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• Türk Dili ve Edebiyatı
• Temel Matematik 
• Fen Bilimleri
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
1. Bu testte 30 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Türkçe Testi bölümüne  işaretleyiniz.

1. Sanatçının eserlerinde okuyanı saran bir 
anlatımın yanı sıra en önemli özelliği kaleminin 
kütüğü olmayan bir yazarla karşılaşıyormuşuz 
izlenimi uyandırmasıdır.

 Yukarıdaki parçada yer alan ‘’ kaleminin 
kütüğü olmayan’’ sözüyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yalın anlatımıyla okuyucu çarpabilen

B) Bazı kişilerin sorunlarına yer veren

C) Okuyucuyu saran konuları etkili anlatabi-
len

D) Satırlarına herkesin sinmiş kokusu olan

E) Kalemini düşüncelerinin hizmetine veren

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 
en az iki kere gerçekleştiği kesindir?

A) Bu planı tekrar gözden geçirmeliyim.

B) Akşam bir kez daha buluşacağız.

C) Seneye bu bölgeye tekrar gelirim.

D) Ne kadar direttiysem de bir türlü gelmedi.

E) Öğrencilere konuyu yeniden dinlettim.

3. (I)Lejyoner hastalığının belirtileri bakterinin 
alınmasından sonraki 2-10 gün arasında ortaya 
çıkar. (II) Hastalarda birkaç gün süre ile halsizlik 
ve yorgunluk yakınması olur. Hastaların 
çoğunda ateş yükselir. (III) Hastanın şikayetleri 
hekimin muayene bulguları veya akciğer filmi 
hastalığın diğer akciğer enfeksiyonlarından 
ayrılması için yeterli değildir. (IV) Tedavi 
süresi 14-21 gündür, penisilin ve penisilin 
türevi antibiyotikler tedavide etkisizdir. (V) Bu 
nedenle kuşkulu durumlarda hastanın mutlaka 
hekim tarafından izlenmesi ve uygun antibiyotik 
tedavisinin başlanması gerekir.

 Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) III. cümlede diğer akciğer enfeksiyonlarından 
farklı kanıtlara ihtiyaç olduğu anlatılmaktadır.

B) IV. cümlede antibiyotiklerin bu hastalıkta etkili 
olmadığı anlatılmaktadır.

C) I. cümlede bakteri bulaştıktan kaç gün sonra 
hastalık belirtilerinin başladığı anlatılıyor.

D) V. cümlede kendinden önceki cümlede anlatı-
lanların sonucu konumundadır.

E) II. cümlede hastalığın belirtileri sıralanmıştır.

4. Bilim adamları yaşadıkları dönemde 
toplumlarının çok ötesinde oldukları için 
yeterince anlaşılamamışlardır. Birçok bilim 
adamı, toplumuna yol göstermek istemişse 
de bunda başarılı olamamıştır. Galileo :’’ 
Dünya yuvarlaktır.’’ dediği için yaşadığı toplum 
tarafından öldürülmüştür.

 Yukarıdaki parçada aşağıda verilen 
düşünceyi geliştirme yollarından hangisine 
başvurulmuştur?

A)Tartışma  B) Örneklendirme

C) Tanık Gösterme D) Betimleme

E) Benzetme
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

5.  Dünyanın en güçlü teleskoplarını kullanan 
astronomlar neredeyse büyük çoğunluğunu 
karanlık maddenin bir arada tuttuğu dev bir 
galaksi keşfettiler. Yusufçuk Böceği adı verilen 
galaksi, Coma takım yıldızı yakınlarında yer 
alıyor, bugüne kadar sıra dışı bileşimi nedeniyle 
gözden kaçmıştı. Samanyolu galaksisine 
yakın boyutta bir alana yayılsa da çok daha 
az yıldız içeriyor. ‘’ Bu keşiften hemen sonra 
bu galaksinin gözlenenden çok daha fazlasını 
barındırabileceğini fark ettik. Çok az yıldızı 
vardı ve onları bir arada tutan bir kuvvet 
olmazsa hemen parçalanacaklardı.’’ diyor 
araştırmanın başyazarı Yale Üniversitesi’nden 
Astronom Pieter Van Dokkum.

 Yukarıdaki parçadan hareketle ‘’Yusufçuk 
Böceği’’ galaksisiyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Sıra dışı bileşimi nedeniyle bugüne kadar 
fark edilmemiştir.

B) Samanyolu galaksisine yakın bir boyuttan 
oluşmaktadır.

C) Galaksiyi tamamıyla karanlık bir madde bir 
arada tutmaktadır.

D) Samanyolu galaksisine göre daha az 
yıldızdan oluşmaktadır.

E) Dünyanın en güçlü teleskopları kullanılarak 
bulunmuştur.

6. (I)En önemli risk faktörleri, kişinin solunum 
yolu direncini zayıflatan etkilerdir. (II) 
Başlıca risk faktörleri 50 yaşın üstünde 
olmak, sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, 
bağışıklık sisteminin baskılanmış olması, 
kronik bir akciğere sahip olmaktır. (III) Sudaki 
bakterinin akciğerlere ulaşabilmesi için iki 
temel mekanizma ileri sürülmektedir. (IV) 
Birincisine göre, bakteri önce üst solunum 
sistemine yerleşmekte ve buradan akciğere 
aspirasyon(solunum) yoluyla ulaşmaktadır. 
(V) Aspirasyon, ağızdaki materyalin alt 
solunum yoluna istenmeden kaçması ve 
yetersiz öksürme refleksi nedeniyle geriye 
çıkarılamaması olarak tarif edilebilir. (VI) İkinci 
teoriye göre ise, suyun küçük su damlacıkları 
haline gelmesi ve havada asılı kalması 
sonucunda bakteriyi içeren bu damlacıklar 
nefes alma ile akciğere ulaşmaktadır.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden 
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

7. Aşağıdaki cümlerlerin hangisinde 
gerçekleşmemiş bir beklentiden söz 
edilebilir?

A) Her yıl olduğu gibi bu yıl da oraya gitmeyi 
düşünüyorum.

B) Çoktan silinmişti yaşanan olayların izleri.

C) Buraya gelince bana uğrar sanmıştım.

D) Bu yıl sınavda başarılı olacağım.

E Randevu saatine az kalmıştı ki bir aksilik 
yaşadım.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

8. ve 9. Soruları parçaya göre çözünüz

(I)Her sonbahar kral(monark) kelebekleri 
Kanada ve ABD’den yola çıkarak Meksika’nın 
ortasındaki sıcak Rio Grande topraklarına 
doğru göç ederler. (II) 3300 km’lik bu inanılmaz 
yolculukta yönlerini nasıl buldukları ise büyük 
bir gizemdir. (III) İçgüdüsel olarak nesiller 
boyu devam ederler; fakat kral kelebeklerin 
lavraları için besin kaynağı olan ipekotu 
azaldığından sayılarında azalma kaydedildi. 
(IV) Bu üzücü habere rağmen araştırmacılar 
kral kelebeklerin yön  belirlemesine yardım 
ederek her sonbaharda güneybatıya 
uçmalarına yardımcı olan genetik pusulayı 
keşfettiklerini düşünüyorlar. (V) Bu pusula 
iki bilgi parçasından oluşuyor, biri günün 
saati, diğeri ise ufuktaki güneşin pozisyonu 
sayesinde güneye yöneliyorlar, diyor Yrd.Doç.
Dr. Eli Shlizerman.

8. Yukarıdaki parçada kral kelebeklerle ilgili 
hangisi söylenemez?
A) I. cümlede her mevsim aynı göç yollarını 

kullandıklarından bahsedilmiştir.

B) II. cümlede kral kelebeklerle ilgili bir  
bilinmezlikten bahsedilmiştir.

C) III. cümlede sayılarının azalma nedeni  
anlatılmıştır.

D) IV. cümlede yön bulmasına yardımcı olan 
genetik yapılarından bahsedilmiştir.

E) V. cümlede yön bulmalarına yardımcı olan 
genetik yapının oluşumundan bahsedilmiştir.

9. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış 
cümlelerden hangileri kanıtlanabilirlik 
açısından farklıdır?

