behçet Necatigil’in çeviri-

latılmasıdır; ne olduğu değil, neden olduğu sorusu bizi

siyle Varlık Yayınları’ndan çıkmıştı. Philippe So-

öykü ile olay örgüsü arasındaki farka ulaştırır.

upault “Yirminci yüzyılın düşlemsel edebiyatında

Bu cümleden hareketle aşağıdakilerin hangisi,

bir başyapıt!”, Andre Breton ise “Başyapıt diye bir

olay örgüsüne örnek gösterilebilir?

şey varsa o da budur.” sözleriyle nitelemiştir bu
romanı.

A) İclal’le biz, daha sonra, amca yatmaya çekilince

II. Gogol “Palto” kitabıyla yeni bir edebi akımın ön-

R
I

büyük ikramiye ile neler yapılabileceğini uzun uzun

cüsü olmuştur. Çaresiz bir memurun güçlükle el-

konuştuk.

N
LA

B) Sonra bir gün sokakta oynarken baktık, sokağın
çıktığı cadde üzerinde, Halit Usta’nın evinin köşesinde bir otobüs durmuş, korna çalıyor.

C) Hacer toprakla oynayan parmağını eteğine silerek

tastik ama gerçekçi bir yaklaşımla anlatan “Palto”
Gogol’un en büyük başarılarından biridir.

YI

li hem de bağımsızdır. Bu, türün o güne değin en

rimi onun yandan görünen yüzüne dikmiştim.

başarılı örneği olan bu romanın itici gücünü oluş-

D) Bir tarafta birkaç keçi yavrusunu önüne katmış kü-

tururken henüz 100. sayfada hikâyenin bitişine de

çücük bir çoban çocuğu, yolda geçen arabalara ba-

engel olur. Bu romanın, sanatının hem ilk örneği

R
I

YA

nu bulabilmek için giriştiği dokunaklı arayışı, fan-

III. “Don Quijote”nin tüm hikâyeleri hem birbiriyle ilgi-

önce bana, sonra ileriye, boşluğa baktı; ben gözle-

olması hem de en iyi on romanı arasında yer al-

hem de iki taş birden görmüşler, o da artık Kayseri

AY

D

doktorlarına inanmadığından İstanbul’a gelmiş.

masının gücü Cervantes’in kurgu ile üslubu ustaca bir araya getirmesinden kaynaklanıyor.

N
LA

IN

E) Yeniden röntgen yaptırınca doktorlar sağ böbrekte

AYDIN YAYINLARI

kıyordu.

de etmiş olduğu ve sonrasında çalınan paltosu-

Numaralanmış bu parçaların hangilerinde, parçanın yazarı öznel değerlendirme yapmıştır?
B) Yalnız II

C) I ve II

YI

A) Yalnız I

E) II ve III

AY

D

IN

YA

D) I ve III

AYDIN YAYINLARI
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Diğer sayfaya geçiniz.
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10. (I) Plasebo etkisi, kişinin hastalığı için kanıtlanmış te-

12. Meksika’ya uzanıp ülkenin siyasi tarihini sondan ba-

davi edici bir etkisi olmamasına rağmen bir ilacı aldı-

şa doğru bir kurguyla okumaya da çok meraklıydık za-

ğında kendisini iyileştirebileceği algısının oluşmasıdır.
(II) Plasebo kelimesi, Latincede “memnun edeceğim”

ten. Hele ki bu kurgusal özelliğin dünyada en iyi kul-

sözünden türediği için ilaçlar ve tedavi kendi başına

lanıldığı romanı, evre evre kafamızda onlarca soruya
I
yol açsın diye hatmetmek tam da bize göreydi. DünyaII
nın en nitelikli yazarlarından olduğu söylenip dursa da

bir plasebo olarak adlandırılır. (III) Plaseboların etken

R
I

maddesi olmadığı için ilaç olarak etkisiz olanları vardır. (IV) Bunlar genellikle şeker gibi temel bileşenler
içerir, şeker hapı terimi de buradan gelir. (V) Plase-

N
LA

Fuentes’in okurun dikkatini daima üzerinde isteyen bu

boların hastaların %30’unun üstünde işe yaradığı, bu

yapıtını okurken Meksika ile Türkiye’nin birbirine ne kaIII
dar benzediğinden dem vurmaya ayıracak enerjisi olan
IV
V
varsa buyursun 308 sayfalık bu romanı okusun.

nedenle doktorlar tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-

YI

rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede bir tanım yapılmıştır.

Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisinde ünlü

YA

B) II. cümlede yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir.

düşmesi yoktur?
A) I

YI

YA

Hephaistos’un ocağından bir kıvılcım ateş çalarak in-

Bazı araştırmacılar mitolojik bilgiler dikkate alındığın-

D

gözlemevleriyle gökyüzünü araştıran antik bir uygarlı-

AY

Bu parçada aşağıda verilen ses olaylarından han-

acı bir trajediye gömmüşse de Aydınlanma geleneğinde,
V
insanın doğayla mücadelesinde üstün bir model hâline
getirmiştir.

C) Ünsüz benzeşmesi

Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde yazım

D) Ünlü daralması

yanlışı yapılmıştır?

E) Ünsüz düşmesi

AYDIN YAYINLARI

sanlara götürmüştür. Bu orijinal eylemi Zeus’un öfkesiII
ni kabartmış ve Olimpos’un baştanrısı, Prometheus’u
III
Kafkas Dağı’na zincirleyip her gün bir kartal göndererek
IV
ciğerini kemirtmiştir. Zeus’un ödettiği bedel, Prometheus’u

IN

da, Paskalya Adası'nın binlerce yıl önce var olan ve

B) Ünlü düşmesi

E) V

I
kan Prometheus kurnazlıkla tanrıların arasına sızıp

Merkezi. Bir diğer ismi de Cennete Bakan Gözler.

A) Ünsüz yumuşaması

D) IV

13. Yunan mitolojisinde bir titan olarak karşımıza çı-

11. Paskalya Adası'nın antik isimlerinden biri Dünya'nın

gisi yoktur?

C) III

N
LA

AY

D

IN

E) V. cümlede dolaylı anlatıma başvurulmuştur.

ğa ev sahipliği yaptığını söylüyor.

B) II

AYDIN YAYINLARI

D) IV. cümlede bir çıkarım yapılmıştır.

R
I

C) III. cümlede saptamaya yer verilmiştir.

A) I
4

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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16. (I) Nevruz bayramı Türk milletinin yüzyıllar öncesinden

uygun zaman parçaları üzerinde durmayı seven, bu

devam edip gelen geleneksel bayramlarından biridir.

dramatik anları incelemekte büyük başarı gösteren

(II) Bugün, Türk millî kültüründe gece ile gündüzün eşit

Sait Faik, büyük bir İstanbul hikâyecisi idi. (II) Kader-

olduğu ve tabiatın en adaletli günü olarak kabul edi-

lerine eğildiği, düşen veya düşürülen insanlarda çok

lir. (III) Türk’lerin yaşadığı en uzak bölgelerde dahi 21

kere kendi sıkıntı ve avareliklerini yaşadı. (III) Çalış-

Mart, birbirinden farklı birçok yöresel etkinlikle kutlanır.

kan, işinde gücünde insanlar gördükçe şehirden, ka-

(IV) Tabiat ile iç içe yaşayan, toprağı “ana” olarak va-

R
I

14. (I) Hikâyelerinde konu ve olaydan çok şiire ve etkiye

labalıklardan sevinç duydu; kötülüklerle karşılaştıkça

sıflandıran Türk düşünce sisteminde baharın gelişi illa
ki önemli bir yere sahip olacaktır. (V) Hatta Kaşgarlı

N
LA

kırlara, kıyılara, sakin adalara sığındı. (IV) Ada ve

Mahmut, bayram kelimesini eserinde “bir yerin ışıklar-

hikâyelerinde ise dikkati dağıtacak kadar çok ve çeşit-

la, çiçeklerle bezenmesi ve orada sevinç içinde eğle-

lidir. (V) Yığınlar içindeki gizli dramları bulup çıkardığı

nilmesi” olarak tarif eder.

gibi tabiat senfonisinide derinlere işleyen bir ustalıkla

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-

yansıtmayı bilmiştir.

de yazım yanlışı yapılmamıştır?

YI

deniz hikâyelerinde kahraman sayısı az ve belli; şehir

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde

A) I

D) IV

E) V

D

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı

AY

yoktur?

E) V

YI

A) Dil ile düşünce arasındaki ilişki, yüzyıllardır dilbilimcileri, felsefecileri ve diğer bilim adamlarını uğraştırmaktadır.

YA

17. Hz. Ali Cenknâmeleri, XIII. yüzyıldan itibaren İslâm’la

I
birlikte yeniden şekillenen Anadolu insanına ideal in-

B) Anadolu Selçuklu döneminden elimize geçen az
sayıda buluntu, Selçuklu ve Artuklu seramiğinin

san, örnek kahraman karakteri aktarmayı hedefleyen,
II
III
anlatı geleneğimizin en önemli klasiklerinden biridir.

IN

önemini anlamamıza yetmiştir.
C) Ön hazırlık ve çekim süreci yaklaşık üç yıldır deyurtdışında da gösterilmesi hedefleniyor.

D

vam eden Fatih belgeselinin yalnız Türkiye’de değil

AY

D) Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında lokomotif görevini üstlenen Almanya’nın Türk dili ve edebiyatına olan ilgisi yadsınamaz bir gerçektir.

Cenknâmelerde bir masal ve destan formatı içinde dinî,
IV
ahlâkî, moral değerler aktarılmaya çalışılırken, erdem ve
V
irfan yüceltilirken bu özellikler İslam büyükleri ile özdeşleştirilir.

E) Yazarın tekrar ele almak üzere zihninin bir köşe-

Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi

sine attığı hikâye kırıntıları, depoda biriken kırık

yanlış kullanılmıştır?

dökük oyuncaklar gibi karma karışık bir vaziyette
birikir.

AYDIN YAYINLARI

D) IV

R
I

C) III

C) III

N
LA

B) II

IN

A) I

B) II

AYDIN YAYINLARI

mıştır?

YA

“de” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapıl-

A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V
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18. Duygu, öykü maceramızın neresinde kalır ( ) diye sora-

20. Edebî eserler; içine doğdukları dönemin koşulların-

caksın. Bir fikir üzerine inşa ediyorum kurgumu ama o

dan, bilgisinden, toplumsal ve kültürel birikiminden

fikri oluşturacak ilk güç ( ) bir duygudan kaynaklanır ya

bilinçli veya istemdışı olarak etkilenir.

da beslenir ( ) Dünyayı değiştirmek istiyorum ama hangi

Bu cümleyle ilgili

yönde ( ) Aslına bakarsanız biz hiçbir şey söylemediği-

I. Birden fazla ses olayı vardır.

mizi zannettiğimiz zaman bile çok şey söyleriz ( )

II. Yazım yanlışı yapılmıştır.

R
I

Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere aşağı-

III. Noktalama yanlışı vardır.

dakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri

yargılarından hangileri doğrudur?

N
LA

sırasıyla getirilmelidir?

A) Yalnız I

A) (?) (,) (.) (?) (.)
B) (,) (,) (...) (?) (.)
C) (,) (,) (.) (?) (.)

D) I ve III

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

D

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlı-

R
I
21. Uygarlığın gelişim çizgisi üzerinde şöyle uzunca bir gezintiye çıktığımızda çok değişik duraklarla, aşamalarla
karşılaşırız. Felsefe, bu gezide, uygarlığın en çetin ço-

AY

şı yapılmıştır?

N
LA

IN

YA

E) (,) (,) (.) (?) (...)

AYDIN YAYINLARI

YI

D) (?) (,) (...) (?) (.)

B) Yalnız II

A) Edebiyat adamının -şairin, öykücünün, romancı-

YI

cuğu olarak dikilir karşımıza; hep inişli çıkışlı yollarla

nın, deneme yazarının- dünyaya daha farklı, ince

götürür, kuşkunun girinti çıkıntılarından geçirir, düşün-

bir bakışı vardır.

