R

I

A
IN

N

D

YI

AY

SOYADI

LA
R

T.C. KİMLİK NUMARASI
ADI

A
I

YA

YI

N
LA
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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.

2. (I) Yazar ele aldığı, ilgi duyduğu bir konunun izini sürer;

yış en çok yer kaplayan ikili neredeyse. Sürekli devin-

dillendirilenleri bulup çıkarır, sonra da kendi sözüne

gen, bitmeyecek bir serüven. Öykülerimde de bilinme-

getirir diyeceğini. (II) İşte onun asıl zekice buluşu bura-

R
I

1. Yazma evrenimde de kendi hayatımda da keşif ve ara-

yen sularda yüzmek istemediğini bilen bir karakterde,

da gelip okurunu yakalar. (III) O; düşü düşünceyle, aklı

kendini başkasına ait bir fotoğrafın içinde aramaya

zekâyla, bilgiyi imgeyle buluşturur. (IV) Yazdığı öykü

ve denemelerinin konusunu çoğunlukla okudukların-

N
LA

cesaret eden bir çocukta, salıncakta sallanmaktan

dan seçer. (V) Oradan aldığı esinle yaşam bilgisinden

girdabında, bazen de özgürlüğü seçmek yerine tutsak

de renkler katar ama bunlar sınırlıdır hatta belirleyicilik

olacağı evine, kafesine geri dönen bir kuşun seçimin-

bile taşımazlar.

de yer buldu bu arayış.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-

YI

öteye gidemeyen ve tek derdi gitmek olan bir adamın

Bu parçadaki altı çizili sözcüğün bu parçaya kattı-

de mecazlı bir söyleyiş yoktur?

YA

ğı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) Gelenekler, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaş-

D

C) Sanat, yerinde saymaz; sürekli hareket hâlindedir ki
doğası gereği böyle olmalıdır da.

N
LA

olan birçok sanatçıyı da etkilemiştir.

AYDIN YAYINLARI

IN

B) Benimsediği bunalım edebiyatı anlayışıyla çağdaşı

R
I

mayı başarmış kültürel miraslarımızdandır.

AY

D) Sanatın amacı, sanatseverde estetik haz uyandır-

YI

mak; ona derin yerlerde de yüzmeyi öğretmektir.

E) Etrafımızda gördüğümüz her şey sanata konu olabilir

3. Bir sözcük benzetme amacı güdülmeksizin ilgili oldu-

YA

çünkü sanat sınır tanımaz, onda sonsuzluk vardır.

ğu başka bir sözcük yerine kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya

IN

uygun bir kullanıma yer verilmemiştir?
A) Konferans salonundaki tüm gözler, perde arkasın-

AY

D

dan gelen sese odaklanmıştı.

B) Anlaşılıyor ki genç kalem, yazdığı her şeyi, sağlam
okuma kültürü üzerine inşa ediyor.
C) Geçen yılla kıyaslandığında denebilir ki bu yıl tarlalara bereket yağdı.
D) Cahit Sıtkı’yı okurken zihninizde dolaşan sözcük
ölüm değil yaşama sevinci olmalı.
E) Bu öyküde mekâna ait ayrıntılar, bir resimde olduğu kadar canlı.

AYDIN YAYINLARI

1

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
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Türkçe

4. Boston Dynamics mühendislerinin tasarlayıp geliştirdi-

6.

I. Üreme hücrelerimiz hariç kas hücrelerimizden

ği, dış tasarımı ve hareketleri itibarıyla bir köpeği andı-

deri hücrelerimize, kemik hücrelerimizden kök

ran hem otonom hareket etme yeteneğine sahip hem

hücrelerimize kadar bütün hücrelerin genetik ya-

de uzaktan kontrole açık olan robot Spot; merdivenleri

pısı aynıdır.

inip çıkıyor, kapıları açıp kapatıyor, engebeli araziler-

II. Genetik bir hastalık olan kas erimesinde hastadan alınan kök hücreler de aynı genetik bozuklu-

Bu cümleden

ğu taşıdığından hastaya yeniden nakledilen hüc-

R
I

de çok rahat bir şekilde ilerliyor.

reler kesin bir tedavi sunmayabilir.

I. Spot, Boston Dynamics mühendisleri tarafından
üretilmiştir.

N
LA

II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi söylenebilir?

II. Spot, öğrenmeye ve gelişmeye açık bir robot köpektir.

A) I. cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak ka-

III. Spot, kendi kendini yönetebilme özelliğine sahiptir.
yargılarından hangileri kesin olarak çıkarılabilir?

rumdan söz edilmektedir.

C) Yalnız II

C) I. cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir

E) I ve III

R
I

olumsuzluktan bahsedilmektedir.

E) I. cümledeki bilginin kök hücrelerde görülen hastalıklarda daha önemli olduğu örneklenmektedir.

YA

YI

AY

D

rumlarında önemsendiği dile getirilmektedir.

N
LA

AYDIN YAYINLARI

D) I. cümlede yapılan saptamanın yalnız hastalık du-

IN

D) Yalnız III

B) I. cümlede ifade edilen konuyla çelişen farklı bir du-

YI

B) I ve II

YA

A) Yalnız I

nıtlandığı gösterilmektedir.

5. Sanatçı, romancı ya da öykücü bir algılama sürecinden geçirerek, kişiliğinden süzerek yansıtır gerçeği

IN

bize; öyleyse yazınsal yapıtları irdeleyip değerlendirirken “----” gibi bir yargı yanılsama ürünüdür.
göre

II. Yaşananlara ayna tutuyor.

AY

I. Gerçeği değiştirmeden yansıtıyor.

D

Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına

III. Dünü anlatarak bugünü aydınlatıyor.
yargılarından hangileri getirilebilir?
A) Yalnız I

B) I ve II
D) Yalnız III

AYDIN YAYINLARI

C) Yalnız II
E) I, II ve III

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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I. Kitaplarla bir yıl olarak tanımladığı 2002 yılının

8. (I) Huzursuz bacak sendromu, bacaklarda rahatsızlık

her ayı okuduğu bir kitap üzerine görüşlerini pay-

hissi ile ortaya çıkan ve bazen ailevî özelliği de olan

laştığı “Okuma Günlüğü”nde “Okumak, sohbet et-

bir hastalıktır. (II) Sendromun görülme sıklığı ülkeden

mektir.” diyor Manguel. İyi okur olmak Manguel’e

ülkeye değişirken doğudan batıya doğru artış gösterir.

göre, önemli bir ölçüt. Edebiyat otoritelerinin ide-

(III) Hastalar genellikle yakınmalarını tam tarif edeme-

al okurunun karşısına iyi okur olmayı konumlan-

mekle birlikte bacaklarda karıncalanma, gerilme hissi,
ağrı ve uyuşmadan şikâyet ederler. (IV) Akşamüstü

R
I

dırıyor Manguel. İyi okur; antolojilerin, kütüphanelerin fihristlerinin kendisine sunduklarının ötesin-

ve gece yatarken bacaklar hareketsizken ortaya çıkan

bu yakınmalar, hasta kalkıp dolaştığında, bacaklarını

N
LA

de, çağrışım yöntemiyle bir kitaptan ötekine ge-

çen, kendi okuma düzenini kendi yaratan, okudu-

hareket ettirdiğinde veya hastaya masaj yapıldığında

ğu hikâyeyi yeniden yazacak potansiyele sahip

giderilir. (V) Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışma-

bir ikinci yazar Manguel’e göre.

larda huzursuz bacak sendromunun toplumda görülme sıklığının %3 civarında olduğu tespit edilmiştir.

YI

II. Bir yazar kendi yapıtı üzerine yorum yapmamalıdır yoksa bir roman yazmamış olur çünkü roman,

Bu parçada hakkında bilgi verilen “huzursuz bacak

yorumlar üreten bir makinedir. Ama bu erdem-

sendromu” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

den biri, bir romanın bir adı olması gerektiğidir.

A) I. cümlede bir tanım yapılmıştır.

IN

anahtardır. Böyle de olsa, yazarın yorum yapmaması imkânsız da kabul edilse hiçbir şey bir ro-

D

man yazarını, kendisinin düşünmediği, okurların
ona önerdiği okunuşlar keşfetmekten daha çok

B) II. cümlede saptamaya yer verilmiştir.
C) III. cümlede etkileri sıralanmıştır.

D) IV. cümlede bir genelleme yapılmıştır.

E) V. cümlede güncel bilgilere değinilmiştir.

AY

sevindiremez. Öyleyse yazar, yazdıktan sonra öl-

AYDIN YAYINLARI

Ne yazık ki bir yapıtın adı aslında yorumsal bir

R
I

yanlıştır?

YA

li amacın gerçekleştirilmesinde başlıca engeller-

N
LA

7.

YI

melidir, diyenlere hak vermeli.

Bu parçalar için

YA

I. Öznel yargılar
II. Doğrudan anlatım

A) Yalnız I

B) Yalnız II

E) I, II ve III

AY

D) II ve III

C) I ve III

D

numaralanmış kavramlardan hangileri ortaktır?

IN

III. Tanımlama

AYDIN YAYINLARI
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9. Yetişkin insanların çoğu günde ortalama 8 saat uyur-

11. Diyelim ki ıssız bir adada hayatta kalmayı da ateş yak-

ken bir baba ve oğlu var ki günde sadece 5 saat uyu-

mayı da başardınız ( ) Elinize kalem kâğıt alacak hâle
ve kıvama geldiğinizde geçmişte yazmayı istediğiniz
konuların buharlaştığını görecek ( )  kendi Robinson-

çalışmalar sonucunda her iki bireyde de var olan bir

luk koşulunuza sokulmayı deneyeceksiniz büyük ola-

genetik mutasyon tespit etmişler. Daha sonra bir grup

sılıkla. Orada karşınıza asıl soru çıkacak, bambaşka

farenin genleriyle oynayarak, az uyku ile yetinmenin

bir kılığa bürünerek ( ) Issız bir adadasınız, olası oku-

R
I

yorlar. Baba ve oğulunun çok az uykuyla yetinmeyi
nasıl başardığını merak eden araştırmacılar; yaptıkları

gerçekten de bu mutasyonla ilişkili olup olmadığını

runuz yok artık, her şeye karşın yazma gereksinmesi
duyuyor musunuz ( ) Gerçekten yazar olup olmadığı-

N
LA

belirlemek için deneyler yapmışlar. Sonuçta farelerin-

de tıpkı baba ve oğlu gibi az uyumaya başladıkları ve

nızı o adada tartacaksınız.

buna rağmen sağlıklarında hiç bir bozulma olmadığı

Bu parçada ayraçlarla (  ) belirtilen yerlere aşağı-

görülmüş.

dakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri

A) (:) (,) (.) (...)

II. Birden fazla ses olayı olan sözcük vardır.

B) (.) (;) (:) (?)

III. Birden fazla noktalama yanlışı yapılmıştır.

C) (.) (;) (.) (!)

yargılarından hangileri doğrudur?

D) (!) (,) (:) (?)

E) I, II ve III

YI

AY

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

N
LA

C) I ve II

D

D) II ve III

AYDIN YAYINLARI

B) Yalnız II

IN

A) Yalnız I

YA

I. Birden fazla yazım yanlışı yapılmıştır.

R
I

sırasıyla getirilmelidir?

YI

Bu parça ile ilgili olarak

YA

12. (I) Necip Fazıl, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın
hiç kuşku yok ki en dikkate değer isimlerinden biridir.
(II) Başta şiir olmak üzere edebiyatın birçok türünde
eserler kaleme alan sanatçı, kimi zaman da göz ardı

edilmek istenmiştir. (III) Ama o, özgün şiirini kurarak

IN

10. İki insan arasındaki bağın en önemli görevi şudur: İki-

döneminin şiir anlayışını şekillendirmiş, bir anlamda dönemine damgasını vurmuştur. (IV) Bugünlerde

Çünkü eğer ilgisizlik ve insanların yalnızlığın varlığını

daha çok muhtevasıyla öne çıkan Necip Fazıl şiiri, ses

kabul etmemesi, ilişkinin doğasında bulunuyorsa o za-

ve ritim özellikleri bakımından da hece şiirinin zirvesi-

AY

D

si de diğerinin yalnızlığının başında nöbet tutmalıdır.

man sevgi ve dostluk, yalnızlığa neden olur ve yalnız-

dir. (V) Yine bu şiir, sembolik dili öncelemesi ve Doğu

ca gerçek bağlar o derin yalnızlığa bir son verebilir.

Felsefesi açısından da üzerinde durulması gereken bir

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

şiirdir.

A) Ünsüz benzeşmesi

B) Ünlü düşmesi

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-

C) Kaynaştırma

D) Ünsüz türemesi

de yazım yanlışı yapılmıştır?

E) Ünsüz yumuşaması
AYDIN YAYINLARI

A) I
4

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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A

A
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13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı ya-

15. Dünya yeni yüzyılın eşiğindeyken Fransız resim sa-

pılmamıştır?

natı ilk modernist örneklerini Paul Cézanne ile verdi.

