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TÜRKÇE TEST‹

D‹KKAT!

1.

+ Bu bölümde cevaplayaca¤›n›z soru say›s› 40’t›r
+ Bu bölümdeki cevaplar›n›z› cevap ka¤›d›ndaki "TÜRKÇE TEST‹" bölümüne iﬂaretleyiniz.

3.

Varoluﬂçulu¤un bir ak›m (cereyan) hâline gelmesinde
I

‹nsanl›k tarihinde insanl›¤a zarar veren savaﬂtan daha
kötü bir eylem düﬂünülemez. Yine insanl›k tarihinde in-

edebiyat önemli bir konuma sahiptir. Nitekim (sonuç olaII

sanl›¤a yarar sa¤layan bar›ﬂtan daha iyi bir eylem de düﬂünülemez. Çünkü savaﬂ ölümü bar›ﬂ ise hayat› temsil

rak) Albert Camus ve Jean Paul Sartre gibi varoluﬂçu dü-

eder. Savaﬂ ve bar›ﬂ, usa sahip olmakla yeryüzünde en

ﬂünürler fikirlerini edebi eserler üzerinden aç›klama gere¤i
III

üst varl›k konumunda bulunan insan›n kendi irade ve karar›yla ortaya koydu¤u eylem biçimleridir.

(söyleme ihtiyac›) duymuﬂlard›r. Böylece “varoluﬂçu edebiyat” olarak adland›rabilece¤imiz bir kavram ortaya ç›k-

Bu cümledeki alt› çizili sözü anlamca karﬂ›layabile-

m›ﬂt›r. Varoluﬂçular genel manada (hususi anlamda)
IV

cek bir kullan›m aﬂa¤›dakilerin hangisinde vard›r?

sanayileﬂme, modernizm ve II. Dünya Savaﬂ› gibi büyük

A) Türk medeniyetinin mekanlar› oldu¤unu ve esas›nda

toplumsal etkilere neden olan olgu ve olaylar karﬂ›s›nda

bunlar›n ruhu oldu¤unu bilirdi.

bunalan (yaka silken) insan› konu alm›ﬂlard›r.
V

B) Öylesine güç bir tav›rla konuﬂmaya baﬂlad› ki herkes
ona hemen kilitlendi.

Bu parçada numaralanm›ﬂ sözlerden hangisinin anlam› parantez ( ) içinde verilen aç›klamayla uyuﬂmamaktad›r?

C) Korkunç bir istençle sonunda yar›m b›rakt›¤› ﬂiiri yazmaya koyuldu.
D) ‹nsanlar art›k hayattayken bile korkusuzca kitaplar›n›

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

elden ç›karabiliyor.
E) ﬁiirin haricinde hiçbir çare olamayaca¤› düﬂüncesi
onu kahrediyordu.

2.

ﬁinasi ile beraber, edebiyat›m›zda yaln›z bir yenileﬂme
de¤il bir sönükleﬂme de baﬂlam›ﬂt›r. O günden beri, Türk
ﬂiiri ﬂekilde ileri, esasta geri gidiyor. Hece vezni ve sade
Türkçe cereyan›ndan sonra ise, her m›sra bir taﬂ bebek
oldu.
Bu parçada alt› çizili sözle as›l anlat›lmak istenen
aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
A) ﬁiirin zamanla her ﬂeyiyle okur taraf›ndan kabullenece¤ini
B) Uzun zaman ﬂiirin ﬂeklini koruyup muhafaza edece¤i
C) ﬁiirin zamanla ümitsiz bir halden ç›kaca¤›n›
D) Yeni etkiler sonras›nda ﬂiirle ilgili her ﬂeyin cans›zlaﬂt›¤›
E) Yaz›nsal ürünlerin art›k ﬂekilden ibaret olup ruhu olmad›¤›
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

4.

I. Genellikle yetiﬂkinlerin yaﬂad›¤› düﬂünülse de depres-

A

A
6.

A

Herkesin her ﬂeyi bildi¤ini sand›¤› modern bir cehalet dö-

yon asl›nda çocuklar›n da yaﬂad›¤› bir sorundur ve bu

neminden geçiyoruz. Kimse, bir ﬂey bilmek zorunda oldu-

anlamda önemi son y›llarda ortaya konmuﬂtur.

¤unu düﬂünmüyor art›k. ﬁiirin de bir bilgi kayna¤›, özel bir

II. Çocuklar ve gençler sürekli olarak geliﬂmekte olan

bilgi alan› oldu¤u; ﬂiire bilmek için, merakla yaklaﬂ›labile-

varl›klar olmalar› sebebiyle yaﬂad›klar› olaylardan ve

ce¤i kimseyi ilgilendirmiyor.

çevresel stres faktörlerinden do¤rudan do¤ruya etkiBunu söyleyen biri yaz›nsal alanda aﬂa¤›dakilerden

lenmekte, geliﬂimlerine göre de farkl› tepkiler verebil-

hangisinden de yak›n›yor olabilir?

mektedirler.

A) ﬁiirlerin sadece biçim bak›m›ndan ilgi çekici oldu¤un-

Yukar›da verilen II numaral› cümleyle ilgili olarak aﬂa-

dan

¤›dakilerden hangisi söylenebilir?

B) Bu durumun sadece ﬂiir türünde karﬂ›m›za geldi¤inA) I. cümlede ele al›nan konunun sebep olabilece¤i du-

den

rumlar aç›klanm›ﬂt›r.
C) ﬁiirin biçim ve içerik bak›m›ndan iyileﬂmesinin art›k
B) I. cümlede ifade edilen konuyla ilgili çeliﬂen bir durum-

mümkün olmad›¤›ndan

dan bahsedilmiﬂtir.

D) ‹nsanlar›n yavaﬂ yavaﬂ yaz›nsal içeriklere ön yarg›

C) I. cümlede anlat›lan durumun her çocu¤un baﬂ›na ge-

oluﬂturdu¤undan

lebilece¤i anlat›lm›ﬂt›r.

E) ﬁairlerden ö¤renilecek bir ﬂeyin oldu¤u san›lmad›¤›n-

D) I. cümlede bahsedilen durumun özellikle gençler üze-

dan

rindeki etkisi anlat›lm›ﬂt›r.
E) I. cümlede de¤inilen düﬂüncenin insanl›k üzerindeki
zararlar›ndan bahsedilmiﬂtir.

7.

•

Ünlü daralmas›

•

Ünsüz de¤iﬂimi

Aﬂa¤›daki cümlelerin hangisinde bu ses olaylar› görülmektedir?

5.

Tiyatro, insan yaﬂam›yla birlikte baﬂ döndürücü bir biçimA) Sanatç› a¤lamadan a¤latma gücüne de sahipti.

de ................. bir sanatt›r. ‹nsanlar›n uzaya aya¤›n› att›¤›
bu ça¤da tiyatro da ................. araﬂt›rmalara ve bulgula-

B) Güneﬂ yakmas›n diye baﬂ›n› e¤di¤ini gördü.

ra gitmektedir.

C) Ö¤renciler, ö¤retmenlerden s›cak bir ilgi görmüyorlar
art›k.

Yukar›daki parçada boﬂlu¤u s›ras›yla anlam bak›m›ndan en uygun biçimde aﬂa¤›dakilerden hangisi ta-

D) Eskiden oldu¤u gibi aileler buraya gelip piknik yap›yor.

mamlar?

E) Bir yazar için hikaye yazmak ne anlam taﬂ›r?

A) ilerleyen-baz› yanlarda
B) sürdüren-birtak›m dallarda
C) devam eden-türlü taraflarda
D) geliﬂen-çeﬂitli yönlerde
E) giden-birçok alanda
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

8.

Yal›nl›k; sadelik, gösteriﬂsizlik, bir düﬂünceyi herkesin

A

A

11. Büyüleyici bir dil yazmak ad›na dili bozup onu anlams›z

anlayabilece¤i bir aç›kl›kla anlatma; süssüz ve k›sa, anI
II

imgeler alt›nda ezmek, sanatç›n›n yar›na kalmas›n› engelleyen en önemli nedendir.

lam› kuvvetli ve kesin sözdür. Hiçbir özentiye yer vermeIII

Bu cümledeki ögelerin do¤ru s›ralan›ﬂ›, aﬂa¤›dakilerin hangisinde verilmiﬂtir?

yen cümle; gereksiz süslerden, eskimiﬂ, anlam› iyi
IV

A) Zart tümleci - belirtili nesne - özne - yüklem
B) Zarf tümleci - özne - yüklem

bilinmeyen kelimeleri kullanmaktan çekinme yal›nl›k için
V

C) Zarf tümleci - yer tamlay›c›s› (dolayl› tümleç) - özne yüklem

gereklidir.

D) Özne - belirtili nesne - yüklem
Bu parçadaki numaralanm›ﬂ sözcüklerle ilgili olarak

E) Özne - yüklem

aﬂa¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›ﬂt›r?
A) I. sözcükte, ad›n belirtme durum ekine yer verilmiﬂtir.

12. Hayatta en büyük istedi¤im nedir, henüz karar vereme-

B) II. sözcük, yap›s› bak›m›ndan türemiﬂ sözcüktür.

I

C) III. sözcük, ad›n yönelme durum ekini alm›ﬂt›r.

dim. Bir iﬂim var, sevdi¤im insanlar her zaman yan›mda.

D) IV. sözcük, fiilden isim yap›m ekini alm›ﬂt›r.

Ama yine de bir ﬂey eksik sanki. Görmek istedi¤im bir
II

E) V. sözcük hem yap›m hem de çekim eki alm›ﬂt›r.

çok yer var, oralara henüz gidemedim. Kendime söz
III
verdim bu yüzden, o yerlere gidece¤im mutlaka. GaliIV

9.

Aﬂa¤›daki cümlelerde alt› çizili sözcüklerin hangisi,

ba benim hayattan istedi¤im bu , bunun için çabalayaV

"belirtme durumu eki" alm›ﬂt›r?

ca¤›m.

A) Kliman›n alt›nda uzun süre kald›¤›mdan hasta oldum.

Bu parçada numaralanm›ﬂ sözcüklerden hangisi za-

B) Onomastik birimlerin sadece bir k›sm› edebi estetik

mir de¤ildir?

fonksiyon taﬂ›r.
A) I

C) Alpam›ﬂ çobanlar›n ah›r›ndan atlanarak geliyordu.

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Evi di¤erlerine k›yasland›¤›nda epey geniﬂ ve gösteriﬂliydi.

13. Düﬂünceleri aç›klaman›n da bir yöntemi vard›r. Belli bir

E) Konca gülleri vakti geldi¤inde birlikte toplamaya baﬂ-

düzen için yap›lan anlat›mlarda düﬂünceler yerli yerinde
I

layacaklard›.

olabilir. Bir yazar›n kayg›s› yaln›z düﬂüncesini aç›klamak
II
III
olunca yaz›n›n ne tad› kal›r ne tuzu. Birkaç sat›rdan sonra okumay› sürdürmek gelmez insan›n içinden. ‹nsan

10. Sinema; eski ça¤lar›n, büyü ve ritüellerin, tüm sanatlar›n

elindeki kitab› b›rak›r, baﬂka bir kitaba yönelir.
IV
V

yüzlerce y›ll›k birikiminin pek çok farkl› bilimsel araﬂt›rma
üzerine inﬂa edilmiﬂ bir teknolojinin ürünüdür.

Bu parçada numaralanm›ﬂ sözcüklerin türü aﬂa¤›daBu cümlenin yükleminde aﬂa¤›dakilerden hangisi

kilerin hangisinde s›ras›yla do¤ru verilmiﬂtir?

yoktur?
A) S›fat-fiil eki

B) ‹yelik eki

A)

I
––––––
Edat

C) Zarf-fiil eki

D) ‹lgi eki

B)

Edat

‹sim

‹sim

S›fat

C)

Ba¤laç

Zarf

S›fat

‹sim

Zamir

D)

Edat

Edat

‹sim

S›fat

S›fat

E)

Ba¤laç

Zarf

‹sim

S›fat

S›fat

E) Belgisiz s›fat
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II
––––––
Ba¤laç
Edat

III
–––––
‹sim

IV
–––––
‹sim

V
–––––
S›fat

Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

14. (I) Yazarl›kta biraz ünlenmiﬂ, ad›n›z art›k sa¤da solda

A

A

17. Faruk ( ) Berke'ye öfkeyle seslendi ( )

duyulmaya baﬂlam›ﬂsa edebiyat ö¤retmenleriyle ö¤rencilerin giderek odak noktas› olursunuz. (II) Yar›y›l dinlencelerinde kimi ö¤renciler kap›n›z› çalar, sizinle konuﬂmaya
gelir.(III)Her yazar›n; gençlerin ve ö¤rencilerin sorunlar›na e¤ilmesi gerekir. (IV) K›vanç verici bir durumdur bu
kuﬂkusuz ama bir o kadar da s›k›c›d›r. (V) Ö¤renciler hep
birbirinin benzeri sorularla karﬂ›n›za dikilir. Gözünüzün
içine bak›p ne diyece¤inizi merakla bekler.

''Hey( ) Ne yap›yorsun orada( )''
Berke umursamadan ''Bal›k tutuyorum( )yasak m›?'' dedi.
Bu parçada parantezle() belirtilen yerlere, aﬂa¤›daki
noktalama iﬂaretlerinden hangisi s›ras›yla getirilmelidir?