YA

cenin yıpratıcı eylemleriyle yüz yüze bırakır, sonunda

B) Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış edebî türler ince-

beklenmeyen bir aydınlıkta yapayalnız koyuverir. Buna

lenmeden, derinlemesine araştırılmadan o dönem-

karşın, uygarlık alanında, felsefesiz bir toplumun ay-

de ne olup bittiğini anlayamazsınız.

dınlığa çıkamadığı görülür. Peki neden düşünen insan;
bu çetin, bakımı güç, besini kolay bulunmayan böyle

la gerçek arası olaylar zinciri içinde, şiirle hikâye

bir çocuğun ardından koşar, kendinin de öyle bir çocu-

arasında akıp giden bir metinle yapılan doyumsuz

ğu olsun diye çırpınır, kendi kendini aşındırır durur?

bir yolculuktur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine

AY

D

IN

C) Dede Korkut okumak; belirsiz bir zamanda, masal-

yer verilmemiştir?

D) Türkçe’nin sahip olduğu hazineleri korumanın ve
yaşatmanın sorumluluğunu duyan Banarlı’nın ya-

A) Tanımlama

zılarında, bir edebiyat tarihçisinin zengin birikimi

B) Karşılaştırma

vardır.

C) Somutlama

E) Bütün romanlarında kuvvetli bir yol imgesi bulunan

D) Yineleme

Paulo Coelho’nun en bilinen romanı “Simyacı” da

E) Kişileştirme

bir yolculuk ve arayış izleği üzerine kurgulanmıştır.
AYDIN YAYINLARI
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23. Fakir Baykurt’un okuma yazma bilmeyen annesi, oku-

istemişti. Yapacağı denizaşırı yolculuk için para birik-

la giden kızlara oğlunun romanlarını okutur ve dinler-

tirmiş, sonra tren saatleriyle gezi rehberleri üzerinde

miş. Yazılanların yaşadıkları olaylar olduğunu görünce

kafa patlatmıştı buraya, atalarının Amerika’ya göç et-

“Hep bildiğimiz şeyler, bunları kitaba niye yazmış ki?”

mek üzere terk ettikleri bu yere, ulaşabilmek için. O

demiş. Sanatçı, annesinin deyişiyle yüzyıllarca üstün-

öğle üzeri trenden indiği köy, koyun sürülerinin şurada

deki kül sıyrılamamış bildiğimiz şeyleri dile getirmek

burada, siyah ya da beyaz köpeklerin mutlak güdümü

üzere kurmuştur anlatısını. Bilinen şeylerin anlatıl-

R
I

22. Daha önce hiç gelmemiş olsa da burada olmayı hep

altında otladıkları hafifçe yeşermiş vadiler ve boz tepe-

ması, eleştirel-gerçekçi romanımızda bir devrimdir.
Mahmut Makal’ın çatlattığı gerçekçilik tohumunun Fa-

N
LA

ler arasından birkaç kilometre mesafede, ağaçlarla ku-

kir Baykurt’la göverme sürecine girmesidir bu. Onun

lar sadece orada, dikenli bir çitin ardına dizilmişlerdi

roman ve öykülerinde suskunluğa bürünmüş Anadolu

onu karşılamak için. Porsuk ağaçları vardı içlerinde,

köylülerinin dili açılmıştır. Onlar konuşunca köylü ede-

üvezler, İskoç köknarları, iki ya da üç muazzam meşe-

biyatı yapan politikacıların bürokratların sahte yüzü de

nin altında küme küme fundalıklar. Başka bir diyardan

böylece ortaya çıkmıştır.

koparılıp alınmış ve buraya, otlakların, yamaçların,

Bu parçanın anlatımında

YI

şatılmış bir yerdi. Haziran çiçekleriyle donanmış ağaç-

YA

uzak tepelerin arasına yerleştirilmiş bir ormandı.

I. Somutlaştırma

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler-

B) Eğretilemeden yararlanılmıştır.

D

C) Hâkim bakış açısına yer verilmiştir.

hangilerinden yararlanılmamıştır?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) Yalnız III

AY

D) Gerekçeli yargılardan yararlanılmıştır.

III. Kişileştirme

N
LA

AYDIN YAYINLARI

IN

A) Sayıp dökmelere yer verilmiştir.

R
I

II. Örneklendirme

den hangisi söylenemez?

E) II ve III

AY

D

IN

YA

YI

E) Benzetmeye yer verilmiştir.

C) Yalnız II

AYDIN YAYINLARI
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24. İyi hikâye, nüansları yakalama sanatıdır. O, roman

26. I. Kurgusal yazıyı bir yolculuk olarak düşünecek

gibi bütün bir hayatı topuyla kucaklamaz, hayatın bir

olursak yazarın rolü burada asla “yoldaşlık” yap-

enstantanesini tespit eder, sonra o enstantaneyi sü-

mak değildir. Yani yazar, kurgusal yolculuğunu

rükleyici bir üslûpla önümüze serer. İyi bir hikâyede

bitirmiş, keşfini yapmış, güzergâhını, duraklarını

gereksiz, tablosunu çizdiği enstantane içinde hedefi-

önceden tespit etmiş olmalı ki kılavuzluk edeceği

ni bulmamış kelimeler yoktur. Hikâyeci, kelimelerini,

yolcular kaybolmasın.

hesaplayarak ve bir seçime bağlı tutarak kullanmak

R
I

II. Yazarken, not alırken kaçınılmaz bir şekilde ben an-

zorundadır. Onun alanı, romanın soluklu ve geniş ala-

latıcıya kayar insanın eli. Oysaki kendi sesiyle mü-

N
LA

I. Duruluk
II. Yalınlık

IV. Yoğunluk

YA

lı yönetmenlerdir. Alışık olmadığımız bir şekilde ba-

C) I ve III

karız bu filmlere. Bu kamera bakışını da alfabe be-

E) I, III ve IV

IN

D) II ve IV

gerekirse “Ben, ben diyen nicesinden sıkıldım.”

lı bir durumdur. Bunun tam tersini yapanlar ise İran-

D

25. I. Ayrıca tüplerin arasında zincir biçimde organize ol-

AY

muş ikinci bir grup potasyum atomu daha bulunuyor.

AYDIN YAYINLARI

B) II ve III

tumuzdur. Aşık Veysel’den bir alıntıyla söylemek

ğadır. Bu, kullandığımız Latin alfabesiyle bağlantı-

numaralanmış özelliklerden hangileri bulunur?
A) I ve II

geldiğim topraklarda müdahil yazar en büyük dos-

III. Sinemada kamera hareketi çoğunlukla soldan sa-

YI

III. Akıcılık

cadele etmektir yazanın en büyük uğraşı. Benim

mak istediğin şeye göre değişir.

IV. Yaptığım şey tamamen budur zaten. Gerçekleri anlamak ve anlatmak için gerçeküstü unsurları sınırsız kullanırım. Büyülü gerçekliğin olanaklar ve zenginliklerle dolu dünyasında kaybolurum. Hedef hep

II. Geçmişte yapılan deneysel çalışmalar potasyumun

YI

gerçekler olduğu için gerçeküstü unsurları ayrıca

yüksek basınç ve sıcaklık altında karmaşık bir kris-

açıklamak gerektiğini düşünmem.

tal yapıda bulunduğunu göstermişti.

YA

Yukarıda verilen numaralanmış parçalardan hangi

III. Tüplerdeki atomlar arasındaki bağlar güçlü, zincir-

ikisi aynı soruya yanıt olarak verilmiştir?

lerdeki atomlar arasındaki bağlar ise daha zayıftır.

A) I ve II

IV. Böylece maddenin zincir-eriyik hâli olarak adlandırı-

IN

lan yeni bir hâl ortaya çıkıyor.

lirler. Anlatıcının konumu da hikâyede okura aktar-

N
LA

Buna göre iyi bir hikâyede

R
I

nından yoksundur çünkü.

B) II ve III

D) II ve IV

C) I ve III
E) III ve IV

V. Bu yapıda bir grup potasyum atomunun oluşturdu-

D

ğu tüpler bir karenin köşelerinde ve merkezinde bu-

AY

lunuyor.

VI. Malzeme ısıtıldığında zincirler eriyerek sıvı hâle geçiyor ancak tüpler katı hâlde kalmaya devam ediyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan üçüncü olur?
A) I

B) II

AYDIN YAYINLARI

C) III

D) IV

E) V
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29. Sanatta korku, heyecan, merak gibi duyguların oku-

dürmek” köle ticareti ile ateşi yakılan ve herkesi ku-

yucuları ruhen arındırdığı yönündeki görüş ilk kez

şatan bir yangına dönüşen sosyolojik bir travmanın

Aristoteles’in “Poetika”sında yer alır. (I) “Tragedyanın

20. yüzyıldaki izdüşümüdür. (I) Afroamerikanlara karşı

görevi uyandırdığı acıma ve korku gibi duygularla ruhu

kemikleşmiş ön yargılarla yüzleşen küçük bir kız ço-

tutkulardan temizlemektir.” der Aristoteles. (II) Günü-

cuğunun ve ırkçılığa karşı göreceli mücadele eden

müzde de iyi yazılmış bir gotik romandan estetik tat

ailesinin hikâyesidir kaleme alınan. (II) Hayal gücüyle

alırız, “sanal olarak” korkarken heyecan, gizem, me-

R
I

27. Harper Lee’nin çok ses getiren romanı “Bülbülü Öl-

şekillendirilen roman aslında Lee’nin otobiyografik bel-

rak duyguları sarar ruhumuzu; aynı zamanda korkuyu
yaratan kötülükler üzerinde de düşünürüz. (III) Gotik

N
LA

leğinde iz bırakmış hatıra ve anıların farklı kimliklerde
bülü öldürmek” romanının didaktik unsurları “bülbül”

ve olaylara farklı bir gözle bakarak, onunla özdeşim

metaforu üzerinden kitabın dört farklı yerine nakşedil-

kurarak kendi karanlık yönlerimizle yüzleşme olanağı

miştir. (IV) Aslı “mockingbird” olan kelimenin tam kar-

buluruz. (IV) Böylece insan, ruhsal arınmaya giden bir

şılığı “alaycı kuş”tur fakat dilimize imgesel bütünlüğü

iç yolculuğa çıkar; bir anlamda “kişi”, “gölge”si saye-

olan “bülbül” olarak çevrilmiştir ve masumiyeti, saflı-

sinde kendini açığa, aydınlığa çıkartmış olur. (V) Bu

ğı ve günahsızlığı sembolize etmektedir. (V) Bundan

olgusal durum, insanın varoluşsal hakikati keşfetmesi

hareketle, Atticus’un “Bülbül öldürmek günahtır!” sözü

ya da sezmesidir bir bakıma.

ırkçılık, hor görme, aşağılama, öteleme, yok sayma ve

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinden

ragraf kaç numaralı cümle ile başlar?
B) II

AY

A) I

C) III

D) IV

E) V

içindeki kötücül karanlıkla, kendi gölgesiyle yüzleş-

mesini, insanın kendi olumlu yönlerini daha net olarak
görmesini sağlar.” cümlesi getirilmelidir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

YI

D

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-

sonra “Yani insanda ayna etkisi yaratır gotik roman;

N
LA

tepki niteliğindedir.