A) Edebiyatın; insanın düş gücü, özlemi, tutkuların-

Ressam, doğa ve manzara resimlerinde kullandığı ve

dan bağımsız olarak tekyönlü değerlendirilmesi

günden güne geliştirdiği tekniğiyle, uzamın betimlen-

imkânsızdır.

mesinde geleneksel temsiliyeti kırdı, modern sanatın
önünü açtı ve deneyselliğiyle birçok akımın doğması-

B) Klasikler diye adlandırdığımız başyapıtlar, bir nok-

na öncülük etti. Işık ve gölgenin, hacim ve kütle olu-

R
I

tada ölmezliklerini kanıtlamış nitelikli eserlerdir.

şumuna yol açtığını gören Cézanne, sergilerinde izle-

C) Alaaddin tepesi civarında yürüdükçe görecek, ge-

nimcilerle birlikte olsa da bazı sanat eleştirmenlerine

N
LA

zecek o kadar eser çıkıyor ki karşımıza; şehir, zenginliğiyle bizi büyülüyor.

göre hiçbir döneminde bir izlenimci olmamıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

D) Öğretici metinlerin yanısıra edebî metinler de kaleme almış hatta şiirleriyle adını duyurmuştur.

YI

E) Ocak ve Şubat aylarında âdeta bir kış bahçesine

A) Sıra sayı sıfatı

B) Fiilimsi

C) Edat

D) Birleşik fiil
E) Zamir

R
I
N
LA

AYDIN YAYINLARI

16. Polisiye romanın kendine has karakterlerinin başında

AY

D

IN

yülüyor.

YA

dönen bu muhteşem yer, insanları güzelliğiyle bü-

I
gelen Sherlock Holmes’un İngiliz insanı samimiyetinin

YI

coğrafyamızdaki sıcaklığa denk düşmesi ancak kelimeIII
II
ler sayesinde olurdu. Daha önce yaratıcısı tarafından di-

YA

14. (I) Kısa süreli belleğin kapasitesinin ne kadar az ol-

riltilen Sherlock şimdi bu topraklarda hem de Türk ya-

duğunu görmek çoğu insanı şaşırtır. (II) Mevcut araştırmalar ortalama kısa süreli belleğin belli bir anda en

zarların elinde yeniden dünyaya geliyor. Müthiş gözlem
IV
yeteneğini kullandığı büyüteç, ağzında piposu, kendine

fazla dört unsur tutabileceğine işaret eder. (III) Birine

IN

ezberlemesi için bir sözcük listesi verilirse sadece

dördünü hatırlaması beklenir. (IV) Uzun yıllar boyun-

özgü şapkasıyla Sherlock Holmes üçüncü kez doğuyor.

D

ca belleğin kapasitesi için “yedi” deniyordu. (V) Ancak

geçerli hatırlamaların ve deney yöntemlerinin yeniden

AY

değerlendirilmesi gerçek kapasitenin dört unsur olduğunu gösterdi.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) sıfat, sıfat, edat, zarf

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-

B) isim, sıfat, bağlaç, zarf

de fiilimsi yoktur?

C) isim, sıfat, edat, zarf

A) I

B) II

C) III

D) IV

D) sıfat, isim, edat, sıfat

E) V

E) sıfat, zamir, bağlaç, sıfat

AYDIN YAYINLARI
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17. Müziğin yeni yüzyılda insanın yaratıcılığına gerek duy-

19. Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve katkılarıyla baş-

madan üretileceği söylenebilir mi? Elektronik, müziği

I
latılan Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları sırasınII
da ihtişamlı bir yaşamın izlerini taşıdığı düşünülen bir

çoktan başkalaştırdı. “Klasik müzik esasen ölü repertuarla varlığını sürdürüyor.” diyorlar. Klasik müzik konserlerinin dinleyicileri, yaşlı kadınlar ve erkeklerle sı-

özel hamam keşfedildi. Keşfedilen yeni yapıyla 1500
III
yıl önceki mühendislik becerileri hakkında fikir edinilirIV
V
ken 400 metrekarelik alanla Roma İmparatorluğunun

nırlanmaya başladı. Gençler gitgide uzağa düştü. Öte

R
I

yandan, değil bugün, yirminci yüzyılda doğmuş büyük
bestecilerin sayısı bile birkaçı geçmiyor.

A) Niteleme sıfatı

B) İşaret sıfatı

C) Belgisiz sıfat

D) Sayı sıfatı

N
LA

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

kültürel varlığına da ışık tutuluyor.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım

eki almamıştır?

A) I

R
I
YI

YA

san Ali Toptaş, hem kullandığı dilin ahengiyle hem eşyazmış.

leşmiş olanları yıkmalısınız.

Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdaki-

B) Sanat var olmasaydı gerçeğin kabalığı dünyayı

IN

lerin hangisinde verilmiştir?

A) Özne-zarf tümleci-belirtisiz nesne-yüklem

D

C) Sanatçının kendi idealini anlattığı eseri, başkasının

AY

D) Bir sanat eseri yaratmak için eskinin tüm kurallarını

AYDIN YAYINLARI

B) Özne-belirtisiz nesne-yüklem
C) Özne-zarf tümleci-zarf tümleci-yüklem
D) Belirtisiz nesne-dolaylı tümleç-özne-yüklem

E) Hayat kimi zaman ruhunuzu yorduğunda sanat, o
güzel ruhunuzu güçlendirir.

E) V

siz zarafetiyle okurlarını büyüleyecek olan bir roman

A) Sanatta yeni bir şeyler yaratmak için öncelikle kök-

görmezden gelmelidir.

D) IV

20. Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Ha-

isim tamlamasından oluşmuştur?

hayal gücünü sınırlamamalıdır.

C) III

N
LA

IN
D
AY

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, sadece

katlanılmaz kılardı.

B) II

AYDIN YAYINLARI

YA

YI

E) Adlaşmış sıfat

E) Özne-dolaylı tümleç-belirtisiz nesne-yüklem

6

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
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Türkçe

22. (I) İnsanlar soruyor: “Dünyayı Vincent Van Gogh’un

ğin hareket yönünü etkilemektir. (II) Örneğin parazit bir

gözünden görmek nasıl olurdu?” (II) Bunu sorarken

mantar, bir karıncanın vücudunu işgal eder ve karınca-

sanatçının gerçek dünyayı da resimlerindeki gibi tür-

nın organlarıyla beslenmeye başlarken hayatî organla-

bülanslı, kıvrımlı, canlı ve iç içe renklerle gördüğünü

rına asla dokunmaz. (III) Ardından da karıncanın ağaca

düşünüyorlar. (III) Hollandalı sanatçının, kurşun ze-

tırmanmasına ve ağzıyla bir yaprağa tutunmasına ne-

hirlenmesi ve temporal lob epilepsisi sebebiyle görme

den olan kimyasallar salgılamaya başlar. (IV) Bu aşa-

sorunları yaşadığı doğru. (IV) Bizim deneyimlemek

R
I

21. (I) Parazitin kullandığı korkunç yöntemlerden biri böce-

madan sonra karıncanın vücudundan büyüyen mantar,

istediğimiz, dünyayı Van Gogh’un gözünden görmek
değil; resmettiği şekilde görmek. (V) Yeni bir film pro-

N
LA

sporlarla dolu kapsüllerini patlatarak bulaşıcı sporların
aşağıya düşmesini ve dağılmasını sağlar. (V) Karıncayı

jesi olan Loving Vincent, olağanüstü bir animasyonla
Van Gogh’un büyülü dünyasını bizlere sunacak.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-

rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

YI

ağaca tırmanmaya zorlayan mantar, böylelikle sporların
saçılma ve başka bir karıncaya bulaşma şansını arttırır.
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede yan cümle, temel cümlenin belirtisiz
nesnesi görevindedir.
B) II. cümlede birden fazla yan yargı bulunmaktadır.

B) II. cümlede tamlayanı sıfatla nitelenmiş belirtili isim

lanılmıştır.

D

D) IV. cümlede işaret sözcüğü, sıfat tamlamasında

D) IV. cümle nesnesi ortak sıralı cümledir.
E) V. cümle olumlu, basit cümledir.

AY

tamlayan görevindedir.

R
I

IN

C) III. cümlede tamlayanı düşmüş isim tamlaması kul-

C) III. cümle isim cümlesi ve birleşik cümledir.
AYDIN YAYINLARI

tamlaması vardır.

N
LA

nılmıştır.

YA

A) I. cümlede farklı türde tamlamalar bir arada kulla-

YI

E) V. cümlede tamlayanı ve tamlananı arasına söz-

AY

D

IN

YA

cükler girmiş isim tamlaması vardır.

AYDIN YAYINLARI
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
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Türkçe

23. (I) 1974 doğumlu Britanyalı sanatçı Stephen Wiltshire şe-

25. “Bir kitap asla sadece bir kitap değildir. Aklınıza gele-

hir panoramalarını, şehir manzaralarına sadece kısacık

bilecek her şeye dönüşebilir bir kitap. Ama en önemlisi

baktıktan sonra, en ince detaylarıyla belleğinden çiziyor.

şu ki kitap dosttur ve sizi asla terk etmez.” Bir çocuk ki-

(II) Wiltshire, otizmli bir sanatçı fakat ailesi ve iş arkadaş-

tabının tanıtımında yer alan ve aklımda yer edinen bu

ları sadece bir sanatçı olarak görülmesi gerektiğini üzeri-

ifadelere ben de katılıyorum. Doğrudur, bir kitap asla

ne basa basa vurguluyor. (III) Wiltshire’ın panoramaları

sadece kitaptan ibaret değildir ancak bu genellemeyi
her zaman, Polyanna misali, olumlu yorumlamak yan-

R
I

o kadar ayrıntılı ki şehirlerin mimarilerini çalışarak haftalar geçirdiğine yemin edebilirsiniz. (IV) Wiltshire’ın şehir

lıştır. Pek çok kitap, dıştan doğru görünmekle beraber
bunların bazıları oldukça içten pazarlıklı, hedef şaşırtı-

N
LA

manzaralarını ezberlemek için bir kez göz attığını öğrendiğinizde eserleri çok daha etkileyici bir boyut kazanıyor.

cı, gerçekleri perdeleyici hatta manipülatif olabiliyor.

(V) Bazen, helikopterle şehir üzerinde çok hızlı bir tur

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine

atıyor ve gördüklerini birkaç gün içinde kâğıda dökmüş

yer verilmemiştir?

YI

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-

D) IV

C) Karşılaştırma

D) Tanımlama

E) V

IN

24. Şair, şiire kendi söylemiyle girer. Başta söylemini kurdu mu yaşadığı zamanların hakkından gelmeyi başa-

D

rır. Nazım Hikmet, Behçet Necatigil, Cahit Külebi gibi
şairlerin daha ilk şiirlerinde şairlik çizgilerinin izlerine

R
I

C) III

B) Tartışma

E) Alıntı yapma

AYDIN YAYINLARI

B) II

A) I

YA

de anlatım bozukluğu vardır?

A) Örneklendirme

N
LA

oluyor.

26. Salâh Birsel kelime seçimleriyle meşhur. Birsel’in mizahçılığının en görünür tarafı bu. Birsel; argodan, eski

Söylem, şairin yalnızca sözcük seçimi, söz öbeklerini

metinlerden, halk dilinden kelimeler, tabirler, deyişler

biçimleme, şiirsel bildirim gibi yerleşmiş becerileriyle

bulup çıkarıyor; bunları imgesel dille, onlara kendi

YI

AY

rastlanması, söylemlerini iyi kurmalarına bağlıdır.

sınırlanmamalıdır. Şairin kendine özgü söylemi daha

YA

yüklediği “İşte bu Salâh Birsel!” diyebileceğiniz yeni

çok şiirindeki ses ve anlam kaynaşmasından anlaşı-

anlamlarla, bir tür özel sözlük yaratarak kullanıyor. İlk

lır. Ölçülü, uyaklı da olsa, bütün bunlardan yoksun da

defa Salâh Birsel okuyan bir okur belki yadırgayabi-

olsa iyi şair, şiirinin duygu-düşünce örgüsünü, bu ör-

lir, tökezleyebilir bu seçimler karşısında. Ama Birsel’i

okumayı sürdürdükçe bu durum aşılır.

gerçekleştiren bir şair için bir dönemden ya da başka

Bu parçadan hareketle Salah Birsel’in anlatımının

D

bir şairden etkilenme söz konusu olamaz.

IN

güyü şiirsel yaratı içinde biçimleyen sesi yaratır. Bunu

yoktur?

AY

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi

I. Özgünlük
II. Duruluk
III. Yalınlık

A) Konuyu örneklendirerek açıklama

anlatım ilkelerinden hangilerine uyduğu söylene-

B) Kanıları değiştirmeyi amaçlama

bilir?

C) Mecazlı söyleyişlerden yararlanma

A) I ve II

D) Tanım cümlelerine yer verme

B) Yalnız I
D) II ve III

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

E) Soyut bir kavramı somut bir kavramla anlatma
AYDIN YAYINLARI
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
TYT Deneme Sınavı - 3

Türkçe

27. “Başlangıçta sonsuz hükmü ile kaos varmış. Karanlık,

28. Tarihsel kahramanların “çağ açıp çağ kapattıklarına”

aydınlığa bir veda değil geçici olarak ışığın yokluğu-

inandırılmış olsak da bir kurgu kahramanın çağ açmış

na veya kesintiye uğramasına referansmış.” Yıllarca

olabileceği bize pek inandırıcı gelmez. (I) Oysa mah-

yazarlar ışık ve karanlık kavramlarının ayrımı ve zıt-

zun yüzlü şövalye Don Kişot’un açgözlü ve açıkgöz

lıkları konusunda metinlerinde farklı oyunlar kurdular.

silahtarı Sanço Panza modern çağın ilk habercisidir.