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

10.  Evrenin şafağında devasa bir kara delik 
keşfedildi. Bilim insanları evrenin ilk 
dönemlerine ait en parlak kuasarı keşfetti, 
keşfedilen kuasarın enerjisi o döneme 
ait süpermasif bir kara delik tarafından 
sağlanıyor, ayrıca süpermasif kara deliğin o 
döneme ait bilinen en büyük kara delik olduğu 
bildirildi. Çin Peking Üniversitesi ve Arizona 
Üniversitesi’nden bilim insanlarının liderliğinde 
yapılan araştırma 26 Şubat 2015 tarihli Nature 
dergisinde yayımlandı. Dünyadan 12,8 milyar 
ışık yılı uzakta bulunuyor. 13,7 milyar yıl önce 
meydana gelen Büyük Patlama'dan ortalama 
900 milyon yıl sonra evrilmeye başlayan 
kuasarların gelişimini anlama yolunda önemli 
bir adım olarak görülüyor.

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz?
A) Evrenin ilk dönemlerine ait en parlak  

kuasar olduğu.

B) Kuasarın enerjisi bir kara delik tarafından 
sağlandığı.

C) Kusarın bugüne kadar görülen en büyük 
kuasar olduğu.

D) Kuasarların değişiminin ne zaman  
başladığı.

E) Kuasarın dünyaya olan uzaklığının  
bilindiği.

11.
Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
 İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur
 Tutsak ustura ağızında yaşamakdan
 Kimi zaman ellerini kırar tutkusu
 Bir kaç hayat çıkarır yaşamasından
 Hangi kapıyı çalsa kimi zaman
 Arkasında yanlızlığın hınzır uğultusu 

Yukarıdaki parçada kaç yazım yanlışı 
yapılmıştır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

12. 2014 yılının başlarında Batı Afrika’da başlayan 
Ebola salgını tarihte bu virüsün gerçekleştirdiği 
en kötü salgın. Ebola virüsünü bu kadar 
korkutucu yapan ise yüksek ölüm oranıdır. 
Eboladan etkilenen özellikle üç ülkede, Gine, 
Sierre Leone ve Liberya’da virüsten enfekte 
olanların %70’i hayatını kaybetti. Ebolanın tam 
olarak nereden insanlara bulaştığı bilinmese 
de uzmanalara göre bu virüsün kaynağı 
yarasalar olabilir. Ebola salgınında ilk vakalar 
1976 yılında Sudan’da ve Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak meydana 
geldi ve 600’den fazla kişi hastalandı.

 Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) 2014’teki salgında üç ülke Eboladan fazla 
etkilenmiştir.

B) İnsanlara nereden bulaştığı tam olarak 
bilinmemektedir.

C) Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriye-
ti’nde aynı zamanda salgın başlamıştır.

D) Ebola salgını tarihte ilk olarak 2014 yılı 
başlarında başlamıştır.

E) 2014 yılındaki salgında virüsün bulaştığı 
kişilerden %30’u kurtulmayı başarmıştır.

13.  Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarma 
fikri çok eskilere dayanmaktadır. Milli edebiyatta 
‘’Yeni Lisan’’ makalesiyle bu düşüncenin 
taslağı çizilmiştir. Divan edebiyatında Gülşehri, 
Tanzimat edebiyatında Şemsettin Sami ve 
özellikle Milli edebiyatta Ömer Seyfettin, Ziya 
Gökalp ve Ali Canip Yöntem gibi isimler bu 
anlayışa destek veren sanatçılardır.

Yukarıdaki parçada hangi anlatım 
tekniğinden yararlanılmıştır?

A) Tartışma B) Karşılaştırma 

C) Tanık Gösterme D) Açıklama

E) Tanımlama

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 
noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

A) Hayatımızın, birtakım ehemmiyetsiz tefer-
ruatları ortaya çıkabilir.

B) Annesi, babası bu durumu konuşmak isti-
yordu.

C) Bunu bilmek mi, bilmemek mi ayıptı?

D) Uzun, ince bir ağaç kalmıştı tarlanın orta-
sında.

E) Sokak, birçok insanın uğradığı işlek bir 
mekân olmuştu.

15. Dalgalar kıyıyı dövüyordu sertçe (I)Yaşlı bir 
balıkçı (II)öylece denize dalmıştı. Birini mi 
özlemişti (III) yoksa beklediği biri mi vardı(IV)
Sonra ağzından bir kelime dökülüverdi(V)
gençliğim.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış 
kısımlardan hangilerine aynı noktalama 
işareti getirilmelidir?

A) I-II B) II-III C) I-IIV

 D) III-IV E) II-V
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

16. Bu türün en güzel örneklerinden kabul edilen 
eser, 10 ciltten oluşmaktadır. Eserin 1. cildi 
tamamen İstanbul’u anlatır. Mübalağa sanatının 
zirvelerinde dolaştırır okuyucuyu. Bu yüzden 
fazlaca beğenilen bir eserdir. Kitabın yazarı 
hakkında anlatılan anekdot da ayrıca dikkat 
çekicidir.

Yukarıdaki parçada tanıtılan yazar ve eseri 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seydi Ali Reis- Miratül Memalik

B) Ahmet Mithat Efendi- Avrupa’da Bir Cevelan

C) Evliya Çelebi- Seyahatname

D) Ahmet Haşim –Frankfurt Seyahatnamesi

E) Reşat Nuri Güntekin- Anadolu Notları 

17. Uzakta bulunan herhangi bir dosta, arkadaşa 
gönderilen ya da kamu kuruluşları arasında 
haberleşmeyi sağlayan bir yazı türüdür. Bu 
tür, Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde gelişmeye 
başlar. Bu türün güzel örneklerinden biri Halide 
Edip Adıvar’ın ‘’Handan’’ adlı eseridir. Bu 
romanda bu tür güzel bir şekilde kullanılmıştır.

 Yukarıdaki parçada tanıtılan edebi tür 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Anı B) Biyografi C) Mektup 

 D) Otobiyografi E) Masal

18. Birinci kişi ağzından yazılmış kısa, özlü ve 
öznel yazılardır. İnandırıcı, içten ve samimi 
bir anlatımı vardır. Yazarın kişiliğinden izler 
de taşımaktadır. ‘’Ruzname’’ olarak da bilinen 
bu türün bugünkü anlamdaki karşılığını ilk kez 
Falih Rıfkı Atay kullanmıştır.

 Yukarıdaki parçada tanıtılan düzyazı türü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı B) Biyografi C) Otobiyografi

 D) Mektup E) Günlük

19. Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü 
farklıdır?

A) Günce

B) Kuşları Örtünmek

C)  Geçmişin Kuşları

D) Günler

E) Umrandan Uygarlığa

20. Geçmişi bir kez daha yaşama imkanı sunan 
bu tür, yaşanmakta olanı değil, yaşanmış 
bir konuyu anlatır. Tarihsel gerçekliğin 
öğrenilmesine katkı sunduğundan tarihçilere 
de ışık tutmaktadır. Akif Paşa’nın ‘’Tabsıra’’ 
adlı eseri, Göktürk Kitabeleri, Babürnâme gibi 
eserler bu türe örnek verilebilir.

 Yukarıda parçada tanıtılan edebi tür 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mektup  B) Anı C) Söylev(nutuk)

 D) Biyografi E) Deneme
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

21. Bu tür yazılarda yazan kişi yanlı davranabilir. 
Ama bu olumsuzluğa rağmen tanıtılan 
kişi hakkında çok özel bilgilere de sahip 
olabilmekteyiz. Bizde bu türün örneklerinden 
biri Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı romandır. 
Bu romanda sanatçı hakkında bilgi sahibi de 
olabilmekteyiz.

Yukarıdaki parçada tanıtılan edebi tür 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyografi B) Deneme C) Hikaye

 D) Otobiyografi E) Günlük 

22. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin 
özelliklerinden biri değildir?

A) Açıklamak, bilgi vermek, öğretmek  
amacıyla yazılır.

B) Söz sanatlarına kelimelerin mecaz  
anlamlarına pek yer verilmez.

C) Konuyla ilgili duygu ve düşünceler kesin ve 
öz şekilde dile getirilir.

D) Dil, sanatsal işleviyle kullanılır.

E) Verilen bilgiler tanımla, örneklendirmelerle 
pekiştirilir.

23. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi 
Türk edebiyatında yaşanmış gelişmelerden 
biri değildir?

A) Kafiye Tartışmaları

B) Sahnelenen İlk Türk Tiyatrosu

C) Dekadanlık Tartışması

D) Fransızcadan İlk Şiir Çevirileri

E) İlk Yerli Roman

24. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi 
Türk edebiyatı için söylenemez?

A) Şiirin konusu değiştirilmiştir.

B) İlk özel gazete yayın hayatına başlamıştır.

C) Teknik açıdan başarılı ilk roman örnekleri 
verildi.