AYDIN YAYINLARI

YA

IN

dışlama gibi insanlık dışı muamelelere karşı duyulan

R
I

romandaki antikahramanın bakış açısından, hayata

YI

tekrardan canlandırılması ile kurgulanmıştır. (III) “Bül-

28. Her anlatı, doğmuş olduğu medeniyeti, kültürü, çevre-

YA

yi, birikimi dile getirir. (I) Çünkü kültür ve edebiyat; içinde yaşanılan çağın, medeniyetin, zihniyet ve anlayışın
bir ürünüdür. (II) Doğmuş olduğu iklimi yansıtır, onunla

IN

biçimlenir hatta doğduğu toprakların verimidir. (III) Efsaneler, masallar, hikâyeler insanlığın evrensel korkularının, umutlarının, duygu ve düşüncelerinin söze,

D

yazıya aktarılmasıdır. (IV) Kuşkusuz çevresi bile insa-

AY

nı biçimlerken medeniyetin üretilen edebiyatı, sanatı

etkilememesi, belirlememesi düşünülemez. (V) Bu nedenle sanatçının hayatı ve çevreyi idraki metne, esere
yansır; eser, yaşadığı çevreyi, atmosferi seslendirir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

AYDIN YAYINLARI

C) III

D) IV

E) V
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31. Şiir, bilgi mi? Kuramsal bilgilerle mi yazılır şiir? Hayır,

her köşesinde rehberlik yaptım ve o süre boyunca kü-

küçültür şiiri bu! Bilgiyi, bildiriyi öne alarak şiir yazan-

çük roman özetleri, taslakları biriktirdim. Çalışmak zo-

lar da vardır. Ama şiir hayattır; yüzümüzü güldürmüş

runda olduğumdan bir türlü yazacak zaman bulamaz,

veya içimize taş gibi oturmuş olayları, olguları biçim-

bir kenara notlar alırdım. Bazen bir romandan bir sah-

lere, kalıplara dökme işidir. Her anlamıyla bilgi, bu

neyi yazardım defterime. Bunlar çok rafine, süzülüp

eriyikte, bu homojen kitlede artık o bileşimin bir ögesi

gelen hikâye kırıntılarıdır benim için. Ama başka bir

olmuştur. Bilmeyen ne kadar yazar bilinmez ama bil-

R
I

30. Benim çok hikâyem vardır. Uzun yıllar Anadolu’nun

eserden etkilendiğimi hissettiğim zaman yazmaktan

ginin nasıl kullanılacağını, nasıl yazılacağını bilmektir
şiir. Şiir, kesin bir açıklama, bir bildiri değildir, şaşmaz

N
LA

vazgeçerim. Bu yüzden yazma süresince kurgu eser

okumam, film bile seyretmem. Bir tek Brueghel’den

doğru değildir, tek yönlü değildir.

esinlenmişimdir. Onun tablolarındaki dünyayı kurmak

Bu parçadan hareketle şiir ile ilgili olarak

gibi bir hayalim oldu, olacak da. Onun dışında bir ya-

I. Şiir, dilediğimiz yollara, yolculuklara açık, türlü

zarı örnek almak, model kabul etmek gibi hâllerim ol-

YI
YA

II. Şiir bir sorun, durum üzerinde ölçülü konuşan, susunca da bizim konuşmamızı bekleyen bir olgun-

I. Sizin için vazgeçilmez olan yazma eylemini hangi

luktur.

durumda terk edersiniz?

IN

sanatçıyı kendinize idol kabul ettiniz mi?
III. Yazma sürecinizde nerelerden, hangi disiplinler-

D

den etkilenirsiniz?

A) Yalnız I

B) I ve II

yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) I ve III

C) Yalnız II

C) Yalnız II

E) I, II ve III

E) I, II ve III

AY

D

IN

YA

D) II ve III

değerler şiirdir.

YI

AY

sorularından hangilerinin yanıtı vardır?

AYDIN YAYINLARI

III. Mutluluklar, mutsuzluklar, acılar yani insanî tüm

II. Yazarlık hayatınız boyunca herhangi bir yazarı,

R
I

Bu parçada

doğrultulardır.

N
LA

madı.

AYDIN YAYINLARI
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33. Yazma eyleminin, düşünmenin en iyi yolu olduğuna

tiğini söyleyen ifadelere rastlarız. Bunun nedeni yaza-

inanan biri olarak daima tek bir amacım oldu: ---- Do-

rın kendisinin, kendi gerçekliğinin değişmesidir. Biz

layısıyla da romanı o soruyu en ayrıntılı biçimde in-

buna dil ve üslûp açısından şahit oluyoruzdur o kadar.

celeyebileceğim yönde geliştirmek. Bu, bazen öyküyü

Kelimelerle ilişkimiz hayatla ilişkimizi sadece yansıtmı-

öne alarak mümkün oldu bazen de karakteri. Sonuçta

yor, belirliyor da aslında. Bu, sadece yazarlar için değil

her defasında romanı bir soruyla başlatıp bin soruyla

herkes için böyledir. Hangi kelimeleri seçtiğimiz, nasıl

bitirmeye çalıştım. Bir yandan da şunu söyleyebilirim:

R
I

32. Bazen yazarın kendine özgü dilinin, üslûbunun değiş-

bir insan olduğumuzun en açık göstergesidir. Dil ile

Eğer Hiroşima’ya atom bombasının atıldığı günü anlatıyorsanız o romanda ne tam da başına geleceklere

N
LA

kişilik arasındaki bağ kısa ve yoğundur. Ayrıca kelime-

uygun bir karakter olur ne de tam da o karaktere uy-

Düşüncelerini bu şekilde ifade eden sanatçıdan

gun bir olay örgüsü.

aşağıdakilerin hangisini söylemesi beklenemez?

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına

A) Kendi kelimelerimiz olmadığı müddetçe kendi ger-

göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

YI

lerle sorunu olmayan insan pek de yaşıyor sayılmaz.

A) Metnin sonunda okuyucuya “Eee, ne oldu şimdi?”

çeğimiz olduğu düşüncesi de bir düşten ibarettir.

dedirtmek.

çoktan yazarın içindedir, yazar da kelimenin içinde.

B) Roman bittiğinde okuyucuya ideolojik bir soru bı-

D) Anlatım dilini değiştiren yazarlar, özgünlüğü yaka-

D

lama çabası içindedir.

E) Hazır bulduğum sözcükleri istemiyorum çünkü on-

AY

lar artık beni anlatmıyor.

AYDIN YAYINLARI

IN

kelimelerinin kendisidir.

R
I

rakmak.

C) Yazarın kelimeleri onun varoluşuna karışır, yazar

C) Romanı, her şeyden önce belirli bir soru üzerine
kurmak.

N
LA

YA

B) Yazar, kelimesini bulduğunda onu tanır; kelime

D) Romanı okuyucunun zihninde cevapsız kalan sorularla bitirmek.

E) Romanda anlatılanlarla okuyucunun özel hayatını

AY

D

IN

YA

YI

sorgulatmak.

AYDIN YAYINLARI
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A
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35. Okuyabildiğiniz kadar okuyun çünkü bol miktarda ni-

ro, pandomim, resim ve edebiyatla ilgilenmiş olan,

telikli eser okumadan zengin ve kuvvetli bir dile sahip

Critchley’nin ifadesiyle “Dehâsı, ruh hâli ile müziği, ses

olmak mümkün değildir. Ayrıca hayranı olduğunuz ve

aracılığıyla titiz bir şekilde birleştirmesinde yatan, po-

size edebiyatı sevmeyi öğreten romancıların üslûplarını

püler kültür üzerinde müstesna bir etki yaratan Bowie;

taklit etmemeye -pek kolay olmasa da- elinizden geldi-

parlak ve sonsuz gökyüzünün altında, şehrin dağınık

ğince özen gösterin. Geriye kalan her şeyde, bağlılık,

arka sokaklarında dolaşan bir yolcudur. Zaferlerin ve

disiplin ve takıntı konularında -ki gerekli gördüğünüz

R
I

34. Hayatı boyunca, müziğin yanı sıra, sinema, tiyat-

muhteşem yenilgilerin, geleceğin ve hatta daha iyi bir

her takıntıyı edinebilirsiniz- onları taklit edin. Ama
yazma şeklinizi ve tonunuzu mekanik bir biçimde tek-

N
LA

gelecek talebinin simgesidir.” David Bowie’nin albüm-

rarlamaktan kaçının çünkü kendinize has, anlatmak

lere, kültürlere, kitaplara, sanat eserlerine ve seslere

istediklerinize tamı tamına uyan bir biçem geliştirmeyi

açılan kapılardır. Her şeyden çok, parçası olduğu kül-

beceremezseniz öyküleriniz, kendilerini hayatta tuta-

türe, içinde yaşadığı topluma katkıda bulunmak iste-

cak güçten beslenemez.

diğini söyleyen Bowie salt bir “rock star” olmayı kabul

Bu parçada

YI

leri şarkılar toplamından ibaret değildir; yeni imgelem-

etmemiştir hiçbir zaman; yaşamını bir şeyler yaratmak

I. Gerçekçilik
II. Kültürel birikim

yı, edebiyatı, farklı farklı müzik türlerini bir sünger mi-

III. Öykünme

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı

IV. Özgün olma

I. Sabırlı

D

II. Yenilikçi

AY

III. Özgün

kavramlarından hangilerinin önemi dile getirilmemiştir?
A) I ve II

E) I ve IV

36. Dehâ kütüphaneden çıkmaz. Yığınla kütüphane kurdu

C) I ve III

YA

D) Yalnız III

C) II ve III

YI

özelliklerinin hangileri ile nitelendirilemez?
B) I ve II

B) Yalnız I
D) III ve IV

IV. Üretken

A) Yalnız I

N
LA

IN

AYDIN YAYINLARI

sali içine çekmiş; her birini kendinin kılmıştır.

R
I

YA

üzerine örmüştür. Görsel sanatları, tiyatro ve sinema-

vardır ki bırakın dehâyı daha orta seviyeye bile gel-

E) III ve IV

memiştir. Kültür ve düşünce alanında üstün bir idrâke
ulaşamamıştır onlar. Ancak şu var: Kütüphane dehâyı

IN

harekete geçirir, dehâyı besler.

AY

D

Bu parçadan
I. Okumak, zekâyı geliştirmenin en önemli basamağıdır.
II. Dehâ sonradan elde edilen bir şey değildir.
III. Kütüphanenin dehâ üzerindeki etkisi yadsınamaz.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) I ve II

B) Yalnız I
D) II ve III

AYDIN YAYINLARI
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C) Yalnız II
E) Yalnız III
Diğer sayfaya geçiniz.

A

A
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38. Yavaş üreten bir insanım. Fikrin üretime dönüşmesi

kıldı ve adeta yeniden var etti. Piyanodaki doğaçlama-

için öncelikle beni heyecanlandırması, ardından da

larım başka bir âlem ve rüya gibi. Yazıysa daha ger-

zihnimde epeyce mayalanması gerekiyor. Bugünün

çek. Hem de hayatın ve insanın görünmeyen yüzünü

hâkim zihniyeti seri imalat, hızlı üretim, bolca üretim,

gösterebilecek kadar gerçek. İlk kitabımda hem bun-

çokça tüketim. Çocuk kitapları bunun dışında mı?

ları hem kendi derinliklerimi yazmıştım. Yaşadıklarım,

Elbette ki değil. Ama üretim tüketim süreçlerini ve di-

algılarımın çocuk yaşta güçlenmesini sağladı. Bu da

namiklerini değiştirmemiz gerektiği açık. Bir çocuğun

R
I

37. Yazmak, notaların yetmediği yerde beni daha anlamlı

benim kendimi ve insanı sert bir zenginlikle keşfetme-

haftada kaç sayfa, ayda kaç kitap okuduğu, yayınevinin ayda kaç kitap yayımladığı ya da bir yazarın kaç

N
LA

mi sağladı. “Caz Halleri”nde de anlattığım gibi, sevdik-

kitap yazdığı üzerinden bir ölçme değerlendirme yap-

ni görüyordum. Görmekle kalmayıp göstermekten de

maya kalkışırsak mevcut üretim tüketim hezeyanına

kendimi alamayınca örselenip hırpalanmaya açık hâle

çanak tutmanın ötesine geçemeyiz. Bu hezeyanın dı-

geliyor, çoğu zaman da bunları göğüslemeye gönüllü

şında kalmaya özen göstererek söyleyecek sözüm ol-

oluyordum. Çünkü amacım, sevdiklerimi zalimane bir

duğu ve nasıl söyleyeceğimi bildiğim sürece yazmaya

ruh çıplaklığında bırakmak değil, korumaktı. İşte bu

devam!

koruyucu çıplaklığa, en çok yazının gerçeğinde ulaşa-

Düşüncelerini bu şekilde ifade eden bir yazar ile

bildim.

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle

YA

YI

lerimin ilk bakışta fark edemediklerini yani görünmeye-

D

II. Yazın alanındaki gerçekliği, müzikteki hayale tercih etmiştir.

semektedir.
nıksamıştır.

IV. Yaşadıkları, ona duyuşsal anlamda katkıda bu-

D) Çocuk edebiyatı alanına uygun ürünler kaleme
almaktadır.

YA

lunmuştur.
V. Yazarken tıkandığı noktalarda kendini müzikle

E) Konusunu bir plana dökmeden, yazının iskeletini
kurmadan yazmaya başlamaktadır.

numaralanmış yargılardan hangisi söylenemez?
D) II

E) I

AY

D

C) III

IN

anlamlandırmıştır.

B) IV

B) Anlatacaklarını ve bunları nasıl anlatacağını önem-

YI

yenlerini anlatmıştır.

A) V

tadır.