Romantikler ve varoluşçular, var olmanın esas anla-

(II) Modern çağ, idealist meczupların plansız ıslahat
dünyası değil realist açgözlülerin hesapçı hasat dün-

R
I

mını bütünlemesine ve bireyin iç özgürlüğünü kazanmasına yönelik olarak karanlığın önemini hep vurgu-

yasıdır. (III) Don Kişot eski çağın ideallerini yaşatmaya çabalayan, Sanço ise yeni, modern  çağın kapısını

N
LA

ladılar. Ruhumuzun tamamen iyileşmesi için karanlık

kurcalayan kişidir. (IV) Sanço, işler sarpa sardıkça

oradaki debelenmelerin ardından yükselmesi gerekti-

burjuva dünyasına yakışır realist önerilerle, yeni bir

ğini iddia ettiler. Gece ve karanlığı aynı anlamda kul-

dünyanın ayak seslerini işittirir. (V) Don Kişot’un ölü-

landılar. Edebiyatın sonsuzluğa açılan labirentlerinde

mün eşiğinde tam anlamıyla Sançolaşması boşuna

gece ve karanlığın farklı yorumları, yazarların hazine

değildir çünkü ömrü tükenen, yeni ve modern insana

YI

tünellerden geçmesi, uçurumların dibine ulaşması ve

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi

düşüncenin akışını bozmaktadır?

IN

A) Mecazlı söyleyişlere yer verme
B) Kanıları değiştirmeyi amaçlama

D

C) Örneklemeye başvurma

AY

D) Yinelemeye yer verme

B) II

C) III

D) IV

E) V

N
LA

A) I

AYDIN YAYINLARI

yoktur?

R
I

yol verecektir.

YA

sandıklarında sessizce dile geldi. Bu kavramları özgün
yorumlayanlardan biri de Jorge Luis Borges’tir.

E) Karşılaştırmadan yararlanma

YI

29. Satranç, iki kişi arasında, hanelere bölünmüş kare
bir tahta üzerinde, on altışardan 32 taşla oynanan bir

YA

oyundur. (I) Bazı salon ve kağıt oyunları gibi şansa

bağlı bir oyun olmayıp tamamen zekaya ve stratejiye

dayanır. (II) Bundan dolayı satranç, eskiden olduğu

IN

gibi bugün de ancak düşünmeyi, zihnini işletmeyi seven kimselerin zevk aldığı bir oyundur. (III) 64 küçük

AY

D

kareye bölünmüş olan satranç tahtasının 32 karesi

koyu renkli, 32 karesi de açık renklidir. (IV) Oyun taşları da siyahlar ve  beyazlar olmak üzere iki grup hâlinde
toplanmıştır. (V) Her grupta 1 şah, 1 vezir, 2 fil, 2 at,
2 kale, 8  piyon vardır. (VI) Oyun, karşı tarafın şahını
kaçamayacak duruma getirip esir etmeye dayanır.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II

AYDIN YAYINLARI
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B) III

C) IV

D) V

E) VI

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
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Türkçe

32. Metninizi tamamladıktan sonra biraz geri çekilin ve

bilginin nesnesi aynıdır. (II) Doğadır, insandır, toplum-

demlenmesini bekleyin. Bir zaman sonra, metninize

sal yaşamdır kısacası gerçekliktir. (III) Ama aradaki te-

biraz da yabancılaşarak dönüp baktığınızda kullandı-

mel fark sanatsal bilginin nesnesinin yapısı ile bilimsel

ğınız metafor ve alegoriler zihninizi tırmalıyorsa abart-

bilginin nesnesinin yapısı arasındadır. (IV) Bu ikincisi

mış, yazma anının kimi zaman taşkınlara sebep olan

yalınkattır, tek bir düzlem içindedir, kendi nesnelliği

coşkusuna kapılmışsınız demektir. Metafor, temsil

içinde tek bir anlamı vardır. (V) Birincisi ise çift kattır,

ettiği ögenin ancak ardına bir ışık aldığı zaman beli-

R
I

30. (I) Gerek sanatta gerekse bilimde yani her ikisinde de

tüm değerler için olduğu gibi iki düzlem arasında uza-

metni zenginleştirmek yerine söndürebilir. Oysa küçük

N
LA

nır.

ren gölgesi kadar olmalı. Aklınıza ilk gelen metaforlar,
gözlemlerle yakalayabileceğiniz, betimlemeye daya-

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinden

lı unsurlar hem özgün hem de çok lezzetli kılacaktır

toplumsal olan, maddi olanla manevi olan bir arada-

metni.

dır.” cümlesi getirilmelidir?

Bu parça aşağıdaki soruların hangisine verilmiş
bir yanıt olabilir?

E) V

A) Yazdıklarınızın yayımlanmaya hazır olduğuna yani
bittiğine nasıl emin olursunuz?

IN

B) Eserlerinizde bir şeylerin başka şeyleri temsil et-

D

31. I. Geçişin yanında edebi yapıtların üretimi, promosyonu ve dağıtımı kârlı bir teşebbüs hâline geldi.

AY

II. Fakat bu yüzyıl, bir yazarın yapıtlarını halka sata-

R
I

D) IV

mesi konusundaki dozu nasıl ayarlarsınız?

C) Metafor ve alegori kullanmak metnin anlaşılırlığını

N
LA

C) III

AYDIN YAYINLARI

B) II

YA

A) I

YI

sonra “Burada nesnel olanla öznel olan, doğal olanla

ne yönde etkiler?

D) Metafor kullanmanın yazara kazandırdıkları ve
kaybettirdikleri nelerdir?

E) Bir yazarın özgünlüğünü sağlayan unsurlar metafor

YI

rak geçinebilmesi anlamında moderndi.

ve alegori kullanması mıdır?

III. Bu değişimler edebiyatın biçimini olduğu kadar

YA

içeriğini de etkiledi, birçok estetik ve etik probleme yol açtı.

IV. On sekizinci yüzyıl İngiltere’si modern anlamda

IN

kitlesel bir izleyiciye sahip değildi.
V. Bu problemlerin birçoğu yeni değildi, bazılarının
on yedi ve on altıncı yüzyılda dahi derin kökleri

D

vardı.

AY

VI. Bu modernlikle aristokrasinin himayesinde olan
sınırlı izleyiciden potansiyeli yüksek sınırsız izleyiciye doğru geçiş yaşandı.

Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sondan ikinci
olur?
A) I

B) II

AYDIN YAYINLARI

C) III

D) V

E) VI
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A
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33. Shaw’a göre “Sanatlar içinde en önemlisi ve etkili-

34. Harper Lee’nin “Bülbülü Öldürmek” romanında da

si ise tiyatro yazarlığıdır. Çünkü telkin imkanı en çok

alçak gönüllülük, empati, çalışkanlık, güven, özgü-

olan sanat dalı tiyatrodur.” Yazar hemen hemen bütün

ven kazandırma, adalet, vicdan gibi değerlerin okura

oyunlarını bir veya birkaç fikri savunmak için bir araç

kazandırılması amaçlanmıştır. Bu değerler, romanın

olarak kullanmıştır. Genel olarak komedi yazarı olan

birçok cümlesinde okura sezdirilir. Romandaki baba

Shaw, seyirciyi sahneye bağlayabilmek için, güldür-

karakteri Atticus, insanları olduğu gibi kabul eden, onları yargılamayan, anlamaya çalışan, çocuklarına da

R
I

menin şart olduğunu da düşünmemiştir. Ama oyunlarında kendi güldürü yeteneğini gerektiği gibi kullan-

bunu öğreten bir insandır. O, nasıl iyi bir baba olunur,
nasıl iyi biri insan olunur sorularının cevabını göste-

N
LA

mıştır. Onun komedi yazış tarzı kendinden öncekilere
benzemez. Çünkü komedilerini bir gaye için yazar. Pi-

rir romanda. Atticus eğitime önem verir; gençliğinde
kazancını, kardeşinin eğitimine harcar, kendisi de bir

avukattır. Çocuklarıyla iletişim kurarken onlara yetiş-

normaldir. Oyun ilerledikçe kişiler konu gereği komik

kin bireylermiş gibi davranır, onlara karşı her zaman

durumlara düşerler. Shaw, Moliere gibi komik unsuru

kibar ve tarafsızdır.

kişinin yaradılışından veya herhangi bir eksikliğinden

Bu parçadaki altı çizili yargıya

YI

yeslerini konusuna uygun kuruluşlarla geliştirir. Oyunların başkişileri Moliere’nin başkişilerinin tersine önce

I. Bu eve ayak basan herkes arkadaşındır senin,

A) Tiyatronun farklı türlerinde ürünler ortaya koymuş-

D

tur.

B) Tiyatroyu, insanları etkileme özelliğinden dolayı di-

daha duymayayım! Cunninghamlar’dan daha iyi
AYDIN YAYINLARI

IN

ğıdakilerden hangisi söylenemez?

R
I

onların yemek yiyişi üzerine bir şey söylediğini bir

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı için aşa-

halde olabilirsiniz ama bu size onları küçük görme hakkı vermez.

N
LA

le çatışmasından alır.

YA

almaz. Cemiyet karşısındaki tutumundan, öteki kişiler-

II. Basit bir sırrı öğrenirsen her türlü insanla anlaşman kolaylaşır, Scout. Bir insanı anlayabilmek
için, o insanın baktığı açıdan bakmayı becerebil-

AY

ğer sanatlardan üstün görmektedir.

melisin.

YI

C) Tiyatro ile insanları güldürürken düşündürmeyi de

III. Halamı uyandırmamak için eve sessizce girmiş-

amaçlamıştır.

tik. Atticus, arabanın motorunu araba yolunda ka-

YA

D) Mizahi ögelerin oluşmasında toplumsal değil birey-

patmış, vitesi boşa alarak garaja girmişti; eve ar-

sel özelliklerden yararlanmıştır.

ka kapıdan girdik ve hiç konuşmadan odalarımı-

E) Komedi yazarlığındaki farklılığını, bu tiyatro türünü

za çekildik.

IN

bir amaç uğruna yazmasıyla kazanmıştır.

IV. Bir daha senin için acaba ne yapacak diye kaygı-

AY

D

lanmayacağım oğlum, sen ne yapacağını her zaman bilirsin.

V. Jem’le ufak bir sorun yüzünden kavga ettiğimizde Atticus olayı sadece Jem’den dinlemekle yetinmez, benden de dinlemek ister.
parçalarından hangisi örnek gösterilemez?
A) I

AYDIN YAYINLARI
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B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
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35. Romanlarımın iç yapılarının ya da dünyalarının birbir-

36. Türk öykücülüğünde köy, tabiat olarak bozulmamışlı-

lerine pek benzememelerine dikkat ederim. Biçimsel

ğı, güzelliği ama daha çok toplumsal hayat olarak geri

yönden bir yenilik getirebilir miyim bilmiyorum ama bir

kalmışlığıyla çizilmiştir. Belli bir dönem ideolojik ilginin

romana başlayabilmek için her şeyden önce biçimini,

muhatabı olmuş, toplumcu edebiyatın konusu olarak

onda kendi yaklaşımımı bulmaya çalıştığımı her de-

değerlendirilmiştir. Böyleyken Samim Kocagöz’ün

fasında yeniden görmüşümdür. Araştırmaya dayalı

köyü anlattığı öykülerde bildik köy yaklaşımının istismar boyutu görülmez. Keskin didaktik göndermeler

R
I

romanlar yazdığımı da en başından beri görebiliyorum, bu yönde yaptığım okumalar beni kimi kez roman

yapmak yerine olay ve insan üzerinde durur. Köylülere, çağdaşı pek çok yazar gibi hizaya getirilmesi ge-

N
LA

yazmak kadar mutlu eder. Mesela şu sıralar 1920’lerin
ortalarında başlayan bir roman yazıyorum ve yaptığım

reken, aydınlatılmaya muhtaç cahiller olarak değil çö-

okumaların onu en sonunda panoramik bir dünyaya

zülmesi gereken sorunlarla etrafı kuşatılmış, açmaza

çevireceğine duyduğum inanç beni şevklendiriyor. Si-

itilmiş insanlar olarak bakmıştır.

yaset, toplum, gündelik hayat, edebiyat ya da sanatın

Bu parçadan hareketle, Samim Kocagöz için

YI

kendisi. Her birine yönelik dikkat, romanlarıma doğru-

I. İnsanları gözlem ve tanıklıklarından yola çıkarak

dan ya da dolaylı biçimde sızıyordur.

anlatmıştır.

YA

Düşüncelerini böyle ifade eden bir yazarla ilgili

II. Öykücülüğünü didaktik yaklaşımlarla gölgeleme-

I. Yaratıcı olmaya ve tekrara düşmemeye özen gös-

önemser.