D) Batı’dan alınan türler denenmeye başlandı.

E) İlk makale örneği verildi.

25. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat 
Dönemi Türk edebiyatı içinde 
değerlendirilemez?

A) Şair Evlenmesi 

B) İntibah

C) Nağme-i Seher 

D) Eylül 

E) Makber

26. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden 
hangisi yanıştır?

A) Muallim Naci-Ömer’in Çocukluğu

B) Ziya Paşa- Tahrib-i Harabat

C) Direktör Ali Bey- Seyahat Jurnali

D) Ahmet Mithat Efendi- Avrupa’da Bir  
Cevelan

E) Nabizade Nazım- Heves Ettim
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

27. Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten

Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten

Mürevvet-mend olan mazluma el çekmez 
ianetten

 Yukarıdaki beyitler hangi edebiyat dönemine 
ait olabilir?

A) Milli Edebiyat

B) Divan Edebiyatı

C) Servet-i Fünun Edebiyatı

D) Fecr-i Ati Edebiyatı

E) Tanzimat Edebiyatı

28. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan bilgilerden 
hangisi parantez(ayraç) içinde verilen 
sanatçıya ait değildir?

A) Vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik gibi kav-
ramlarını çok sık dile getirmiştir.  
(Namık Kemal)

B) Yeni edebiyata karşı olmamakla beraber 
eski edebiyatı bırakmak istememiştir.  
(Muallim Naci)

C) Diyojen’deki mizah yazılarıyla tanınmıştır.
(Ahmet Vefik Paşa)

D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğreten 
bir sanatçıdır. (Recaizade Mahmut Ekrem)

E) Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarır. (Şinasi)

29. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eser- tür 
karşılaştırılması yanlıştır?

A) Avrupa’da Bir Cevelan- Gezi

B) Harabat- Antoloji

C) Şair Evlenmesi- Tiyatro

D) Makber- Şiir

E) Sergüzeşt- Öykü

30. Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metin 
örneğidir?

A) İntibah B) Sis

C) Araba Sevdası D) Şair Evlenmesi

E) Mukaddime

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ BİTTİ. 
MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ
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MATEMATİK

1. n bir rakam olmak üzere 4n-1 biçimindeki 
sayılar 5 ile bölündüğünde 2 kalanını 
vermektedir. Buna göre, n’nin alabileceği 
farklı değerlerin toplamı kaçtır?

A) 7 B) 1 4 C) 9 D) 18 E) 21

2. x<y  olmak üzere üç basamaklı  7xy sayısının 
5 ile bölümünden kalan 3’tür. Bu sayı 4 ile 
tam bölündüğüne göre, x’in alabileceği 
değerler  toplamı kaçtır?

A) 4 B) 6 C) 10 D) 12 E) 28

3. x>y>0 şartını sağlayan x ve y doğal sayıları. 
OBEB(x,y)+OKEK(x,y)=x+y 
koşulunu sağlıyorsa;

 I.   x ile y aralarında asaldır.

 II.  x,y’nin bir tam katıdır.

 III.(x.y)/(x+y) bir tam sayıdır.

 ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

 A) Yalnız  I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) II ve III

E) I, II ve III

MATEMATİK
1. Bu testte 30 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Matematik testi alanına işaretleyiniz.

4.       (p q) q& &
y  

bileşik önermesinin en sade şekli  
aşağıdakilerden hangisidir ?

A) p B) q C) qI  D) 1 E) pI

5. I.  a3 pozitif ise a pozitiftir.
II. 5a tek ise a tek sayıdır. 
III. a2 tam sayı ise a tam sayıdır.

 yukarıda verilen önermelerden hangileri 
gerçek sayılar kümesinde daima doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II 

C) I, II ve III D) Yalnız I 

E) II ve III 

6. Bir üniversite öğrencisinin  pazartesi ve 
Çarşamba günleri 4 ders, Salı ve Perşembe 
günleri 5 ders,  Cuma günü ise 3 dersi vardır. 
İlk ders pazartesi günü başlayan bu öğrenci 
166. dersi hangi gün yapar?

A) Pazartesi B) Salı

C) Çarşamba D) Perşembe

E) Cuma
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MATEMATİK

7.    ( x Z, 3x 2 0) ( x R,2x 1 0)+ = -&d d6 7 $

 önermesinin değili (olumsuzu) 
aşağıdakilerden hangisidir?

8. 

 önermelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II

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

9. Z/5 te   7
4 2018-` j

 ifadesinin değeri kaçtır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

A) ( x Z, 3x 2 0) ( x R, 2x 1 0)

B) ( x Z, 3x 2 0) ( x R, 2x 1 0)

C) ( x Z, 3x 2 0) ( x R, 2x 1 0)

D) ( x Z, 3x 2 0) ( x R, 2x 1 0)

E) ( x Z, 3x 2 0) ( x R, 2x 1 0)

+ -

+ -

+ = -

+ -

+ = -

&

&

d d

d d

d / d

d 0 d

d 0 d

7 6

7 6

6 6

6 6

6 6

1

1

1

!

!

!

$

#

I. x N, x! 1

II. x, y R, x.y x . y

III. x R,x 10

=

=
d

d

d

7

6

6

=

10. 7 5(mod11)n
/ .

  denkliğini  sağlayan en küçük   üç basamaklı   
n  sayısı kaçtır?

A) 100 B) 101 C) 102

 D) 105 E) 110

11.   q ( ) 0(p qvr) &/ /
y  olduğuna göre,

   
p

I. pvq 1

II. q 0

III. q r 1+

Q

/

/

/  
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

  D) I ve II E) I ve III

12.  

  denkleminin  çözüm  kümesi aşağıdakilerden  
hangisidir?

A ) {1} B ) {0,1} C) {36}

  D) {-1,1} E) {1,36}   

4. 3 0X X3 6- + =
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MATEMATİK

13.  x-2y -z=11

 4x+y+2z=17

 denklem sisteminde x+y+z toplamı kaçtır?

A ) 2 B ) 3 C ) 6 D ) 9 E )12

14. (a+1) x - 6y + 8 = 0   

       (a-1) x + by -4=0

 denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz    
elemanlı ise a+b toplam kaçtır ?

 A) 2
1 B) 2

3 C) 2
7 D) E) 2

3
3
10 -

 

15.  12 0x
x 1 2

x
1 x- - =- -` j

 denkleminin çözüm   kümesi   aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) 2
1 B) 5

1 C) 2
1 ,1

D) 5
1 , 2
1 E 2

1 , 5
1

- -

-

&
&

&
&
&0

0
0

0
0

-3    0       1                7                    11

y

x

f

16.

 Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 
Buna göre;

x 3
x 5 .f (x)

0-
+

#
] g

 eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı 
kaçtır?

A)12 B)15 C) 21 D) 36 E) 39

17.  a<0   olmak üzere

   ax2-(4a-3)x+4a=0

 denklemi  için  aşağıdakilerden  hangisi 
kesinlikle doğrudur?

A) Negatif  iki gerçek  kökü  vardır.

B) Pozitif iki  gerçek  kökü  vardır.

C) Eşit  iki  gerçek  kökü  vardır .

D) Ters işaretli iki  gerçek  kökü  vardır. 

E) Gerçek  kökü yoktur.

18.   4.sin180 + 3.cos720 - 2.sin630  
 işleminin sonucu  kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 5 D) 7 E) 9
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MATEMATİK

19.  -2x2 +5x+8=0  denkleminin  kökleri   x1 ve  x2 dir.

    x1<x2 olduğuna göre, aşağıdakilerden  
hangisi  doğrudur ?

A) Ix1I >x2

B) x1.x2>0

C) x1
2.x2+x2

2.x1 >0

D) x1+x2 –x1.x2>0

E) Ix1I  =x2

 

20. 

 

 eşitsizlik sisteminin  çözüm  kümesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (-3,4) B) (-3,1) C) (-1,1)

 D) (-∞,-1)  E) (-3,-1)U(1,4)

21.  3-x≤ x2-3x-5<x

 eşitsizliğinin  çözüm  kümesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) [4,5) B) (-1,3] C) (-1,5)

 D) (5,∞) E) (-∞,-1) 

1 x
5 < 0

x 4
x 3 > 0

2-

-
- -

22.

 Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilimiştir 

 f(x)<0

 x2-7x-18≤0

 eşitsizlik  sistemini sağlayan x tam 
sayılarının toplamı kaçtır?

A) 30  B) 24 C) 17 D) 15 E) 13

 

23.   

 olduğuna  göre , cotx  kaçtır?