Bu parçada numaralanm›ﬂ cümlelerle ilgili olarak
aﬂa¤›dakilerden hangisi yanl›ﬂt›r?

A) (,) (!) (!) (?) (;)

B) (;) (:) (!) (?) (,)

C) (,) (:) (!) (?) (,)

D) (;) (:) (,) (!) (,)

E) (,) (;) (!) (?) (,)

A) I. cümlede ba¤laç kullan›lm›ﬂt›r.
B) II. cümlede edat ve belgisiz s›fat kullan›lm›ﬂt›r.
C) III. cümlede birden fazla tamlanan bir ba¤laçla birbirine ba¤lanm›ﬂt›r.

18. ‹ki nokta(:) bir cümleden veya kelimeden sonra aç›klama

D) IV.cümlede tamlayan› belirtisiz isim tamlamas›ndan
oluﬂan bir s›fat tamlamas› vard›r.

yap›lacak ya da örnekler s›ralanacaksa bu cümle veya
kelimenin sonuna konur.

E) V. cümlede farkl› türde fiilimsilere yer verilmiﬂtir.
Aﬂa¤›daki cümlelerden hangisi bu aç›klamaya örnek
de¤ildir?

15. I.

Bursa'n›n Orhangazi ‹lçesi'nin Karsak Mahallesi'nde
bir köprü ortaya ç›kt›.

A) Seneca'n›n en ünlü sözü ﬂudur: ''Kitaps›z hayat kör,
sa¤›r ve dilsiz yaﬂamakt›r.''

II. Do¤u Bat› dergisi uzun zamand›r yay›mlanmad›¤›ndan okurlar onun zenginli¤inden mahrum kald›lar.

B) Haftada bir gün evdeyim: sal›

III. Dün ö¤le namaz›ndan sonra Mehmet Bey defnedildi.

C) Türkçede üç çeﬂit fiilimsi vard›r: s›fat fiil, ba¤ fiil,isim fiil

IV. Hafta içi Türk Dil Kurumuna dilekçesini göndermiﬂ.

D) Koro: Gö¤e erer baﬂ›m›z baﬂ›nla senin!

V. Bu iﬂten de 50'ﬂer lira ald›k.

E) Yeni bir ad verdiler Ahmet'e : Karaca

Yukar›da numaralanm›ﬂ cümlelerin hangilerinde yaz›m yanl›ﬂ› yap›lm›ﬂt›r?
A) I ve II

B) II ve III
D) III ve IV

C) I ve IV

19. Bir toplumda s›n›flar gerçe¤i vard›r. S›n›flar olunca bun-

E) I ve V

lar›n tart›ﬂma ve çat›ﬂmalar› da olur. S›n›flar, ayr› ç›kar
topluluklar›d›r. S›n›flar›n birbirleriyle uyuﬂan ve çeliﬂen

16.

Ön söz
Kalemtraﬂ

x

Do¤aüstü

3

Aperitif

x

Gitgide

x

Ist›rap

3

Öz güven

3

Öge

3

yanlar› vard›r. Çeliﬂme artt›¤› ölçüde çat›ﬂma da büyür.

Türkçe ö¤retmeni, ö¤rencilerden Türkçe s›nav›nda yandaki sözcüklerin yaz›m›n› de¤erlendirmelerini istemiﬂtir. Ayça
yaz›m› do¤ru olan sözcükleri '' 3'' iﬂareti ile
yanl›ﬂ olanlar› ise ''x'' iﬂareti ile göstermiﬂtir. Ayça
her do¤ru cevab› için 2
puan alacakt›r.

3

Özellikle geri kalm›ﬂ ülkelerde kiﬂiler ve s›n›flar aras›ndaki gelir ve varl›k farklar› büyüktür. Ezilme ve sömürülme
göze çarpacak ölçüdedir.
Bu parçan›n anlat›m› ile ilgili aﬂa¤›dakilerden hangisi
söylenemez?
A) Kiﬂileﬂtirmeye yer verilmiﬂtir.
B) Mecazl› söyleyiﬂlere yer verilmiﬂtir.
C) Tan›mlamaya baﬂvurulmuﬂtur.

Buna göre Ayça, bu sorulardan kaç puan alm›ﬂt›r?

D) Örneklemeden yararlan›lm›ﬂt›r.

A) 8

E) Karﬂ›laﬂt›rmaya yer verilmiﬂtir.

B) 10

C) 12

D) 14
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

A

A

20. (I) Servetifünun edebiyat›nda kaçma temi geniﬂ bir yer tu-

23. Amazon ve Hachette aras›nda uzun süredir süren savaﬂ,

tar (II) Hayatlar›nda da ayn› temayülün ifadelerine rastlan›r. (III) Tevfik Fikret, memuriyetten ve kalabal›ktan kaçar; Robert Koleje Aﬂiyan'a s›¤›n›r. (IV) Di¤erleri de hep
birer tarafa kaçarlar. Bir zamanlar hepsi uzak bir adaya
kaçmak istemiﬂlerdi. (V) Bu arzular›n› maddi olarak gerçekleﬂtiremeyince fikir ve hayal plan›na aktard›lar. (VI)
Servetifünun edebiyat›nda hakikat ve hayal çat›ﬂmas› temi, ortak bir tem olarak sonraki y›llarda da kendini göstermiﬂtir.

nihayet sona ermiﬂ gibi görünüyor. ‹ki ﬂirket aras›nda on-

Bu parça iki paragrafa ayr›lmak istense ikinci paragraf numaraland›r›lm›ﬂ cümlelerin hangisiyle baﬂlar?

nü tanesini 10 dolardan daha az bir fiyatla, yani indirimle

A) II

yerleﬂtirense benimsedi¤i sald›rgan müzakere taktikleriy-

B) III

C) IV

D) V

line sat›ﬂlar ile elektronik kitap sat›ﬂlar› konusunda aylarca süren z›tlaﬂma, birçok yazar›n, ajans›n ve yay›nc›n›n
Amazon'a karﬂ› tav›r almas›na neden olmuﬂtu. May›s
ay›n›n baﬂ›nda Hachette elektronik kitaplar›n›n fiyatland›r›lmas› konusunda yetki vermeyince, Amazon Fransa
menﬂeli yay›nevi ile aras›na mesafe koymuﬂtu. Hachette
e¤er direnmeseydi, Amazon kitaplar›ndan büyük bölümüsat›ﬂa sunacakt›. Amazon'u eleﬂtiri oklar›n›n hedefine

E) VI

di ki bunlar aras›nda Hachette kitaplar›n›n ön sipariﬂ seçene¤ini kald›rmak, kitaplar› kargoya neredeyse bir ay

21. Sara birkaç senedir paﬂa babas›n› görmemektedir. Ona

kadar geç vermek, kitaplara yönelik indirim oranlar›n› dü-

devaml› mektuplar yazarak özlemini belirtir. Yan›na çok
gitmek istese de Erzurum'da k›ﬂ mevsimi çok çetin geçmektedir. Bundan dolay› babas› uygun görmez. Yaz
mevsimi geldi¤inde annesi ile yan›na ald›raca¤›n› belirtmektedir. Yaz geldi¤inde Sara ne kadar da babas›n›n yan›na gitmek istiyormuﬂ gibi görünse de o, day›s› R›za
Bey'in k›z› Vesime'nin dü¤ününe gitmek istemektedir.
Dü¤ün Marmara'n›n küçük bir köyündedir. Babas›na yazd›¤› mektuplarda mutlaka gelece¤ini anlatsa da babas›n›
endiﬂelendirecek s›hhati ile ilgili as›ls›z bilgileri de vermeyi ihmal etmez.

ﬂürmek gibi yöntemler bulunuyordu. Bu taktikler yay›nevinin sat›ﬂlar› üzerinde olumsuz yönde büyük bir etki yaratm›ﬂt›. Amazon'un Hachette kitaplar›n›n önünü t›kamas›na dünyan›n pek çok yerinden 1000 kadar yazar bir imza kampanyas› baﬂlatarak tepki göstermiﬂti.
Bu parçaya göre aﬂa¤›dakilerden hangisi söylenemez?
A) ‹ki yay›nc›n›n rekabeti sonunda birçok yazar ve yay›n-

Bu parça aﬂa¤›daki anlat›m türlerinden hangisinden
faydalan›larak yaz›lm›ﬂt›r?
A) Aç›klama

B) Betimleme

D) Öyküleme

c› Amazon'a tepki göstermiﬂtir.
B) Amazon'a yap›lan tepkilerin sebebi bu firman›n uzlaﬂ-

C) Tan›mlama

mak yerine sald›rgan tav›rlar sergilemesidir.

E) Tart›ﬂma

C) Amazon, Hachette yay›nevine göre daha kaliteli yay›nlar yay›mlad›¤› için rekabeti olumsuz etkilemekte-

22. Evet, kliﬂe bir cümle ama sonuç olarak bir gerçe¤i ortaya

dir.

koyuyor; bir y›l› daha geride b›rakmak üzereyiz! Aral›k ay›n›n özellikle son günlerinde, bu bir y›l içerisinde kiﬂisel olarak neler yaﬂad›¤›m›z akl›m›za gelecektir hiç kuﬂkusuz. Kiﬂisel almana¤›m›z›n sayfalar›n› ister istemez kar›ﬂt›raca¤›z. Toplumsal olarak neler yaﬂad›¤›m›z› ya da daha da
geniﬂ bir çerçevede dünyada neler yaﬂand›¤›n› da muhtemelen birçok kaynakta yay›mlanacak çeﬂitli yaz›lar, listeler, infografikler, görsel galeriler sayesinde hat›rlayaca¤›z.

D) Amazon ve Hachette firmalar› aras›nda online kitap
sat›ﬂ› konusunda büyük bir rekabet söz konusudur.
E) Hachette kitaplar› sat›lmad›¤› için birçok yazar›n kat›ld›¤› imza kampanyas› düzenlenmiﬂtir.

Bu parçada aﬂa¤›dakilerden hangisine de¤inilmemiﬂtir?
A) Aral›k ay› insanlara hep ac›y› hat›rlatmaktad›r.
B) Herkes taraf›ndan söylenen bir cümle kullan›lm›ﬂt›r.
C) Parçada söylenen kliﬂe söz belli bir ayda daha çok
kullan›lmaktad›r.
D) Y›l›n son günlerinde insanlar eski günleri hat›rlamaktad›r.
E) Aral›k ay›nda birçok kiﬂi bir önceki ay›n kriti¤ini yapmaktad›r.
12. S›n›f, Temel Yeterlilik Testi - 2 (TYT-2) H
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24. Zekâ ve ilham amatörler içindir. Profesyoneller her sabah

26. Boris Vian'›n y›llar içinde klasikleﬂmiﬂ, birçok dile çevril-

iﬂ baﬂ› yapar ve ilham perisi gelmiﬂ mi gelmemiﬂ mi diye

miﬂ ve hatta 2013'te Michel Gondry taraf›ndan ayn› adla
sinemaya da uyarlanm›ﬂ, ilham verici eseri “Günlerin Köpü¤ü” gerçeküstü arka plan›yla belki gerçekten de en çok
çizgi romana yak›ﬂacak bir metin. Çünkü Boris Vian'›n,
adeta gördü¤ü rüyay› kaleme ald›¤› bir eser bu. Okura
hem 1940'lardan hem de yazar›n hayal dünyas›ndan
çokça manzara sunuyor. Roman, adam›m›z Colin'in, neﬂeli bir güzelli¤e sahip Chloe'ye âﬂ›k olmas›yla baﬂl›yor.
Genç çift k›sa sürede evleniyor, bir o kadar k›sa sürede
de Chloe gö¤sünde bir nilüfer çiçe¤i açt›ran, tuhaf bir
hastal›¤a yakalan›yor. Chloe; günden güne solarken, Colin elinden geleni yapsa da bunlar hiçbir iﬂe yaram›yor.

bakmadan derhal çal›ﬂmaya baﬂlarlar. Mordell de Profesör Schwatt'›n zekâs› ve yetene¤i konusundaki övgü sözcüklerini de¤il de e¤itim konusundaki tavsiyelerini dikkate alarak hem kendine hem de matematik dünyas›na büyük bir iyilik etmiﬂtir.
Bu parçan›n ana düﬂüncesi aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
A) Birçok insan do¤uﬂtan birçok yetenekle do¤ar ve bu
yeteneklerin fark›nda de¤ildir.

Bu parçada sözü edilen eserle ilgili aﬂa¤›dakilerden
hangisine de¤inilmemiﬂtir?

B) Etraf›m›zdaki yetenekli kiﬂileri k›skanmak yerine kendimizi geliﬂtirme yollar› aramal›y›z.

A) Boris Vian'›n bu roman›nda anlatt›klar› sanki rüyaym›ﬂ
gibi geliyor okurlar›na.

C) Özellikle sanatta ilham beklemek yerine sürekli e¤itimle sanat›m›z› geliﬂtirmeliyiz.

B) Roman klasikleﬂtikçe birçok dile de çevrilmiﬂ.

D) ‹nsan›n yarat›l›ﬂ›nda bulunan kabiliyet, gereken özen

C) Roman, hayali birçok ögeyi bar›nd›r›yor.

gösterilip geliﬂtirilmedi¤inde sadece yetenek olarak

D) Colin ile Chloe'nin aﬂk hikayesi anlat›l›yor romanda.

kal›r.

E) Kitap Chloe'nin hastal›¤a yenik düﬂüp ölmesiyle son
buluyor.