C) Yazın alanındaki seri üretim tüketim çılgınlığını ka-

AY

III. İlk kitabında yaşamın ve insanoğlunun bilinme-

A) Düşünsel yönü ağır basan metinler kaleme almak-

N
LA

tedir.

IN

I. Yazdıklarında, yaşadıklarının etkisi hissedilmek-

R
I

söylenebilir?
AYDIN YAYINLARI

Düşüncelerini bu şekilde ifade eden biri için

AYDIN YAYINLARI
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40. Gerçek olan, sanatçının gördüğüdür. Kurgu ise gör-

metinler üreten Bilge Karasu; yalnızlık, boşluk, tedir-

düğünden yansıyan duyumsamalardır, algılamalardır.

ginlik, ölüm etrafında gezinerek öyküsünü oluşturdu.

Sanatsal yaratı, yansıyanların uyandırdığı çağrışım-

Bazen masalların büyülü dünyasına eğildi bazen res-

lardan doğar; onlarla boyutlanır. Sevinçten çıldıran

min, görüntünün simgesel imkânlarına. Yazdıklarında

bir çocuğun kahkahası, hüznü yüreği delen kadının

hep dil ve felsefe eksenli bir yazınsal tutum gözlendi.

ölgün bakışı, yorgunluğu yüzünün etlerine yapışmış

Çağrışımsal, yoğun bir anlam arayışı içinde oldu. Ken-

yaşlının hayata sırtını dönen umutsuzluğu, tüyler ür-

R
I

39. Felsefî arka planı olan, dilin imkânlarını genişleten

di deyişiyle “okurun çok dikkatli olmasını gerektiren”

perten olaylar... anlık algılamalarla insanı kurgusal bir
dünyaya sokabilir. Yazar, içinde yarattığı öyküleme ile

N
LA

metinler yazdı. Beğenisi incelmiş, öyküde farklı tatlar

bütün bunları anlatıya dönüştürebilir. İnsana yönelik

olarak nitelendi. Kimi öznel duyguları, durumları met-

bu betimlemeli görünüşler gerçektir. Gerçeği herkesin

ne yansıtması, anlatımdan ve kurmacadan uzaklaşıp

görüp kavrayamadığı boyutuyla, derin anlamıyla yan-

deneme diline evrilmesi, türler arasında geçişler yap-

sıtma sanatçıya düşüyor. Yazar, bu boyutu kurguyla

ması, yoğun cümlelerle metni oluşturması onun öykü-

yansıtıyor; görünmeyeni görünür kılıyor.

lerinin kapalı bulunmasının belli başlı nedenleri olarak

Bu parçadan

YI

arayan okurları önceledi. Öyküleri kapalı, zor metinler

YA

sayılabilir.

I. Kurmacalar, yazarın hafızasında iz bırakıp yaraişlenmesinin ürünleridir.

B) Metinlerinde farklı türlerin anlatım imkânlarından

D

yararlanmıştır.

AY

C) Kişisel yaşantısını, bakış açısını yazdıklarına yansıtmaktan kaçınmamıştır.

II. Kurgusunda gerçeklik duygusu yaratan her sa-

N
LA

IN

A) Derinlikli, çok katmanlı bir biçem tercih etmiştir.

R
I

tıcılığını harekete geçiren şeylerin hayal gücüyle

aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

AYDIN YAYINLARI

Bu parçadan sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak

natçı, amacına ulaşmış sayılır.

III. Kurgunun başladığı yerde gerçeklikle olan tüm
bağlar koparılır.

D) İmgesel, soyut bir öykü dünyası yaratmayı başarmış-

A) Yalnız I

tır.

YI

yargılarından hangileri çıkarılabilir?
B) I ve II

E) I, II ve III

YA

D) II ve III

C) Yalnız I

E) Okuru önemsemiş, anlattığı konuları okura göre

AY

D

IN

belirlemiştir.

AYDIN YAYINLARI
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Türkçe Testi bitti.
Sosyal Bilimler Testine geçiniz.
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20),
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
Felsefe (21 - 25) alanlarına ait toplam soru sayısı 25’tir.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3. Tanım: İkta, Türk-İslam devletlerinde devlete ait top-

R
I

1. Lübnan Dağları'nın, Akdeniz'e bakan kıyı kesimine
yerleşerek şehir devletleri biçiminde örgütlenen Feni-

rakların vergi gelirlerinin, maaş karşılığında ve asker
yetiştirmek şartıyla komutan ve devlet adamlarına bı-

N
LA

keliler, topraklarının elverişsizliği nedeniyle deniz ticaretine yönelerek İtalya, İspanya, Tunus gibi yerlerde

rakıldığı bir sistemdir.

ticaret kolonileri kurmuşlardır. İcat ettikleri alfabe ya-

Durum: Malazgirt Zaferi'nin ardından Sultan Alpars-

zısı ise Yunan ve Latin alfabelerinin temelini oluştur-

lan, emri altındaki komutanlara "Anadolu'yu fethedin,

muştur.

fethettiğiniz toprakları size ikta olarak vereceğim." demiştir.

lardan hangisine ulaşılamaz?

Tanım ve durum birlikte düşünüldüğünde Sultan

YI

Bu bilgiye göre, Fenikelilerle ilgili aşağıdaki yargı-

Alparslan'ın amaçları arasında;

YA

A) Coğrafi faktörler, ekonomik faaliyetlerinin şekillenmesinde etkili olmuştur.

R
I

I. Anadolu'nun fethini hızlandırmak,

B) Doğu ve Batı kültürlerinin etkileşimine zemin hazır-

D

D) Günümüzde kullandığımız alfabenin temellerini at-

düşüncelerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

AY

mışlardır.

III. Komutanları savaşa teşvik etmek

N
LA

C) Merkeziyetçi bir yönetim anlayışı benimsemişlerdir.

II. İslam dünyasının siyasi liderliğini ele geçirmek,

AYDIN YAYINLARI

IN

lamışlardır.

YA

2. Orta Asya, atlı göçebe kültüründe "Gündelik yaşam

4. Aşağıda 1718 – 1730 yılları arasında yaşanan "Lale

sanat anlayışlarının şekillenmesinde etkili olmuştur."

Devri" ndeki bazı gelişmeler verilmiştir.

diyen bir tarihçi.

• İlk Türk matbaası kurulmuştur.

IN

Bu görüşüne;

•		 Çiçek aşısı ilk kez uygulanmıştır.

I. Uygurların, duvar kabartmaları ve freskler yap-

D

ması,
olması,

AY

II. Asya Hunları'na ait eserlerin taşınabilir nitelikte

ça rastlanması

•		 Barok ve Rokoko tarzında yalı ve kasırlar inşa
edilmiştir.
• Mesire ve eğlence alanları oluşturulmuştur.

III. Köktürk ve Hun halılarında hayvan figürlerine sık-

•		 Tulumbacılar Ocağı kurulmuştur.
Buna göre, Lale Devri'nde hangi alanda ıslahat ya-

durumlarından hangilerini kanıt olarak gösterebilir?

pıldığı söylenemez?

A) Yalnız I

A) Askeri

B) Yalnız II
D) II ve III

AYDIN YAYINLARI

E) I, II ve III

YI

E) Üç farklı kıtada etkinlik göstermişlerdir.

C) I ve II

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

B) Kültürel

D) Sosyal
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C) Mimari

E) Sağlık
Diğer sayfaya geçiniz.
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5. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından azınlık-

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak

lar tarafından kurulan zararlı cemiyetler arasında

gösterilmiştir.

hangisinin yer aldığı söylenemez?
A) Mavri Mira Cemiyeti

III

B) Kilikyalılar Cemiyeti

I

IV

R
I

C) Taşnak - Hınçak Cemiyeti
D) Alyans İsrailit Cemiyeti

V
III

N
LA

E) Makabi Cemiyeti

II

Bu alanların hangisinde görülen iklim tipleri aynı

olduğu için doğal bitki örtüsünün de aynı olduğu

YA

YI

söylenebilir?
A) I ve II

B) II ve IV
D) III ve V

C) I ve III
E) IV ve V

IN

Fiziki coğrafya

AY

D

Matematik coğrafya

N
LA

AYDIN YAYINLARI

rilmiştir.

R
I

6. Aşağıdaki tabloda fiziki coğrafyanın bazı dalları göste-

YI

Klimatoloji

YA

I
...........................

Hidrografya

8. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, bir

IN

II
...........................

ülkenin nüfusu ile ilgili istatistiki bir çalışma yapmış ve
ortalama yaşın 36 olduğunu belirlemişlerdir.

I

AY

re aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

D

Bu tabloda numaralandırılarak boş bırakılan yerle-

II

Bu ülkenin nüfusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Doğum oranlarının yüksek olduğu

A)

Turizm coğrafyası

Nüfus coğrafyası

B)

Jeomorfoloji

Biyocoğrafya

C)

Toprak coğrafyası

Siyasi coğrafya

C) Ölüm oranlarının yüksek olduğu

D)

Bitki coğrafyası

Yerleşme coğrafyası

D) Şehirli nüfus oranının düşük olduğu

E)

Sanayi coğrafyası

Ulaşım coğrafyası

E) Eğitim seviyesinin yüksek olduğu

AYDIN YAYINLARI

B) Yaşlı nüfus oranının düşük olduğu
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9. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Yarım Kürede

11. Fiziksel dünyanın bilgisinde herhangi bir değer gör-

en uzun gündüz süresi yaşanırken Güney Yarım

meyen Platon, fiziksel dünyanın bilgisinin yanıltıcılığı-

Küre'de yaşanan olaylardan biri değildir?

nı kesin bilginin olmayışı iddiasının temellendirmesi

A) En uzun gece süresinin yaşanması

olarak alan Sofistlerin aksine, kesin bilgiye akıl yolu ile

B) Aydınlanma çemberinin güney kutup dairesine te-

ulaşılabileceğini savunmuştur. Yanıltıcı bilgi anlamına
gelen doxa ile kesin bilgi anlamına gelen episteme ay-

ğet geçmesi

R
I

rımını yapmıştır.

C) Güney Yarım Küre’deki tüm noktalarda yaz mevsi-

Açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Platon’un  

minin yaşanması

N
LA

“doxa” olarak sınıflandıracağı bir bir bilgi olur?

D) Güney Yarım Küre’deki tüm noktalara Güneş ışın-

A) Biyolojik bilimlerin ulaştığı bilgi

larının öğle vakti en küçük açıyla düşmesi
E) En kısa gündüz süresinin yaşanması

B) Formel bilimlerin ulaştığı bilgi

D) İdeaların bilgisi

N
LA

IN

12. Yoga Sutralar 4.15: “Aynı objeyi, her birey, kendi ak-

AY

D

R
I

E) Erdemli yaşama dair bilgi

AYDIN YAYINLARI

YA

YI

C) Kuramsal bilgi

lınca ve kendine göründüğü şekliyle farklı bir biçimde
algılar. Kendinde nesne boştur ve sen nasıl algılıyorsan sana öyle görünür.”

YI

Protagoras: “İnsan her şeyin ölçüsüdür.”

Hinduizmin önemli metinlerinden Yoga Sutralar’
dan yapılan alıntı ile aynı yüzyıllarda bambaşka

10. Ülkemizde yer altı ve yer üstü sularının karstik kayaç-

YA

bir coğrafyada yaşamış olan Protagoras’ın yargı-

ların bulunduğu alanlardaki aşındırma ve biriktirme fa-

sı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine

aliyetleri ile karstik şekiller oluşur.

ulaşılamaz?

I

IN

A) Her ikisi de varlığa bakışlarında görececi bir tutum

D

taşır.

V
III

AY

IV

II

mektedir.
D) Farklı coğrafyalarda benzer sorgulamalarla karşı-

alanlardan hangisinde karstik şekillere rastlanma

laşmak mümkündür.

ihtimali daha azdır?
B) II

AYDIN YAYINLARI

lam bulduğu sonucu çıkarılabilir.
C) Protagoras, insanın kesin bilgi üretebildiğini söyle-

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılmış

A) I

B) Her ikisinden de nesnelerin algısının öznelerde an-

E) Yoga Sutralar’ın alıntılanan kısmında öznelliğe vurC) III

D) IV

E) V

gu yapılmıştır.
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13. MS 2. yüzyıldan itibaren, özellikle Avrupa’da, döne-

15. Rönesans bir yanıyla ütopyalar çağıdır. Yani düşü-

min sosyo-kültürel koşulları, inanç biçiminde meyda-

nürlerin insan ve toplumsal yaşama ilişkin özlemle-

na gelen değişimler, bilginin temeline dinin dogmatik

rini kurgu temelli toplum tasarımlarıyla ifade ettikleri

yapısının kokusunun sinmesi felsefe adına yapılanla-

bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Dönemin tanınmış

rın karakterini tümüyle değiştirmiştir.