A) -2 B) -1 C)    D) 1 E) 3

24. 

 olduğuna göre, cosecx kaçtır?

11
11A) 8 B) 3

2 C) 8 D) 5
4 E) 9

8

5

6 x

f(x)

sinx cosx
2.sinx cosx

2
1

-
-

=

8 sinx 4.cosx
3.sinx cosx

4
1

+ -
-

=

y
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MATEMATİK

28. 16 - 6x  ≤  x2 < x+6  eşitsizliğinin reel sayılardaki 
en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) (2,3) B) [2,3)  C) [2,3] 

 D) [2,8)  E) [3,8)

29. x4-6x2-27=0 denkleminin reel köklerinin 
çarpımı kaçtır?

A) -27 B) -9  C) 3 D) 9 E) 27

30.     EBOB(x,30)=5

 eşitliğini sağlayan iki basamaklı kaç farklı 
pozitif tam sayı vardır?

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

25    x 2 , olmak üzere 1 sinx
1 sinx

1 sinx
1 sinx-d

r
r +

-
-
+b l

 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden 
hangisidir ?

A ) 2.tan x B) -2tan x

C) -2sec x D) 2.cot x

 E) 0

26. Bir ABC üçgeninde 

    cotB + cotC =8 br ve

 [BC] kenarına ait yükseklik 3 br olduğuna 
göre ,|BC|  kaç birimdir ?

A) 11                   B) 16            C) 2

 D) 24 E) 32

27.

Yukarıdaki şekilde    [BD] I [DC]  sin (x+y)=   
olduğuna göre, tanz değeri kaçtır ?

A)5 2 B)4 3 C) 12
3

D) 7
4 3

E)7

7
1

y

A 

x

B
C 

z

D
. 

MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN BİLİMLERİ 
TESTİNE GEÇİNİZ
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FEN BİLİMLERİ

1.

A  vektörü, x , y , z  düzleminde; 3x + 4y - 5z 
(cm)  diye tanımlanmıştır. Bu vektörün şiddeti 
kaç cm   dir?

A) 0   B)   C)    D) 12    E) 

2.

Birim kesitte,   1 , 2 , 3   olarak tanımlanan 
vektörler yukarıda verilmiştir. Verilenlerden 
hareketle,  B ve C vektörlerinin toplamı 
kaç Newton olur? (Birim kareler eşit ve 1 
Newton’dur)

A) 5     B) 12      C)       D) 15     E)

x

y

FEN BİLİMLERİ
1. Bu testte 30 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Fen Bilimleri alanına işaretleyiniz.

2

3

    I. 1 = A + B                      II. 2 = A - B    
                     III. 3 = A + C  

3.  Kuzey yönünde hareket eden x aracındaki 
gözlemci,  y aracını doğu yönünde,  z aracını 
batı yönünde hareket ediyor olarak görüyor. 
Aşağıda yazılanlardan hangileri kesinlikle 
doğrudur? (x aracındaki gözlemci, araca göre 
hareketsizdir)

 I. y , z  araçlarının hızlarının büyüklüğü eşittir.

 II. x aracının hızının büyüklüğü en küçüktür.

 II. y aracında bulunan gözlemci, z aracını batı 
yönünde hareket ediyor görür.  

A) I-II-III  B) I-II C) Yalnız III

 D) II-III E) I-III    

4.

A - B şahısları aynı anda şekildeki gibi sabit 
hızlarla harekete başlıyorlar.  B yolun son 
çeyreğine ulaştığı anda,  A düzgün hızlanarak 
yarışı B ile aynı anda tamamlıyor. A’nın yarışı 
tamamlama hızı kaç v dir?

A) 5v B) 6v C) 8v D) 9v E) 10v

A

B

2v

3v

yatay

yatay
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FEN BİLİMLERİ

5.     Bir cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kuvveti,  
aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır?

I. Cismin ağırlığına.

II. Cismin yüzeyinin büyüklüğüne.

III. Cismin hareket ettiği yüzeyin cinsine.

IV. Hareketin olduğu ortamın ekvatora olan 
uzaklığına.

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

 D) I-IV E) I-II

6.

A          B            C

x

y

Tip

Şekildeki gibi tutulan cisimler, ilk hızsız harekete 
bırakılıyorlar. Sürtünme sadece BC aralığında 
olup,  x cismi,  C noktasına geldiğinde, cisimler 
tekrar hareketsiz kalıyorlar. Sistem harekete 
başladıktan sonra ipteki T gerilme kuvvetinin 
zamana bağlı değişimi, aşağıdakilerden 
hangisi gibi olabilir? 
(x cismi makaraya ulaşamıyor, AB=BC)

T T T

T T

t     2t  zaman zaman zaman

zaman   zaman

t    2t  

t    3t  t     3t  

2t  

A)                       B)                          C)

D)                                E)

7.

Sürtünmesiz sistemde, ağırlıksız iplerle 
bağlı,     2 kg ve 3 kg lık cisimlerin bağlı olduğu 
iplerdeki, gerilme kuvveti kaç Newton’dur? 
(g = 10 m/s2 )

A) 20 B) 30 C) 24 D) 28 E) 36

8.

Akıntı hızının (Va)  sabit olduğu nehirde,  A 
noktasından akıntı yönünde suya göre V  sabit 
hızı ile yüzmeye başlayan yüzücü;  B  noktasına;  
tx  sürede ulaşıyor.  Hiç durmadan geri dönen 
yüzücü, hareket doğrultusunu değiştirmeden 
B noktasından A noktasına  ty  sürede geri 
dönüyor  ise;       oranı neye

 eşittir? (Adamın boyu ihmal edilecek)

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

2 kg

3 kg

İp

V

Va

A B

1                   3 
3                   4



İD
S

16

2017-2018 - 11.SINIF
1. IZLEME DEĞERLENDİRME SINAVI A

İD
S

İD
Sİz

le
m

e 
D

eğ
er

le
nd

irm
e 

S
ın

av
ı (

İD
S

)
İz

le
m

e 
D

eğ
er

le
nd

irm
e 

S
ın

av
ı (

İD
S

)

FEN BİLİMLERİ

9.

Sürtünmesiz ortamlardaki  x , y  cisimleri 
hareket doğrultularına paralel F  kuvvetlerinin 
etkisinde iken, ok yönlerinde sabit süratlerle 
hareket ediyorlar. Aşağıda yazılanlardan 
hangileri doğrudur?

I. Cisimlere etki eden net kuvvetler sıfırdır.

II. Cisimlerin kütleleri eşittir.

III. Her iki cisim de statik dengededir.

A) Yalınız I B) II-III C) I-II

 D) I-III E) I-II-III

10.

5 kg lık cisim ile yüzey arasındaki sürtünme 
katsayısı 0.2 dir, bu cisme şekildeki gibi yatay 
8 N luk bir kuvvet uygulanırsa; cisim ile zemin 
arasındaki  sürtünme kuvvetinin hissedilen 
değeri kaç  N  olur?   (g = 10 m/s2) 

A) 10 B) 5 C) 0 D) 6 E) 8

α α

F=8 N
5 kg

11.

Sürtünmesiz ortamda A noktasından bir ilk 
hızla atılan cismin hareketi için; aşağıda 
yazılanlardan hangileri doğrudur?

I. Cisme, A-B aralığında etki eden net kuvvet 
aynıdır.

II. C noktasında cisme etki eden net kuvvetin 
büyüklüğü, B noktasındaki net kuvvetin 
büyüklüğünden daha fazladır.

III. Cismin C noktasındaki ivmesinin 
büyüklüğü,  B noktasındaki ivmesinin 
büyüklüğünden daha fazladır.

A) Yalnız I B) I-II C) II-III

 D) I-III E) I-II-III

12. Rutherford’un α parçacıkları ile yaptığı 
deneyde altın levha kullanmasının nedeni;

 I. Altının çok ince levha haline getirilebilmesi

 II. Altın atomlarının büyük boşluklara sahip 
olması

 III. Altın elementinin sert ve elektriği iyi iletmesi

 yukarıda verilenlerden hangileridir?

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

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

Α

Β

C
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FEN BİLİMLERİ

13. Frekansı 3.1020 Hz (s-1) olan bir ışığın 
havadaki dalga boyunun camdaki dalga 
boyuna oranı kaçtır? 
( ccam=2.108 m.s-1     chava=3.108m.s-1 )

A) 3/2 B) 2/3 C)3/4 D) 4/3 E) 4/9

14. Kanal ışınları ile ilgili olarak;

I. Yük/Kütle (e/m) oranı katot ışınlarından 
büyüktür.

II. Elektrik alanda negatif kutba sapar.

III. Pozitif yüklü ışınlardır. 

yargılarından hangileri doğrudur?