E) Yetenekli insanlara gereken cesareti vererek onlar›n
daha da yetenekli olmas›n› sa¤layabiliriz.

27. Bildi¤imiz her ﬂey de¤iﬂiyor. Soludu¤umuz havan›n içeri25. I. Çünkü Woolf, al›ﬂ›lm›ﬂ›n aksine onu bir kahraman

¤inden yüzdü¤ümüz denizin asit seviyesine her ﬂey, bizden öncekilerin bildi¤inden farkl›. Önceki nesillere yeten
s›cakl›k haritalar›, günümüzde eski moda kal›yor. Bizler,
bu acayip havalar› yans›tabilmek için s›cakl›k haritalar›na
yeni renkler ekliyoruz. Karlar›na roman yaz›lan Kilimanjaro Da¤›, üzerinde art›k az›c›k kar kald›¤›ndan bizi pek heyecanland›rm›yor. Bizim neslimiz, kutuplara gidip milyonlarca tonluk buzullar›n denize kar›ﬂmas›n›; kuzeyinde ve
güneyinde kutuplar› bulunan Dünya'n›n, tek kutuplu hale
dönüﬂmesini izliyor.

olarak de¤il, savaﬂ yüzünden zarar gören, ac›lar içinde k›vranan bir tür savaﬂ kurban› olarak resmeder.
II. Edebiyat tarihinde ve as›l olarak modern roman tarihinde savaﬂ sonras› travmas› yaﬂayan ilk karakterlerden biri olarak ünlenecektir o.
III. Bu temayla bir romanda daha karﬂ›laﬂ›r›z. Simone de
Beauvoir bu kez bir psikoterapist kad›n doktoru ana
kahramanlar›ndan biri yapacakt›r ünlü roman› Mandarinler'de.

Bu parçada vurgulanmak istenen düﬂünce aﬂa¤›dakilerden hangisidir?

IV. Virginia Woolf'un “Mrs. Dalloway”inde Birinci Dünya
Savaﬂ› gazisi olan Septimus Warren ile karﬂ›laﬂ›r›z.

A) Dünyada yaﬂanan iklim de¤iﬂikli¤inin insan hayat›na
etkileri.

V. Pek çok aç›dan bir ilktir Septimus Warren ve iﬂin ilginci o da kendisinden sonra gelecek di¤er roman

B) Önceleri bizi hayranl›k içinde b›rakan yerlerin art›k eskisi kadar etkilemedi¤i.

kahramanlar› gibi doktorundan hiç hoﬂlanmayacakt›r.
Yukar›daki numaralanm›ﬂ cümlelerden anlaml› bir

C) De¤iﬂen ﬂeyin dünya de¤il insan oldu¤u

bütün oluﬂturulmak istenirse do¤ru s›ralama nas›l ol-

D) ‹nsanl›¤›n, dünyan›n yok oluﬂunu çaresizlik içinde izledi¤i.

mal›d›r?
A) 4-2-1-5-3

B) 5-1-2-4-3

D) 4-3-5-2-1

E) Dünyan›n sürekli bir de¤iﬂim içinde oldu¤u ve hiçbir
ﬂeyin eskisi gibi olmayaca¤›.

C) 1-4-3-5-2

E) 3-2-5-1-4
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28. Küçücük bir kâ¤›t kesi¤inin can›m›z› neden günlerce ac›-

30. Bilimkurgu edebiyat›, sinemay› besleyen bir tür; hatta tü-

tabildi¤ini düﬂündünüz mü hiç? Öncelikle ﬂunu belirtmemiz gerekir ki kâ¤›t kesi¤inin verdi¤i ac›ya yönelik kapsaml› bir bilimsel çal›ﬂma yok. Ancak ellerinde pek fazla
bilimsel veri bulunmasa da s›n›rl› kan›tlar ve anatomi konusunda sahip olduklar› bilgiler ile bilim insanlar›n›n bu
konuya iliﬂkin baz› varsay›mlar› var. Bunlardan ilki sinir
hücreleri ile ilgili. Vücudumuzda birbirine ba¤l› milyarlarca sinir hücresi (nöron) bulunur. Bu sinir hücrelerinin yüksek s›cakl›¤a, kimyasallara ve bas›nca karﬂ› duyarl›,
özelleﬂmiﬂ alg›lay›c›lar›na nosiseptör ad› verilir. Parmak
uçlar›m›zda vücudumuzun neredeyse di¤er tüm bölgelerinden daha fazla nosiseptör bulunur. Nosiseptörler s›cak
bir ﬂey tuttu¤umuzda ya da sivri bir ﬂeye dokundu¤umuzda beyne uyar› gönderir. Böyle durumlarda elimizi dokundu¤umuz yerden h›zl›ca çekmemizin nedeni de budur.

rün neredeyse tüm köﬂe taﬂ› filmlerinin edebiyat uyarlamas› oldu¤u iddia edilebilir. Sinemay› etkiledi¤i kadar bilim insanlar›n› ve mucitleri de etkiledi¤i ﬂüphe götürmez
çünkü bilimkurgu edebiyat›n›n tarihi, gerçekleﬂen kehanetlerle dolu. Fakat konu Black Mirrorve kehanetler olunca, hiçbir örnek William Gibson'›n yirmi beﬂ y›l önce yazd›¤› Neuromancerkadar isabetli görünmüyor. Neuromancer'daGibson, siber uzay kavram›n› ortaya atarak “a¤”›
içinde yaﬂanan bir matris olarak tarif etti, teknolojik ayg›t
düﬂkünlü¤ümüzü elle tutulur bir sosyal fenomen olarak
ortaya koydu ve sanal gerçekli¤i, “ortak bir r›zayla ve niyetle paylaﬂ›lan bir halüsinasyon” olarak tan›mlad›. Black
Mirror'›n çizdi¤i tabloyu duvara sabitleyen çiviler, tam da
Gibson'›n bu üç tespiti olarak görülebilir.

Bu parçada “ka¤›t kesi¤i” ile ilgili aﬂa¤›dakilerden
hangisine yer verilmemiﬂtir?

Bu parçada “bilimkurgu” ile ilgili aﬂa¤›dakilerden hangisine de¤inilmemiﬂtir?

A) Ka¤›t kesi¤i bilim adamlar›nca pek önemsenmemiﬂtir.

A) Sinemaya etkileyen bir edebiyat türüdür.

B) Bilim adamlar› ka¤›t kesi¤inin sebebini asla bulamam›ﬂt›r.

B) Bilime ve teknolojiye yön vermektedir.

C) Vücudumuzda en fazla uyar›c› etki parmak uçlar›ndad›r.

C) William Gibson'un yazd›klar› yirmi beﬂ y›l sonra kendi-

D) Uyar›c›lara s›cak ve sivri bir madde de¤di¤inde beyin
bunlar› çabuk alg›lar.

D) Sanal alem, kitleler taraf›ndan yoklu¤u kabul edilen

E) Parmak uçlar›ndan al›nan bilgiye vücut daha h›zl› refleks gösterir.

E) Günümüzde teknoloji hiç olmad›¤› kadar h›zla geliﬂ-

sini kan›tlam›ﬂt›r.

gerçeklik olarak nitelenmektedir.

mektedir.

31. Çiçekleri hep sevdim, çiçek sevmeyen biri herhalde nor-

29. (I) Ömer Atilla'n›n “Anadolu Kad›n›n›n Dram›” adl› yaz›-

mal bir insan olarak kabul edilemez. Fakat her çiçe¤i is-

s›nda Güngör Dilmen'in “Kurban” adl› oyunu ile Orhan
Asena'n›n “Fadik K›z” adl› oyunlar›n› karﬂ›laﬂt›rm›ﬂt›r. (II)
‹ki yazar›n da ç›k›ﬂ noktalar›n›n ve bak›ﬂ aç›lar›n›n da çok
ayr› olmas›na ra¤men konular›n›n “Anadolu Kad›n›” oldu¤unu vurgular. (III) Her iki oyunun dekorlar›n› da Metin
Deniz'in yapt›¤›n› söyler. (IV) “Kurban” için yap›lan dekoru baﬂar›l› bulurken, “Fadik K›z” ›n ikinci perdesi için yap›lan dekoru baﬂar›l› bulmaz. (V) Ömer Atilla'n›n be¤endi¤i oyunlardan biri de Turhan Oflazo¤lu'nun yazm›ﬂ oldu¤u “Deli ‹brahim” adl› oyunudur. (VI )Tarihi bir oyun
olan “Deli ‹brahim” in konusunu veren Ömer Atilla, yazar›n konuyu baﬂar›l› bir ﬂekilde iﬂledi¤ini anlatm›ﬂt›r.

miyle cismiyle tan›yan, Latince adlar›n› bilen merakl›lardan de¤ilim. Görünce tan›d›¤›m çiçeklerin say›s› pek fazla de¤ildi. Ad olarak bildiklerimin ço¤unu da gösterseler
tan›mazd›m. Ben daha çok çiçek kültürüyle ilgileniyordum, hatta lale, gül ve nergis hakk›nda birer yaz› da yazm›ﬂt›m.
Bu parçada yazar aﬂa¤›dakilerden hangisine de¤inmemiﬂtir?
A) Baz› çiçeklerle ilgili yaz›lar yazd›¤›na
B) Çiçeklerin kültürel yönüyle ilgilendi¤ine

Bu parça iki paragrafa bölünmek istendi¤inde ikinci
paragraf numaralanm›ﬂ cümlelerden hangisiyle baﬂlar?
A) II.

B) III.

C) IV.

12. S›n›f, Temel Yeterlilik Testi - 2 (TYT-2) H
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32. Herkes bilir ki ﬂiir, belli kal›plar dâhilinde yaz›l›r. Normal

33. Düﬂünüyorum da, geçmiﬂten bu yana neler de¤iﬂti neler!

ﬂartlarda geliﬂigüzel yaz›lan bir metin ﬂiir de¤ildir. Ancak

Art›k hiçbir ﬂey eskisi gibi de¤il. Eski de¤erlerimiz, gele-

özellikle ülkemizde Orhan Veli ile baﬂlayan serbest ﬂiir

nek-göreneklerimiz bir bir yok olmaya yüz tuttu. Hele de

tarz› da ﬂiir olarak an›l›yor. O zaman nerede kald› kafiye

misafirperverlik. B›rak›n perverli¤i, art›k misafiri bile kal-

ve redifin k›ymeti, nerede kald› onlar›n önemi? ﬁiir dedi-

mad› pek kimsenin. Bunun sebebini biraz da kendimizde

¤in kafiyeli, redifli yaz›l›r. ﬁiir dedi¤in ahenktir, uyumdur.

aramam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum asl›nda. Yahu bu mi-

Kafiyeli iki kelimeyi birbirine uyduramayan adamlar kalk›p

safirperverli¤i biz öldürmedik mi? Nas›l öldürdük? Zorlaﬂ-

birkaç sat›r› alt alta s›ralay›p bize ﬂiir diye yutturuyor. Kar-

t›rarak, insanlar› bask› alt›na alarak, aﬂ›r›ya kaçarak…

deﬂim ölçüye dikkat etmeyeceksen, kafiye redif kullan-

Eskiden, misafir umdu¤unu de¤il, buldu¤unu yerdi. Sa¤

mayacaksan neden ﬂairim diyorsun? Deneme yazar›y›m

olsun ev sahibi de kimseden esirgemezdi; ama her ﬂeyi

de, f›kra yazar›y›m de, nesirciyim de ama ﬂairim deme!

imkânlar› do¤rultusunda yapard›. ﬁimdi en yoksulun evi-

Bir Yunus Emre'yi, bir Karac'o¤lan'›, bir Necip Faz›l'› oku-

ne gitsek dahi, önümüze sermedi¤i bir ﬂey kalm›yor. Bel-

du¤unda kendinden utanm›yorsan, ﬂiir dedi¤in nesre ﬂiir

ki bo¤az›ndan k›s›p tok misafirine yediriyor. Bunu gören

demeye devam ediyorsan diyecek sözüm yok sana. Ser-

misafirler, ayn› ﬂeyi hatta daha fazlas›n› yapamayacak

best ﬂiirmiﬂ! ﬁiir dedi¤in o kadar m› serbest olur? Salm›ﬂ-

olman›n ezikli¤ini yaﬂ›yor ve dolay›s› ile misafirden kork-

s›n›z kelimeleri sat›rlar, her biri bir yana bak›yor, olmuﬂ

maya baﬂl›yor. Üzerine basa basa söylüyorum: Misafirlik

ad› serbest ﬂiir. Bizimki de tutsak ﬂiir o zaman de¤il mi?

yeme içme için yap›lmaz. Misafirli¤in gayesi muhabbettir.

Duygular›, heceleri, sözcükleri esir ald›k. Ölseler b›rak-

Bu yüzden ne olur, bu iﬂi tad›nda b›rakal›m ve ikram ko-

mayaca¤›z. B›rak›n bu ayaklar› üstatlar. Siz ﬂiir de¤il bil-

nusunda aﬂ›r›ya kaçmayal›m. Aksi takdirde yak›n zaman-

di¤in deneme yaz›yorsunuz.

da herkesin fobisi misafir olacak.

Bu parçadan hareketle aﬂa¤›dakilerden hangisine

Aﬂa¤›dakilerden hangisi bu parçan›n yazar›n›n dü-

ulaﬂ›lamaz?