D

III. Roman yazma sürecinden keyif almaktadır.

A) Yalnız I

B) I ve II

R
I

yargılarından hangileri söylenemez?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) Yalnız II

C) Yalnız II

C) II ve III

E) Yalnız III

E) I ve III

AY

D

IN

YA

D) II ve III

değerlendirmiştir.

YI

AY

yargılarından hangileri doğrudur?

III. Köylüyü, çağdaşı yazarlardan farklı bir bakışla

N
LA

IN

II. Neyi anlattığını, nasıl anlattığından daha fazla

miştir.
AYDIN YAYINLARI

terir.
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37. “Huzur”un yapısında açıkça görülen bir gidişat var:

38. Oğuz Atay tek öykü kitabı olan “Korkuyu Beklerken”de,

Roman eskiyi yeniden kurmaya ve yerli olanı bulma-

romanlarında yaptığı gibi, ağırlıklı olarak yabancılaşma, umutsuzluk, uyumsuzluk, bunaltı konularını işler.

dışı olan Suat’ın karanlık ve cazip çağrısıyla son bu-

Susturulmuş, bastırılmış duyguların dış dünyanın ger-

lur. “Huzur”un ilk sayfalarına İhsan’ın etrafına yaydığı

çekliğiyle aynı yerde olmamasından kaynaklanan has-

“yıkım psikolojisi” hâkimdir. İhsan hasta yatağındadır

talıklı hâller öykülerin ana temasıdır. Hem kendisiyle

ve etrafına kendi hastalığından bir koza örmüştür. Bu

hem çevresiyle çatışma yaşayan kahramanlar, toplum

R
I

ya çalışan İhsan’ın ağır varlığıyla başlar ve gelenek

esnada savaş ihtimali de sayfalar üzerinde gezinmek-

tarafından dışlanmışlık duygusuyla içine kapanır ve
âdeta kendi iç sürgününü yaşar. Paranoya, ruhsal yol-

N
LA

tedir: “Herkes yarını, büyük kıyameti düşünüyordu.”
Bu kıyamet ihtimali karşısında İhsan kendi tarihini kur-

culuk, şizofreni, karabasanlarla geçen günler... Bu kıstırılmışlık duygusuyla savunma mekanizmalarını harekete geçiren birey, doğru ve yanlışları da toplumdan

ise yıkımı kucaklamak, devam zincirini kırmak, haya-

ve yönetimden bağımsız olarak bizzat kendisi tespit

tın kötü yüzüne bakmak ve bir felaket sonrası “yeni

eder. Gelişen ağır mutsuzluk duygusuyla gelecek kay-

insan”ı kurmaktan yanadır.

gısı ve paniği birleşince toplum içinde hastalıklı bir tip

YI

tarma ihtiyacı içindedir, bir devrim ya da yıkım ihtimali

karşısında geçmişi muhafaza etmeye yönelir. Suat

olarak sivrilir. Ayrıca onun için bu olumsuz ortamdan

şileriyle ilgili

hiçbir çıkış yolu da yoktur.

II. Suat, modernitenin ve yeni hayatın savunucusudur.

D

III. Roman, yeni yaşamın eskiyi alt etmesiyle çözüme

AY

kavuşur.

AYDIN YAYINLARI

IN

mektedir.

II. Öykü ve romanlarına iç hesaplaşmalarını yansıtmıştır.

latırken mizahî ögeler kullanmıştır.

C) Yalnız II

yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle çı-

E) I, II ve III

karılabilir?

YA

D) II ve III

rın üzerinde durmuştur.

YI

B) I ve II

I. Farklı türdeki eserlerinde çoğunlukla aynı konula-

III. Öykü kişilerini bunalıma sürükleyen durumları an-

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

A) Yalnız I

R
I

Bu parçadan hareketle Oğuz Atay ile ilgili

I. İhsan, geleneği ve geleneksel yaşamı temsil et-

N
LA

YA

Bu parçadan hareketle “Huzur” romanı ve roman ki-

A) Yalnız I

B) I ve II

E) I, II ve III

AY

D

IN

D) II ve III

C) Yalnız III

AYDIN YAYINLARI
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39. Sanatçı kime denir, kimdir sanatçı? Sanatçı, sanatı

40. I. Dünyaca ünlü “Harry Potter” dizisinin yazarı J.K.

gerçek anlamda özümseyen, önemseyen; sanatı ken-

Rowling, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünenlerden. 1990’larda bir yolculuk esnasında treni gecikince aklına düşen bir fikirden yedi kitap-

taşıyan, kendini aşan kişidir. Sanatçı, karşılık bekle-

lık, dünya çapında milyonlarca okura ulaşmayı

meden sürekli kendisinden verendir. Yüzyıllar önce-

başaran bir dizi yaratmayı başaran Rowling, beş

sinden yüzyıllar sonrasına seslenebilendir. Toplumla-

yıl boyunca “Harry Potter”ın her detayını kurgula-

R
I

di kişiliğinde eriterek güzel şeylere dönüştüren, dönüştürebilen, “insan olmak” bilincini en üst düzeyde tutan,

rın üstündedir. Hiçbir ülkenin vatandaşı değil, dünya

mış: Muggle’larla büyücülerin ilişkisi, Hogwarts’ta

N
LA

vatandaşıdır. Sanatçı, herkesin duyduğunu, herkesin
gördüğünü, herkesin hissettiğini, herkesin düşündü-

eğitimin nasıl olduğu, sihrin gündelik hayattaki ro-

lü ve daha nicesi.

II. Gerilim türü deyince akla ilk gelen isimlerden
Stephen King metnin iskeletini çıkarmaktan ola-

yorumlayan, farklı şekilde yansıtandır; duyulmayanı

bildiğince uzak duranlardan. Masa başına otur-

duyan, görülmeyeni gören, olmayanı bulandır.

madan önce neredeyse hiçbir şey bilmediğini

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sanatçı-

söyleyen yazar şöyle diyor. “Öncelikle bütün ma-

nın tanımlayıcı unsurlarından biri değildir?

kul önlemleri alsanız, dikkatli planlamalar yap-

A) Evrensel olma

sanız bile hayatlarımızın önceden belirlenmiş bir

D

D) Fedakâr olma

AY

E) Yönlendirici olma

güsüyle evrenin kendiliğindenliği bir arada var
olamaz.”

N
LA

IN

C) Yenilikçi olma

R
I

olay örgüsü yok. İkincisi, planlanmış bir olay örAYDIN YAYINLARI

B) Kalıcı olma

YA

YI

ğünü; farklı şekilde duyan, farklı şekilde gören, farklı
şekilde hisseden, farklı şekilde düşünen, farklı şekilde

Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini

YI

göstermektedirler.

B) İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüşün olduğunu

YA

vurgulamaktadırlar.

C) Aynı konuya ilişkin farklı düşünceleri aktarmaktadırlar.

IN

D) Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler
E) Farklı üslûplar kullansalar da konuyu benzer nedenlerle açıklamaktadırlar.

AY

D

sunmaktadırlar.

AYDIN YAYINLARI
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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. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde, Doğu Akdeniz'in en

R
I

1. Tarih biliminin önemli özelliklerinden biri de olaylar
karşısında objektif bir tutum sergilenmesi gerekliliği-

Venediklilerle girişilen mücadelenin sonucunda siyasi

N
LA

dir.

büyük donanmasına ve ticaret filosuna sahip gücü olan

ve askeri üstünlük kabul ettirilse de yapılan antlaşmada Venedik'e, İstanbul'da elçi bulundurma ve Osmanlı

I. Olayları, kendi akıl süzgecinden geçirerek açıkla-

karasularında ticaret yapma hakkı tanınmıştır.

Fatih Sultan Mehmet'in böyle bir politika izlemesi-

YI

II. Her iki tarafın kaynaklarından yararlanması,

nin amaçları arasında;

III. Milli bir aidiyet duygusuyla hareket etmesi

I. Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulabilecek bir

YA

yaklaşımlarından hangilerini benimsemesi onun,

Haçlı İttifakı'na, Venedik'in katılmasını engelle-

objektif bir tavır sergilediğine kanıt gösterilebilir?
B) Yalnız II

E) I, II ve III

II. Akdeniz ticaretinin olumsuz etkilenmesini önlemek

III. İtalya'da girişeceği fetih hareketlerine ortam hazırlamak

düşüncelerinden hangilerinin yer aldığı söylene-

AY

D

IN

D) II ve III

mek

C) I ve II
AYDIN YAYINLARI

A) Yalnız I

R
I

ması,

N
LA

Bir tarihçinin;

YI

mez?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

YA

E) II ve III

4. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık sürecinde alınan

2. Türkiye Selçuklu Devleti, doğudan gelen Türkmen aşiretlerini, Alp ve gazileri batıda Bizans sınırındaki boş
arazilere yerleştirmiştir.

C) Yalnız III

I. Kuvayimilliye'yi etkin, milli iradeyi egemen kılmak

IN

esastır.

Türkiye Selçuklu Devleti'nin böyle bir politika izle-

II. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı

D

mesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangi-

AY

sinin yer aldığı söylenemez?
A) İskân politikası ile bölgeyi şenlendirmek

kurtaracaktır.

III. TBMM'nin üstünde hiçbir güç, mevki ve makam
yoktur.

B) Devlet yönetiminde Türkmenlerden faydalanmak

kararlardan hangileri, ileride ulusal egemenliğe

C) Bizans sınırında güvenliği sağlamak

dayanan bir yönetim biçiminin benimsenebileceğine kanıt olarak gösterilebilir?

D) Türkmenlere yurt bulmak

A) Yalnız I

E) Cihat ve gaza düşüncesiyle hareket eden topluluk-

D) II ve III

lardan yararlanmak
AYDIN YAYINLARI
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C) I ve II

E) I, II ve III
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5. Kutsal Roma–Germen İmparatoru, Almanya'daki

7. Göç ile nüfusu artış gösteren şehirlerde göçe neden

prensleri tamamen kendisine bağlamak amacıyla

olan faktörlere çekici faktörler denir.

Katolik Kilisesi'ni, prenslere karşı bir baskı aracı olarak kullanmıştır. Bu gelişme üzerine Alman prensleri

Aşağıdakilerden hangisi göçe neden olan çekici
faktörler arasında gösterilemez?

o sıralarda Katolik Kilisesi'ne karşı mücadele veren

A) İş istihdam alanlarının geniş olması

Protestanları destekleyerek bu yeni mezhebi benim-

B) Eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinin gelişmiş olması

R
I

semişlerdir.

C) Altyapı hizmetlerinin gelişmiş olması

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine

D) Konut açığının fazla olması

N
LA

ulaşılamaz?

E) Ticaretin gelişmiş olması

A) Almanya'da mezhep birliği bozulmuştur.

B) Din, siyasetin bir aracı olarak kullanılmıştır.

8. Erzurum, Kars ve Ardahan illerinin arazilerinde eğim

C) Siyasi rekabet, protestanlık mezhebine güç kazan-

değerlerinin az, ortalama yükseltinin fazla olmasında
- - - - önemli ölçüde etkili olurken, bölgedeki vadilerin
dar ve derin olmasında ---- önemli paya sahiptir.

YI

D) Protestanlık, Avrupa'da  en yaygın mezhep hâline

YA

gelmiştir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

E) Katolik Kilisesi'nin düşünceleri tüm toplum tarafın-

A) kırılma – volkanizma

dan benimsenmemiştir.

N
LA

C) epirojenez – akarsular
D) sel suları – kırılma

E) akarsular – ana kaya

YI

AY

D

IN

AYDIN YAYINLARI

B) ana kaya – sel suları

9. Aşağıdaki haritada sanayinin geliştiği bölgeler mavi

6. Aşağıdaki   haritada bazı alanlar numaralandırılarak

renk ile gösterilmiştir.

YA

koyu renkle gösterilmiştir.
II

III

IV

I

IN

III

R
I

dırmıştır.

V

D

III

ziksel çözünmenin fazlalığına bağlı olarak rüzgar

A) Amerika Birleşik Devletleri

aşındırma etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir?

B) İngiltere

AY

Bu alanların hangisinde günlük sıcaklık farkı ve fi-

Bu bölgelerin içinde aşağıdaki ülkelerden hangisinin yer aldığı söylenemez?

A) I

B) II

C) III

D) IV

C) Hindistan

E) V

D) Çin Halk Cumhuriyeti
E) Arjantin
AYDIN YAYINLARI
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10. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak

12. İslam felsefesinde Yunan tarzında felsefe yapan ve

gösterilmiştir.

bilgeliği hikmet yerine felasefe kavramıyla adlandıran
filozoflar daha çok Meşşai felsefe adı verilen akımın

I

II

temsilcileri olmuştur. Bu filozoflar aklı temele alan, bil-

V

giyi arayan ve felsefi düşüncenin tüm araçların kullan-

IV

mış olan kişilerdir.

R
I

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi parçada sözü

III

edilen filozoflardan biri değildir?