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

 D) I ve II E) II ve III

15. 3Li atomunun 3. iyonlaşma enerjisi kaç 
J’dur? (A=2.10-18 J)

A) 6.10-18               B) 9.10-18          C)  18.10-18                     

            D) 1,8.10-18               E) 3,6.10-17

16. Herhangi bir atomun 4. enerji seviyesinde 
açısal kuantum sayısı 2 olan en çok kaç 
elektron bulunabilir?

A) 3 B) 5 C)  6 D) 10 E) 14

17. Avogadro sayısı 6,02.1023 yerine 6,02.1024 
alınsaydı C atomu için aşağıdaki yargılardan 
hangileri doğru olurdu? (C:12 )

I. 1 tane C atomu 120 g olurdu

II. 1 atom-gram C 120 g olurdu

III. 1 mol C atomu 120 g olurdu

A) Yalnız I B)  Yalnız II C) I ve II

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

18.  0,6 mol N2O3 bileşiği ile ilgili;

I. 1,2 mol azot atomu içerir.

II. Toplam atom sayısı 5N tanedir.

III. 18 N tane oksijen atomu içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I          B)  Yalnız II            C) I ve II

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

19. Aşağıda verilen yargılardan hangileri 
doğrudur?  (H:1   N:14   O:16)

 I.  0,2 mol NH3 molekülü 3,4 gramdır.

 II. NK’da 1,8 g H2O molekülü 2,24 L hacim 
kaplar.

 III.  1 tane O2 molekülü 32 gramdır.

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

 D) I ve II E) II ve III

20. CH4 ve C3H8 gazlarından oluşan 0,4 mollük 
bir karışım tamamen yakılıyor. Yanma 
sonucunda 44 g CO2 ve 1,4 mol H2O 
oluştuğuna göre karışımdaki CH4 gazı kaç 
gramdır? ( H:1 C:12 O:16)

A) 0,8 B) 1,6 C)  3,2 D) 16 E) 32

21.  NK’da eşit hacim kaplayan iki gaz örneği 
için;

 I. Toplam atom sayısı

 II. Kütle

 III. Molekül ağırlığı

yargılarından hangileri eşit olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

22.

 
Solum olaylarını özetleyen yukarıda  şekildeki 
I,II,III,IV ile ilgili;

• ATP üretiminin ve tüketiminin birlikte 
olduğu yer yalnızca  I’dir

• NAD’ların hem indirgenip hem de 
yükseltgendiği yer yalnızca II’dir

• ETS elemanları yalnızca II ‘de görev alır

• Substrat düzeyinde fosforilasyon 
I,II,III,IV’de gerçekleşir

• I,II,III,IV’ reaksiyonları sonucunda PH 
azalır

• Bakterilerde I,III,IV stoplazmada II 
mitokontride gerçekleşir

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi 
doğru değildir?

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

23. Kemosentetik  canlıları ile  ilgili;

• Çoğu prokaryot hücrelidirler

• Hem gece hem de gündüz CO2  özümlemesi 
yapabilirler

• Atmosferde oksijen miktarının artmasına 
neden olurlar

• İnorganiklerin oksitlenmesi sonucu 
açığa çıkan enerji ile besin sentezini 
gerçekleştirirler

• Sera etkisinin oluşumuna neden olan bazı 
gazların azalmasına neden olurlar

yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi 
doğru değildir?

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

26.

ATP’ nin yapısı yukarıda şematize edilmiş olup

ATP nin yapısı ile ilgili;
I. X nükleik asitlerde nükleotit olarak 

isimlendirilir

II. Z ile K arasında yüksek enerjili fosfat bağı 
bulunur

III. X ile Y arasında bulunan bağ çeşidi ATP’ 
ye özgüdür

IV. Z adenozin difosfat olarak isimlendirilir

V. K’nin yapısında bulunan şekere DNA’ nın 
yapısında da rastlanır

 yukarıda verilen şıklardan hangisi  doğru 
değildir?

A) I,II,IV B) IV,V C) II,IV

 D) III,IV,V E) I,III,V

27. Prokaryot bir hücrenin pirüvik asit 
molekülünde bulunan enerjiyi açığa 
çıkarılabilmesi için ;

• Oksijen

• Mitokontri

• NADP

• Enzim

• FAD

• ETS

 Yukarıda verilenlerden kaç tanesini 
kullanmak zorunda değildir?

A) 2 B ) 3 C) 4 D) 5 E) 6

24.

Fotosentez olayını özetleyen şekil yukarıda 
verilmiş olup, bu şekle göre aşağıda verilen 
seçeneklerden hangisi doğru değildir?

A) 1 ve 5 fotosentezi etkileyen çevresel 
faktörlerdir

B) 5’i bütün ototroflar besin sentezinde 
kullanmak zorundadır

C) Fotosentez olayında kullanılan suyun  
oksijenine 2 ve 6’da rastlanır

D)  4 , ADP veya NADP olabilir 

E) 3 ve 6’da Fotosentez olayında kullanılan 
suyun hidrojenlerine rastlanabilir 

25. Kendi besinini kendisi üreten canlılar, 
ototrof olarak isimlendirilir.

 Bütün ototrof canlılar  için;

• Klorofil pigmenti bulundurduklarından 
dolayı ışık enerjisini kullanırlar

• Glikozun  H  kaynağı olarak  H2O’ yu 
kullanırlar

• Atmosfere O2 verirler

• Glikozun  C  kaynağı olarak  CO2 ‘i 
kullanırlar

• İnorganik maddeleri organik maddelere 
dönüştürerek  hem aydınlık hem de karanlık 
ortamda  besin sentezini gerçekleştirirler

yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi 
doğrudur?

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

28. Solunumda glikoliz olayı ile ilgili;

• Substrat düzeyinde fosforilasyon NAD’ların 
yükseltgenmesinden sonra gerçekleşir

• Bütün canlı hücrelerde,ortak genlerin 
varlığını gösterir

• Reaksiyon fruktoz  monofosfattan başlarsa 
net ATP kazancı  iki olur

• Bütün  hücrelerde aynı  ortamda 
gerçekleşir.

• Organiklerin oksitlenmesi ve fermantasyon 
olayının başlangıç kısmını oluşturur

yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi 
doğru değildir?

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

29. Fotosentez olayı ışıklı ve ışıktan bağımsız 
tepkimeler olmak üzere iki ana başlık altında 
incelenir.

Fotosentezle ilgili;

• ETS elemanları görev alır

• Enzimatik yönü yüksek reaksiyon 
olup,sıcaklık değişimine karşı duyarlıdır

• CO2’i   substrat olarak kullanır

• Defosforilasyon olayı  gerçekleşir

• Aydınlık ortamda gerçekleşir

yukarıda verilen  ifadelerden kaç tanesi 
ışıktan bağımsız tepkimeler için doğrudur?

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

30.

yukarıdaki grafikte dikey eksen fotosentez 
hızını gösterdiğine göre,  yatay eksen 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Işık miktarı 

B) Sıcaklık derecesi

C) Karbondioksit miktarı

D) Su miktarı

E) Mineral  miktarı                   

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. SOSYAL 
BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ
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SOSYAL BİLİMLER

1. Mustafa Kemal’in doğduğu ve 1896 yılına 
kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti’nin 
çok uluslu yapısında değişik ırka ve dine 
mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir 
liman şehri özelliğine sahipti. Selanik’in 
bu özelliği Avrupa’da yaşanan aşağıdaki 
gelişmelerin hangisinden etkilenmesini 
hızlandırmıştır?

A) Viyana Kongresi B) Fransız İhtilali

C) Sanayi Devrimi D) Otuz Yıl Savaşları

E) 1848 İhtilali

2. Balkanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler ve 
isyan hareketleri Osmanlı aydınları arasında 
yeni arayışlara neden olmuştur. Osmanlı 
Devleti’ni içinde bulunduğu zor şartlardan 
kurtaracak, yeni fikirler tartışılmaya 
başlanmış ve XX. yüzyıl başlarında meşruti 
yönetimi tekrar kurmak isteyen Osmanlı 
aydınları harekete geçmiştir. Osmanlı 
aydınlarının mevcut yönetimi değiştirmeye 
yönelik bu girişimlerinde,

I. Ademi Merkeziyetçilik

II. Batıcılık

III. İslamcılık

düşüncelerinden hangilerinin belirleyici 
olduğu savunulabilir?