ﬂüncesini desteklemez?

A) Yazar düzyaz› ﬂeklinde olan ﬂiirlerin ﬂiir olmad›¤›n› sa-

A) Misafirperverli¤in eskisi gibi olmad›¤›n› söylemektedir.

vunmaktad›r.

B) Misafirli¤in as›l amac›ndan uzaklaﬂt›¤›n› vurgulamak-

B) Serbest tarzda ﬂiir yazanlar›n ölçülü, uyakl› ﬂiir yazan

tad›r.

büyük sanatç›lar gibi olmad›klar›n› belirtmektedir.

C) Misafirlikte getirilen ikramlar›n fazla olmas›ndan dola-

C) Düzyaz› ﬂeklinde ﬂiir yazanlar›n ﬂair de¤il nesir yazar›

y› insanlar›n kendi evlerine misafir ça¤›rmaktan çekin-

olabilece¤ini vurgulamaktad›r.

di¤inden bahsetmiﬂtir.

D) Ahenksiz ﬂiir yazanlar›n ﬂiir yazmas›n› b›rakmas›n› f›k-

D) Misafirperverli¤in yok olmas›n›n sebebinin insanlar ol-

ra, deneme, makale gibi türlere yönelmesi gerekti¤ini

du¤unu çünkü onlara gereken ilgiyi göstermedi¤imizi

söylemektedir.

belirtmektedir.

E) Yazar ölçülü, kafiyeli, duygulu ﬂiirden asla vazgeçme-

E) Sadece misafirperverli¤imizin de¤il birçok gelene¤imi-

yece¤ini de vurgulamaktad›r.
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34. Muhabir :

A
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35. ve 36. sorular› aﬂa¤›daki metne göre cevaplay›n›z.

(I) ………….
Mimar :

E¤itimin, hayat›m›zdaki yeri ve öneminin bilincinde olma-

Genel olarak bakarsak yetiﬂkinlerin çocuk alg›s›n›n birkaç ana kayna¤› var. Biri kendi çocukluklar›ndan hat›rlad›klar›. ‹kincisi ise kendi çocuklar› oldu¤unda edindikleri
deneyimler. Mimarlar da çocuklar› bu çerçevede alg›l›yor.
Her iki kaynak da hem s›n›rl›l›k hem de geçicilik bar›nd›r›yor. Bu çerçeve, toplumdaki çocu¤u, çocuklu¤u ve toplumsal bir s›n›f olarak çocuklar› alg›lamaktan çok uzak.
Bunun d›ﬂ›nda deneyimleri art›rman›n tek yolu çocukluk
üstüne çal›ﬂmay› gerektirir. Bu çabay› göstermeden, çocuklar için emek vermeden tasar›ma giriﬂenler çocuklar
için yapt›¤› mekanlar›n renkli olmas›n›, baz› unsurlar›n›n
abart›lm›ﬂ olmas›n› ve bir iki de ergonomik gereklili¤i sa¤lamas›n› yeterli görüyorlar. Bu çocuklar› birey ve kullan›c› olarak ciddiye almamakla ilgili. Mimarlar çocuklar› öncelikle ciddiye almal›.

yan bir insan yoktur san›r›m. Hatta dünyan›n en cahil in-

Muhabir :

sonras›nda bina olurken zorlanmayacakt›r. Baﬂta anne

(II) ……………

ve babalar olmak üzere herkes, e¤itim üzerinde odaklan-

Mimar :

mal› ve sorumluluklar›n› taﬂ›d›klar› çocuklar›n› en güzel

Çocu¤u yok sayan alg›n›n kayna¤›nda öncelikle mimarl›k
e¤itimi var. E¤itim süresince çocuklarla ilgili tasar›m her
zaman t›rnak içinde ele al›n›r. Örne¤in çocuklarla ilgili tasar›m okulla veya hastanede çocuk odas›yla s›n›rl›d›r. Bu
da renkli olmas›, ergonomik olarak çocu¤a uygun olmas›
gibi kriterlerle de¤erlendirilir. Çocuk okul d›ﬂ›nda hiçbir
mekan› kullanm›yormuﬂ; al›ﬂ veriﬂ merkezinde, kültür
merkezinde bulunmuyormuﬂ gibi tasar›mlar yap›l›r. Sonuç olarak mimarl›k e¤itimi, di¤er mekanlarda çocuklar›n
varl›¤›n› sorgulatan bir yaklaﬂ›ma sahip de¤il. Mimarlar
sonras›nda da buna uygun davranmaya devam ediyorlar.

ﬂekilde e¤itmelidir.

san›n› bulup e¤itimin önemini sorsan›z, bunu size saatlerce anlatabilir. Asl›nda bir anlamda, e¤itimin önemini en
iyi e¤itimsiz insanlar bilir. E¤itim, insan› yeniden ﬂekillendiren, geliﬂtiren, donan›ml› hale getiren bir sistemdir. E¤itim almam›ﬂ bir insan, ço¤u defa çaresizlik içinde k›vranmaktad›r. Kendisine nas›l bir yol çizece¤ini, insanlarla
nas›l bir iletiﬂim kuraca¤›n› bilemez. Buradaki e¤itim kavram›ndan kast›m, sadece okulda görülen e¤itim de¤ildir.
Ailede baﬂlayan e¤itim, ömür boyu devam etmektedir. ‹nsan›n kendisini geliﬂtirmek için kitap okumas› bile bir e¤itimdir asl›nda. Bu kadar önemli olan e¤itimin önce ailede
baﬂlamas› önemlidir. Temelleri sa¤lam olan bir insan,

35. Bu parçadan hareketle aﬂa¤›dakilerden hangisine
ulaﬂ›lamaz?
A) En cahil insan bile e¤itimin ne kadar önemli oldu¤unu
bilir.
B) E¤itimsiz insan sorunlar karﬂ›s›nda çaresiz kalmaktad›r.

Bu diyalogda boﬂ b›rak›lan yerlere aﬂa¤›dakilerden
hangisi s›ras›yla getirilmelidir?

C) E¤itimsiz insan hayat›na nas›l bir yön verece¤ini bil-

A) I. Çocuklar›n hesaba kat›ld›¤›, odak oldu¤u istisnalar
yok mu?

D) E¤itimi iyi olan insan gelecekte sa¤lam ad›mlar atabil-

II. Çocu¤u hesaba katmayan mimari anlay›ﬂ ne tür sonuçlar do¤uruyor?

E) E¤itim ilk önce ailede baﬂlar, ailede iyi e¤itim almayan

mez.

mektedir.

insan›n okulda ald›¤› e¤itim yetersiz kalmaktad›r.

B) I. Çocu¤un kenti kullanamamas› onun hayat›n› nas›l
etkiliyor?
II. Çocu¤u hesaba katan bir mimari anlay›ﬂ nas›l geliﬂebilir?

36. Bu parçada e¤itim ile ilgili olarak aﬂa¤›dakilerden

C) I. Nas›l bir çocukluk alg›s›na sahip mimarlar?

hangisine de¤inilmemiﬂtir?

II. Mimarl›k e¤itiminde çocu¤un nas›l bir yeri var?

A) E¤itim insan› baﬂtan yarat›r, geliﬂtirir.

D) I. Çocu¤u dahil etmeden çocuk dostu tasar›m yapmak mümkün mü?

B) E¤itim insan›n bilgili olmas›n› sa¤lar.

II. Çocuklar için iyi örnekler var m›?

C) E¤itim almayan insan konuﬂmay› beceremez.

E) I. Yeni kamusal alanlar olarak al›ﬂveriﬂ merkezleri çocuklar için nas›l mekanlar?

D) E¤itim ailede baﬂlar, hayat boyu devam eder.

II. Çocuk dostu kent kavram› için ne dersin? Do¤ru bir
kavram m›?
12. S›n›f, Temel Yeterlilik Testi - 2 (TYT-2) H
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37. ve 38. sorular› aﬂa¤›daki metne göre cevaplay›n›z.

A
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39. ve 40. sorular› aﬂa¤›daki metne göre cevaplay›n›z.

Komﬂulu¤un önemini ve k›ymetini hangimiz bilmeyiz ki?
Bize ço¤u defa bir duvar mesafesinde olan, kavgalar›m›za, mutluluklar›m›za, gürültülerimize tan›k olan ve en zor
zamanlar›m›zda bize H›z›r gibi yetiﬂen komﬂular›m›z›n
k›ymetini hangimiz bilmeyiz? Türk toplumunda komﬂuluk
kadar de¤er verilen çok az de¤er vard›r. Öyle ki hem adet
ve geleneklerimizce hem de dini inanc›m›z gere¤ince
komﬂular›m›z› ço¤u defa akrabalar›m›z›n önünde tutar›z.
Onlara yapt›¤›m›z yard›mlar›, belki akrabalar›m›za bile
yapmay›z. Çünkü biliriz ki onlar bize en yak›n insanlard›r.
Atalar›m›z da komﬂulu¤un mahiyetini bilmiﬂ ve komﬂulukla ilgili birçok söz sarf etmiﬂtir. Atalar›m›z ”Ev alma, komﬂu al.” derken, komﬂusu olaca¤›m›z kiﬂilerin nas›l insanlar olduklar›n›n çok önemli oldu¤unu vurgulamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bir komﬂu iyi olursa, kötü bir evde de mutlu olunur; ama komﬂu kötü ise saraylarda köﬂklerde olsak dahi mutlu olamay›z. Komﬂulukla ilgili bir di¤er atasözü de
”Komﬂu, komﬂunun külüne muhtaçt›r.” atasözüdür. Bu
atasözü ile de komﬂular›n her an birbirine muhtaç olduklar›, birbirine yard›m etmeleri gerekti¤i anlat›lm›ﬂt›r. Komﬂular›m›zla iyi geçinmeliyiz. Zor zamanlar›nda yan›nda
olmal›, mutluluklar›n› da paylaﬂmal›y›z. Her zaman hallerini hat›rlar›n› sormal›, olas› bir ihtiyaçlar›n› gidermek için
elimizden geleni yapmal›y›z. ”Komﬂusu aç iken kendisi
tok yatan bizden de¤ildir.” diyen Hz. Muhammed, komﬂulu¤un ne kadar önemli bir de¤er oldu¤unu bize anlatmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.

Bilim, evrende var olan olay veya durumlar› anlamam›z›,
bunlar›n birbiri ile iliﬂkilerini kavramam›z› sa¤lar. ‹nsan ve
evren ile ilgili her bilgiyi, bilim sayesinde ö¤reniriz. Bugün
hayat›m›z› kolaylaﬂt›ran teknolojik aletlerin tümü bilim sayesinde vard›r. Yol gösterici olarak bilimi kabul edenler,
her daim ilerler, ça¤daﬂ bir ﬂekilde yaﬂarlar.Bilim, sürekli
bir geliﬂim ve de¤iﬂim içindedir. Elde etti¤i bilgiler nesnel
ve gerçektir. Ancak bilim hiçbir zaman, en do¤rusu budur
demez; çünkü bilim bulgular›n›n de¤iﬂme özelli¤i vard›r.
Örne¤in eskiden güneﬂin, dünyan›n etraf›nda döndü¤ü
düﬂünülürdü. Bunu iddia eden ise bilim idi. Ancak bilim ve
teknolojideki geliﬂmeler, güneﬂin de¤il, dünyan›n güneﬂin
etraf›nda döndü¤ünü kan›tlad›. Atatürk, bilim ve sanata
çok büyük önem vermiﬂtir. Bu konuda çok hakl› oldu¤unu söyleyebiliriz. Bugün evrenin baﬂlang›c› ile ilgili bilgimiz varsa, tedavisi güç hastal›klar tedavi edilebiliyorsa,
bu bilimin sayesindedir. ‹nsanl›k tarihi tüm bilgilerini bilim
sayesinde edinmiﬂtir. Bundan sonra da öyle olacakt›r.

39. Bu parçadan hareketle bilimle ilgili olarak aﬂa¤›dakilerden hangisi söylenemez?
A) Bilim hiçbir zaman kesin konuﬂmaz, bilgilerin her zaman de¤iﬂebilece¤ini savunur.
B) Bilim sayesinde insan ve evren hakk›nda bilgilerden
haberdar olabilmekteyiz.
C) Bilim sayesinde yanl›ﬂ olan bilgilerin do¤ru hâllerini

37. Bu parçada komﬂuluk ile ilgili aﬂa¤›dakilerden hangi-

ö¤renebilmekteyiz.

sine de¤inilmemiﬂtir?

D) Bilim bize kan›tlanabilir bilgiler sunmaktad›r.

A) Komﬂular›m›z ço¤u zaman kan ba¤› olan tan›d›klar›m›zdan önce gelebilmektedir.

E) Bilimin sa¤lad›¤› teknoloji sayesinde dünyadaki tüm
hastal›klar› tedavi edebiliyoruz ve tüm bilgilere rahat-

B) Komﬂular›m›z yaﬂad›¤›m›z iyi veya kötü durumlarda
bize en yak›n insanlar olmuﬂlard›r.

l›kla ulaﬂabiliyoruz.

C) Komﬂulu¤un ne kadar önemli oldu¤unu atalar›m›z da
sözleriyle vurgulam›ﬂt›r.

40. Bu parçan›n anlat›m› ile ilgili aﬂa¤›dakilerden hangisi

D) Dinimizde de komﬂulu¤un önemi vurgulanmaktad›r.

söylenemez?

