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1.
2.

Bu testte Türkçe (1-40), alanlarına ait toplam 40 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kağıdının TürkçeTesti için ayrılan kısmına işaretleyiniz

1.

İçinde “Türk, bayrak, millet” olan eserleri Milli
edebiyatın örnekleridir, diye sunmak yanlıştır.
Bunun için ortaya belli ölçütler konulur. Milli olan,
eskiye değil; eskiden bağlarını koparmadan
yeniye doğru koşan, aynı zamanda güzel olan
eserdir.

3.

Bu parçada geçen “rengini kaybeden ölü
yapraklar” sözüyle nitelik olarak aşağıda
verilenlerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

Bu parçada geçen “eskiden bağları koparmadan yeniye doğru koşmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

S

A) Anlam bakımından işlerliğini yitirmiş
sözcükler

A) Bazı özellikler bakımından eskiyi çağrıştırmak

B) Yerine yabancı bir dilden kelime alınmış
sözcükler

B) Geçmişin birikiminden yararlanarak çağdaş
olmaya çalışmak

C) Halk tarafından pek kullanılmayan
sözcükler

E) İçerik itibariyle yeni, şekil itibariyle eski olmak

E) Ses değişikliğine uğramış sözcükler

4.

“Gelmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “varlığını sürdürmek” anlamında
kullanılmıştır?

S

Gelişmek, bir kitaba sığdırılmış sloganları
ezberlemekle olmaz; hayatın duvarlarına çarpa
çarpa ve zamanla gerçekleşir.

D) Zamanla anlam genişlemesine uğramış
sözcükler

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözü şimdi burada kesip asıl konumuza
gelelim.

A) Yaşamın karşımıza çıkardığı engelleri
aşmak

İD

2.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

C) Peş peşe birçok yenilik ortaya koymak

D) Divan edebiyatı zihniyetine uygun yazmak

Hiçbir şey lisan kadar bir ağaca benzemez.
Lisanlar tıpkı ağaçlar gibi, mevsim mevsim
rengini kaybeden ölü yapraklarını dökerler ve
tazelerini açarlar.

B) Eski çağlardan birçok eser günümüze
kadar gelmiştir.

B) Yaşadıklarımızdan kendimize ders
çıkarmak

C) Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen
hastalanıyor.

C) Yaşamın zorluklarını bire bir tecrübe etmek

D) Türkçede ekler kelimenin sonuna gelir.

D) Önümüze çıkan olumsuzlukları görmezden
gelmek

E) Merak etme; ondan kimseye kötülük
gelmez.

E) Yaşamın zorluklarıyla tek başına mücadele
etmek
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A
7.

(I)Türkiye’ye kesin dönüş yapan Oktay
Sinanoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde
rektör
danışmanlığı
yapmaya
başladı.
(II) Ayrıca Türkçe eğitim veren kurumların
yabancı dille eğitim veren kurumlara
üstünlüğünü ispatlamaya çalışıyor. (III) Eğitim
sisteminin düzeltilmemesi halinde birkaç
nesil sonra ne Türkçe ne de Türk kalacağı
görüşünde. (IV) “İnsanlar hem İngilizceyi hem
fiziği hem matematiği hem kimyayı öğrenemez.
(V) Biz bunu yaptık sonuç olarak da bilim
ilerlemedi geriledi.” diyor.

III. Sanat eseri hakkında yargıda bulunmak
hatta onu anlamak kolay bir iş değildir.
IV. Bir eserin yanlışlarını ve eksiklerini
göstermek nasıl bir vazifeyse, onun kıymetini
ve ehemmiyetini ortaya koymak da hepimizin
vazifesidir.

S

V. Edebiyatımızda bir eserin değerlendirilmesi
yazarına duyulan sempati ya da antipatiye göre
değişmektedir.

E) V. cümlede, geçmişten dersler almadığımız
takdirde yine hüsrana uğrayacağımız
anlatılmaya çalışılmıştır.

B) II. ve III.

D) III. ve IV.

8.

C) II. ve V.
E) I. ve IV

1863’te Londra’da trafik sorununa çözüm
bulmak amacıyla başlatılan ilk yer altı tren hattı
(metro), kısa sürede Londra halkı arasında
tutuldu. Buharla çalışan lokomotiflerin çektiği
vagonlar, o dönem için oldukça hızlı gidiyordu.
Günde 27 bin kişi taşıyabiliyorlardı. 1884’te
geliştirilerek bir yer altı dolaşım şebekesi haline
sokulan bu sistem, 1890 yılında günümüzün
metro sistemine örnek oluşturacak hale getirildi.

İnsanlar birçok hayalin imkansız olduğunu
düşünürler ama ... .

Bu parçadan kesin olarak çıkarılabilecek
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki cümlenin, düşüncenin akışına
göre, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olmaz?

İD

6.

A) I. ve II.

S

D) IV. cümlede, insanın bir anda her
şeyi birden gerçekleştirmesinin,
başarabilmesinin mümkün olmadığı ifade
edilmiştir.

Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerden
hangileri anlamca birbirine en yakındır?
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

A) I. cümlede, yaşamını daha önce Türkiye’de
sürdürmediği belirtilmiştir.