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

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

3. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na 
İttifak Devletleri ile girmesi Almanya’nın,

I. İngiltere

II. Rusya

III. Avusturya - Macaristan

gibi devletlerden hangilerine karşı yükünün 
hafiflemesinde etkili olmuştur?

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

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

SOSYAL BİLİMLER
1. Bu testte 30 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Sosyal Bilimler alanına işaretleyiniz.

4. Birinci Dünya Savaşı,
• İngiltere, en önemli rakibi Almanya’nın 

yenilmesi ile savaştan en kârlı çıkan 
devlet oldu.

• Almanya, Avusturya - Macaristan ve 
Osmanlı Devleti toprak kaybederek 
parçalandı.

• Dünya barışını korumak amacıyla Milletler 
Cemiyeti (Cemiyetiakvam) kuruldu

• İlk kez bu savaşta kimyasal silahlar, 
denizaltı ve tank kullanıldı.

• Savaş sonrasında imzalanan antlaşmalar 
barış getirmedi

sonuçlarına neden olmuştur.

Yalnız bu bilgilere dayanarak aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Orta Doğu ve Avrupa’da dengeleri bozan 
otorite boşluğu doğmuştur

B) Demokratik rejimler ön plana çıkmıştır

C) II. Dünya Savaşı’na neden olacak ortam 
hazırlanmıştır

D) Dünya barışının önemi, devletlerin 
uluslararası alanda işbirliğini arttırmıştır

E) Konvansiyonel silahların yerini kitle imha 
silahları almaya başlamıştır

5. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele 
Hazırlık Dönemi’nde yayımlanan Amasya 
Genelgesi’nin Kurtuluş Savaşı’mızdaki 
önemini belirten özelliklerinden biri 
değildir?

A) Kurtuluş Savaşı’nın hedefini ve yöntemini 
ortaya koyması

B) Ulusal egemenliğe yer veren ilk belge 
olması

C) Misakı Milli sınırlarından ilk kez söz etmesi 

D) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini belirtmesi

E ) Kurtuluş Savaşı’nın ihtilal safhasını 
başlatması



İD
S

22

2017-2018 - 11.SINIF
1. IZLEME DEĞERLENDİRME SINAVI A

İD
S

İD
Sİz

le
m

e 
D

eğ
er

le
nd

irm
e 

S
ın

av
ı (

İD
S

)
İz

le
m

e 
D

eğ
er

le
nd

irm
e 

S
ın

av
ı (

İD
S

)

SOSYAL BİLİMLER

6. I. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, 
parçalanamaz.

II. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine 
karşı millet topyekûn kendini savunacaktır.

III. Manda ve himaye kabul edilemez

IV. Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyet ve 
sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.

V. Mebuslar Meclisinin hemen toplanması ve 
hükûmet işlerinin meclis tarafından kontrol 
edilmesi için çalışılacaktır.

Erzurum Kongresi’nin yukarıdaki 
kararlarından hangisi padişah otoritesini 
kısıtlama ve kongrede alınan kararları 
meşrulaştırma amacına yöneliktir?

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

7. 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi’nde 
bulunan milletvekilleri yeni meclise; Kurultay, 
Meclisi Mebusan, Kurucu Meclis gibi isimler 
verilmesini teklif etmiş ancak meclise çoğunluk 
kararı ile “olağanüstü yetkilere sahip meclis” 
denilmiştir.

Bu durum Büyük Millet Meclisi ile ilgili,

I. Farklı fikirlere sahip insanların olduğu,

II. Demokratik bir ortamın bulunduğu,

III. İlk kez çok partili hayata geçildiği

durumlarından hangilerini doğrulamaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8. I. İstanbul, başkent olarak kalacak ancak 
Osmanlı Devleti barış şartlarına uymazsa 
İstanbul da Türklerden alınacak

II. Boğazlar savaş zamanında bile bütün 
gemilere açık olacak. Uluslararası bir Boğazlar 
Komisyonu kurulacak.

III. Rodos ve On İki Ada İtalyanlara, diğer Ege 
Adaları Yunanlılara bırakılacak

Sevr Barış Antlaşması’nın yukarıdaki 
hükümlerinden hangilerinin Türk halkının 
bağımsızlık ve egemenlik haklarına aykırı 
olduğu savunulabilir?

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

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

9. Kurtuluş Savaşı ile ilgili verilen aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Kurtuluş mücadelesinin başarıyla 
sonuçlanması TBMM’nin açılışını 
hızlandırmıştır

B) Doğu cephesinde Osmanlı Devleti’nden 
kalan askeri birlikler ile Ermenilere karşı 
mücadele edilmiştir

C) Savaş hem bağımsızlık hem de egemenlik 
savaşı şeklinde yürütülmüştür

D) Silahlı mücadelenin sona ermesinde 
Gümrü, Ankara ve Mudanya antlaşmaları 
etkili olmuştur

E) Batı cephesinde İngiltere destekli Yunan 
ordusu ile mücadele edilmiştir
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SOSYAL BİLİMLER

10. Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti 
kongresinde “Ordu mensupları İttihat ve Terakki 
Cemiyeti içinde kaldıkça millete dayalı bir parti 
kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız. Ordu 
ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla 
siyasi bir parti hâlinde, milletin sinesinde kök 
salsın. Ordu da asıl işi olan yurt savunması ile 
uğraşsın. Dolayısıyla siyasete atılmak isteyen 
subaylar ordudan ayrılıp cemiyete mal olsunlar. 
Bundan sonra, subayların siyasi örgütlere 
girmelerini engelleyecek hukuki önlemler 
alınsın.” Şeklinde dile getirdiği bu görüşü 
Cumhuriyetin ilanının ardından gerçekleşen 
aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile hayata 
geçirilmiştir?

A) Teşviki Sanayi Yasası’nın çıkarılması

B) Erkanı Harbiye Nezareti’nin kaldırılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

E) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

11. Kalkınmayı sağlamak ve yerli sermayeyi 
güçlendirmek için çıkarılan Teşviki 
Sanayi Kanunu’ndan istenilen sonucun 
alınamamasında,

I. Yerli sermaye birikiminin olmaması

II. Teknik eleman ve altyapı eksikliği 

III. Bilgi birikiminin yetersiz olması

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu 
savunulabilir?

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

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

12. Atatürk’ün : “ Bir istikamette yürümek azminde 
olan ve hareketinin, ayağına bağlı zincirlerle 
güçleştirildiğini gören insan ne yapar? Zincirleri 
kırar, yürür.” sözü ile doğrudan ilgili olan ilke 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnkılâpçılık   B) Devletçilik  

C) Milliyetçilik  D) Halkçılık  

E) Cumhuriyetçilik

13. Geçmişte yaşamış ve günümüzde nesli 
bulunmayan canlı türlerini ancak fosillerinden 
araştırabiliyoruz. Bu durum bize milyonlarca 
yıldır biyoçeşitliliğin devam ettiğini ama 
zaman içinde tür kayıplarının da olabildiğini 
göstermektedir. Geçmişte bazı türlerin yok 
olduğu gerçeğine karşın yaşadığımız son 
yüzyılda daha fazla tür kaybının olduğu bir 
gerçektir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
yaşadığımız yüzyılda tür kayıplarının fazla 
olmasında etkili değildir?
A) Sanayi devriminden sonra süre gelen 

makineleşmenin daha da artması

B) Dünya nüfusunun katlanarak artış 
göstermesi

C) Yüksek dozajlarda zirai ilaç kullanılması

D) Mera, çayır ve otlak gibi kır yerlerinde 
şehirlerin ve sanayi tesislerinin kurulması

E) Eğimli arazilerde taraça (seki) oluşturarak 
tarım yapılması

14. Ağaçlar fotosentezle solunum gerçekleştirir. Bu 
solunum, ağaçların yüzeyindeki gözenekleri 
yoluyladır. Sıcaklık ortalaması yüksek olan 
bir ortamda canlının daha fazla terlemeye 
ihtiyacı vardır. Dolayısıyla yaprak yüzeyi 
geniş olan ağaç türleri o yörede yaşam 
imkânı bulur. Sıcaklığın düşük olduğu (soğuk) 
ortamda ise bitki özünün soğuktan korunması 
gerekmektedir. Dolayısıyla dış ortamla temas 
yüzeyi oldukça kısıtlı olan iğne yapraklı ağaçlar 
o yörede yaşamını devam ettirebilir. Bu serin 
şartlarda geniş yapraklı olanlar ise yaşamını 
devam ettiremez.