E) Komﬂular›m›za her daim yard›m etmeliyiz ve baﬂkalar›na da örnek olmal›y›z.

A) Tan›k göstermeden yararlan›lm›ﬂt›r.
B) Nesnel bilgilere yer verilmiﬂtir.
C) Aç›klay›c› bir anlat›m kullan›lm›ﬂt›r.
D) Örneklendirmeye yer verilmiﬂtir.

38. Bu parçan›n anlat›m› ile ilgili aﬂa¤›dakilerden hangisi

E) Son cümlede bir ç›kar›m yap›lm›ﬂt›r.

söylenemez?
A) Birden fazla tan›k göstermeye yer verilmiﬂtir.
B) Tart›ﬂmac› bir anlat›m vard›r.
C) Öznel bir anlat›m kullan›lm›ﬂt›r.

TÜRKÇE TEST‹ B‹TT‹,

D) Karﬂ›laﬂt›rmalara yer verilmiﬂtir.

SOSYAL B‹L‹MLER TEST‹NE GEÇ‹N‹Z.

E) Betimleyici bir anlat›m hâkimdir.
12. S›n›f, Temel Yeterlilik Testi - 2 (TYT-2) H
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SOSYAL B‹L‹MLER TEST‹

D‹KKAT!

1.

+ Bu bölümde cevaplayaca¤›n›z soru say›s› 20’dir.
+ Bu bölümdeki cevaplar›n›z› cevap ka¤›d›ndaki "SOSYAL B‹L‹MLER TEST‹" bölümüne

4.

Hititlerde asillerden oluﬂan Pankuﬂ Meclisi kral› denetle-

iﬂaretleyiniz.

1854'te ‹ngiltere'den ilk d›ﬂ borç al›nd›. Daha sonra di¤er

me yetkisine sahipti. Ancak Pankuﬂ Meclisi zamanla kra-

Avrupa devletlerinden de borç para al›nd› ve bu süreç

l›n dan›ﬂma kurulu haline gelmiﬂtir.

1854'ten 1877 y›l›na kadar sürdü. Sürekli savaﬂlar ve bu-

Yukar›dak bilgilere bak›larak Hititlerle ilgili;

nal›mlar dolay›s›yla, ilk 19 y›l içerisinde Osmanl› d›ﬂ borç-

I. Demokratik uygulamalar zamanla güç kaybetmiﬂtir.

lar›n›n tutar› 84.000.000 Osmanl› liras›na ulaﬂt›.

II. Çok uluslu yap› zay›flam›ﬂt›r.

Bu bilgiye dayanarak Osmanl› Devleti'yel ilgili;

III. Yönetimdeki ikiliklere son verilmiﬂtir.

I.

dir.

yorumlar›ndan hangileri yap›labilir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

‹ç gelirler devleti ayakta tutabilecek yeterlilikte de¤il-

C) I ve II

II. Buhranlar ve savaﬂlar ekonomik dengeleri olumsuz
etkilemiﬂtir.

E) I, II ve III

III. Osmanl› ekonomisi d›ﬂa ba¤›ml› hale gelmiﬂtir.
yarg›lar›ndan hangileri savunulabilir?

2.

Avrupa Hun Devleti'nin hükümdar› Atilla, yapt›¤› seferler-

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

C) Yaln›z III

le Do¤u ve Bat› Roma ‹mparatorluklar›n› hakimiyet alt›na
D) II ve III

alm›ﬂt›r.

E) I, II ve III

Bu seferler sonucunda Avrupa Hun Devleti'nin;
I.

s›n›rlar›n› geniﬂletme

II. gelirlerini art›rma
III. veraset anlay›ﬂ›n› de¤iﬂtirme
kazan›mlar›ndan hangilerini elde etti¤i savunulabilir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

5.

C) I ve II

Sivas Kongresi'nde baz› delegelerin, "XX. yüzy›lda
beﬂ yüz milyon lira borcu, y›k›k bir yurdu, verimli olmayan

E) I, II ve III

topraklar› ve ancak on beﬂ milyon geliri olan bir ulus, d›ﬂ
yard›m olmaks›z›n yaﬂayamaz." diyerek ortaya ç›kmalar› aﬂa¤›dakilerden hangisini savunma amac›na yö-

3.

neliktir?

Nizamiye Medreselerinde dini bilimlerle birlikte, felsefe, filoloji, astronomi, t›p ve matematik gibi ilimle-

A) Meﬂrutiyet ve Kanun-u Esasi'nin korunmas›n›

rin okutulmas› aﬂa¤›dakilerden hangisinin bir göster-

B) Saltanat›n sürürülmesini

gesidir?
C) Ulusal egemenlik ve ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanmas›n›

A) Dini bilimlere daha fazla a¤›rl›k verildi¤inin

D) Güçlü bir devletin mandaterli¤i alt›na girilmesini

B) Pozitif bilimlerle daha yeni ilgilenildi¤inin

E) Halifeli¤in varl›¤›n›n sürdürülmesini

C) Bilimsel geliﬂmelerle s›n›rl› alanlarda u¤raﬂ›ld›¤›n›n
D) Dini bilimlere uygun olmayan ilimlerle u¤raﬂ›lmad›¤›n›n
E) Bilimsel anlay›ﬂa ve geliﬂmelere önem verildi¤inin
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6.
(Saat)
18

A

A
8.

Buenos Aires’te gece gündüz süreleri
de¤iﬂim grafi¤i

A

Baz› göllerin alanlar›nda y›l içinde oldukça belirgin de¤iﬂimler gerçekleﬂebilir. Bu durum gölün beslenme özelliklerine, su kayb›na ve göl çana¤›n›n derinli¤ine ba¤l›d›r.

16

Buna göre aﬂa¤›da verilen göllerden hangisinde
14

mevsimlik alan de¤iﬂimi daha fazlad›r?

12
10

A) Van Gölü

B) Beyﬂehir Gölü

C) ‹znik Gölü

D) Sapanca Gölü

8
6

E) Tuz Gölü
21
Aral›k

21
Mart

21
Haziran

23
Eylül

Gece Süresi

21
Aral›k

Gündüz Süresi

Grafik Buenos Aires'te gece-gündüz sürelerinin y›ll›k de¤iﬂimini göstermektedir.

9.

Yaln›zca bu grafikteki verilerden yararlanarak Bu-

Kalker, jips, kayatuzu gibi kayaçlar suda çözünme potansiyeline sahiptir. Bu tip kayaçlar›n yayg›n oldu¤u alanlara

enos Aires ile ilgili olarak;

“karstik bölge” denir. Söz konusu kayaçlar suda çözüneI. Güney Yar›m Küre'de bulunur.

bildikleri için geçirgen bir yap›ya sahiptir. Bu nedenle

II. Orta kuﬂakta yer almaktad›r.

karstik alanlar yüzey sular› aç›s›ndan son derece fakirdir.

III. Bat› Yar›m Küre'dedir.

Bu durum genellikle seyrek nüfuslanmalar›na yol açar.

yarg›lar›ndan hangilerine ulaﬂ›labilir?

Aﬂa¤›da verilen yörelerden hangisi, karstik alanlar›n

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

geniﬂ yer kaplamas›ndan dolay› seyrek nüfuslanm›ﬂ-

C) Yaln›z III

t›r?
D) I ve II

E) I ve III
A) Hakkâri yöresi
B) Bat› Karadeniz'in iç kesimleri
C) Taﬂeli Platosu
D) Y›ld›z Da¤lar› yöresi
E) Biga Yar›madas›

7.

Türkiye Alp-Himalaya k›vr›m sistemi üzerinde yer ald›¤›
için oldukça yüksek ve engebeli bir ülkedir. Türkiye'nin
yüksek ve engebeli bir yap›ya sahip olmas›n›n sonucu
olarak …………………….............gösterilebilir.
Yukar›daki metinde boﬂ b›rak›lan yere;
I. çeﬂitli iklim tiplerinin görülmesi,

10. Aﬂa¤›dakilerden hangisinin Türkiye'de benzeri yok-

II. karasal iklimin yay›l›ﬂ alan›n›n geniﬂlemesi,

tur?

III. cephe ya¤›ﬂlar›n›n s›k görülmesi,

A) Finlandiya'da yayg›n olan buzul gölleri

IV. bulutlu gün say›s›n›n fazla olmas›

B) Avustralya'da yer alan atoller

seçeneklerinden hangilerinin gelmesi uygundur?

C) ‹spanya'n›n kuzeybat›s›nda görülen ria tipi k›y›lar

A) I ve II

D) Yunanistan'›n Santorini Adas›'nda bulunan kaldera

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III

E) Kuzey Avrupa'da s›k görülen masif araziler

E) III ve IV
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11. Denizde bo¤ulmak üzere olan birinin mutlulu¤u k›y›ya

14. Felsefesiz yaﬂamak, gözü kapal› yaﬂamakt›r. Üstelik gö-

varmas›d›r. Felsefede ise ancak derine inmekle mutluluk

zümüzün görüp meydana ç›kard›¤› bütün ﬂeyleri görme-

sa¤lan›r. Bu nedenle filozof hiçbir zaman yüzeysel bilgi-

nin ve bu amaç ile renklere ›ﬂ›¤›n güzelli¤ini tatman›n

lerle yetinmez olabildi¤ince derinlemesine araﬂt›rmalar

verdi¤i zevk, asla felsefenin bulup meydana ç›kard›¤›

içerisine girer.

ﬂeylerden edinilen bilginin verdi¤i neﬂeyle ölçülmez ve

Buna dayan›larak aﬂa¤›dakilerden hangisine ulaﬂ›la-

sonra bize, ahlâk›m›z› düzenleme ve dünyada hayat›m›-

bilir?

z› idare etmek için felsefe ö¤renmek, ad›mlar›m›za öncü-

A) Var olman›n amac› mutluluktur.

lük için gözlerimizi kullanmaktan çok daha gereklidir.

B) Felsefe insana mutlu olmay› ö¤retir.

Çünkü hayvanlar sadece kar›nlar›n› doyurmay› düﬂündü-

C) Mutlu olmadan felsefe yapmak imkans›zd›r.

¤ü halde, insan›n temel düﬂüncesi, ruhun gerçek yiyece-

D) Felsefeciler yüzeysel bilgilerle mutlu olur.

¤i olan bilgeli¤ini aramakt›r.

E) Felsefe de önemli olan kapsaml› sorgulamad›r.

Descartes'in bu görüﬂlerinden ç›kar›lacak düﬂünce
aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
A) Felsefe insanl›k için vazgeçilmez bir çabad›r.
B) Felsefenin bilgi alan› s›n›rl›d›r.

12. Tüm insanlar›n yemek yemeye ihtiyaçlar› oldu¤u gi-

C) Felsefeciler içinde bulundu¤u ça¤dan ve toplumdan

bi,sevgi ve ilgiye de ihtiyaçlar› vard›r. Ama bütün bunla-

etkilenir.

r›n ötesinde, insanlar›n ihtiyaç duydu¤u baﬂka ﬂeylerde
vard›r. ‹nsanlar kim olduklar›n› ve neden yaﬂad›klar›n› bil-

D) Bütün bilimler kayna¤›n› felsefeden al›r.

mek isterler. Neden yaﬂad›¤›m›z› bilmek, pul toplamak

E) Her ça¤›n kendine uygun bir felsefesi vard›r.

kadar rastlant›sal bir ilgi de¤ildir. Bu ilgi insan›n var oldu¤u ilk andan itibaren kendini göstermiﬂtir.
Buna göre, aﬂa¤›dakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bireyin fizyolojik ihtiyaçlar› di¤er ihtiyaçlar›ndan önce
gelir.

15. Gerçek anlamda iyi olan bir ﬂeye katk› yapan iyilerden

B) Felsefe insan›n kendisine yönelmesi ve kendini tan›-

söz edilebilir. Burada iyi, kendisi için istenen ya da arzu

ma iste¤i ile do¤muﬂtur.

edilen bir bütünde oynad›¤› rolden dolay›, iyi olan bir ﬂey-

C) Yaﬂam deneyimleriyle kazan›lan bilgi, insan bilgisinin

dir. Örne¤in; yalan söylememek, bu anlamda iyi olan bir

kayna¤›d›r.

ﬂey olarak görülebilir. Ama bazen yalan söylemek dürüst

D) Hayat› kolaylaﬂt›rmak ve do¤ru bilgiye sahip olmak in-

insan›n baﬂ›na dert açabilir. Fakat o ahlakl›l›k ad›n› ver-

san›n birincil ihtiyac›d›r.

di¤imiz bütün için iyi olan, bütüne katk› yapan bir ﬂey ola-

E) ‹nsan›n çevresinde ki belirsizlikler, onu do¤a üstü güç-

rak kesinlikle iyidir.

lere inanmaya itmiﬂtir.

Burada söylenmek istenen düﬂünce aﬂa¤›dakilerden
hangisiyle ifade edilebilir?

13. Felsefe bir anlat›m biçimidir. Eline ald›¤› her ﬂeyi eleﬂtirir.

A) ‹yi, insan›n baﬂ›na dert açan bir de¤erdir.

Gerçek filozofta, edindi¤i bilgileri yetersiz bulan, tedirgin-

B) ‹yi, istenilen bütünde yer ald›¤› bir role iliﬂkin, iyi olan

lik duyan, sürekli arayan, soru soran, eleﬂtiren kimsedir.

bir ﬂeydir.