C) III. cümlede, eğitim sisteminin bu şekilde
devam etmesi halinde ileride yaşanabilecek
olumsuzluklar ortaya konulmuştur.

I. Bir eseri incelerken hırslarımıza kapılarak
hüküm vermemeli ona layık olduğu saygıyı
göstermeliyiz.
II. Günümüzde, piyasaya çıkan herhangi bir
eser hakkında yazılan şeyler, eserden ziyade
sanatçının şahsına yöneliktir.

Oktay Sinanoğlu ve düşüncelerinin anlatıldığı bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

B) II. cümlede, ana dilde eğitim veren
kurumların diğerlerine göre daha üstün
olduğuna dair iddiasını kanıtlamak için
çalışma yaptığı dile getirilmiştir.

TÜRKÇE

A) Metro, zamanla daha da geliştirilerek
günümüze kadar kullanılagelmiştir.

A) bu hayalleri uğurunda çalışmaktan da
vazgeçmezler

B) yine de hayal kurmaya devam ederler

B) Halkın büyük çoğunluğu, her gün yer altı
tren hattını kullanmıştır.

C) gereksinim duyduklarını da birer birer
gerçekleştirirler

C) İlk yer altı tren hattı, Londra’da trafik
sorununa çözüm olmuştur.

D) çekiciliğine kapılıp da kendilerini
mahvetmezler

D) İnsanlar, işlerini daha çabuk halledebilmek
için yer altı tren hattını kullanmışlardır.

E) bu yolda uğraş verenleri de sonuna kadar
desteklerler

E) İlk metro hattı, günümüz metro sistemine
örnek oluşturacak kadar başarılıdır.
3
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11. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bin
I

Sahibini bir imza kadar ne temsil edebilir ( ) Ruhun
gerçek aynası bir imzadan başka ne olabilir ( )
bir imzanın içine nelerin sığdığını sahibinden
başka kim bilebilir ( ) Oysa her imza bir anlam
denizidir ( ) Her fani ( ) farkında olsa da olmasa da
( ) küçük fakat taklit edilemez bir eser bırakıp
gider ardında ( )

megavatlık rüzgâr enerjisi YEKA’nın ihalesine, 4

II

Almanyalı şirketinin yanı sıra Çin, Amerika ve

III

Danimarkalı olmak üzere rüzgâr türübünü

IV

V

Bu parçada, aşağıda noktalama işaretleriyle
ilgili olarak verilen açıklamalardan hangisine
uygun bir örnek yoktur?

üretiminde dünyada ilk 10’da yer alan 8 şirket

A) Ara sözün başında ve sonunda virgül
kullanılır.

Bu parçadaki altı çizili
hangisinin yazımı yanlıştır?

katıldı.

S

9.

A

B) Eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül
kullanılır.

A) I

B) II

C) III

sözcüklerden

D) IV

E) V

E) Sözde soru cümlesinin sonunda soru işareti
kullanılır.

10. Sen, gittiğim o ülkesin varılmıyorsun

12. Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor
Hiçbir tabip bu yarama merhem olmuyor
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor

S

D) Bitmiş cümlelerin sonunda nokta kullanılır.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

C) Ögeleri arasında virgül kullanılan sıralı
cümleleri ayırmak için noktalı virgül
kullanılır.

Vurmuş sonrasız nasıl en güzel sulara

Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen

Güzelliğin, balıkları gibi İstanbul’un

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi
yoktur?

A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz düşmesi

İD

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur ?

A) Birleşik yapılı isim
B) Zarf

C) Kurallı birleşik sıfat

D) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
E) Farklı türde zamirler

E) Ünlü daralması

4
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A

13. Hissettirmekten çok, göstererek anlatmayı
I
II
hedefleyen öykücüler, eserlerinde hareketli
III
IV
görüntüler, tasvirler sıralarlar.
V

15. Kargalar, tek bir karganın gökyüzünü yok
edebileceğini iddia ederler.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerinin
dizilişi bakımdan bu cümleyle aynıdır?
A) Hakaret; aklı kıt olan zavallıların, söz
bulamadıklarında kullandıkları son çaredir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış altı çizili
sözcüklerden hangileri hem yapım hem
çekim eki almıştır?
A) I. ve II.

B) II. ve III.

B) Bir toplum, en güçsüz bireyini yalnız
bıraktığı anda dağılmaya başlar.

C) II. ve V.

C) Dizginlenmemiş bir coşku ile yaşamanın
önemini, hiçbir zaman unutma.

E) III. ve IV.

D) Senin almaya cesaret edemediğin riskleri
alanlar, senin isteyip de yaşayamadığın
hayatı yaşarlar.
E) Bir kitabı her açtığımda, bir ruh uykudan
uyanır.
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

D) IV. ve V.

TÜRKÇE

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Gençler, sınava hazırlanırken kendilerini
birçok sosyal aktiviteden soyutlamaktadır.