N
LA

A) Farabi

Bu alanlardan hangisinde yer altı ve yer üstü sula-

B) Gazali

D) İbn Rüşd

C) İbn Sina

E) Kindî

rının etkisiyle oluşmuş karstik yer şekillerine rastlanma ihtimali daha yüksektir?
D) IV

E) V

D

ve sonrasız idealar olduğu ve dış dünyadaki tekil var-

R
I
13. 18. yüzyıl filozoflarından Hume, bütün yasaların zorunluluklarını sırf onlara alışılmış olmasından aldıkları
kanısındaydı. Örneğin, iki kere ikinin dört ettiğini çok
sık gördüğümüzde öyle olmasına alışırız. Ya da bel-

de çerçevesini çizmiştir. Platon’un sisteminde bu te-

li bir sıcaklığa ulaşan suyun kaynamaya başladığına

mel görüşle çelişen bir görüşe rastlanamaz.

ilişkin önceki deneyimlerimizin yarattığı alışkanlıklar

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi parçadaki id-

YI

leri iddiası, onun diğer felsefi alanlardaki görüşlerinin

YA

AY

lıkların bu idealardan pay almak yoluyla var olabildik-

N
LA

IN

11. Platon’un İdealar Kuramı, yani asıl varlıkların öncesiz

AYDIN YAYINLARI

C) III

YI

B) II

YA

A) I

kaynama konusunda bir yasaya ulaşmamıza neden

olur. Alışkanlık ikinci bir doğa haline gelir. İnsan alış-

diayı örneklemez?

mış olduğundan başka türlü düşünemez artık.

A) Duyusal dünya idealar dünyasının taklidi olduğuna

Parçadaki açıklamayı da dikkate alarak, Hume’un,

IN

göre sanat da taklitin taklitidir.

“alışkanlık” kavramıyla aşağıdakilerden hangisini

B) Bu dünyada iyi diye nitelenen tüm eylemler “iyi

D

ideası”ndan kaynaklanır.

AY

C) Bilme eylemi ideaların hatırlanmasının sonucudur.

temellendirdiği düşünülmelidir?
A) Nedensellik ilkesinin kaynağını

D) Devlet makro insan, insan mikro devlettir.

B) Bilimsel yasaların geçerliliği

E) Tekil varlıklar tümellerin kopyasından başka bir şey

C) Bilginin nasıl kullanılması gerektiğini

değildir.

D) Evrende bir amaçlılığın olduğunu
E) Doğaya egemen olmanın yolunu

AYDIN YAYINLARI
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14. Nietzsche bir 19. yüzyıl filozofu olmasına karşın görüşle-

16. Suyun olmadığı, kullanılamadığı ya da suya yaklaşıla-

ri 20. yüzyılda etki yaratmış bir düşünürdür. Nietzcsche,

mayan durumlarda namaz abdesti ve boy abdestinin
yerine kullanılabilen toprak veya toprak cinsi bir şeyle
yapılan temizlik türüdür. Suyun kullanılması veya en-

ta iyi gizlenmiş bir “güç” isteminden kaynaklandığını

gelin kalkması ile geçerliliği ortadan kalkar. Yapılışın-

saptamıştır. Bizim ahlak dediğimiz, onunsa “köle ah-

da, eller toprağa değdirilerek yüz ve kollar mesh edilir.

lakı”  diye adlandırdığı şey, Nietzsche’ye göre insanı

Özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

R
I

ahlaka uygun davranma güdüsünün insanın doğasındaki iyilikten değil bilakis kişisel çıkardan ve hat-

boyunduruk altında tutan bir zincirdir; ahlak sayesinde

A) Namaz

N
LA

zayıflar güçlülerden korunur ve aynı zamanda kontrol
altında tutulur.

B) Gusül

D) Zekat

C) Teyemmüm
E) Taharet

Nietzsche’nin insan doğası konusundaki fikirleri,
aşağıdaki akımlardan hangisinin görüşlerine yaB) Hedonizm

D

YI

AY

N
LA

AYDIN YAYINLARI

R
I

E) Utilitarizm

IN

D) Kinizm

C) Anarşizm

YA

A) Egoizm

YI

kındır?

17. Bir gün sahabelerden biri Hz. Muhammed (s.a.v.)’e

ğu belirlemiş olan çok sayıda filozof içerir. Mutluluğu

gelip “Ya Resûlallah! Bana İslam’ı öylesine anlat ki,

YA

15. Felsefe tarihi, ahlaki eylemin amacı olarak mutlulu-

onu bir daha senden başkasına sorma ihtiyacı hisset-

ahlak felsefesinden çıkarmış olan kişi Kant’tır. Kant’a

meyeyim.” deyince Hz. Peygamber de; “Allah’a iman

göre ahlaki bilinç, akıl sahibi bir varlık olarak insanın

et ve dosdoğru ol.” buyurmuştur.

şına bağlıdır. Buna karşın mutluluk ancak ve ancak

Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden

insanın istek, heves ve eğilimlerinin tatmininden duy-

hangisidir ?

D

IN

arzu ve eğilimleri üzerinde yükselen kendini kavrayı-

duğu memnuniyetin toplamıdır.

AY

Buna göre, mutluluğu ahlaki eylem kavrayışından

çıkaran Kant’ın, mutluluk yerine aşağıdaki kavB) Fayda
D) Sezgi

AYDIN YAYINLARI

B) İnanan bir insanın asla kötülük yapmayacağı
C) İnsanların İslam’ı tanımaya ihtiyacı olduğu

ramlardan hangisini yerleştirdiği söylenebilir?
A) İnanç

A) İslam’ın temelinde Allah inancı olduğu

D) Kötülük yapan birinin İslam’ı seçemeyeceği

C) Ödev

E) İslam dininde iman ve amelin bütünlük oluşturduğu

E) Haz

18
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18. Deizm, Latincede tanrı anlamında kullanılan “deus”

20. “İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar;

kelimesinden türemiştir. Teizmle aynı sözlük anlamı-

Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in

na sahiptir. Fakat deizm, tanrının varlığına inanmakla

O’nun elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekat

birlikte zamanla tanrının yaratma dışındaki sıfatlarını

vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır.” (Hadis-i Şerif)

reddeden düşüncenin adı olmuştur. Bu düşünceye sa-

Bu paragraftan hareketle;

hip kişilere de “deist” denir.

I. Namaz

R
I

Bu parçadan hareketle aşağıda verilen deizm ile

II. Oruç

ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?

III. Hac

N
LA

A) Deistler, tanrının varlığını ve âlemin yaratıcısı olduğunu kabul ederler.

IV. Zekat

B) Deistlere göre kâinat; tanrı tarafından tasarlanan,
hareketi başlatılan fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir
bütünlük olarak kabul edilmektedir.

verilen ibadetlerden hangisi  hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler sınıfına girer ?

YI

A)  I, II ve III

YA

C) Deistlerin bazıları, dünyayı yaratan ama dünyada
olup bitenle ilgilenmeyen bir tanrıya inanır.

B)  Yalnız III

D)  II ve IV

C)  I ve II

E)  I, III ve IV

AYDIN YAYINLARI

AY

19. Sufilere göre tasavvuf, Allah ve Resulü’nün ahlakıyla

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

N
LA

D

IN

E) Bir kısım deistler, tanrının insana müdahalesi olduğunu ama ölümden sonra bir hayatın yani ahiretin
olmadığını savunurken bir kısmı ise sadece aklın
onayından geçen bir dine “evet” demektedir.

R
I

D) Deistlerin bazıları dinin getirdiği hesap günü , mahşer, mizan gibi olayları kabul eder.

sini yasal olarak almak zorunda olmayan veya
farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

21. İnsandaki tinsel yan, onun bedensel yanıyla içi içedir.

YI

ahlaklanmaktır. Tasavvuf döneminin önemli isimlerin-

Beyindeki en küçük bir rahatsızlık en büyük dahinin

ne birtakım merasimler ne de bir bilgi yığınıdır; aksine

düşünüşünü felç etmeye yeter; yarım litre alkol, en in-

YA

den Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî’ye (ö. 908) göre, tasavvuf

celmiş şairi bile vahşi bir hayvana çevirebilir. Ama bir

tasavvuf yalnızca ahlaktır.

yandan da, fizyolojik süreçleriyle birlikte beden, hatta

Buradan hareketle tasavvuf ile ilgili;

hayvansal, güdüsel yaşam tinden öyle farklı bir şeydir

I. “Tasavvuf tamamen edepten ibarettir.” diyen sufi-

ki ikisinin böyle bir araya gelmesi nasıl olanaklı olabili-

ğuş döneminden itibaren önemle durulmuştur.

IN

lere göre “edep” kavramı üzerinde tasavvufun do-

yor sorusu gelir ve kendisini dayatır.

D

II. Sufilere göre, tasavvuf ve tarikat terbiyesinin ama-

Parçada sözü edilen soru, felsefenin aşağıdaki so-

runlarından hangisine dikkat çekmektedir?

masını öğretmektir.

A) Varlığın hakikati

AY

cı insana, Hakk’a ve halka karşı sorumlu davranIII. Tasavvuf, insanın kalbindeki kötü vasıflardan kur-

B) Zihin – beden ilişkisi

tulma çarelerini, kalpteki iyi vasıfları ve onları ka-

C) Zihinsel varlığın niteliği

zanma yollarını göstermeyi hedefler.

D) Varlığın mahiyeti

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II

B)  Yalnız II
D) I ve III

AYDIN YAYINLARI

E) Varlığın imkânı

C)  II ve III

E) I ,II ve III
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22. Yapısı hakkında en küçük şey bilmeden bir aleti kulla-

24. Yasalar bilimin ortaya koyduğu, kendileriyle tekniği-

nabilen insanlar vardır. Mikrofonun bir bant aygıtı mı

mizi oluşturduğumuz şeylerdir. Yasalar açık, kesin
şeylerdir, her ussal eylemin son dayanaklarıdır. Hiçbir
doğa yasası, hiçbir matematiksel yasa bilmeseydik,

lunduğu yeri bilen otomobil sürücüleri tanırım. Hatta

doğa güçlerinin boyunduruğuna girmiş sıradan bar-

bana öyle geliyor ki her şeyi kullanan ve hiçbir şeyi

barlar, aciz varlıklar olurduk.

anlamayan, neredeyse otomatlaşmış böyle insanların

Parçada aşağıdakilerden hangisi temellendiril-

R
I

yoksa kondansatör aygıtı mı olduğunu bile bilmeyen
radyo sunucuları, arabasında yalnızca kontağın bu-

sayısı gittikçe artıyor.

mektedir?

Parçada eleştirilmekte olan durum aşağıdakiler-

A) Bilimsel yasalar gerçeğin kısmi görüntüsünü verirler.

N
LA

den hangisidir?

B) Yasalar bilimsel çalışmanın ulaşabileceği son nokta-

A) Teknolojinin insan yaşamını sarmalamasını
B) Tekniği yaratan bilginin göz ardı edilmesini

C) Matematik yasalar, doğa yasalarından çok daha ke-

YI

C) Teknik ile bilimin ilişkisinin benimsenmesini

edebilmesi yasalarla mümkündür.

E) Tekniğe eğilimin insanı insanlığından uzaklaştır-

YA

sindir.

D) İnsanın bir kültür varlığı olması ve doğayla mücadele

D) Günlük yaşantının tekniğe indirgenmesini

E) İnsan doğayla mücadelesinden daima galip çıkmış

R
I
N
LA

D

25. Platon ve Aristoteles, devleti içerisinde insan doğası-

AY

23. İnsan öğrendikçe öğrenir. Öğrenen de tek bir birey

AYDIN YAYINLARI

bir varlıktır.

IN

masını

dır.

nın gerçekleştiği bir düzen, bir sistem olarak anlatma-

değil insanlıktır, toplumdur. İnsan buluş yapar. Öteki

ya çalışmışlardır. Siyasal düzen ve hukuk sistemi, do-

çimde aktarırken, bizde her kuşak öncekinden daha

ğanın sonsuz düzenine yönelmiştir. Aynı şekilde Orta

çok şey bilir. Çoğu kez tek bir kuşak içerisinde bile çok

Çağ’ın siyasetle ilgilenen filozofları da yüzlerini tanrı-

YA

YI

hayvanlar bilgilerini kuşaktan kuşağa değişmez bir bi-

sal yaradılış düzenine dönmüşlerdir. Örneğin Thomas

büyük yenilikler olur. Örneğin kendi yaşamımızda da

Von Aquin’e göre evrenin ilahi düzeni devlete yansı-

görmüşüzdür bunu. Eski Yunanlılardan biyolojik ba-

mıştır. 15. yüzyıldan itibaren gerek devlet gerekse hu-

tırılamayacak ölçüde çok şey biliyoruz onlardan.

IN

kımdan hemen hemen hiç farklı değiliz; ama karşılaş-

kuk düzeni artık insanın kendi başına oluşturduğu bir

şey olarak görülmüştür.

A) Gelişmeye açık oluşu

AY

kilerden hangisi temel alınmamıştır?

D

Bu parçada, “insan” kavramı açıklanırken, aşağıda-

Parçada siyaset felsefesinin aşağıdaki sorunlarından hangisi tarihsel bağlamda ele alınmıştır?