O halde filozof için aﬂa¤›dakilerden hangisi söyleneC) ‹yi olan bazen kötü olarak ifade edilebilir.

mez?
A) Bilgiye ﬂüpheye yaklaﬂ›r.

D) Herkes için bir iyiden söz etmek mümkün olmayabilir.

B) Sürekli aray›ﬂ içindedir.

E) Bazen iyiden uzaklaﬂmak gerekir.

C) Amac› do¤ruya ulaﬂmakt›r.
D) Bilginin sonlu oldu¤una inan›r.
E) Soru soran kimsedir.
12. S›n›f, Temel Yeterlilik Testi - 2 (TYT-2) H
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

16. Peygamber, bir dinde Allah’›n emirlerini insanlara bildiren

A

A

19. ‹slam’da Allah inanc› ile ilgili olarak aﬂa¤›daki bilgile-

elçidir. Peygamberlerle di¤er insanlar aras›nda maddi ya-

rin hangisi yanl›ﬂt›r?

ﬂay›ﬂ aç›s›ndan bir ayr›l›k yoktur; bütün peygamberler bi-

A) Allah inanc›, tevhit inanc› esas›na dayal›d›r.

rer insand›r. Onlar› di¤er insanlardan ay›ran ﬂey, kendileB) Allah’›n her ﬂeye gücü yeter; ancak evrendeki ve dün-

rine Allah taraf›ndan gönderilen vahiy ve taﬂ›d›klar› nite-

yadaki denge ve düzenle ilgilenmez.

liklerdir.

C) Dinler olmasa bile insan akl›n› kullanarak Allah’›n var-

Buna göre, aﬂa¤›dakilerden hangisi peyamberlerin

l›¤›n› ve birli¤ini bulabilir.

taﬂ›d›klar› nitelikler aras›nda yer almaz?

D) Allah, her türlü eksiklikten uzak, her yönü ile tek ve her

A) Güvenilir olmak

ﬂeye gücü yetendir.
B) Do¤ru sözlü olmak
E) ‹nsan kendi yap›s›n› ve geliﬂimini, evrendeki mükemC) Allah’›n emir ve yasaklar›n› insanlara tebli¤ etmek

mel düzeni inceleyerek, Allah’›n varl›¤› ve birli¤i inan-

D) Belli kiﬂilere hitap etmek

c›na ulaﬂabilir.

E) Baﬂkalar›n› kendisinden daha çok düﬂünmek (Di¤ergaml›k)

17. Hz. Muhammed Medine’ye misafir olarak gelen H›ristiyan
bir gruba Mescid-i Nebevi’nin bir köﬂesinde kendi dinleri-

20. “Deki; Allah her yönü ile tektir. Allah hiçbir ﬂeye muhtaç

ne göre ibadet etmelerine müsade etmiﬂtir.

olmad›¤› halde, her ﬂey her konuda O’na muhtaçt›r. O,
Hz. Muhammed’in bu davran›ﬂ› O’nun aﬂa¤›da sahip

do¤mam›ﬂ ve do¤urmam›ﬂt›r. O’nun hiçbir konuda eﬂi,

oldu¤u özelliklerinden daha çok hangisinin içerisin-

benzeri, orta¤› ve yard›mc›s› yoktur.”

de de¤erlendirilir?
Bu ayetlerde vurgulanan aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
A) Kararl›l›¤›

B) Merhameti

C) Hoﬂgörüsü

D) Yard›mseverli¤i

A) ‹man

B) ‹badet

C) Tevhid inanc›

D) Tebli¤

E) Dürüstlü¤ü
E) Fetanet

18. Aﬂa¤›dakilerden hangisi Kur’an-› Kerim’in k›sa aç›klamalarla bir baﬂka dile çevrilmesidir?
A) Tercüme

B) Tefsir

C) Hatim

D) Meal
SOSYAL B‹L‹MLER TEST‹ B‹TT‹,

E) Yorum

TEMEL MATEMAT‹K TEST‹NE GEÇ‹N‹Z.
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

A

A

TEMEL MATEMAT‹K TEST‹

D‹KKAT!

1.

+ Bu bölümde cevaplayaca¤›n›z soru say›s› 40’t›r
+ Bu bölümdeki cevaplar›n›z› cevap ka¤›d›ndaki "TEMEL MATEMAT‹K TEST‹" bölümüne

Yusuf; 64 say›s›ndan baﬂlayarak ileriye do¤ru yediﬂer ye-

3.

iﬂaretleyiniz.

x bir do¤al say› olmak üzere,

diﬂer say›p iki basamakl› AB do¤al say›s›na ulaﬂt›ktan

10x – 3 say›s›n›n rakamlar› toplam› 52’dir.

sonra, ulaﬂt›¤› bu say›dan geriye do¤ru onar onar saya-

Buna göre, x kaçt›r?

rak 5 say›s›na ulaﬂ›yor.

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

Buna göre, A + B toplam› kaçt›r?
A) 11

B) 12

C) 13

D) 14

E) 15

2.

ﬁekildeki 7 dairenin içine 1’den 7’ye kadar olan rakamlar,
•

Her daireye gelecek rakamlar birbirinden farkl›,

•

Birbirine te¤et olan d›ﬂardaki iki daire ile içteki dairenin içinde bulunan rakamlar›n toplam› çift say› olacak
ﬂekilde yerleﬂtiriliyor.

4.

Bir do¤al say›dan bu do¤al say›n›n rakamlar› toplam› ç›kar›ld›¤›nda bir tam say›s›n›n karesi elde ediliyorsa bu
do¤al say›ya “yak›n karesel say›” denir.
Örne¤in; 90 – (9 + 0) = 81 oldu¤u için 90 say›s› yak›n ka-

Örnek;

resel say›d›r.
1

2

7

3

4

6

Buna göre, üç basamakl› kaç yak›n karesel say› var-

5

d›r?
A) 40

B) 50

C) 60

D) 70

E) 80

Verilen örnek dikkate al›narak,
z
y
t

x

ﬂekli dolduruldu¤unda
x.y.z = 24 oldu¤una göre, t’nin alabilece¤i farkl› de¤erlerin toplam› kaçt›r?
A) 12

B) 11

C) 10

D) 9
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A
5.

A

A

A

A

7.

x, y ve z pozitif tam say›lar olmak üzere,
x2 + 2y2 + 3z2
ifadesi tek say›d›r.
Buna göre,
I.

x.y

Sekiz arkadaﬂ bir tarla al›p, bu tarlay› yine sekiz eﬂ par-

II. x + z
çaya ay›rarak kendilerine hobi bahçesi yap›yorlar. Arka-

III. x + y + z

1
üne
4
1
kulübe yaparken di¤er 3 tanesi kendi arsalar›n›n
üne
3
daﬂlardan 5 tanesi kendi pay›na düﬂen arsan›n

ifadelerinden hangileri kesinlikle tek say›d›r?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve II

C) Yaln›z III
E) II ve III

havuz yapmay› tercih ediyorlar.
Buna göre, havuz ve kulübelerin kaplad›¤› toplam
alan›n, tüm bahçelerin alanlar›na oran› kaçt›r?
A)

6.

1
2

B)

3
8

C)

9
32

D)

5
48

E)

5
96

Koordinat sisteminde denklemleri
IxI = 16, y = 0 ve y + 20 = 0 olan do¤rular›n oluﬂturdu¤u
dikdörtgensel bölgenin kenarlar›na ve köﬂelerine eﬂit
aral›klar ile nokta konulacakt›r.

8.

B = 1 + 7A ba¤›nt›s›n› sa¤layacak ﬂekilde bir B say›s› veriliyor.

Buna göre, en az kaç nokta konulur?
A) 22

B) 24

C) 26

D) 28

A = 1 + 7 + 72 + ... + 779 ﬂeklinde bir A say›s› ve

E) 30

Buna göre, aﬂa¤›daki ba¤›nt›lardan hangisi do¤rudur?
A) A + B = 783

B) B – A = 780

C) 2A – B = 763
A
D)
B

12. S›n›f, Temel Yeterlilik Testi - 2 (TYT-2) H
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D) 2B – A = 773
+ B = 49

Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

9.

A
11.

A

1
2

280 metre

x

Yukar›da 280 metrelik bir kuyuya düﬂen kuﬂ gösterilmiﬂ-

Aysun ö¤retmen, ö¤rencilerine da¤›tmak için haz›rlad›¤›

tir. Kuﬂ uçuﬂ denemeleri yaparak kuyudan ç›kmaya çal›ﬂ-

çal›ﬂma ka¤›tlar›n› her konu için ay›rm›ﬂ ve x tane raf› bu-

makta ve her seferinde bir önceki yükseliﬂinin karesi ka-

lunan dolab›n›n her raf›na y tane çal›ﬂma ka¤›d› yerleﬂtir-

dar yüksekli¤e ulaﬂabilmektedir.

miﬂtir. Konular› bitirdikçe ö¤rencilerine her raftan z tane

Kuﬂun ilk denemesindeki ulaﬂt›¤› yükseklik 3s128

çal›ﬂma ka¤›d› da¤›tm›ﬂ ard›ndan eksilen çal›ﬂma ka¤›t-

metre oldu¤una göre, en az kaç›nc› denemesinde ku-

lar›n›n yerine her rafa t tane çal›ﬂma ka¤›d› koymuﬂtur.

yudan ç›kabilir?
A) 2

B) 3

Buna göre, son durumda dolab›n raflar›nda bulunan
C) 4

D) 5

toplam çal›ﬂma ka¤›tlar›n›n say›s›n›n x, y, z ve t tü-

E) 6

ründen ifadesi aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
A) x(y – z + t)

B) xy – z + t

C) xy + xz – xt

D) x(y + t) – z
E) xt – xz

10.

32 cm
32 cm
32 cm
32 cm

(1,9)2x–1 cm

32 cm

Asya internetten bir kitapl›k sipariﬂi vermiﬂ ve kitapl›k geldi¤inde her bir raf aras› yüksekli¤in 32 cm oldu¤unu görmüﬂtür. Asya’n›n elinde bulunan standart boya sahip kitaplar bu kitapl›¤a s›¤abilmektedir.
Buna göre, x say›s› en çok kaç olabilir?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

12.

A

Egzersiz

Dakikada
Harcanan Kalori

Yap›l›ﬂ
süresi (dk)

Yürüyüﬂ

4

7

Uzay Bisikleti

5

5

A¤›rl›k Çal›ﬂmas›

2

‹p atlama

10

A
14.

15
x–2 + x+3
göre,

A

ifadesinin en büyük de¤eri a oldu¤una

a2 – 2a + 6 ifadesinin de¤eri kaçt›r?

A) 5v2

B) 5

C) 4v2

D) 4

E) 3

B-fit salonuna giden Gökçe, yürüyüﬂ, uzay bisikleti, a¤›rl›k çal›ﬂmas› ve ip atlamadan oluﬂan bir egzersiz program› uygulamaktad›r.
Bu programda verilen egzersiz türlerinin yap›l›ﬂ süresi ve
dakika baﬂ›na harcanan kalori mitarlar›n›n bir k›sm› tabloda verilmiﬂtir.
•

A¤›rl›k çal›ﬂma süresi, ip atlama süresinin 4 kat›ndan
2 dakika eksiktir.

•

Gökçe haftada 3 gün bu egzersize uyarak toplam 579
kalori yakm›ﬂt›r.

Verilen bu bilgilere göre, Gökçe bir günde kaç saat
spor yapmaktad›r?

A)

4
5

B)

5
6

C)

6
7

D) 1

E) 2

15. a.b < Ia.bI ve IaI = a ise
aﬂa¤›dakilerden hangisi daima do¤rudur?
A) – a > 0

B) a – b > 0
D) a.b > 0

C) –

b
a

<0

E) b > 0

13. Bir ö¤renci, verilen bir A ifadesini A = B.C olacak ﬂekilde
iki çarpanl› bir ifadeye çevirebilmektedir.
Örne¤in, bu ö¤renci x3 + x2 – 4x – 4 ifadesini
x3 + x2 – 4x – 4 = x2(x + 1) – 4(x + 1)
= (x + 1) (x2 – 4)
olarak yaz›p ve daha fazla çarpanlar›na ay›rmamaktad›r.
Buna göre, bu ö¤renci x4 – 5x2 + 4 ifadesini en çok
kaç farkl› ﬂekilde çarpanlar›na ay›rabilir?
A) 20

B) 10

C) 8

D) 7
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

16. I.

f : R – {2} ⎯→ R

A
f(x) =

II. g : N ⎯→ N

,

g(x) = Ix – 1I

III. h : R+ ⎯→ R+

,

h(x) = x2

A

18. Güngör ve Enes bir günde att›¤› ad›m say›lar› ve kaç km

2x – 6
x–2

,

A

yürüdüklerini karﬂ›laﬂt›rmak için telefonlar›ndaki uygulamaya bakm›ﬂlard›r.
4000 ad›m

200.x ad›m

x km

1.2 km

Güngör

Enes

Yukar›da verilen fonksiyonlardan hangileri bire bir ve
örten fonksiyondur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

C) Yaln›z III

E) II ve III

Buna göre, Güngör bir günde 4000 ad›m atarak x km yürümüﬂ Enes ise ayn› günde 200 . x ad›m atarak 1.2 km
yürümüﬂtür.
Güngör’ün ortalama ad›m uzunlu¤u Enes’in ortalama
ad›m uzunlu¤unun 2
3
kaç km yürümüﬂtür?
A) 1

B) 2

kat› oldu¤una göre, Güngör

C) 3

D) 4

E) 5

17.
y

y = f(x)

2

19. Aﬂa¤›da bir araca ait kilometre sayac› gösterilmektedir.
–2

45°
O

x

1
y = g(x)

0

0

0

0

1.