Ekvatoral bölgede ağaçların geniş yapraklı, 
kutuplara yakın yerlerde ise iğne yapraklı 
olması üzerinde;

I. Sıcaklık

II. Yükselti

III. Yağış rejimi

IV. Güneş ışınlarının açısı

V. Dünya’nın küresel şekli

 gibi etmenlerden hangileri etkili olmuştur? 

A) I ve II          B) I, II ve IV         C) I, IV ve V

 D) II, IV ve V E) III, IV ve V
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15.  Hava, toprak ve su canlılar için vazgeçilmez 
doğal unsurlardır. Bunların elverişli olduğu 
alanlarda canlılar yaşam imkânı bulur.

Buna göre;

I. Akdeniz İklimi

II. Çöl İklimi

III. Ilıman Okyanus İklimi

IV. Kutup İklimi

V. Step İklimi 

gibi alanların hangilerindeki doğal çevre 
şartları, canlılar için elverişli değildir?

A) I ve III B) II ve IV

C) II ve V D) I ve V

E) III ve V

16. Bitki türlerinin yaşamı için optimal (en ideal) bir 
sıcaklık değerinin var olması gerekir. Sıcaklıkla 
beraber nem de vazgeçilmez unsurdur. Zaten 
nem bitkilerin bünyesinde depolanabilmektedir. 
Nem, belirli bir oranın altına düştüğünde 
yaşamsal fonksiyonlar aksamaya başlar. 
Bu bedenle belirtilen bu koşulların olmadığı 
mekânlarda bitki örtüsü ya seyrektir ya da hiç 
yoktur. Bitkiler için belirtilen bu gerçek yabani 
hayvanların yaşamında da görülür.

Buna göre, sözü edilen bu doğal durum 
aşağıdaki örneklemelerin hangisinin 
açıklamasında kullanılmaz?

A) Nemli ve yağışlı her yörede orman bitki 
örtüsünün görülmesi

B) Ekvatoral yağmur ormanlarının Dünya’daki 
bitki ve hayvan türlerinin yarısından 
fazlasını barındırması

C) Kutuplar çevresinde doğal bitki örtüsü 
olmayan tek makroklima alanının görülmesi

D) Suptropikal çöl alanlarında sadece  vaha 
denilen alanlarda kaktüs gibi bazı bitkilere 
rastlanılması

E) Çiçek florası zengin yörelerde çiftçilerin 
arıcılık faaliyetlerine yönelmesi

17. Ekvatoral yağmur ormanları Dünya’nın en 
zengin doğal yaşam alanlarıdır. Bitki ve hayvan 
türlerinin % 60 – 70’inin bu ormanlarda yaşadığı 
tahmin edilmektedir. 

Buna göre, Ekvatoral bölgede bitki ve 
hayvan türü çeşitliliğinin fazla olmasında 
aşağıdakilerden hangisinin daha çok etkili 
olduğu söylenebilir?

A) Akarsu rejimlerinin düzenli olması

B) Alize rüzgârlarının etkisinde bulunması

C) Yağışların konveksiyonel olması

D) Çok yıkanmış toprakların bulunması

E) Yüksek sıcaklık ve yağışın yıl boyu devam 
etmesi

18. “Dünya’nın akciğeri” olarak nitelenen ve en 
yüksek biyoçeşitliliğe sahip olan Amazon 
Ormanları’nın son yıllarda Brezilya’nın dış 
ticaret açığını kapatmak için tahrip etmesi 
ekoloji uzmanlarının tepkisini almaktadır. 
Televizyon programı yapımcılarının aldığı 
görüntülerde “balta girmemiş yağmur 
ormanlarının” tarım alanı açmak, kereste 
ihtiyacını gidermek maksadıyla tahrip edildiği 
bizzat görülebilmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, sözü 
edilen tahribata bağlı olarak bölgede ortaya 
çıkan daha önemli bir eko tehdittir?

A) Tarım topraklarındaki kimyevi kirlenme

B) Bazı canlı türlerinin neslinin tükenmesi

C) Doğal güzelliklerin kaybolmasına 
bağlı olarak orman turizminin olumsuz 
etkilenmesi

D) Kirlenen atmosferin fotosentez 
yetersizliğine bağlı olarak önceki haline 
tekrar gelememesi 

E) Amazon ormanlık bölgesindeki medeni 
dünyadan habersiz olan kabilelerin rahatsız 
edilmesi
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19. Tatlı sulara besinlerin ve canlı artıklarının 
karışmasıyla fosfor kirlenmesi olarak 
tanımlanan “ötrofikasyon” olayı gerçekleşir. 

Buna göre;
I. Açık denizlerde avlanılan balık miktarının iç 

denizlere göre fazla olması

II. Kentlerdeki gıda atıklarının kaynağında 
ayırmadan çöplerle bir bütün olarak göl 
kenarına yığılması

III. Kesilen orman ağaçlarının yerine yeni fidan 
dikimlerinin gerçekleştirilmesi

IV. Mezbahana atıklarının yakındaki göle veya 
akarsuya bırakılması

gibi unsurlardan hangileri ötrofikasyonu 
daha çok arttırır?

A) I ve II B) II ve III

C) II ve IV D) I ve III

E) III ve IV

20. Biyolojik çeşitlilik yeryüzünde canlı hayatının 
başlangıcından itibaren kesintisiz var olmuştur. 
Ancak bazı dönemlerde tür kayıplarının da 
olduğu bilinmektedir. Bu kayıplar fosillerle 
ispatlanabilmektedir. En büyük tür kayıplarının 
ise yaşadığımız asırda oluştuğu kabul 
edilmektedir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
yaşadığımız asırda görülen tür kayıpların 
fazla olmasında etkili değildir?

A) Yapılan barajların çevresinin hemen 
ağaçlandırılması

B) Nüfusun katlanarak artış göstermesi

C) Zirai ilaç kullanımında ekosistemlerin 
doğal yapısına dair bir hassasiyetin 
gösterilmemiş olması

D) Makineli tarıma geçildikten sonra çiftçilerin 
orman ve çayır alanlarını tarım alanına 
dönüştürmesi

E) Kontrolsüz ve aşırı otlatmaların görülmesi

21. 3800 metre yüksekliğe sahip bir zirvede deniz 
canlılarının fosillerine rastlanmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
yukarıdaki olguyu açıklamada kullanılabilir?

A) Jeolojik süreçte deniz tabanının kıta oluşum 
hareketlerine bağlı olarak yükselmesi

B) Volkanik faaliyetler sırasında canlı 
kalıntılarının lavlarla zirvelere sürüklenmiş 
olması 

C) Sel oluşumu sonrası canlı kalıntılarının o 
alana birikmiş olması

D) Canlı kalıntılarının rüzgâr gibi dış 
kuvvetlerle o alana sürüklenmiş olması

E) Bir turistin deniz kıyısında bulduğu fosili o 
bölgede çantasından düşürmüş olması

22. Maki, garig, lavanta, kekik, zeytin, günlük 
ağacı ve zencefil bitki türleri Akdeniz iklim 
bölgelerinde yayılış gösterir. Aynı alanlar, bu 
bitki topluluklarıyla beraber kırlangıç, leylek ve 
kanarya gibi kuş türlerinin de yaşam bölgesi 
durumundadır. 

 Buna göre, sözü edilen canlıların bu yaşam 
alanlarında aşağıdakilerden hangisi mutlaka 
bulunması gereken doğal bir özelliktir?

A) Kent yerleşimi ve sanayi kuruluşlarından 
uzak bir nokta olması

B) Tarım alanlarının daha az yer tutması

C) Kış mevsiminde görülen ılık atmosfer 
koşulları

D) Meyve ve sebze üretiminin yıl boyunca 
yapılabiliyor olması

E) Yaz mevsiminde atmosferin bulutsuz 
olması
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23. Metafizik İlk sebeplerin ve nesnelerin ilkelerinin 
bilgisidir. Bu yüzden o, bilimin ele almadığı kimi 
konuları inceleyen, onları açıklamaya çalışan 
bir bilgi dalıdır. Metafizik, varlığın özel alanlarını 
konu alan tek tek bilimler gibi kesin bir bilgi 
olamaz. Ama insan genel olarak bu konular 
üzerine soru sorma yeteneğini kaybetmediği 
ve bilimlerin çalışma alanlarında yeni sorular 
oluştuğu sürece metafizik, bir tür bilme etkinliği 
olarak varlığını ve önemini koruyacaktır.