B) Bilgi üretimi ile ilerlemeyi sağlayışı

A) Devletin gereği

C) Bilgiyi yeni nesile aktarırken sürekli yeni bilgi ekle-

B) Egemenliğin kullanımı
C) İdeal düzenin imkânı

yişi
D) Varoluşuna, kendi çabasıyla bir öz ekleyişi

D) Devletin ortaya çıkışı

E) Diğer hayvan türlerinden farklı oluşu

E) Birey – devlet ilişkisi

AYDIN YAYINLARI
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Sosyal Bilimler Testi bitti.
Temel Matematik Testine geçiniz.
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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. Şekildeki I. hesap makinesinde Ahmet işlemleri yapar-

2. “Ardışık iki üçgensel sayının toplamı karesel sayıdır”

ken sayıları bilmeyen oğlu Arda’da tuşlarının yeri farklı

önermesinin görsel ispatı verilmiştir.

R
I

olan II. hesap makinesinde sırayla babasının bastığı
tuşlarla aynı konumdaki tuşlara basarak işlem yapı-

N
LA

yor.

+

Şekil-II  → (1 + 2) + (1+ 2 + 3) = 9

=

Ahmet aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa

AY

A) 753 + 258
C) 147 x 458

B) 453 x 656

Buna göre, yukarıdaki önermeyi doğrulayacak şe-

kilde verilebilecek örneklerden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 21–36

B) 15–66

D) 120–136

D) 9875 – 6345

C) 100–125

E) 25–144

YI

D

baba ile oğul aynı sonuca ulaşır?

R
I

Şekil-III → (1 + 2 + 3) + (1 + 2 + 3 + 4) = 16

II

IN

I

Şekil-III

N
LA

=

Şekil-II

Şekil-I   →  (1) + (1 + 2) = 4

AYDIN YAYINLARI

+

YA

YI

Şekil-I

AY

D

IN

YA

E) 159 + 454 – 1

AYDIN YAYINLARI
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3. Dik koordinat düzleminde tanım kümeleri gerçel sayı-

4. Girdikleri matematik sınavıyla ilgili kendi aralarında

lardan oluşan f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri şekil-

konuşan beş öğrencinin yorumları aşağıdaki gibidir.

de verilmiştir.

I. Hepimiz konuları çok iyi anlamışız
y

y = g(x)

y = h(x)

II. Oldukça ayırtedici bir sınav olmuş

y = f(x)

III. Evet hepimiz yüksek notlar aldık

–2

R
I

IV. Hatta beşimizin de notları okul ortalamasına çok
yakın

O

x

V. Ama bilen öğrenci ile bilmeyen öğrenci birbirin-

N
LA

2

den ayrılmadı ki

Yukarıdaki yorumlara göre sınavı yanlış değerlendiren öğrenci hangisidir?

YI

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Buna göre, x ∈ [ -2, 2 ] olmak üzere;

YA

I. f(x) > h(x) olduğunda g(x) > h(x)

olduğunda x > 0

B) I ve II

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

5. Şekilde farklı tam sayılarla numaralandırılacak 7 topun
görünümü verilmiştir.
X

AY

D

D) II ve III

AYDIN YAYINLARI

A) Yalnız I

IN

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

9

A

YA

12

N
LA

| f(x) | > | h(x)|

YI

III.

R
I

II. g(x).h(x) > 0 olduğunda f(x) > 0

Y

Z

B

IN

Her bir kalemin yazan ucunun gösterdiği topun numarası, kalemin yazmayan ucunun gösterdiği topun nu-

AY

D

marasından küçüktür. Örneğin A sayısı B sayısından
büyüktür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
A) x = z

B) x > z

C) x > z > y

D) z > x > y
E) z > y > x

AYDIN YAYINLARI
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6. Soldan sağa ve sağdan sola okunuşları aynı olan sa-

8. a, b, c, x, y ve z  birer tam sayı ve

yılara polindrom sayı denir.

5

0 5

A = {t : 2 ≤ t ≤ 9, t ∈ N}  olmak üzere,

2

		

2

z

x

y

c

ve

a

b

işlemlerinin sonucu birer tam sayıdır.
Buna göre, A kümesinden seçilen birbirinden fark-

Şekildeki kartlara üzerindeki sayılar yazılmıştır.

R
I

lı a, b, c, x, y ve z değerleri için a . b . y çarpımının

• Kartların yerleri değiştirilerek beş basamaklı polind-

en büyük değeri kaçtır?

rom sayı elde edilecektir.

N
LA

A) 210

• Sadece ardışık iki kart kendi arasında yer değiştire-

B) 336

C) 360

D) 432

E) 504

bilir ve bu işlem 1 hamle olarak kabul edilmektedir.
Örneğin;

2

0 5

2

5

2

2

YI

0 5

YA

5

Buna göre, ilk durumda verilen kartların sıralama-

R
I

sına göre en az kaç hamlede beş basamaklı po-

D) 4

E) 5

N
LA

C) 3

IN

B) 2

9.

AY

D

A) 1

AYDIN YAYINLARI

lindrom sayı elde edilir?

x

seçip herbirinin farklı bir kutuya yazarak A sayısının

x

Üslü sayılardaki bazı kuralları şekildeki gibi yan-

4

lış uygulayan Ceren aşağıdaki işlemin sonucunu

Buna göre, aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

IV. A sıfırdan farklıdır.
V. A tamsayıdır.
A) 1

B) 2

AYDIN YAYINLARI

C) 3

IN

AY

III. A çift sayıdır.

doğru olarak bulduğuna göre,

D) 4

3

2

k

(4 + 8 ) . 2

D

I. A’nın en büyük değeri 76’dır.
II. A’nın en küçük değeri –10’dur.

x.y

YA

12

y

a .a = a

değerini hesaplayacaktır.
6

x+y

YI

7. İlayda + , – , x , ÷ sembollerinden farklı 3 tanesini

A=8

y

a +a =a

k değeri kaçtır?
A)

E) 5
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10. Aşağıda kareli zemin üzerine çizilmiş A, B ve C şekil-

12. Birinci vagonu 40, ikinci vagonu 50 yolcu kapasiteli
trenin 1. vagonunda 33 kişi, 2. vagonunda 30 yolcu

leri verilmiştir.

bulunmaktadır.

B

R
I

A

1. vagondan 2. vagona kaç yolcu transfer edilirse

vagonların doluluk oranları aynı olur?

N
LA

C

A) 3

’ü

boyanmıştır.
Tüm şeklin

2

13. A, B ve C kutularında toplam 60 tane bilye bulunmak-

IN

’sinin boyalı olması için A şeklinde7
ki boyalı olmayan karelerden kaç tanesinin daha

D

boyanması gerekir?
B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

tadır.

AY

A) 2

YA

Örneğin,

de Şekil I, herhangi dört tanesi yerleştirildiğinde Şekil
II elde edilmektedir.

18

IN

18

A

////////////////////////////////////////

AY

////////////////////////////////////////

D

A

Şekil I

Şekil II

C

D) 7

23

B

23

C

durumunda iken C deki; 1 bilye B ye, 2 bilye A ya aktarılırsa üç kutudaki bilye sayıları eşit olur.
bilye sayıları eşit olan kaç durum vardır?

na göre, alabileceği kaç farklı değer vardır?
C) 6

A

19 19

Buna göre, 3 bilyenin yeri değiştirildikten sonra

A nın ağırlığı kilogram türünden tam sayı olduğu-

AYDIN YAYINLARI

B

daki bilye sayıları eşit olmaktadır.

ramlık ağırlıklardan herhangi üç tanesi yerleştirildiğin-

B) 5

A

Toplamda 3 bilyenin yeri değiştirildikten sonra kutular-

11. Eşit kollu terazinin bir kefesine 12,14, 15, 17, 20 kilog-

A) 4

E) 8

R
I

ü

3

D) 6

N
LA

1

C) 5

YI

4

AYDIN YAYINLARI

C şeklinin

1

’i

B) 4

YI

B şeklinin

5

YA

A şeklinin

1

A) 12

B) 19

C) 25

D) 30

E) 32

E) 8

24
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14. Cep telefonunun ekranı bozulan Özge, arkadaşı

16. Bir anket firması 62 kişiye, yüz yüze görüşerek kayı-

Ahmet’in telefon numarasının sadece ilk üç rakamını

sı, muz ve kavun meyvelerini “Seviyor musunuz?” ve

görebilmektedir.

“Sevmiyor musunuz?” şeklinde iki soru yöneltmiştir.
Anket sonucu elde edilen veriler aşağıdaki gibidir.
Kayısı seven 29 kişi,
Düzenle

Muz seven 50 kişi,

R
I

Kişiler

Ahmet Dursun

Kavun seven 39 kişi,

+90 5

N
LA

Kayısı ve muz seven 21 kişi,
Muz ve kavun seven 18 kişi,

Hızlı Aramaya
Konumu

Kayısı ve kavun seven 19 kişi,
Kayısı, muz ve kavun meyvelerinden herhangi ikisini

YI

seven 22 kişi

Buna göre, kayısı, muz ve kavun meyvelerinin ta-

YA

Telefon numarasının ardışık herhangi dört rakamı

mamını seven kaç kişi vardır?

toplamının 16 olduğunu hatırlayan Özge, ekranda

A) 12

C) 295952952

D) 424535041

D

     E) 356461423

C) 10

D) 9

E) 7

N
LA

B) 290529052

IN

A) 280426501

AYDIN YAYINLARI

AY

17. Aşağıda yeşil ve siyah dairelerden oluşan bir örüntü

YA

verilmiştir.

YI

muştur?

B) 11

R
I

görünmeyen rakamları hangi seçenekteki gibi bul-

15. P(x) bir polinom olmak üzere P(x) polinomunun (x – a)
ile bölümünden kalan P(a) dır.
P(x) ikinci dereceden bir polinom olmak üzere P(x) po-

IN

linomunun (x – 2) ve (x – 3) ile ayrı ayrı bölümünden
kalan –2 dir.

Verilen örüntü girdi değeri siyah renkli daire sayısı,

A) 0

B) 1

C) 2

AY

(x – 1) ile bölümünden kalan kaçtır?

D

Buna göre, başkatsayısı  1 olan P(x) polinomunun

D) 3

E) 5

çıktı değeri yeşil renkli daire sayısı olmak üzere
yeşil = f(siyah) fonksiyonu tanımlanıyor.
Buna göre, yeşil = f(24) denklemini sağlayan yeşil
daire sayısı kaçtır?
A) 58

AYDIN YAYINLARI

25

B) 56

C) 54

D) 52

E) 50

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
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Matematik

18. Aşağıda çarpma ve bölme işlemlerinden oluşan bir şe-

19. Aşağıdaki şekilde kare içine yazılan sayılar, daire için-

kil verilmiştir.

de yazılan sayıların çarpımıdır.
3,5

0,035

15

÷10

B

x10
1000÷

0x

10

0

N
LA

0,35

YI

8

A

A
C

+

B
D

7

B) 11

C) 10,1

D) 10,01

E) 10,001

AY

D

A) 101

IN

işleminin sonucu kaçtır?

AYDIN YAYINLARI

		

YA

Buna göre, şekilde verilen A, B, C ve D sayıları
için,

7

21

Buna göre, aşağıda verilen şekilde

D

C

3

35

72

C

R
I

÷

R
I

100

B

A, B ve C sayılarının toplamı kaçtır?
A) 119

B) 128

N
LA

x10

A

5

C) 132

D) 135

E) 144

20. Montaj yapan bir fabrikada montaj hattı boyunca bir

YI

parça farklı iki aşamadan geçer. Bu iki aşamadan sonra montajı yapılacak parça montaj bandından ayrılır.

YA

Aşağıdaki tabloda montajı yapılan parçanın montaj
hattında kalma süresi ve bu sürenin gerçekleşme olasılığı verilmiştir. Her bir aşamanın bitme süresi birbirin-

den bağımsızdır.

AY

D

IN

Aşama
1

2

Zaman (dakika)

Olasılık

1
2
3
2
3
4

0,2
0,5
0,3
0,1
0,6
0,3

Buna göre, montaja giren bir parçanın montaj bantından çıkma süresinin 4 dakikadan fazla olma olasılığı kaçtır?
A) 0,17

AYDIN YAYINLARI
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B) 0,63

C) 0,72

D) 0,81

E) 0,9

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
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Matematik

21. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sı-

22. Antik Yunan’da kullanılan sayıların günümüzdeki kar-

ralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri

şılığı aşağıda verilmiştir. Bu sayıların kullanıldığı sayı
sistemine akrofonik sayı sistemi adı verilir.

sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı (ortanca), veri grubunda

Antik Yunan
_______________

en çok tekrar eden sayıya ise o veri grubunun modu

Günümüzdeki Karşılığı
________________________

(tepe değeri) denir.

1

R
I

Aşağıda verilen sütun grafikleri bir matematik yazılı-

Öğrenci sayısı
6

1000
10000

YI

5

100

YA

2
1
1

2

3

4

5 6

7 8

IN

0

9 10

50
500

Doğru
sayısı

D

Bu sınıftaki öğrencilerin yapmış olduğu doğru sayılarından elde edilen veri grubunun medyan de-

D) 12,5

E) 12

1000 + 500 + 100 + 100 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1  =  1723

YA

C) 13

YI

AY

B) 13,5

50000

1723  sayısı akrofonik sayı sisteminde

ğeri ile mod değerinin toplamı kaçtır?