2.

3.

4.

Bu sayac›n en sa¤daki bölümü otomobilin hareketiyle s›f›rdan baﬂlayarak her kilometrede 1 artan rakam gösterilYukar›daki ﬂekilde y = f(x) e¤risi ile y = g(x) do¤rusu ve-

mektedir.

rilmiﬂtir.
Bu göre,
A) 5

(f–1og)(1)
B) 4

+ (gof)(1) de¤eri kaçt›r?
C) 3

D) 2

•

4. bölümdeki rakam 2 den 4’e

•

3. bölümdeki rakam 3 den 5’e

atlamaktad›r.

E) 1

Buna göre, sayaç
0

2

7

5

say›s›n› gösterdi¤inde, araç gerçekte kaç kilometre
yol alm›ﬂt›r?
A) 220
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B) 223

C) 225

D) 227

E) 229

Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

20. Ersin boﬂ olan kumbaras›na 100 gün boyunca her gün

A

A

22. ﬁehirleraras› bir yolda ‹zmir’e giden Atahan’›n yol üzerin-

aﬂa¤›daki kurallara göre para at›yor.

de gördü¤ü tabelalar ve ayn› gün içerisindeki geçti¤i an›n

•

saatleri verilmiﬂtir.

Kaç›nc› gündeyse o günün numaras›ndan 2 lira ya da
3 lira fazla at›yor.

•

Örne¤in: 20. gün kumbaraya 22 lira ya da 23 lira at›yor.

100. günün sonunda kumbarada 5322 lira biriktirdi¤ine

Saat 13.00

Saat 13.20

Saat 13.45

Afyon = 20 km
Uﬂak = 130 km
‹zmir = 350 km

Uﬂak = 100 km
‹zmir = 320 km

Uﬂak = 40 km
‹zmir = 260 km

I. tabela

II. tabela

III. tabela

göre, 3 lira fazla att›¤› gün say›s› 2 lira fazla att›¤› gün
Atahan, I. tabelay› gördü¤ü andan III. tabelay› gördü-

say›s›ndan kaç fazlad›r?

¤ü ana kadarki ortalama h›z›yla yolun geriye kalan
A) 28

B) 36

C) 44

D) 56

k›sm›n› gitti¤ine göre ‹zmir’e vard›¤›nda saat kaçt›r?

E) 72

A) 15.10

B) 15.30 C) 15.55

D) 16.20

E) 16.35

21.
3 birim
3 birim

3 birim

Yukar›daki ﬂekilde üst üste verilen ve her birinin uzunlu¤u 15 birim olan eﬂit uzunluktaki kurdeleler 3 birim uzunluktaki uç k›s›mlar› üst üste gelecek ﬂekilde yap›ﬂt›r›ld›¤›nda en alttaki ﬂekil elde ediliyor.
Elde edilen yeni ﬂekli uzunlu¤u 195 birim oldu¤una
göre, bu ﬂekil için kaç kurdele kullan›lm›ﬂt›r?
A) 12

B) 13

C) 14

D) 15
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

23.

x

1

y

A

A

A

24. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beﬂiktaﬂ futbol tak›mlar›

3

aras›nda oynanan maçlarda at›lan toplam gol say›lar›

2

aﬂa¤›daki tabloda verilmiﬂtir.

3
z
3

Maç

Gol

GS - FB

7

GS - BJK

5

FB - BJK

9

Yukar›da verilen 4x4 boyutlar›ndaki tablonun 16 bölmesinin her biri”

” veya “

Bu üç tak›m›n oynad›¤› maçlar ile ilgili,

” biçiminde boyanacakt›r.

•

Her sütunun üstünde bulunan say› o sütundaki “
biçiminde boyanan bölme say›s›n›

•

Her sat›r›n baﬂ›ndaki say› o sat›rdaki “

”

” biçiminde

•

Galatasaray oynad›¤› tüm maçlar› kazanm›ﬂt›r.

•

Fenerbahçe tüm maçlar› kaybetmiﬂtir.

•

Fenerbahçe’nin att›¤› gol say›s›, Beﬂiktaﬂ’›n att›¤› gol
say›s›ndan fazlad›r.

boyanan bölme say›s›n› ifade etmektedir.
Buna göre, Beﬂiktaﬂ’›n att›¤› gol say›s› en çok kaç
Buna göre, ﬂekilde verilen tablodaki x, y ve z say›la-

olabilir?

r›n›n toplam› kaçt›r?
A) 4
A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

E) 8

25. Bir konser için “VIP” ve “Normal” olmak üzere iki çeﬂit bilet sat›lmaktad›r. Bu bilet çeﬂitlerinden "VIP" için al›nan
ücret "Normal" için al›nan ücretten % 20 daha fazlad›r.
Ayr›ca, bu konser biletlerinde yap›lacak olan erken rezervasyonlarda ilave olarak % 10 indirim yap›lmaktad›r.
Bu konsere gitmek isteyen kiﬂi, erken rezervasyon ile
8 adet ”Normal” bilet ald›¤› para ile erken rezervasyon yapmadan kaç adet VIP bilet alabilir?
A) 4

12. S›n›f, Temel Yeterlilik Testi - 2 (TYT-2) H

– 21 –

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

26. Bir teknoloji ma¤azas› 120 TL’den satmaya baﬂlad›¤› bir

A

A

28.
A

ürüne, sat›lan her 20 üründen sonra 10 TL zam yapmaktad›r. Bu ürünün sat›ﬂ fiyat› 200 TL’ye ç›kt›¤›nda ise sat›ﬂ
fiyat› sabitlenmektedir.
Bu ma¤aza üründen 175 tane satt›¤›na göre, kaç ürünü 200 TL’ye satm›ﬂt›r?

Uzay1 apartman›n›n A köﬂesinden at›lan bir kutu
A) 5

B) 15

C) 25

D) 35

E) 45

y = – x2 + 8x + 64
parabolünün grafi¤ine benzer ﬂekilde yol al›yor ve zemine (x ekseni) çarp›yor.
Buna göre, kutunun yerden yüksekli¤i en çok oldu¤unda zeminden ne kadar yukar›da olur?
A) 60

B) 70

C) 80

D) 90

E) 100

27. Bir otomobilin deposunun hacmi 64 litredir. Deposu tamamen dolu iken harekete baﬂlayan bu araç 300 km yol

29. Bir kitap masaya

ald›ktan sonra, arac›n deposunun boﬂalan k›sm›n›n yar›s› dolduruluyor. Daha sonra araç 1450 km daha hareket
edince depo tamamen boﬂal›yor.
Ön kapak üstte

Arka kapak üstte

Buna göre, okomobil kilometre baﬂ›na kaç litre benolacak ﬂekilde iki farkl› biçimde konulabiliyor.

zin yakmaktad›r?

Buna göre;
A) 0,025

B) 0,04

C) 0,05

D) 0,075

E) 0,08

dört farkl› kitap bir masaya kaç farkl› ﬂekilde konulabilir?
A) 256
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B) 288

C) 384

D) 408

E) 512

Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

30.

A

A

31. Aﬂa¤›da kenar uzunluklar› verilen üçgenlerden hangisi geniﬂ aç›l› üçgendir?
A) 5, 12, 13

B) 4, 6, 8

D) 3, 4, 5

C) 5, 6, 7
E) 6, 8, 9

Bir iskambil destesinde 52 kart vard›r. Bu kartlar›n içinde
4 adet “A” bulunmaktad›r. Sinan kapal› haldeki bu desteden geri koymamak ﬂart› ile birer birer 4 tane ka¤›t çekiyor.
Buna göre, 4 kart›n da “A” gelme olas›l›¤› aﬂa¤›dakilerden hangisine eﬂittir?
A)

4!
52!

B)

D)

48!
52!

4!
48!

C)

E)

4!.48!
52!

48!
4!.52!

32. ABCD paralelkenar›nda,
•

|AE| = |DE| olacak ﬂekide bir E ∈ [AD] noktas› al›n›yor.

•

[EF] ⊥ [CF] olacak ﬂekilde bir F ∈ [AB] noktas› al›n›yor.

•

[CF] kenar› C aç›s›n›n aç›ortay›, |CF| = 9 br ve
|FE| = 4 br'dir.

Buna göre, A(ABCD) kaç birimkaredir?
A) 45
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B) 54

C) 63

D) 72

E) 81

Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

33.

Depo

A
34.

A
C

8
D

F
E

x

48 cm
0,5m

A

0,5m

B

0,5m

C

0,5m

D

A

E

B

14

ABCD dörtgeninde,

ﬁekildeki arabaya depodan ürün yüklenecektir. Ancak
araç % 40 e¤imli rampay› ç›kamam›ﬂt›r. Yap›lan incele-

IDEI = IAEI, ICFI = IBFI

meler sonucu bu arac›n % 20 e¤imli rampay› ç›kabilece-

IDCI = 8 birim, IABI = 14 birim, IEFI = x birim

¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Yukar›daki verilere göre, x’in alabilece¤i kaç tam saRampan›n uç noktalar› hareket ettirilebildi¤ine göre,

y› de¤eri vard›r?

E noktas› kamyonun rampay› ç›kabilmesi için hangi
A) 1

iki nokta aras›na getirilmelidir?
A) B - C

B) C - D

C) A - B

D) D - E

B) 6

C) 7

D) 8

E) 11

E) E - C

35.

D
C

75°

x
A

B

O

O merkezli [AB] çapl› yar›m çemberde,
IAOI = IDCI dir.
a
a
m(CBA ) = 75°, m(BAD ) = x
Yukar›daki verilere göre, x kaç derecedir?
A) 15
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B) 22,5

C) 30

D) 37,5

E) 45

Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

36.

A

A
38.

E

A

20 m

x
D

6m

II. Bölüm

6
7m
A

I. Bölüm

10 m

B

C

8m

ﬁekilde [BC] ve [AB] çapl› yar›m çember veriliyor.
[AB] çapl› çemberin [AE] kiriﬂi D noktas›nda [BC] çapl›

Yukar›daki ﬂekilde bir havuzun yukar›dan görünümü ve-

yar›m çembere te¤ettir.

rilmiﬂtir.

IBCI = 4IACI, IADI = 6 birim, IDEI = x birim

I. bölüm çocuk havuzudur ve derinli¤i 50 santimetredir.

YUkar›daki verilere göre, x kaçt›r?

II. bölüm yetiﬂkin havuzudur ve derinli¤i 160 santimetredir.

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6
ﬁekilde havuzun kenar uzunluklar› hakk›ndaki bilgiler verildi¤ine göre, bu havuzun doldurulabilmesi için
kaç metreküp suya ihtiyaç vard›r?
A) 288

37.

E

N

B) 300

C) 312

D) 328

E) 340

D

K

F

C

M

A

L

B

ABCDEF düzgün alt›gen ve K, L, M. N orta noktalar olmak üzere,
v3 oldu¤una göre, A(KLMN) kaçt›r?
IABI = 4v
A) 16

B) 16v3 C) 24

D) 36
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

39.

A

A
40.

y

A

y
A(0,6)

A(3,1)
x

O

C(6,0)
B(0,–1)

O

x

B

Dik koordinat sisteminde ﬂekildeki gibi x eksenine dik ola-

d1

rak ﬂekilde bir ayna yerleﬂtiriliyor.
d2

B(0,–1) noktas›ndan ç›kan ›ﬂ›n A(3,1) noktas›nda aynadan yans›yor.

ﬁekilde,

Buna göre, yans›yan ›ﬂ›n›n y eksenini kesti¤i nokta-

d1 // d2, A(0,6) ve C(6,0) d›r.

n›n ordinat› nedir?

Alan(ABC) = 12 birimkare oldu¤una göre,

A)

3
2

B)

7
4

C) 2

D)

9
4

Alan(AOB) kaç birimkaredir?

E) 3

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

E) 12

TEMEL MATEMAT‹K TEST‹ B‹TT‹,
CEVAPLARI KONTROL ED‹N‹Z.
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

A

A

FEN B‹L‹MLER‹ TEST‹

D‹KKAT!

1.

+ Bu bölümde cevaplayaca¤›n›z soru say›s› 20’dir.
+ Bu bölümdeki cevaplar›n›z› cevap ka¤›d›ndaki "FEN B‹L‹MLER‹ TEST‹" bölümüne

2.

Giriﬂ

iﬂaretleyiniz.

O

Su içindeki cisimlerin oldu¤undan daha yak›n
görülmesi

Tip

K›r›lma

Serap

α α

Tip

+q
B

+q
A

O noktas›ndan tavana as›lm›ﬂ olan özdeﬂ iletken +q yükÇok s›cak, güneﬂli
ve ya¤›ﬂ›n
olmad›¤› bir günde
asfalt yollar›n ›slak
gibi alg›lanmas›

Güneﬂ’in ufuk
çizgisinin alt›na
geçmesine ra¤men
bir süre daha
görünmeye devam
etmesi

lü A ve B cisimleri ﬂekildeki gibi dengededir. Yükü – 11q
olan C cismi A ile özdeﬂtir.
C cismi A cismine dokundurulup ayr›l›rsa yeni denge
konumunda cisimleri taﬂ›yan ipler (Tip) ve cisimlerin
birbirine uygulad›klar› elektrostatik kuvvet (F) nas›l

K›r›lma

1

Serap

Serap

Düzlem aynada
görüntü oluﬂmas›

K›r›lma

2

4

de¤iﬂir?