Paragrafa göre aşağıdaki konulardan 
hangisi metafiziğin ilgilendiği sorunlardan 
biri olamaz?

A) Ruhun ölümsüzlüğü

B) Varlığın ne olduğu sorunu

C) Tanrının varlığının kanıtlanması

D) Evrenin bir sonunun olup olmadığı

E) Ölümden sonra sonsuz bir hayatın olup 
olmadığı

24. İlk Çağlarda bugün bilim adını verdiğimiz tüm 
alanların konuları felsefenin içindeydi. İlk Çağ 
doğa filozoflarından Pisagor felsefeciliğinin 
yanında, matematikçiydi. Ancak zamanla konu 
alanlarını belirleyen bilimler,  belli aralıklarla 
felsefeden ayrılmış ve bağımsız bilimler haline 
dönüşmüşlerdir. M.Ö. 3. yüzyılda Euclides 
’le (Öklid) geometri felsefeden ayrılmış ve ilk 
bağımsız bilim olmuştur. Felsefe, bilimlerin 
çözümlenmeyen alan ve sorunları ile ilgilenir, 
onları tartışır ve bilimlerin dikkatini o alanlara 
çeker. Bilimler kendi yöntem ve teknikleri ile 
bu alanlara yönelir. Böylece tarihsel süreçte 
bilimlerin alanı genişlerken felsefenin alanı 
daralır.

  Bu açıklamalar ışığında aşağıdakierden 
hangisine ulaşılamaz? 

A) Felsefede ,bilimde  İnsanın merak ve hay-
retinden duygularından beslenir.

B) Her ikisi de sistemli ve tutarlı  bilgilerdir. 

C)  Zamanla bilim önem kazanırken Felsefe 
önemini yitirmiştir. 

D)  Her ikisi de doğruya ve gerçeğe ulaşmayı 
amaçlar.

E)  Felsefe bilimsiz, bilim felsefesiz yapamaz.

25. Varlığı madde olarak ele alan görüşe 
materyalizm denir. Materyalizm, evrendeki 
tek cevherin madde olduğunu, maddenin 
düşünceden bağımsız olarak varolduğunu 
ve bütün varlıkların maddeden türediğini ileri 
sürer. Bilinç, ruh gibi tinsel varlık da dahil, 
bütün varlığı madde olarak anlar ve maddenin 
dışında başka bir varlık olduğunu kabul etmez. 
Düşünme, hayal gibi olayları da maddenin 
kuvvet ve hareketleriyle açıklar.

Buna göre aşağıda adı geçen filozoflardan 
hangisi varlığı madde olarak kabul etmez?

A) Platon B) Marx 

C) Demokritos D) La Matrie

E) Thomas Hobbes

26. Protagoras ’ a göre insan her şeyin ölçüsüdür.  

 Gorgias ise “Hiçbir şey yoktur. Olsa bile 
bilinemez. Bilinse bile başkasına aktarılamaz.” 
diyerek  

 Kuşkuculuğu biraz daha ileri götürmüştür.

 Pyrhon (Piron) ise verilen her yargının çelişiği 
için de güçlü nedenler olduğunu söyleyerek, 
hiçbir konuda kesin yargıya varılamayacağını 
ileri sürer.

 Yukarıdaki söylemleri aktarılan filozofların 
ortak düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan aklı doğuştan her türlü bilgiye sahip 
olacak yetiye sahiptir.

B) Sezgilerimiz bizi mutlak gerçeklere 
götürecek yegane sahip olduğumuz 
zenginliğimizdir.

C) Dış dünyada kabul edilecek tek gerçek 
olgulardır.

D) Bilgiye diş dünyadan gelen deney verileri 
ile ulaşabiliriz.

E) Duyu verileri insanlara göre değiştiğinden 
kesin ve doğru  bilgilere ulaşmak 
olanaksızdır. 
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27. Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin 
ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Her ikisi de insanın merak ve hayretinden 
kaynaklanır.  

B) Her ikisi de akla dayanır. 

C) Her ikisi de sistemli bilgilerdir.  

D) Her ikisi de doğruya ve gerçeğe ulaşmayı 
amaçlar.

E) Her ikiside varlığın yalnızca bir yönüyle 
ilgilenir.

28. Ahlâk felsefesi, insan eylemlerini ve bu 
eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan felsefe 
dalıdır. Buna göre ahlâk felsefesi, ahlâk 
alanında hakim olan ilkeleri, “iyi” ve “kötü” nün 
ne olduğunu, ahlâklılığın ne anlama geldiğini 
ele alır. Ahlâklılığın ne olduğu üzerinde 
durur; özünü ve temellerini araştırır. İnsanın 
davranışlarında özgür olup olmadığını sorgular. 
Hangi eylemlerin ahlâklı olabileceğini irdeler. 
Bunlar için bir takım ölçütler koyar. Kısacası 
ahlâk felsefesi, ahlâk hayatı üzerinde sistemli 
bir biçimde düşünme ve soruşturmadır.

Bu açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki 
sorulardan hangisi   Ahlak Felsefesinin  
temel sorularından biri değildir?

A) Ahlaki eylemin bir amacı var mıdır?

B) Meşruiyetlerin ahlaki bir ölçütü var mıdır?

C) İnsan ahlâki eylemde bulunurken özgür 
müdür? 

D) İktidar kaynağını nereden alır? 

E) Ahlak yargısını diğer yargı türlerinden 
ayıran özellikler nelerdir?

29. Immanuel Kant’a göre insan aklı, ancak olaylar 
dünyasını bilebilir. Bu bilginin ham maddesi 
duyular aracılığıyla gelir. Ham madde zihnin 
kalıplarına girer, formunu alır ve akıl ilkeleri ile 
işlenerek dış alemin doğru bilgisi elde edilir. 
Bilgi sürecinde insan pasif olmayıp, aktif bir 
biçimde duyular yoluyla gelen izlenimleri 
sınıflar, kalıplara yerleştirir ve yorumlar. 
Ancak insan bilgisi sınırlı olduğundan, zihin, 
nesne ve olayları gerçekte oldukları şekliyle 
bilemez. Nesneler insan tarafından, yalnızca 
zihnin olanaklarına, yapısına, formlarına göre 
bilinirler. O halde Kant’a göre bilgi, sınırlı ve 
insana göredir. 

Kritisizm’in önemli bir temsilcisi olan Kant’a 
göre bilginin kaynağı nedir?
A) Mutlak hakikati kavramanın yolu sezgiden 

geçer.

B) Bütün bilgiler duyu ve deneyimlerden gelir. 

C) Doğru bilginin kaynağı hem akıl hemde 
deneydir.

D) Doğru bilginin ölçütü akıldır.

E) Gözlem ve deney yoluyla kazanılan bilgi 
pozitif bilgidir. 

30. John  Locke,  insan aklinin  “bos levha” (tabula 
rasa) olduğunu savunur. Bos levha deneyler 
ve alışkanlıklarla sonradan dolar ve bilgiye 
dönüşür.  Locke bilginin oluşumunu hep ikili 
gruplara ayırarak inceler. Önce bilgiyi oluşturan 
deney alanını ikiye ayırır: Dış deney ve iç 
deney. 

 Dış Deney: Dış dünyayı duyularla tanımamızı 
sağlar.  

 İç Deney: Zihinsel işlemlerle içimizde oluşan 
olayları bildirir. Dış ve iç deney düşünce ve 
tasavvurlarımızın (ideal) kaynağıdır.

Buna göre John Locke’un hangi düşünceyi 
savunduğu iddia edilemez?

A) Duyu organlarının bilgisi zorunlu ve kesin 
değildir.

B) Bilginin kaynağı deneydir, 

C) Doğru ve kesin bilgiye duyu organları 
aracılığı ile yapılan deney ve gözlem 
ulaştırır.

D) Bütün bilgilerin ilk kaynağı duyudur 

E) Düşünme ilkelerinin kaynağı da dış 
dünyadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1 D C B B

2 E D C A

3 B B D D

4 B C E B

5 C D C C

6 D E A E

7 C C C C

8 A A C E

9 D A C A

10 C C E B

11 D E E E

12 D E A A

13 D A A E

14 A D E C

15 B E C B

16 C D D E

17 C B D E

18 E C A D

19 E D A C

20 B E B A

21 D A E A

22 D B B C

23 C E B B

24 C C C C

25 D A A A

26 B D E E

27 E B A E

28 C B B D

29 E B D C

30 E C D A

CEVAP ANAHTARI

NOT : Sorular I. Dönem konularını 
           kapsamaktadır.
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