A) 14

5000

N
LA

3

5

AYDIN YAYINLARI

4

R
I

tıkları doğru sayısını göstermektedir.

10

N
LA

sında sınava giren öğrencilerin on soru üzerinden yap-

şeklinde gösterilir.

AY

D

IN

Buna göre,  akrofonik sayı sisteminde verilen

AYDIN YAYINLARI

sayının günümüzdeki karşılığının rakamları toplamı kaçtır?

A) 16

27

B) 15

C) 14

D) 13

E) 12

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
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Matematik

23. Aşağıda verilen işlemlerde toplama ve çarpma işlemi

25. A, B, C, D ve E mağazaları aynı marka oyun konsolu

kullanılmıştır. Yapılan işlemler ve elde edilen sonuçlar

satıyorlar. Mağazanın satış fiyatı, fabrikanın önerdiği

belirli bir örüntüye sahiptir.

satış fiyatına göre belirlenmektedir. Ancak mağazalar,

1x8+1=9

fabrikanın önerdiği fiyatı uygulayıp uygulamama hakkına sahiptir.

12 x 8 + 2 = 98

Örneğin, A mağazasının satış fiyatı fabrikanın önerdiği

123 x 8 + 3 = 987

satış fiyatının %80 ine eşittir.

R
I

1234 x 8 + 4 = 9876

Aşağıdaki tabloda, mağaza fiyatının fabrikanın öner-

.
.
.

N
LA

diği satış fiyatının yüzde kaçı olduğu ve indirim sezonunda mağazanın uyguladığı indirim oranı verilmiştir.
Mağaza

YI

		 123456 x 8 + 6

işleminin sonucunda elde edilen sayının rakamları

D) 44

E) 30

A

%80

%40

B

%100

%45

C

%70

%30

D

%80

%35

E

%90

%40

Buna göre, oyun konsolu almak isteyen bir kişiye,
hangi mağaza daha iyi bir teklif sunmaktadır?
A) E

AY

D

İndirim oranı

R
I

C) 42

AYDIN YAYINLARI

B) 35

IN

A) 39

YA

toplamı kaçtır?

Mağaza fiyatı

C) C

D) B

E) A

YI

24. Atila, hastalığı yüzünden bir matematik sınavına gire-

B) D

N
LA

Buna göre;

memiştir.

YA

Daha sonra aynı matematik sınavına giren Atila, sınavdan 100 puan almıştır.
Matematik öğretmeni sınıfın matematik yazılılarının

IN

ortalamasına baktığında ortalamanın 80 den 81’e yükseldiğini farketmiştir.
na giren öğrenci sayısı kaçtır?
B) 17

AYDIN YAYINLARI

C) 18

D) 19

E) 20

AY

A) 16

D

Buna göre, Atila’nın giremediği matematik sınavı-

28

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
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Matematik

26. Şekildeki A noktasından saatte 80 km ve 100 km hız-

28. Bir at ile yavrusu birlikte yürüyorlar. Atın saatteki hızı

larla aynı anda harekete başlayan iki araç sabit hızla

10 km ve yavrunun yürüme hızı saatte 5 kilometredir.

hareket etmektedir.

At her x dakikalık yürüyüşten sonra 2 dakika dinlenmektedir. Atın dinlenme süresinde yavru at yürümeye
C

devam etmektedir. At ile yavrusunun yürüyüşü aşağı-

A

R
I

daki şekilde modellenmiştir.
B

2 dk dinlenme

x dk

x dk

N
LA

2 dk dinlenme

A

B

YI

D

At ile yavrusu aynı anda 10 km lik yürüyüşü ta-

rak ilk hareketlerinden 4 saat sonra C ve D noktaların-

mamladıklarına göre, x değeri aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

C) 80

D) 84

E) 92

B)

9
2

AYDIN YAYINLARI

B) 72

AY

D

IN

A) 60

A) 5

C) 4

D)

7

E)

60

R
I

|CD| = 400 km olduğuna göre, |AB| kaç kilometredir?

2

31

N
LA

da mola veriyor.

YA

Araçlar, ölçüsü 90° olan B kavşağında yollarını ayıra-

YI

29. Mustafa önce bir daire ve ardından 5 farklı doğru parçası çizerek daire dilimleri oluşturuyor. Daha sonra

YA

Mustafa daire dilimlerini saymaya başlıyor ve saydığı
her farklı dilim için 3 ile bölünebilen bir pozitif tam sa-

27. Bir elektrik şirketi, tüketicilerinden bir ayda ilk 100 kilo-

yıyı yandaki kutuların içine yazıyor.

watt için kilowatt başına 0,4 TL, ikinci 100 kilowatt için

IN

kilowatt başına 0,5 TL ve 200 kilowatt üzerindeki her
bir kilowatt için 0,6 TL ücret talep etmektedir.

B) 260

C) 280

AY

A) 250

D

Buna göre, elektrik faturası için 120 TL ödeyen bir
tüketici kaç kilowatt elektrik kullanmıştır?
D) 300

C

D

O

E

E) 350

B
A

Aynı sayıyı bir daha yazamayan Mustafa bütün dilimleri sayma işlemini bitirdiğinde kutulardaki sayıların toplamı en az kaç olur?
A) 570

AYDIN YAYINLARI
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B) 630

C) 720

D) 893

E) 960

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
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30. Bir alışveriş merkezindeki üç farklı sinema salonunda

32. Nehir dik koordinat düzleminde, OA kenarı x ekseni-

filmler oynarken içerideki seyirci sayıları ile ilgili aşağı-

nin üzerinde, bir kenarı 6 birim olan OABC karesini

daki bilgiler veriliyor.

ve içine [OA] çaplı K merkezli yarım çemberi çiziyor.

Her bir salonda film izleyen seyirci bulunmaktadır.

Daha sonra, BK doğrusunu çizerek BAK üçgenini elde

İkinci salonda bulunan seyirci sayısı birinci salondaki

ediyor.

seyirci sayısından 10 kişi fazla, üçüncü salondaki seBuna göre, salonlarda film gösterimi esnasında

D) 175

E) 180

YA

B

K

O

x

A

Nehir, BAK üçgenini BK boyunca katlayıp şekildeki
gibi BA'T doğrusunu çizerek BTK üçgenini elde ediyor.
		

y

D

IN

AYDIN YAYINLARI

B

A'

T

O

31. Özge, kenar uzunlukları 8 cm ve 14 cm olan dikdört-

AY

R
I

C) 170

C

N
LA

B) 160

YI

A) 159

N
LA

bulunan toplam seyirci sayısı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

y

R
I

yirci sayısından 30 kişi azdır.

A

x

YI

gen şeklindeki bir kartonu kenar uzunlukları cm cinsin-

K

den olacak şekilde en az sayıda karesel bölgeye ayı-

Buna göre, T noktası x ekseni üzerinde ise
&
Alan a BTK k kaç birimkaredir?

YA

rıp en büyük parçayı en küçük parçanın boyutundaki
karelerle kaplamak istiyor.
Bu işlemi için önce elindeki kartonu kullanıyor. En bü-

A) 24

B) 18

C) 15

D) 12

E) 10

IN

yük parçaya önce en küçükleri, daha sonra boyutları
farklı olan diğer kareleri de en küçük kare boyutlarında

D

keserek en büyük parçaya yapıştırıyor ve tamamıyla
kaplanmadığını görüyor.

AY

Buna göre, tamamıyla kaplamak için en küçük bo-

yutlarında kaç tane daha kare parçaya ihtiyaç vardır?
A) 2

B) 3

AYDIN YAYINLARI

C) 4

D) 5

E) 6

30

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

A
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33. Şekilde bir otelin odalarındaki banyoda kullandığı ka-

34. Ece okuldaki bir proje için bir etkinlik hazırlamaktadır.

pağı ve kendisi dik dairesel silindir şeklinde olan şam-

Bu etkinlik için birbirine eş iki tane kare şeklindeki kar-

puan şişesi verilmiştir.

ton ile bir çivi kullanmaktadır. Kartonları aşağıda verilen şekildeki gibi üst üste getirip K noktasından çivi ile
birbirine tutturuyor.

R
I

N
D

N
LA

ŞAMPUAN

F

C

K
E

L

1

üne
3
eşittir. Şampuan konulan bölümün dairesel tabanının

YI

Kapağın yüksekliği, şişenin yüksekliğinin

M

A

B

yarıçapı, dairesel kapağın yarıçapının 2 katıdır. Şişe
Ece yaptığı ölçümler sonucunda, K ve C noktalarının

ruluyor.

karelerin ağırlık merkezi olduğunu A, K, C ve M nokta-

B) 9

C) 16

D) 17

E) 32

Daha sonra Ece, KLMN karesini K noktası etrafında
saat yönünün tersi yönünde 15° döndürerek aşağıdaki
şekli elde ediyor.

M'

N'

AY

D

A) 8

IN

hangisidir?

AYDIN YAYINLARI

hacminin kapağın hacmine oranı aşağıdakilerden

R
I

larının doğrusal olduğunu belirliyor.

Buna göre, şişe tam dolu iken içindeki şampuanın

N
LA

YA

kapağının üst hizasına kadar şişeye şampuan doldu-

F'

C

YI

D

YA

E'

L'

K

B

IN

A

Buna göre, Ece’nin yaptığı ölçüm sonucunda

AY

D

Fl C = 6 2 cm ise Ece’nin kullandığı karenin bir

kenar uzunluğu kaç santimetredir?
A) 4 3 + 6 2 		 B) 2 3 + 6 2
C) 6 3 + 4 2 		 D) 4 6 + 2 3
E) 6 2 + 2 6

AYDIN YAYINLARI
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

A
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35. Deniz, dik koordinat düzleminde önce AB kenarı x ek-

36. Dik koordinat düzleminde ABCDEF düzgün altıgeni

seni üzerinde olacak şekilde ABCD karesini çiziyor.

çizilmiştir.

Sonra KL kenarı yine x ekseni üzerinde olan ve ABCD

y

| |

karesine uzaklığı AB uzunluğu kadar olacak şekilde

B

alanı ABCD nin alanının 4 katı olan KLMN karesini çi-

R
I

ziyor.

C

A

B

M

K

L

C

F

D
x

E

O

E noktasının koordinatları E ^ 6 3, 0 h olmak üzere, al-

x

tıgeni bir kenarı yine y ekseni üzerinde olacak şekilde

YA

YI

O

D

N

N
LA

y

A

saat yönünde ve y ekseninin negatif tarafına doğru 2
defa döndürülüyor.
Son durumda A noktasının yeni konumu A'' olmak
gisidir?

D

N

C

A

B

AY

D

M

A) -

x

Buna göre, Deniz'in çizdiği d doğrusunun denkle-

2

1

3

E) -

3

1

12

B) 2x – 3y + 18 = 0

C) x – 3y + 18 = 0

D) 3x – 2y + 12 = 0

AY

D

A) 2x – y + 1 = 0

IN

mi aşağıdakilerden hangisidir?

E) x – 2y + 12 = 0

1

C) -

YI

L

6

2

YA

K

B) -

D) -

P

O

1

N
LA

d

y

R
I

d doğrusunu çiziyor.

AYDIN YAYINLARI

üzere AA'' doğrusunun eğimi aşağıdakilerden han-

IN

Deniz, daha sonra D, N ve P(0, 6) noktasından geçen

AYDIN YAYINLARI

32

Diğer sayfaya geçiniz.

A

A
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37. Ayşe bir takı tasarım atölyesinde bir kolye tasarlaya-

39. Elif dik koordinat düzleminde A(6,9) ve B(6,0) olmak

caktır. Kolye eşkenar üçgen şeklinde olup içinde dai-

üzere, AOB üçgenini çiziyor. Daha sonra bu üçgeni B

resel pullar bulunduracaktır. Kolye tasarımını, üçgenin

noktası etrafında saatin tersi yönünde 90° döndürerek

kenarlarının orta noktalarını birleştirip elde edeceği üç

BO'A' üçgenini oluşturuyor.

üçgensel bölgenin kenarlara teğet olacak şekilde dai-

Buna göre, AOB ve BO'A' üçgenlerinin ağırlık mer-

resel pullar yerleştirecektir.

kezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir?

R
I

Ayşe’nin tasarladığı kolyenin çizgi modeli aşağıdaki

A)

10

B)

13

C)

17

26

D)

E)

40

YA

YI

N
LA

şekilde verilmiştir.

40. Şekilde bir eğlence parkının içinde gezi treninin hattı

nacağı gümüş uzunluğunun kaç katıdır?
3

D

6

π

B)

π

C)

3 3
π

D)

6 3
π

E)

9 3
π

GİRİŞ
A

1. adım: O merkezli 8 cm yarıçaplı bir çember çiziyor.
2. adım: Çemberin üzerinde birbirinden farklı A ve B

N

D

AY

D) 37,5

Buna göre, bu açıların toplamı kaç derecedir?
A) 900

uzaklıkları toplamını 4 cm hesaplıyor.
%
Buna göre,   AOB dar açısının ölçüsü kaç derece

C) 30

C

ğu açılar koyu renkle gösterilmiştir.

4. adım: [AB] nın orta noktasının [OA] ve [OB] ye olan

olabilir?