K›r›lma

5

Tip
––––––––––
A) Artar

F
–––––––––
Artar

B)

De¤iﬂmez

De¤iﬂmez

C)

Azal›r

Azal›r

D)

De¤iﬂmez

Artar

E)

Artar

Azal›r

Yans›ma

3

Yukar›daki etkinlikte giriﬂten baﬂlayan kutu içindeki olaylarla ilgili oldu¤u fiziksel kavramlarla eﬂleﬂtirerek ilerleniyor
Hata yapmadan ilerleyen biri hangi ç›k›ﬂa ulaﬂ›r?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

3.

A

A

A

4.

Ya¤murlu bir havada, ya¤murdan kaçan çoban, koyunlar›n› büyük bir a¤ac›n alt›na götürür. Y›ld›r›m›n a¤aca

‹tfaiyecilerin hortumunun ucu incedir. Çünkü kesit alan›

düﬂmesi sonucu çoban ve koyunlarda yan›klar oluﬂur.

küçüldükçe suyun ç›k›ﬂ h›z› daha büyük olur.
I.

Çoban ve koyunlar›n zarar görmesi aﬂa¤›daki hangi

Kesit alan› büyüdükçe h›z azal›r.

bilgilerle aç›klanabilir?

II. H›z›n artt›¤› yerde bas›nç azal›r.

I

III. Ak›ﬂkanlar, bas›nc›n büyük oldu¤u yerden, bas›nc›n

Y›ld›r›m düﬂmesi sonucu aç›¤a ç›kan yüksek ›s›dan
dolay› iyonlaﬂan gazlar plazma haline geçerler

az oldu¤u yere do¤ru hareket ederler.

II Maddenin plazma hali elektri¤i ve ›s›y› en iyi ileten
Yukar›da verilen ilkelere göre, aﬂa¤›da verilen olaylar

metallerden 100 kat daha iyi iletmesi

aç›klanamaz?
III Plazma halinde atomlar iyonlaﬂ›r ve sürekli olarak birA) Bahçeyi sularken hortumun a¤z› k›s›lt›l›rsa su daha

birleriyle çarp›ﬂ›rlar.

h›zl› f›ﬂk›r›r.
A) Yaln›z I
B) Aç›k pencere kapat›l›rken hava ak›m› fazlalaﬂ›r.

B)Yaln›z II
D) I ve II

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

C) Çeﬂmeden akan suyun ﬂekli aﬂa¤› do¤ru akarken incelir.
D) A¤açlar›n en tepe noktalar›ndan yapraklara su aç›k
hava bas›nc›yla iletilir.
E) Rüzgarl› havalarda çat›lar›n uçmas› bas›nç fark›ndan
olur.

12. S›n›f, Temel Yeterlilik Testi -2 (TYT-2) H

– 28 –

Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

5.

A

A
8.

F(Newton)

Elektronlar›n bulunma olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u yere ne ad verilir?

A

A

1200

A) Yörünge
B

600

B) Orbital
D) Enerji Düzeyi

B
2

A

C) Katman
E) Çekirdek

X (metre)
2 kg

ﬁekil - I
ﬁekil - II

A ve B yaylar›n kuvvet - s›k›ﬂma grafi¤i ﬁekil I'deki gibi
verilmiﬂtir.
Bu yaylar ﬁekil II'deki gibi ba¤lan›p ucuna 2 kg cisim
as›larak dengelenirse yaylardaki uzama miktar› kaç
metre olur? (g = 10m/sn)
(yaylar seri ba¤land›¤›nda
A) 0,1

B) 0,2

1
1
1
=
+
dir.)
k1 k2
k eﬂ

C) 0,3

D) 0,4

E) 0,5

9.
6.

1

Yere parelel, sabit h›zla uçan bir kartal, yerde sabit h›zla
koﬂan bir tavﬂan›n kendisine yaklaﬂ›yormuﬂ gibi görmektedir.
Kartal ve tavﬂan yere göre h›z büyüklükleri için,
I

Kartal›n h›z› tavﬂan›nkine eﬂittir.

2

II Kartal›n h›z› tavﬂan›nkinden büyüktür.
III Kartal›n h›z› tavﬂan›nkinden küçüktür.

Yukar›daki periyodik tabloda 1 ve 2 numaral› ok yön-

yarg›lar›ndan hangileri do¤ru oalabilir?

lerinde de¤iﬂen özelliklerle ilgili aﬂa¤›daki ifadeler-

A) Yaln›z I

den hangisi yanl›ﬂt›r?

B) Yaln›z II
C) Yaln›z III
D) II ya da III
E) I ya da III

A) 1 ve 2 numarada atom çap› artar.
B) 1 numarada metalik özellik azal›r.

7.

C) 2 numarada ametalik özellik azal›r.

Türkiye’nin Do¤algaz arama gemisi olan Fatih, K›br›s
aç›klar›nda do¤algaz ararken yeni görev alm›ﬂt›r. Karadeniz’de Akçakoca aç›klar›nda do¤al gaz arama emri için
önce Ege denizinin, ard›ndan Marmara denizi geçilerek
Karadeniz’e aç›l›yor. Gemiye uygulanan kald›rma kuvveti Akdeniz’de FA, Ege denizinde FE, Karadeniz’de FK’d›r.
Denizlerdeki suyun tuzluluk oran› Ekvator’da buharlaﬂma
fazla oldu¤u için Kutuplara gidildikçe azald›¤› biliniyor.

D) 1 ve 2 numarada atom numaras› ve kütle numaras›
artar.
E) 2 numarada iyonlaﬂma enerjisi azal›r.

Bu bilgilere göre uygulanan kald›rma kuvveti denizlere göre s›ralama aﬂa¤›dakilerden hangisinde do¤ru
olarak verilmiﬂtir?
A) FA > FE > FK

B) FK > FE > FA

C) FA = FE = FK

D) FA > FE = FK
E) FK > FE = FA
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

10. Aﬂa¤›da verilen tepkimelerden hangisi çözünme çö-

A

A

13. Aﬂa¤›daki bileﬂiklerden hangisinin yo¤un faz›ndaki

kelme tepkimesidir?

etkin etkileﬂimi yanl›ﬂ verilmiﬂtir?

A) K2O(suda) + 2HCl(suda) ⎯→ 2KCl(suda) + H2O(s)

(1H, 6C, 7N,

15P, 16S, 17Cl)

Bileﬂik
–––––––––

B) PCl5(g) ⎯→ PCl3(g) + Cl2(g)
C) CaO(k) + CO2(g) ⎯→ CaCO3(k)
D) Na2SO4(suda) + Pb(NO3)2(suda)⎯→PbSO4(k)+ 2NaNO3(suda)
E) CO2(g) + H2O(s) ⎯→ H+(suda) + HCO–3(suda)

Etkin Etkileﬂim
–––––––––––––

A)

C2H6

London

B)

NH3

Hidrojen Ba¤›

C)

PCl3

Dipol - Dipol

D)

H2S

Hidrojen Ba¤›

E)

HCl

Dipol - Dipol

11. Kütlece %20'lik ve %55'lik ﬂekerli su çözeltileri kullan›larak kütlece % 40 ﬂeker içeren 140 g çözelti haz›rlan›yor.
Buna göre, % 20 lik ﬂeker çözeltisinden kaç gram kul-

14. Asit ve bazlarla ilgili aﬂa¤›da verilenlerden hangisi

lan›lm›ﬂt›r
A) 50

kesinlikle do¤rudur?
B) 60

C) 80

D) 100

A) Asitler suya sadece H+ iyonu verirler.

E) 120

B) Bazlar›n sulu çözeltisinin pH de¤eri 7 ile 14 aral›¤›ndad›r.
C) Asit ve bazlar›n tepkimesinden daima tuz ve su oluﬂur.
D) Metal oksitlerinin sulu çözeltisi bazik karakterlidir.
E) Sudkostik ve tuz ruhunun tepkimesinden sofra tuzu ve
su oluﬂur.

12. Aﬂa¤›daki s›v›lardan hangisinin belirtilen koﬂullardaki viskozitesi en büyüktür?
A) 70°C saf su

B) 30°C bal

D) 40°C etil alkol

C) 10°C saf su

E) 10°C bal
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

15.

5 ml H2O2

A

A

A

16. Etçil bir hayvan›n, hücre d›ﬂ› sindirimde görevli bir

5 ml H2O2

enzimi ilgili hücresinde sentezleyip salg›lamas› s›ras›nda gerçekleﬂen aﬂa¤›daki olaylardan hangisi 4.

50 gr
parça
karaci¤er

I. tüp
35°C

s›rada meydana gelir?

50 gr
ezilmiﬂ
karaci¤er

A) Protein molekülünün granüllü E.R.'de taﬂ›nmas›
B) Aminoasitlerin ribozom organelinde birleﬂmesi

II. tüp
35°C

B) Golgi ayg›tnda holoenzimin oluﬂmas›

5 ml H2O2

D) Enzimin salg› kofulunda taﬂ›nmas›
E) Ekzositoz olay›n›n gerçekleﬂmesi
50 gr
parça
karaci¤er

III. tüp
60°C

Yukar›daki üç ayr› deney düzene¤inde gerçekleﬂen olay-

17. Aﬂa¤›daki ﬂekilde 2n = 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait baz› bilgiler verilmiﬂtir.

lar ile ilgili;
•

III. tüpte O2 üretimin olmad›¤›

•

II. tüpteki tepkimenin I. tüptekine göre daha önce ta-

Kromozom say›s› 2n = 4
DNA miktar› = 2x

mamland›¤› gözlenmiﬂtir.
I

Karaci¤erde bulunan katalaz enziminin H2O2' yi su ve
oksijenle parçalad›¤› bilindi¤ine göre aﬂa¤›daki ifa-

Kromozom say›s› 2n = 4

delerden hangisi yanl›ﬂt›r?

DNA miktar› = 4x

A) Yüksek s›cakl›k enzimlerin yap›s›n› bozar.
II

B) II. tüpte birim zamanda üretilen O2 miktar› I. tüptekinden çoktur.

Kromozom say›s› n = 2

C) Enzim hücre d›ﬂ›nda çal›ﬂ›r.

DNA miktar› = 2x

D) Ortamda enzim miktar›n›n artmas› reaksiyon h›z›n›
III

artt›r›r.
E) Tüplerdeki reaksiyonlar›n tamamlanmas› durumunda
en çok O2 ç›k›ﬂ› II. tüpte olur.

Kromozom say›s› n = 2
DNA miktar› = x

Buna göre aﬂa¤›daki ifadelerden hangisi yanl›ﬂt›r?
A) I. olay interfaz evresi olup DNA eﬂlenmesi gerçekleﬂmiﬂtir.
B) II. olayda homolog kromozomlar ayr›lm›ﬂt›r.
C) III. olayda sentromer bölünmesi olmuﬂtur.
D) II. olay sonunda oluﬂan hücrelerde tetrat yap›s› gözlenmez.
E) III. olay sonunda oluﬂan hücrelerde DNA miktar› ve
nükleotit dizilimi tamamen ayn›d›r.
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Di¤er sayfaya geçiniz. *

A

A

A

18. Bir canl› türünde bir karakterle ilgili 5 çeﬂit alel gen bulun-

A

A

20. Hayvanlar alemindeki bir canl› ile ilgili aﬂa¤›daki özellikler

du¤u biliniyor.

biliniyor.

Buna göre;
I. Bu karakterle ilgili genotip çeﬂidi say›s› 15'dir.
II. Bir bireyde bu karekterle ilgili 5 gen bulunur.
III. Fenotip çeﬂidi say›s› 5'ten fazla olamaz.

Boﬂalt›m organ› böbrektir.

•

Sinir kordonu s›rt k›sm›nda bulunur.

•

So¤uk kanl› canl›d›r.

•

Azotlu boﬂalt›m at›¤› ürik asittir.

Buna göre bu canl› ile ilgili;
I- Omurgal›lar ﬂubesinde yer al›r.

yorumlardan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

•

B) Yaln›z II

II- Sürüngenler s›n›f›nda yer al›r.

C) I ve III

III- Akci¤er solunumu yapar
D) I ve II

E) I, II ve III

‹fadelerinden hangileri kesinlikle do¤rudur?
A)Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

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

19. Bir saks› bitkisinin bulundu¤u organik gübreli topraktaki
nitrifikasyon bakterilerinin zamana ba¤l› faaliyetleri incelenerek aﬂa¤›daki grafik çizilmiﬂtir.
Nitrifikasyon bakterilerinin faaliyetleri

Zaman

X

Y

Z

Buna göre;
I. Her üç zaman aral›¤›nda da saprofitler faaliyet göstermiﬂtir.
II. Y zaman aral›¤›nda, bitkinin topraktan ald›¤› nitrat tuzlar› X zaman›ndakinden fazlad›r.
III. Z zaman aral›¤›nda nitrifikasyon bakterilerinin tüketti¤i CO2, X’dekinden fazlad›r.
yarg›lar›ndan hangilerine ulaﬂ›labilir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III
FEN B‹L‹MLER‹ TEST‹ B‹TT‹,
CEVAPLARINIZI KONTROL ED‹N‹Z.
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