ütopyacılarından biri de Campanella’dır. Campanella
ünlü eseri Güneş Ülkesi’nde, ortak mülkiyete daya-

Aşağıdaki yargılardan hangisi, paragrafta açık-

lı bir devlet geliştirir. Devletin yöneticisi olan filozof

R
I

lanan dönemin “yeni bilgi üretmektense otoritenin

aynı zamanda din işlerini yürüten bir rahiptir. Güneş

görüşlerini temellendirmek” amacı ile aynı doğrultudadır?

Ülkesi’nde insanlar arası bütün ilişkiler sıkı bir belirle-

N
LA

nime tabi tutulmuştur. Bu bakımdan yönetim, sağlam

A) Bilgim, bilmediklerimin teminatıdır.

ve yetenekli yurttaşlar yetiştirmek için doğumları bile
denetlemektedir. Güneş Ülkesi, çalışan insanlar için

B) Aklım, inancımın yolundaki engelleri ortadan kaldı-

ise hafif işler ve yalnızca dört saat mesaiyi ön görür.
Mesai dışında ise insanlar, kitap okuyarak, tartışarak,

YI

C) Sürekli soru sormak bitmeyen bir uğraşıdır.

yazarak yani bilgi edinerek kendilerini geliştirirler.

YA

D) İnanmak yerine araştırmak daha doğrudur.

Buna göre, Güneş Ülkesi’nin sunduğu toplum mo-

E) Her iddianın sonuna “mi acaba?” eklenmelidir.

deli temele aşağıdaki kabullerden hangisini almış-

D

AY

14. Mevlana, insan doğasını iki benliğe ayırır: Öznel Ben

R
I

IN

AYDIN YAYINLARI

tır?
A) İsteyenin istediği kadar toprağı olabilir.
B) Din ve siyaset birbirinden ayrılmıştır.

N
LA

randır.

C) Özgürlük ilkesi temel olarak alınmıştır.

D) Vatandaşlar entelektüel açıdan yetkin olmalıdır.
E) Özel girişim ve serbest piyasa ekonomisi devlet politikasıdır.

YI

ve Aşkın Ben. Öznel Ben, her insanı diğerlerinden
ayıran özellikleridir. Aşkın Ben ise insanın derinliğidir,

YA

tanrısal yanıdır. İnsan ancak ve ancak Aşkın Ben yolu
ile iyiye, doğruya ulaşabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Öznel Ben

IN

kapsamında değerlendirilemez?
A) Dünyayı dolaşıp hiçbir karşılık beklemeden çalışan Sınır Tanımayan Doktorlar

AY

olan soprano

D

B) Olağanüstü olarak nitelendirilen bir sese sahip
C) Lüks hayatını geride bırakıp sakin bir adaya yerleşen iş adamı

D) Emekli olduktan sonra zamanını felsefe okuyarak
geçiren öğretmen
E) Kendinde Tanrısal bir öz olduğunun bilincine varan
ve bu özü arayan genç

AYDIN YAYINLARI

18

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A
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18. Müslümanların kitaba olan sevgi ve saygıları dinlerinin

olan namaz, oruç, zekât, hac ve bunların nafileleri,

bir gereği olarak ortaya çıkarken her geçen yıl bu ala-

sonra dua, tesbih, sena, zikir, tefekkür, istiğfar, salavat

na ve kendilerine eğitim ve öğretim noktasında bir şey

ve bunlardan başka ilim öğrenmek ve öğretmek, hasta

katmaya çalışmışlardır.

ziyareti, cenazeyi taşıma ve defnetme, mü’minlerin ih-

Aşağıdaki seçeneklerin hangisi İslam medeniye-

tiyaçlarını gidermek, takva ve hayırda yardımlaşmak,

tinde eğitim kurumu olarak kullanılmamıştır?

helal rızık kazanmak için çalışmak, insanlara sıkıntı

A) Medrese			

B) Daru’l-kurra

C) Daru’n-nedve 		

D) Daru’l-hadis

R
I

16. İslam’da ibadetin çok geniş sahası içerisine başta farz

veren şeyleri ortadan kaldırmak ve hatta tabii ve insani

E) Cami

N
LA

ihtiyaçların dinin koyduğu kurallar dâhilinde karşılanması bile halis bir niyetle yapılmakla ibadet kapsamına
dâhil olmaktadır.

Bu parçadan hareketle ibadetler ile ilgili aşağıdaki-

19. "Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her

YI

lerden hangisi söylenemez?

B) Öğrenme ve öğretme de ibadettir.

ler)

C) İbadetlerde samimiyet önemlidir.

Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) İbadet hayatın kendisidir.

A) Maddi temizlik önemsenmiştir.

AYDIN YAYINLARI

B) Peygambere tebliğ görevi verilmiştir.

N
LA

D

IN

E) Güzel ahlakın tek kaynağı ibadetlerdir.

R
I

türlü pislikten uzak dur." (Müddessir suresi, 1-5. ayet-

YA

A) Hem beden hem mal ile yapılan ibadetler vardır.

C) Manevi temizliğe dikkat çekilmiştir.
D) Tebyin görevinden bahsedilmiştir.

YI

AY

E) Peygamberden harekete geçmesi istenmiştir.

20. * “(Ey Muhammed!) Sen şüphesiz peygamberler-

YA

densin. Doğru yol üzerindesin. "(Yasin sûresi, 3-4.

17. Hz. Muhammed: “İstemeyenler dışında, ümmetimin

ayetler)

tamamı cennete girer.” buyurdu. Bunun üzerine: ‘‘Ey
Allah’ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki?’’ de-

* “Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi

cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiş

Allah’ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah

demektir.” buyurdu.

size bunları emretti.” (En’âm suresi, 153. ayet)

D

IN

nildi. Cevaben Hz. Muhammed: “Bana itaat edenler

Bu ayetlerde vurgulanmak istenen kavram aşağı-

hangisidir?

dakilerden hangisidir?

A) Ahirete İman
B) Sünnete Bağlılık

AY

Bu hadiste vurgulanan başlık aşağıdakilerden

A) İhlas
B) Sırat-ı müstakim

C) Hz. Muhammed ve Gençler

C) Mücahede

D) Ehl-i beytin Önemi

D) Cihat

E) Allah İnancı

E) Salih amel

AYDIN YAYINLARI
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23. Teoloji ve İslam felsefesi arasında önemli farklar var-

21. - 25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi der-

dır. Ancak, özellikle İslam felsefesinin bir Orta Çağ

sini yasal olarak almak zorunda olmayan veya

felsefesi olduğunu hatırlarsak, bu iki alanın bazı ortak-

farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

lıklar taşıdıkları da görülür.
Aşağıdakilerden hangisi teolojinin ve İslam felsefesinin ortak noktalarından biridir?

cevapları bildiğini zanneden insana tüm sorular so-

A) İslamiyet’i yayma amacı gütmeleri

R
I

21. MÖ 551 yılında doğan Çin bilgesi Konfüçyüs, “Tüm
rulmamıştır.” demiştir. Bir 20. yüzyıl filozofu olan Karl

B) Belirli bir otoriteyi temele almaları

Jaspers ise “Felsefe daima yolda olmaktır.” demiştir.

N
LA

C) Kur’an’ı açıklamaya çalışmaları

Bu iki filozofun söylediklerinden yola çıkılarak

D) Peygamber ahlakını temele almaları

aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

E) İnancı akılla bağdaştırmaları

A) Felsefe, yüzyıllar önce ortaya atılmış düşüncelerin,

aynı sözcüklerle, tekrarından başka bir şey değildir.

YI

24. • Kendisinden daha iyi/mükemmel/üstün olanını dü-

B) Düşünce dünyasına Konfüçyüs’ün üzerine yapılan

YA

şünemediğim şey Tanrı’dır.

• Kavram olarak var olan Tanrı, vardır.

C) Sorgulayıcı tavır, yüzyıllar boyunca önemini koru-

IN

E) Konfüçyüs, tüm sorular sorulduğunda hayatın anla-

AY

D

mını yitireceğini savunmaktadır.

R
I

ait olan bu Tanrı kanıtı, aşağıdakilerden hangisiyle

D) Din ve felsefe bir noktada aynı şeyleri söylemektedir.

Tanrı tanımından yola çıkan ve Aziz Anselmus’a
adlandırılır?

AYDIN YAYINLARI

muştur.

A) Ahlak kanıtı

N
LA

çok fazla bir katkı yoktur.

B) Kozmolojik kanıt

C) Epistemolojik kanıt
D) Teleolojik kanıt

YI

E) Ontolojik kanıt

22. Cesaret, hiçbir zaman korkmamak değildir. Cesaret,

25. Bir doğa filozofu olan Empedokles, evrenin birbirine

ince bir düşünme ve bilgi gerektirir. Korkuyu nasıl yö-

indirgenemeyen dört elementten oluştuğunu söyler:

cesaretin olmazsa olmazlarıdır. Aristoteles tam da bu

YA

körü körüne kendini ateşe atmak da değildir. Cesaret

yüzden cesareti bir erdem olarak görür: Atılganlığın ve

Sevgi, bir araya getirici güçtür. Nefret ise ayrışmayı

korkaklığın ikisine de sapılmayan, bilgi ile ulaşılan bir

sağlayandır.

kesişim yolu.

Sadece bu bilgilerden yola çıkılarak, Empedokles

Ateş, su, toprak ve hava. Bu dört elementin bir ara-

neteceğini bilmek, sindirilmemek; ama temkinli olmak

D

IN

ya gelmesi veya ayrışması ile farklı maddeler oluşur.

Parçada örneklendirilen, Aristoteles’in erdemi taA) Altın oran
B) Altın yol

AY

nımlayan kavramı, aşağıdakilerden hangisidir?

ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Varlığa dair bilginin nereden geldiği ile ilgili görüşlerine
B) Varlığın niceliği ile ilgili görüşüne

C) Altın duruş

C) Varlığın niteliği ile ilgili görüşüne

D) Altın orta

D) Çeşitlilikle ilgili açıklamasına

E) Altın seçim

E) Hangi dönemde yaşadığına

AYDIN YAYINLARI
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Sosyal Bilimler Testi Bitti.
Temel Matematik Testine Geçiniz.
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A
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TEMEL MATEMATİK TESTİ
1. Bu testte cevaplayacağınız soru sayısı 40’tır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Bir basketbol maçında sadece 2 sayılık veya 3 sayılık

3. Dört basamaklı bir sayı için aşağıdaki bilgiler veriliyor.

atış yapılabilmektedir.

• Binler basamağındaki rakam, yüzler basamağın-

R
I

daki rakamın üçte birine eşittir.

N
LA

• Onlar basamağındaki rakam, binler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın toplamına eşittir.

• Birler basamağındaki rakam, yüzler basamağında-

3 sayılık atış

kamları toplamı kaçtır?

Basketbol oyuncusunun 36 sayılık atış yaptığı bilin-

YA

mektedir.

ki rakamın 3 katına eşittir.

Buna göre, bu dört basamaklı doğal sayının ra-

YI

2 sayılık atış

A) 17

B) 16

C) 15

D) 14

E) 13

Buna göre, basketbol oyuncusu ürettiği toplam

D

E) 6

R
I

D) 7

IN

C) 8

4. Üç haneli dijital bir saatin gece yarısından sonra gös-

YI

AY

terdiği vakit aşağıda gösterilmiştir.

YA

2. a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere,
		 a + b = a . c

Saatin gösterdiği vakit, gece yarısından sonra üç ha-

eşitliği veriliyor.

nenin tamamının asal sayılardan oluştuğu ilk göste-

IN

Buna göre,

rimdir.