M

Trenin hattı üzerinde bulunan istasyonların oluşturdu-

3. adım: A ve B noktalarını birleştirerek çemberin çapından farklı [AB] kirişini elde ediyor.

D

IN

noktalarını belirliyor.

AYDIN YAYINLARI

E

YI
YA

B

lemini çözmek istiyor.

B) 22,5

K

L

38. Efe aşağıdaki adımları uygulayarak bir geometri prob-

A) 15

R
I

F

AY

A)

doğrusal hareket yapmaktadır.

N
LA

IN

uzunluğunun, bir dairesel pulun çevresi için kulla-

AYDIN YAYINLARI

ve istasyonları çizilmiştir. Tren istasyonlar arasında

Kolyenin dışındaki çerçeve için kullanılan gümüş

B) 1020

C) 1080

D) 1200

E) 1260

E) 45
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Temel Matematik Testi bitti.
Fen Bilimleri Testine geçiniz.

A

A

A
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FEN BİLİMLERİ TESTİ

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. Bir bahar sabahı tracking gezisine çıkan Ferit, uzakça

sıcaklıktaki X, Y cisimlerini masa üzerine koyuyor ve

bir mesafedeki orman işçisinin kurumuş ağaçları kesi-

belli bir süre bekledikten sonra cisimlerin sıcaklığının

şini izlemiştir.

R
I

1. Mahmut, ısıca yalıtılmış küçük laboratuvarda farklı

Y

YA

YI

X

N
LA

artık değişmediğini gözlemliyor.

Oduncu

Ferit

D

le doğrudur?

(Mahmut’un vücudundan dışarı ısı akışı olmadığı varsayılacaktır.)

R
I

Ses, oduncunun baltayı vurduğu anda oluştuğuna
göre, Ferit’in baltanın vuruşunu önce görüp sesini
sonra duymasının nedeni,

AY

I. Işığı algılayan gözlerin, insan kafatasında sesi al-

A) Başlangıçta X in sıcaklığı laboratuvardaki hava sı-

YI

gılayan kulaklardan daha önde bulunmasıdır.

caklığından büyüktür.

II. Gözdeki sinirlerin, kulaktaki sinirlerden daha has-

B) Mahmut’un beklediği süre içinde Y cismi ısı vermiştir.

YA

sas olmasıdır.

C) X ve Y’nin öz ısıları farklıdır.

III. Işığın havadaki ortalama hızının sesin havadaki
hızından büyük olmasıdır.

D) Laboratuvardaki hava sıcaklığı değişmemiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

IN

E) Son durumda X ve Y nin ikisinin de sıcaklığı laboratu-

A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

AY

D

vardaki hava sıcaklığına eşittir.

süre sonra baltanın çıkardığı sesi duymuştur.

N
LA

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlik-

AYDIN YAYINLARI

IN

Ferit, işçinin baltayı oduna vuruşunu gördükten bir

AYDIN YAYINLARI
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3. Hafize, evde kullandığı ütünün gücünün 1200 watt

5. Mert, yatay zeminlerde durmakta olan X, Y ve Z cisim-

olduğunu zannetmektedir. Bu ütüyü her hafta 2 saat

lerine Şekil-I, II ve III’teki gibi F, 2F, 3F büyüklüğünde

kullanan Hafize sadece bu ütüye ait elektrik faturası-

yatay kuvvetler uyguladığında X ve Y hareket etmez-

nın 4,4 lira olduğunu görünce ütüsünün gücünü yanlış

ken Z hareket ediyor.
j=0

bildiğini anlar.

F

R
I

Elektrik enerjisinin 1 kilowattsaati 50 kuruş olduğuna göre, Hafize ütüsünün gücünü olduğundan

X
Şekil-I

j=0

N
LA

kaç watt fazla bilmektedir?

2F

(Elektrik faturalarının 4 haftada bir geldiği kabul edilecek.)

j
3F

Y

Şekil-II

Z
Şekil-III

X, Y, Z cisimlerine etkiyen sürtünme kuvvetleri sı-

D) 200

E) 600

rasıyla F , F ve F büyüklüğünde olduğuna göre,

YA

X

III. F < F
Z

Z

X

A) Yalnız I
AYDIN YAYINLARI

IN
L

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I ve III

D) I ve II

6. Ahmet, karşısında durduğu düzlem aynaya baktığında
kendi görüntüsünü görmektedir.
///////////////////////////////////////

YI

D

K

AY

Y

II. F < F
Y

Z

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

deki gibidir.

YA

M
Zaman (t)

0

Y

I. F < F

4. K, L ve M araçlarının Konum - Zaman grafikleri şekil-

Konum (x)

X

R
I

C) 150

N
LA

B) 120

YI

A) 100

Ahmet

Düzlem ayna

Ayna şekildeki gibi kesikli çizgiyle belirtilen hâle

ye başlanmıştır.

getirildiğinde,

IN

K, L ve M araçlarının hareketi t = 0 anında incelenme-

D

Buna göre,

AY

I. Araçlardan ilk önce K ve L yanyana gelmiştir.
II. L aracı önce K sonra M ile yanyana gelmiştir.

I. Ahmet kendi görüntüsünü öncekine göre küçülmüş
olarak görür.

II. Ahmet kendi görüntüsünü öncekine göre ters görür.
III. Ahmet kendi görüntüsünü öncekine göre kendisine

III. M aracı en yavaş hareket eden araçtır.

yaklaşmış görür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

yargılarından hangileri doğru olur?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

AYDIN YAYINLARI

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

B) Yalnız II
D) I ve III
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C) I ve II
E) I, II ve III
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7. Farklı kalınlıktaki KL ve LM yayları birbirine, L nok-

9.

tasından eklenip K ve M noktalarından gerdirilerek

6+

Aynı elemente ait X
I.

bağlanmıştır. t anında KL yayında K’den L’ye doğru
1

Şekil-I deki gibi ilerleyen bir atma üretiliyor.

2–

, X ve X   tanecikleri ile ilgili;

Birim elektron başına düşen çekirdek çekim kuvvetleri aynıdır.

II. Tanecik çapları X

6+

2-

<X<X

şeklindedir.

III. Birer elektron koparmak için gereken enerji X
iyonunda en fazladır.
L

yargılarından hangileri doğrudur?

M

R
I

K
Şekil-I

N
LA

A) Yalnız I

2

L

M

YA

Şekil-II

Buna göre,

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

YI

K

B) Yalnız II

D) II ve III

t anında bu yaylarda Şekil-II deki gibi iki atma gözleniyor.

II. M noktası sabit uçtur.

D

III. KL yayı LM yayından uzundur.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve III

10. Periyodik sistemin A gruplarında bulunan X ile Y
elementlerinin atomları arasında apolar XY3 molekülü oluştuğuna göre;

E) I, II ve III

D) II ve III

YI

AY

B) I ve II

N
LA

IN

AYDIN YAYINLARI

oluşan gerilme kuvvetinden küçüktür.

R
I

I. KL yayında oluşan gerilme kuvveti LM yayında

A) Yalnız I

6+

•
•

II. Molekülde X in ortaklanmamış değerlik elektron

X maddesi fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılmaktadır.

çifti vardır.

Y maddesini oluşturan elementlerin kütlece birleşme oranı sabittir.

III. X atomunun değerlik elektron sayısı 3 tür.

IN

8.

YA

I. Y elementi VIIA grubundadır.

yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?

       X
______________
A) Şekerli su

Y
________
Co

B) Buzlu su

CO

C) Şeker

CO

D) CO

Co

E) Şekerli su

CO

AYDIN YAYINLARI

AY

çenekte verilen örnek çifti doğrudur?

D

Homojen olan X ve Y maddeleri ile ilgili hangi se-
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A) Yalnız I

B)  Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III
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11.

14.
Saf etil

Saf su

Su
molekülü

Tuzlu su

alkol

Kir

Y

Z

Sabun
molekülü

R
I

Dış basıncın 1 atm olduğu ortamda bulunan kaplardaki sıvılar ile ilgili;

N
LA

I. X in kaynamaya başlama sıcaklığı, Z ninkinden
küçük, Y  ninkinden büyüktür.

Yukarıdaki şekilde sabunun su ve kir ile etkileşimleri

II. Kaynama süresince Y nin buhar basıncı en büyüktür.

gösterilmiştir.

Buna göre,

III. X in buharlaşma hızı, Z ninkinden büyük, Y  nin-

I. Sabunun hidrofobik kısmı kir ile etkileşir.

YI

kinden küçüktür.

II. Sabunun hidrofilik kısmı su ile etkileşir, kir ile etki-

B) Yalnız III

III. Sabunun hidrofobik kısmı kiri çözer, hidrofilik kıs-

E) II ve III

Doğalgaz

B)

Emülsiyon

Mazot - su

C)

Süspansiyon

Çamurlu su

D)

Kolloit

Jöle

E)

Aerosol

Hava

13. I. 0,2 mol H2SO4  ile 0,4 mol KOH
II. 0,2 mol Ca(OH) ile 0,1 mol H SO
2

III. 0,1 mol NaOH ile 0,2 mol HCl

4

E) I, II ve III

15. Karbonhidrat çeşitlerinin tümünde verilenlerden

AY

2

D) II ve III

C) I ve II

YI

Homojen karışım

B) Yalnız II

YA

A)

A) Yalnız I

IN

Örnek

AY

Karışım türü

yargılarından hangileri doğrudur?

D

D

12. Karışım türlerinden hangisinin örneği hatalıdır?

R
I

mi ise su ile etkileşerek kiri yüzeyden uzaklaştırır.

IN

D) I ve III

leşmez.

C) I ve II

AYDIN YAYINLARI

A) Yalnız II

YA

yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?

N
LA

X

hangisi ortaktır?

Verilen miktarlarda maddeleri içeren sulu çözelti-

A) Yapısal olma

ler oda koşullarında karıştırıldığında hangilerinin

B) C ve H atomları içerme

pH değeri 7 den büyük olur?

C) Monomer özellik gösterme

A) Yalnız I
D) I ve II
AYDIN YAYINLARI

B) Yalnız II

D) Hidroliz edilebilme

C) Yalnız III

E) Hücre zarından difüzyonla taşınabilme

E) I ve III
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16. Aşağıda D maddesinin oluşumu gösterilmiştir.
Enzim1

A

B

Enzim2

ne ait bir bölünme evresi aşağıda verilmiştir.

Enzim3

C

19. Diploid kromozom setine sahip canlının vücut hücresiD

Bu tepkime dizisine göre;
I. Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı ola-

R
I

bilir.
II. Enzimler takım halinde çalışabilir.

N
LA

III. Enzimler tersinir çalışabilir.

Şekle göre;

IV. Bir enzim iki farklı substrata etki edilebilir.

B) II ve III

E) I, II ve III

II. Hücre metafaz evresindedir.

III. Kromozomların en net görüldüğü evredir.

YA

YI

D) II ve IV

C) III ve IV

IV. İğ iplikleri kromozomlara kinetokor bölgelerinden
tutunmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III

IN

I. Paramesyumda büyük ve küçük olmak üzere iki
çekirdek bulunur.

D

II. Öglena, silleri ile hareket eder.

AY

III. Amiplerin parazit türleri bulunur.

AYDIN YAYINLARI

17. Protista alemindeki canlılarla ilgili;

B) II ve IV

D) I, III ve IV

YI

ifadelerinden hangileri doğru değildir?

E) I, III ve IV

Bu yapıyla ilgili;

IN

D) III ve IV

C) I ve III

YA

B) II ve IV

18. Açık tohumlu bitkilerle ilgili;

D

I. Üreme organları kozalaktır.

AY

II. Yaprak dökmezler.
III. Kazık kök bulundururlar.

B) I ve III

D) I, III ve IV

AYDIN YAYINLARI

II. Başka bir organelin içinde veya zarları üzerinde
bulunabilir.

IV. Nükleoprotein yapıdadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II

I. Ökaryot ve prokaryot hücrelerde farklı büyüklüktedir.

III. Faaliyeti sonucu hücrenin ozmolaritesinin azalması beklenir.

IV. Kambiyumları sayesinde enine kalınlaşma gösterirler.

E) I, II, III ve IV

20. Hücresel bir yapının şekli aşağıda verilmiştir.

IV. Cıvık mantarlar saprofit özellik gösterir.

A) Yalnız II

C) I ve II

R
I

A) I ve II

I. Bölünme tamamlandığında 2n = 4 kromozomlu iki
hücre oluşur.

N
LA

ifadelerinden hangileri doğrudur?

ifadelerinden hangileri doğrudur?

C) II ve IV

A) I ve IV

E) I, II, III ve IV

B) II ve III

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

E) I, II, III ve IV
Test bitti.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.
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IN

D

AY
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R
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R
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D

AY

TYT 3. KURUMSAL DENEME (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
TÜRKÇE TESTİ
1. C

2. D

3. E

4. E

5. B
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7. D

8. D

9. E
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ
1. B

2. B

3. C

4. E

5. D

6. E

7. D

8. C

9. E

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

21. B 22. B 23. D 24. D 25. D

TEMEL MATEMATİK TESTİ
1. E

2. D

3. A

4. B

5. A

6. C

7. A

8. E

9. B

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

2. B

3. A
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6. D

7. D

8. E

9. D

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