I. a çift sayı ise b çift sayıdır.

AY

III. a ve b tek sayı ise c çift sayıdır.

D

Buna göre, üç hanenin tamamının asal sayı olduğu

II. a tek sayı ise b çift sayıdır.

ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

AYDIN YAYINLARI

N
LA

B) 9

A) 10

AYDIN YAYINLARI

sayıyı kaç farklı şekilde elde edebilir?

ve 10.00 dan önceki en son gösteriminin rakamları
toplamı kaçtır?
A) 19

B) 20

C) 21

D) 22

E) 23

C) I ve II

E) I, II ve III
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

A
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5. “
“

” sembolü

“ve”

6. Aşağıda bal dolu kavanozlar verilmiştir. Kavanozlar

bağlacını ve

elektronik tartıya konularak tartılmıştır. Tartı üzerinde
yazan değer ölçülen ağırlığı göstermektedir.

” sembolü “veya” bağlacını ifade etmektedir.

Örneğin,

BAL

0
0

1

1
0

0

1
0

0

600 gr

1000 gr

N
LA

1
1

R
I

BAL

1

Tartı üzerinde yapılan ölçümlere göre,

• Bal dolu kavanozun kütlesi 1000 gramdır.

YI

Aşağıdaki şekilde D sonucunun değeri “1” dir.

mızda, tartı üzerinde yazan değer aşağıdakilerden

D

Buna göre,

B) 200 gr

D) 300 gr

AY

I. A = 1, B = 1 ve C = 0 dır.

A) 150 gr

III. A = 0 , B = 1 ve C = 1 dir.

C) I ve II

E) I, II ve III

AY

D

IN

D) II ve III

YA

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
B) Yalnız II

E) 400 gr

YI

II. A = 1, B = 0 ve C = 1 dir.

A) Yalnız I

C) 250 gr

N
LA

D=1

R
I

hangisidir?

IN

C

Buna göre, boş kavanozu tartı üzerinde tarttığı-

AYDIN YAYINLARI

YA

A
B

• Yarısı bal ile dolu kavanozun kütlesi 600 gramdır.

AYDIN YAYINLARI
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7. x ve y farklı asal sayılar olmak üzere,

9. Şekildeki ışıklı reklam tabelasında 1. satırda 1, 2. satırda 3 ve 3. satırda 5 ampul bulunmaktadır.

x + y nin tam katları A kümesini
x · y nin tam katları B kümesini
y

x nin tam katları C kümesini
oluşturmaktadır.
A

R
I

B

N
LA

• Ampuller sarı (S) veya kırmızı (K) ışık vermektedir.
• Herhangi bir satırdaki tüm ampuller aynı renk ol-

veya

YI

C

mayacaktır.

980, 1000 ve 1225 sayıları yukarıdaki birbirinden fark-

C) 3

D) 4

E) 5

D

8. Dik koordinat düzleminde [0, 3] aralığında tanımlı f ve

renk bakımından kaç farklı görüntü oluşur?

AYDIN YAYINLARI

B) 2

IN

A) 1

Yukarıdaki koşullara göre, reklam tabelasında

A) 126

B) 256

C) 360

D) 480

E) 512

YI

g fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir.
y

10. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı max ( x, y ) fonksiyonu

3

max ^ x, y h = *

g

2

biçiminde tanımlanıyor.

f

1

x ; x≥y
y ; x<y

YA

AY

R
I

|

Buna göre, x – y değeri kaçtır?

N
LA

|

YA

lı taralı bölgelerden birer tanesinin elemanıdır.

2

3

Buna göre, dik koordinat düzleminde;

D

1

IN

Örneğin, max (3, 4) = 4, max (–3, –7) = –3 tür.

x

|

|

		 f ( x ) = max ( 2, 6 – x – 8 )

		

AY

a ∈ (1, 2) sayısı için
(fog) (a) = b ve (gof) (b – 1) = c

olarak belirleniyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanB) 1 < b < 2
D) c > b
AYDIN YAYINLARI

|

karedir?
A) 36

lıştır?
A) b > a

|

fonksiyonunun grafiği, x – 7 = 7 doğruları  ve x–
ekseni arasındaki kapalı bölgenin alanı kaç birim-

B) 42

C) 44

D) 48

E) 54

C) 2 < g(a) < 3

E) g(b – 1) > 2
23
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11. x ∈ N, 0 ≤ y < 1 olmak üzere,

13. Aşağıdaki sayı dizisini oluşturan Alper ilk sayıdaki 1
rakamı ile 2 rakamını yer değiştirerek 2. sayıyı elde

		 5 = x + y

etmiştir. Bu değiştirme işlemini oluşan her yeni sayıda

eşitliği veriliyor.

1 rakamını sırasıyla 3, 4, 5 ve 6 rakamları ile yer de-

Buna göre,

ğiştirerek sürdürmüştür.

		 3 x. ^ y + 1 h . ^ y + 3 h

314526

B)

2
D)

3

C) 2

4

5

5+1

E)

324516
124536

N
LA

A)

3

R
I

ifadesinin değeri kaçtır?

421536
425136
425631

YI

Yukarıdaki yöntemi bir A sayısına uygulayan Alper, 6. sayıda “365241” sayı dizisini elde ettiğine

12. Python (Piton) programlama dilinde “center ( )” ko-

göre, A sayısı kaçtır?
A) 315246

dizisinin tam ortasına yazar. Yani istenilen uzunluk,

AY

' U matematik U ' // çıktısı elde edilir.

“

14.		

solunda boşluk kalmıştır. Ya da ;
a b
c

' U U güzeldir U U ' // çıktısı elde edilir.

R
I

ve

d

a

b

c

d

=

a.d
b.c

Buna göre,

25 64

D

> > > “Zeynep”. center(22)

= ad – bc

IN

Buna göre,

“

şeklinde tanımlanıyor.

En soldaki '' ' '' ile “g” harfi arasında 2 birim boşluk
vardır. (“ U ” sembolü boşluğu ifade etmektedir.)

“

YA

>>> “güzeldir”. center (12) // komutu yazılırsa

“

ve

işlemleri

11 > 9 olduğundan matematik kelimesinin sağında ve

N
LA

>>> “matematik”. center(11) // komutu yazılırsa

AYDIN YAYINLARI

D

Örneğin,

IN

karak elde eder.

C) 354216

E) 254136

D) 154236

kelimenin uzunluğundan fazla ise kelimenin sağına ve
soluna fazla olan kısmı eşit olacak şekilde boşluk bıra-

B) 351246

YI

YA

mutu verilen kelimeyi, istenilen uzunluktaki karakter

komutunu yazan bir kişinin elde edeceği görüntü-

AY

16

2

32

84
2

de  “y”  harfi  '' ' ''  sembollerinden en çok kaç birim
uzaklıkta bulunur?
A) 10

B) 8

C) 9

D) 11

43

E) 12

25

işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
AYDIN YAYINLARI
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B) 2

C) 4

D) 8

E) 16

Diğer sayfaya geçiniz.
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15. Şekilde eşit kollu terazilerin kefelerine
12 ve

17. Bilgi: Akıllı telefon, bilgisayar, notebook, tablet gibi

98, A, 8,

elektronik ürünlerin ekran boyutları inç ile ifade edilir.

108 kg lık ağırlıklar yerleştirilmiştir.

(1 inç = 1'' Ü 2,5 cm)
A

108

8

98
////////////////////////////////////////

R
I

A 12
////////////////////////////////////////

5,8''

N
LA

İki terazinin de sol kefesi daha aşağıda olduğuna
göre, A aşağıdakilerden hangisi olabilir?
D) 51

E) 52

YA

Dolar ($)

Euro (*)

Alış (TL)

5,95

6,92

5,70

6,20

Satış (TL)

6,00

7,00

5,74

6,28

2

nun yüzey alanı en fazla kaç cm dir?
A) 196

B) 200

C) 232

D) 250

D) 254

YA

100 x (6,00) = 600 TL

IN

ödemeniz, 100 Euro satmak isterseniz
		

Buna göre,  köşegen uzunluğu  8''  olan bir telefo-

YI

Euro (*)

AY

Dolar ($)

AYDIN YAYINLARI

IN

D

ARALIK

Örneğin ocak ayında; 100 dolar almak isterseniz
		

5,8'' = (5, 8) x (2, 5) cm

olduğunu ifade eder.

daki döviz alış–satış fiyatlarının TL cinsinden değerleri

OCAK

nun
		

16. Aşağıdaki tabloda bir bankanın ocak ve aralık aylarınverilmiştir.

Örneğin şekildeki resim, telefonun köşegen uzunluğu-

R
I

C) 50

N
LA

B) 49

YI

A) 48

100 x (6,92) = 692 TL

D

almanız gerekmektedir.

Songül, ocak ayında 84.000 TL parasının yarısı ile

AY

Dolar, diğer yarısı ile Euro almış aralık ayında da tüm
dövizini TL ye çevirmiştir.

Bu işlemlerden sonra Songül’ün eline geçen TL
miktarı kaçtır?
A) 77.100

B) 78.200

D) 80.200

AYDIN YAYINLARI

C) 79.750

E) 83.400

25

Diğer sayfaya geçiniz.
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18. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri gru-

19. Güney Amerika’da yaşayan Bakairiler ana dillerinde

bundaki en çok tekrar eden her bir değer, bu veri gru-

sayıları temsil etmek için ek bir sistem oluşturmuşlar-

bunun tepe değeri (mod) olmaktadır.

dır.

30 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki öğrencilerin gün-

Örneğin;

lük cep telefonu ile oyun oynama sürelerinin aralıkları

1 = tokale

ve bu aralıklarda yer alan öğrenci sayıları verilmiştir.

R
I

2 = azage
3 = azage tokale

Öğrenci sayısı

4 = azage azage

N
LA

8

5 = azage azage tokale

7

6 = azage azage azage

5

Buna göre, Bakairi sayı sisteminde verilen

YI

sayısı günümüzde kullanılan onluk sayma sisteminde aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 9

C) 109

D) 100

E) 90

C) 11

D) 12

E) 14

R
I

B) 10

AY

20. n kenarlı düzgün çokgenin içine yazılan bir x tam sayın

sıyla oluşturulan sembol ile x sayısı gösterilmektedir.
Örneğin,

5

sembolü 4

4

sayısını ifade etmektedir.

YI

B) 120

D

A) 130

IN

mı kaçtır?

AYDIN YAYINLARI

Buna göre, veri grubunun mod değerinin alabileceği en büyük değer ile en küçük değerinin topla-

“azage azage azage azage tokale”

N
LA

60–70

50–59

		

Süre (dk)

YA

40–49

20–29

0

30–39

3

YA

Buna göre,

x

=

y

IN

eşitliğini sağlayan x ve y sayıları için,

AY

D

I. x + y çifttir.

II. y ≥ x

III. x . y ≥ 0
IV. y = x
2

2

V. x + y > 0
ifadelerinden kaç tanesi kesinlikle doğrudur?
A) 1

AYDIN YAYINLARI

2

26

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Diğer sayfaya geçiniz.
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21. n iki basamaklı çift doğal sayı olmak üzere;
n

23. Aşağıdaki kutuların içine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 25, 35
sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yer-

değeri n sayısının farklı asal bölenlerinin çarpımı

leştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır.

n değeri n sayısının farklı asal bölenlerinin toplamı
olarak tanımlanıyor.

		

!=

Örneğin,
		

30 = 2 + 3 + 5 = 10

ve

		

B) 7

A) 3

C) 15

D) 37

N
LA

Buna göre, n   ≥   n   eşitsizliğini sağlayan kaç
farklı n sayısı vardır?

=

R
I

12 = 2 . 3 = 6

		

E) 50

:

+

=
=x

B) 32

D) 41

E) 60

YI

N
LA

IN
D
AY

C) 40

R
I

A) 23

AYDIN YAYINLARI

YA

YI

Buna göre, x sayısı kaçtır?

YA

24. Ayten sayı doğrusu üzerinde bir x sayısı işaretliyor.

22. Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı bir doğal

Nurten’de sayı doğrusu üzerinde x e uzaklığı 4 br olan
sayıları işaretliyor.

sayının en büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki farka, o sayının rakamsal genişliği denir.

IN

Nurten’in işaretlediği sayılardan birinin sıfıra olan

farkı en çok kaçtır?

ler toplamı kaçtır?

B) 892

C) 885

D) 876

E) 871

A) –8

B) –4

C) 0

D) 4

E) 8

AY

A) 899

D

Buna göre, rakamsal genişliği aynı olan iki sayının

uzaklığı 2 br olduğuna göre, x in alabileceği değer-

AYDIN YAYINLARI

27
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25. Bir basketbol turnuvasında 16 takım birbiriyle eşleşe-

26. İçinde bir x doğal sayısının yazılı olduğu n kenarlı bir

cektir. Turnuva 1. aşama, 2. aşama, 3. aşama ve final

çokgen sembolünün değeri,

olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. Takım eleme-

teriminin tam kısmına eşittir.

leri tek maç eleme sistemine göre yapılmaktadır. (Kay-

Örneğin;

x

n

kesrinin ondalık gös-

beden takım turnuvadan elenir.)
7 = 2,

Aşağıdaki şekil turnuvaya katılacak takımların eleme

R
I

sistemine göre, bir sonraki aşamada eşleşeceği takımı

N
LA

eşitsizliğini sağlayan 9 farklı x tam sayı değeri ol-

2. Aşama
3. Aşama

duğuna göre, k sayısı kaçtır?

YA
D) 13

motif elde etmiştir. Motifi oluştururken önce 1 kare,

sonra üst üste 2 kare, üst üste 3 kare olacak şekilde
karalama işlemine devam etmiştir.

Karalama işleminin adımları aşağıdaki şekilde verilmiştir.

E) 7

AY

D

IN

YA

C) 14

E) 9

YI

AY

bir seyirci toplam kaç tane maç izlemelidir?
B) 15

D) 8

R
I

IN

D

Buna göre, turnuvanın tamamını izlemek isteyen

A) 16

C) 6

27. Zeynep kareli defterinin bir bölümünü karalayarak bir
AYDIN YAYINLARI

Final

B) 5

YI

A) 4

N
LA

3. Aşama

olmak üzere,

		 x ≤ k ≤ x

1. Aşama

2. Aşama

+

Buna göre, k ∈ Z

ve finale giden yolu göstermektedir.
1. Aşama

5 =1

AYDIN YAYINLARI

Zeynep’in elde ettiği motifin en büyük sütununda üst
üste 13 tane karalanmış kare bulunmaktadır.

Buna göre, Zeynep’in karaladığı toplam kare sayısı
kaçtır?
A) 78

28

B) 90

C) 91

D) 104

E) 105

Diğer sayfaya geçiniz.
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28. Ayşin AB iki basamaklı sayısından başlayıp ileriye

30. Moleküllerin temel yapı taşı atomlardır. Tam sayıların
temel yapı taşı ise “1” dir.

yıp geriye doğru yedişer yedişer saymaya başlıyorlar.

Aşağıdaki şekilde periyodik matematik tablosu veril-

Ayşin ve Bilgen sayma işlemi sırasında saydıkları al-

miştir. Bu tabloda “1” dışındaki sayılar, sadece çarp-

tıncı sayının aynı olduğunu fark ediyorlar.

ma ve toplama işlemi ile “1” rakamı kullanılarak elde

Buna göre, AB + CD toplamının kaç farklı değeri

edilmiştir. “1” rakamı ile yazılabilecek herhangi bir sayı

vardır?

kullanılmamıştır. (11, 111 ... vb.)

B) 19

C) 20

D) 21

E) 22

YA

YI

N
LA

A) 18

R
I

doğru, Bilgen ise CD iki basamaklı sayısından başla-

1
3

2

4

5

11 12
21

Salı

10

37 38

39

40

49 50 51 52 53 54

55 56 57–71 72 73

81 82 83 84 85 86
113 114 115 116 117 118

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

R
I

Örneğin; 6 sayısı

6 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 → 6 tane “1” kullanıldı.

N
LA

%50

9

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

AYDIN YAYINLARI

IN

D

AY
Pazartesi

%50

8

31 32 33 34 35 36

lik bir oranda yağmur yağma ihtimali olduğunu tahmin

= (1 + 1) . (1 + 1) + (1 + 1) → 6 tane “1” kullanıldı.
= (1 + 1) . (1 + 1 + 1) → 5 tane “1” kullanıldı.
bulunurken en az 5 tane “1” kullanılmıştır.

Çarşamba

YI

Buna göre, 31 sayısını elde etmek için kullanılan
“1” sayısı en az kaçtır?
%50

Perşembe

Cuma

A) 8

B) 10

C) 11

D) 12

E) 13

IN

%50

YA

%50

7

13 14 15 16 17 18

19 20

87 88 89–103 104 105 106

29. Bir meteoroloji uzmanı hafta içi beş gün boyunca %50
ediyor.

6

Buna göre, hafta içi boyunca yağmur yağmasının

D

birbirinden bağımsız olduğunu varsayarsak hafta
kaçtır?
A)

31
32

B)

AYDIN YAYINLARI

15
16

C)

29
32

AY

içi boyunca en az bir gün yağmur yağma olasılığı

D)

7
9

E)

25
32

29
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31. Ece, okul projesi için dikdörtgenler prizması şeklinde

33. Dik koordinat sisteminde y = – 3 x doğrusu üzerin-

ahşap bir kutu kullanacaktır. Bu kutu taban ayrıtı 12 cm

deki bir A noktası orijin etrafında pozitif yönde 30°

ve yüksekliği 10 cm olan bir kare dik prizmadır.

döndürülerek A' ve aynı nokta orijin etrafında negatif

Ece, kutunun yan yüzeyine aşağıdaki gibi iki tahta çu-

yönde 30° döndürülerek A'' noktası elde ediliyor.

buk yapıştıracaktır.

Buna göre, OA'A''  üçgenin alanı 12 3 br   ise A

2

noktasının apsisi ile ordinatının çarpımı kaçtır?

P

6

A) –12

A'

L
4
D

B'
C

12
A

R
I

C'

B

C) –12 3
E) –16 3

D) –24

YI

12

B) –8 3

N
LA

D'

Buna göre, kullanması gereken çubukların boyları

E) 30

D

R
I

D) 24

34. E ∈ [AB] ve F ∈ [AB] olmak üzere, EF çaplı yarım

N
LA

C) 20

AYDIN YAYINLARI

B) 18

IN

daireler, ABCD dikdörtgeninin içine aşağıdaki gibi çizilerek, boyanıyor. Bu işlem daire çapının bir ucu A veya

AY

bir ucu B, noktası oluncaya kadar tekrar ediliyor.
C

D

YA

YI

A) 16

YA

toplam en az kaç santimetredir?

32. Dik koordinat sisteminde A(2, 5), B(a, b) olmak üzere

A E

OAB üçgeninin ağırlık merkezi y = x doğrusu üzerin-

IN

de I. bölgededir.

F B

E

F

B noktasının orijine uzaklığı 15 birim ise AB doğru-

D

sunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
B) 5x + 2y – 20 = 0

C) 3x + 4y – 26 = 0		

D) 4x – 3y + 7 = 0

			

E) 2x – 5y + 21 = 0

AY

A) 3x + 2y – 16 = 0		

E

| |

| |

ABCD dikdörtgeninde AB = 16 cm, AD = 4 cm ve

dikdörtgenin içine çizilen dairenin çapı 8 santimetredir.
Buna göre, dikdörtgenin içinde boyalı olmayan
bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
A) 64 – 4π

B) 64 + π

D) 64 – 2π

AYDIN YAYINLARI

F

30

C) 32 – 8π

E) 32 + 4π

Diğer sayfaya geçiniz.
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35. ABCD karesinde, |KL| = 1 birim, |LC| = 2 birim ve

36. Aşağıdaki şekilde bir yüzme havuzunun zemin altında

%
%
%
m ( DKC ) = m ( CLB ) = m ( BMA ) = 90°

kalan bölümünün çizgi modeli verilmiştir.
Merdiven

olmak üzere, kare içinde üç üçgensel bölge boyalı ola-

P

N
LA

M






K




K



200 cm 





1

M



R 

150 cm



2

R
I

L

160 cm

Su dolu havuz

C



D



rak verilmiştir.

D

Havuzda yapılan ölçümler sonucu,

A

B

• [RD] ⊥ [DK], [DM] ⊥ [RK] ve [PK] ⊥ [RK] dir.

|RD| = 200 cm, |DK| = 150 cm ve |PK| = 160 cm dir.

•

siyle, alanı boyalı olmayan bölgenin alanına eşit olan

Buna göre, havuzun en derin noktasının su yüze-

B'E'F'L' karesi, A'B' ve E' doğrusal olacak şekilde aşa-

yine olan uzaklığı kaç santimetredir?

ğıdaki gibi yan yana yerleştiriliyor.

A) 360

B) 300

C) 280

A'

B'

37. "Yarıçapı r olan bir kürenin yüzey alanı A = 4πr2 ve
hacmi V =

açınımın içi doldurulup dikildikten sonra küre şeklinde-

E'

ki beyzbol topu elde edilir.

29

C) 2 7
E) 6

AY

D

IN

D)

26

YA

B)

3

πr formülü ile hesaplanır."
3
Şekilde bir beyzbol topunun açık hâli verilmiştir. Bu

Buna göre, |A'F'| kaç birimdir?
A) 5

4

YI

AY

D

F'

E) 240

N
LA

IN
L'

AYDIN YAYINLARI

C'

D'

D) 250

R
I

YA

YI

Alanı, boyalı bölgenin alanına eşit olan A'B'C'D' kare-

2

Açınımı verilen beyzbol topunun yüzey alanı 64π cm

olduğuna göre bu beyzbol topunun hacmi kaç
santimetreküptür?
A) 21π

AYDIN YAYINLARI

31

B) 24π

C)

64π
3

D) 32π

E)

256π
3

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Güneşli bir günde boyunun uzunluğu 1,2 metre olan

40. Bir kenarının uzunluğu 9 cm olan kare şeklindeki bir

Banu'nun gölgesinin uzunluğu 2 metre ve Ahmet'in

çerçevenin ağırlık merkezi O noktasıdır. Ağırlık mer-

gölgesinin uzunluğu 2,5 metre olarak ölçülmüştür.

kezi O noktası ile çakışacak şekilde düzgün altıgen
Çark döndürüldüğünde çerçevenin kenarlarına değ-





2m




 2,5 m




C

D








R
I

memektedir.

N
LA

1,2 m

şeklinde bir çark çerçeve üzerine monte edilmiştir.

Ahmet

Banu

O

Buna göre, Ahmet'in boyunun uzunluğu Banu'nun

A

B

9

E) 45

Çarkın bir kenarının uzunluğu santimetre cinsin-

39. Ali Bey dağ evinin eşkenar üçgen şeklindeki çatı katı-

IN

na aşağıdaki gibi kare şeklinde bir havalandırma penceresi ile pencereye ve çatının sınırlarına teğet olan

en çok kaç santimetrekaredir?
A) 12 3

B) 18 3
D) 27 3

C) 24 3

E) 36 3

AY

D

IN

YA

YI

AY

D

daire şeklinde bir aydınlatma penceresi yaptırmıştır.

den bir tam sayı olduğuna göre, çarkın yüzey alanı

R
I

D) 40

N
LA

C) 36

AYDIN YAYINLARI

B) 32

YA

A) 30

YI

boyunun uzunluğundan kaç santimetre fazladır?

Çatının bir kenar uzunluğu ve evin genişliği 6 metre olduğuna göre, daire şeklindeki pencerenin yarıçapı kaç metredir?
A) 4 3 – 3

B) 6 – 3 3

D) 9 – 3 3

AYDIN YAYINLARI

C) 3 3 + 1

E) 4 3 – 6
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1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15 - 20) alanlarına ait toplam soru sayısı 20’dir.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

2. Utku günlük hayatta karşılaştığı bazı olaylarda adez-

cam bardağı ağzı aşağıya bakacak biçimde Şekil I’deki

yon, bazı olaylarda kohezyon kuvvetlerinin baskın hal-

gibi suya daldırıyor.

de bulunabileceğini öğrendikten sonra;

R
I

1. Remzi, çok ince bir çubuğun ucuna perçinlediği hafif

I. Su yüzeyinde hızlıca koşan kertenkelelerin suya
batmamasında adezyon kuvvetleri baskındır.

N
LA

F1

F2

II. Ağaçların topraktaki suyu kökten yapraklara doğru taşımasında adezyon kuvvetleri baskındır.

Buna göre, Utku’nun yaptığı bu yorumlardan han-

Şekil II

YA

Şekil I

yorumlarını yapıyor.

K

gileri doğrudur?
A) Yalnız I

F büyüklüğünde kuvvet uygulamak zorunda kalıyor.

IN

1

Daha sonra bardağı Şekil II’deki gibi biraz daha aşağı

D

daldırdığında, bardağı tutmak için aşağı doğru F büyüklüğünde kuvvet uygulamak zorunda kalıyor.

2

B) Yalnız II

D) I ve III

AYDIN YAYINLARI

Remzi Şekil I’de bardağı tutabilmek için aşağı doğru

AY

Çubuğun ağırlığı ve hacmi önemsenmediğine
I. K noktasındaki basınç Şekil I’de Şekil II’dekinden

YA

büyüktür.

II. Bardağın içindeki havanın basıncı Şekil I’de 		
kuvvetinden küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

E) I, II ve III

AY

D) II ve III

C) I ve III

D

2

IN

Şekil II’dekinden büyüktür.
1

E) II ve III

YI

göre,

III. F kuvveti F

C) I ve II

R
I

Su

K

selmesi olayında adezyon kuvvetleri baskındır.

N
LA

Su

YI

III. Emme–basma tulumbalarda suyun boruda yük-

AYDIN YAYINLARI
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3. Zerrin şişirdiği lastik balonu saçlarına Şekil I’deki gibi

4. Bir arı, üzerinde bulunduğu çiçekten havalanarak önce

sürterek balonun K bölümünün negatif cins elektrikle

doğuya doğru 25 metre, ardından kuzeye 36 metre ve

yüklenmesini sağlıyor.

daha sonra batıya 73 metre uçarak şekildeki gibi kovanına ulaşıyor.

		
K –
–
–
–
–
–
–
–

N
LA

R
I

L

36 m
25 m

YI

Şekil I

73 m

Zerrin ardından balonun L bölümünü negatif elektrikle

YA

yüklü olduğunu bildiği elektroskoba Şekil II’deki gibi

–

–
–

–

–

– –
– –
– –
–
–
–

R
I

–

I. Arının ortalama sürati saniyede 1,2 metredir.
II. Arı 60 metre yer değiştirmiştir.

N
LA

L

ğine göre, uçuş süresince;

III. Arı ivmesiz hareket yapmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

YI

AY

D

IN

K –
––
–
–
–
––

Arının bu uçuşu esnasında toplam 50 saniye geçti-

AYDIN YAYINLARI

dokunduruyor.

E) I, II ve III

YA

D) II ve III

Şekil II

IN

Buna göre, Zerrin balonu elektroskoba dokundurduğunda elektroskobun yapraklarında;

D

I. Biraz kapanma

III. Biraz daha açılma

AY

II. Tamamen kapanma

değişikliklerinden hangileri gözlenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I veya III

AYDIN YAYINLARI

C) Yalnız III

E) I veya II veya III
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5. Laboratuvarda deney yapan Cengiz, başlangıçta farklı

7. Şekildeki düzlem aynaya X noktasından bakan bir

sıcaklıktaki X ve Y metallerini şekildeki gibi ısıca yalı-

gözlemci, A noktasındaki cismin görüntüsünü K nok-

tılmış ortamda birbirine temas ettiriyor.

tasında görmektedir.

A

R
I

Y

X ve Y cisimleri t anında ısıl dengeye ulaştığına

II. Cisimlerin iç enerjileri eşittir.
III. Cisimlerin ısıları eşittir.

YA

min görüntüsünü M noktasında görür.
II. Y noktasındaki bir gözlemci B noktasındaki cis-

C) I ve III

min görüntüsünü L noktasında görür.

III. X noktasındaki bir gözlemci B noktasındaki cis-

AYDIN YAYINLARI

E) I, II ve III

D

IN

D) II ve III

min görüntüsünü L noktasında görür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

Y

E) II ve III

YA

B yaylarına bağlı olarak şekildeki gibi durmaktadır.

B

IN

A

C) I ve II

YI

AY

D) I ve III

6. X ve Y mıknatısları yatay, sürtünmesiz düzlemde A ve

X

M

R
I

B) I ve II

Düzlem
ayna

I. Y noktasındaki bir gözlemci A noktasındaki cis-

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I

K

Buna göre,

YI

I. Cisimlerin sıcaklıkları eşittir.

L

X

N
LA

göre, 2t anında;

B

Y

N
LA

X

D

Yatay

I. A yayı uzamış durumdadır.
II. A yayı kısalmış durumdadır.
III. B yayı uzamış durumdadır.

8.

AY

Buna göre,

I. Aynı tür moleküllerden oluşan madde
II. Aynı tür atomlardan oluşan madde
III. Farklı tür atomlardan oluşan arı madde

yargılarından hangileri doğru olabilir?

Yukarıdakilerden hangileri kesinlikle bileşiktir?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I veya II

AYDIN YAYINLARI

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II veya III
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B) Yalnız III

C) I ve II

E) II ve III
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9.

Atom
No

11. l. Atom, molekül veya iyonların rastgele istiflenme-

Elektron Kütle Nötron
Sayısı
Sayısı
No

siyle .......................... oluşur.

X

11

–

23

–

II. .......................... amorf katılardan daha düzenlidir.

2+

–

10

24

–

III. .......................... yoğun fazda dipol dipol çekim

Z

–

12

–

12
2+

Yukarıda verilen tabloya göre, X, Y

kuvvetlerinin görüldüğü bir kristal türüdür.
Yukarıdaki cümlelerde bulunan boşlukları tamam-

ve Z tanecik-

R
I

lamak için getirilen uygun sözcükler aşağıdakiler-

leri ile ilgili olarak;

den hangisinde doğru verilmiştir?

2+

ve Z birbirinin izoelektroniğidir.

2+

ve Z birbirinin izobarıdır.

II. Y
III. Y

A) Yalnız I

YI

yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II

Kristal katı

Moleküler
kristal

B) Amorf katı

İyonik kristal

Kovalent
kristal

C) Kristal katı

Kovalent
kristal

İyonik kristal

D) Metalik
kristal

Kristal katı

Moleküler
kristal

E) İyonik kristal

Moleküler
kristal

Kovalent
kristal

AYDIN YAYINLARI

IN
D

YI
YA

3

bileşiği kovalent yapılıdır.

Buna göre, 4. periyotta bulunan X, Y ve Z element-

sulu çözeltileri için,

D

I. X elementi katı hâlde elektrik akımını iletir.

12. Potasyum hidroksit ve sülfürik asit bileşiklerinin

IN

leri ile ilgili;

lerden oluşan gaz olabilir.

AY

II. Y elementi oda koşullarında çift atomlu molekül-

B) Yalnız II

AYDIN YAYINLARI

2

II. Oda koşullarında 7 den küçük pH değerine sahip
III. Amfoter metallerle H gazı açığa çıkarma
2

yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III

I. CO gazı ile tepkime verme
olma

III. X ile Z nin oluşturduğu kararlı bileşik iyonik yapılıdır.

A) Yalnız I

lll

A) Amorf katı

AY
10. XY bileşiği iyonik yapılıdır.
YZ

ll

E) I, II ve III

YA

D) II ve III

C) I ve II

l

R
I

birbirinin izotonudur.

N
LA

2+

I. X ve Y

N
LA

Y

özelliklerinden hangileri ortak değildir?

C) I ve II

A) Yalnız I

E) I, II ve III

B) Yalnız II

D) II ve III
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C) I ve II
E) I, II ve III
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13.

Tek tür atom içerirler.

15. Aşağıdakilerden hangisi organik bileşiklere örnek

Bileşenleri arasında
sabit bir oran yoktur.

verilemez?
A) Riboz

II

I

B) Vitamin

KARIŞIMLAR

C) Amino asit

III

Sabit dış basınçta
belirli erime ve kaynama sıcaklıkları vardır.

D) Mineral

R
I

IV

Bileşenlerine
fiziksel yollarla
ayrıştırılamazlar.

N
LA

E) Gliserol

Yukarıdaki kavram haritasında, karışımların özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
B) I, II ve III

C) I, III ve IV

N
LA
YI

AY

D

IN

AYDIN YAYINLARI

R
I

E) I, II ve IV

YA

D) I ve IV

YI

A) I ve III

YA

14.

Y Z

X

IN

16. ATP molekülünün yapısı aşağıda gösterilmiştir.
I

VI

II

VII

III

IV

V

Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y ve Z ele-

D

mentleri ile ilgili;

AY

I. 1. iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki, Z > Y > X
şeklindedir.

Numaralandırılmış kısımlarla ilgili ifadelerden han-

gisi doğru değildir?
A) I numaralı yapı adenindir.

II. Atom yarıçapları arasındaki ilişki, X > Y > Z’dir.

B) II numaralı yapı bir karbonhidrat çeşitidir.

III. Elektron ilgisi en büyük olan Z’dir.

C) III numaralı yapı fosfat atomudur.

verilen yargılarından hangileri doğrudur?

D) IV ve V numaralı yapıların enerjisi yüksektir.

A) Yalnız I

E) VI numaralı yapı karbonhidratlarda VII numaralı

B) Yalnız II

D) II ve III
AYDIN YAYINLARI

C) I ve II

yapı ise lipitlerde bulunabilir.

E) I, II ve III
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17. Aşağıdakilerden hangisi canlı hücrelerde aktif ta-

20. Omurgalı olduğu bilinen K, L ve M canlılarının sahip

şıma ile hücre zarından taşınamaz?

olduğu özellikler tabloda gösterilmiştir.

A) Amino asit

Olgun alyuvarlarında
çekirdek
bulundurma

B) Glikoz
C) O

2

K

–

+

+

L

+

+

+

M

+

+

–

R
I

D) Tuz
E) İyonlar

İç döllenme Akciğere
gösterme sahip olma

N
LA

((+): özelliğin bulunduğunu; (–): özelliğin bulunmadı-

ğını gösterir.)

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?

YI

A) K, plasenta bulundurur.

YA

C) M, başkalaşım geçirir.
D) L’de ön üyeler kanat şeklini almıştır.

I. Kloroplast siyanobakterilerin, ökaryot organizma

2

terisinin ökaryot organizma ile birlikteliği sonucu

D

oluşmuştur.

III. Golgi, kemosentetik bir bakterinin insan ile mutu-

AYDIN YAYINLARI

IN

II. Mitokondri, O ’li solunum yapan mor sülfür bak-

R
I

E) K, L ve M’de kapalı kan dolaşımı gözlenir.

ile simbiyotik ilişki kurması sonucu oluşmuştur.

N
LA

18. Endosimbiyotik teoriye göre,

B) L’nin uzun kemiklerinin içi boştur.

AY

alist ilişkisi sonucu oluşmuştur.

B) I ve II

E) I, II ve III

AY

D

IN

D) II ve III

C) I ve III

YA

A) Yalnız II

YI

ifadelerinden hangileri doğrudur?

19. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerde kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz?
A) Döllenme			

B) Mutasyon

C) Transformasyon		

D) Transdüksiyon

E) Konjugasyon
AYDIN YAYINLARI
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Sınav bitti.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.
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IN

D

AY
N
LA

YI

YA

R
I

N
LA

YI

YA

R
I

IN

D

AY

TYT 2. KURUMSAL DENEME (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
TÜRKÇE TESTİ
1. A

2. D

3. C

4. C

5. E

6. E

7. A

8. E

9. E

10. D

11. E

12. E

13. E

14. E

15. D

16. E

17. C

18. C

19. D

20. C

21. A

22. E

23. E

24. C

25. A

26. B

27. C

28. C

29. C

30. E

31. D

32. D

33. C

34. A

35. A

36. D

37. A

38. B

39. E

40. A

SOSYAL BİLİMLER TESTİ
1. C

2. D

3. D

4. A

5. B

6. B

7. C

8. E

9. C

10. A 11. A 12. C 13. A 14. E 15. D 16. E 17. B 18. C 19. D 20. B

21. C 22. D 23. B 24. E 25. A

TEMEL MATEMATİK TESTİ
1. D

2. D

3. A

4. A

5. D

6. B

7. C

8. E

9. C

10. C 11. C 12. D 13. E 14. B 15. B 16. A 17. B 18. E 19. A 20. A

21. A 22. C 23. C 24. C 25. B 26. D 27. C 28. C 29. A 30. C 31. C 32. E 33. C 34. C 35. D 36. C 37. E 38. A 39. B 40. C

FEN BİLİMLERİ TESTİ
1. A

2. B

3. C

4. B

5. A

6. D

7. E

8. B

9. A

10. E 11. A 12. C 13. C 14. D 15. D 16. C 17. C 18. B 19. A 20. E