S

14. (I)Baba olmadan babaları anlamanın güç
olduğunu düşünüyorum.(II) Babaların uğradığı
haksızlığa
her
zaman
üzülmüşümdür.
(III) İçlerinde taşıdıkları kayanın ağırlığı bitirir
onları. (IV) Onlar da anneler kadar sevilmeye,
güzel ve ince sözlerle okşanmaya muhtaçtırlar.
(V) Bizler de o iyi kalpli kralı mutlu etmenin
yollarını aramalıyız.

B) Bazı değer yargıları, maalesef ki, yeni nesil
tarafından pek de önemsenmemektedir.

A) I. cümlede yüklem, basit çekimli bir fiildir.

C) Birçok genç, sınava girdikten sonra
yaşantısına kaldığı yerden devam
edecektir.

İD

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümleler
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) II. cümle, öznesine göre dönüşlü çatılıdır.

D) Ne yaparsak yapalım ama gençlerin
geleceğini, hayallerini yıkmayalım.

C) III. cümlede, sıfat fiile yer verilmiştir.

D) IV. cümlede, bağlaç ve edat kullanılmıştır.

E) Bir öğrenci, sınava psikolojik olarak hazırsa;
o öğrenci sınavda daha başarılı olacaktır.

E) V. cümle, birden fazla yan yargısı olan bir
isim cümlesidir.

5
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19. Caddelerinde, kimsenin hayretini uyandırmaksızın kendi memleketlerindeymiş gibi,
rahat rahat, salına salına dolaşan, sarı pabuçlu
Afrikalılar, altın dişli ve gözlüklü siyahiler, entarili
Çinliler, şalvarlı siyamlılar, siyah gözlü, siyah
saçlı, güzel, yerli kadınlarıyla yolcu üzerinde
derin bir etki bırakan renkli ve canlı Marsilya’da
20 saat kaldım. Bu müddet zarfında bir araçla
bir İngiliz ve Amerikalı gezginle birlikte şehrin
görülmesi gereken önemli yerlerini ve abideleri
gezdik. İkinci gün saat 19.48’de Paris’e hareket
eden o yorgun eksprese bindik.

17. ve 18. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
17. (I) Kemalettin Tuğcu’nun çocuklar için yazdığı
o dramatik hikayeleri büyükler de okumalı.
(II) Böylelikle büyükler, sokak çocuklarını
anlamaya çalışmalı. (III) Onları anlamadan
yapacağınız her şey, kırılmışlıklarını bir
kat daha artırmaktan öte bir işe yaramaz.
(IV) Sokaklara terk edilmiş ve orada sömürülen
çocukların yaşamının, bir deprem felaketinden
ya da bir savaşın yıkımından daha az dramatik
olduğunu kim söyleyebilir? (V) Çocukların
sefaleti, mutsuzluğu ve sömürülmesi bir
felaketse, onlar için bir acil eylem planı niçin
düşünülmez?

S

Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Betimlemeden yararlanılmıştır.
B) Nitelik bildiren sözcükler kullanılmıştır.

C) III. cümlede, zarf-fiil ve birleşik yapılı fiil
vardır.
D) IV. cümle, sözde soru cümlesidir.
E) V. cümlede, yüklem edilgen çatılı fiildir.

E) Benzetme yapılmıştır.

20.

I. Eğitim programında her ünitede ders işleme
sürecinin aşamaları; “Okuma Çalışmaları”,
“Yazma Çalışmaları” ve “Sözlü İletişim
Çalışmaları” başlıkları altında planlanmıştır.
II. Ayrıca
Türk
dilinin
inceliklerini
keşfetmelerini; anlama, anlatma ve
eleştirel düşünme becerileri ile estetik
zevk düzeylerini geliştirmeleri de amaçlanmaktadır.
III. Okuma,
yazma
ve
sözlü
iletişim
çalışmalarının genellikle aynı tür etrafında
ve birbiriyle ilişkili biçimde yürütülmesine
özen gösterilmiştir.

İD

18. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Öneri

B) Karşılaştırma

C) Uyarı

D) Genelleme
E) Nesnellik

D) Karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

S

B) II. cümlede, ek fiil düşmüştür.

C) Yinelemelere yer verilmiştir.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

Bu parçada numaralanmış cümleler için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede, tamlananı sıfat almış belirtili
isim tamlaması vardır.

TÜRKÇE

IV. Böylece öğrencilerin okuma çalışmalarında kazandığı bilgi ve becerileri; yazma
ve sözlü iletişim çalışmaları ile uygulamaya
geçilmesi amaçlanmıştır.
V. Edebi metinler aracılığıyla öğrencilerin
Türk edebiyatının ve kültürünün temel
niteliklerini,
önemli
sanatçılarını
ve
eserlerini tanımaları amaçlanmıştır.

Yukarıdaki
numaralanmış
cümleler,
anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde
sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?
A) I.
6

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.
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21. (I)Türkiye’ye
geldiğimde
büyük
ölçüde
Amerikan şiirine odaklanmıştım. (II) Türk şiirini
okumaya başlamam daha sonra oldu; okumaya
başladığımda şiirim de değişmeye başladı.
(III) Daha önce birçok çeviri şiir okumuştum ama
Türk şiirini okumamıştım. (IV) Sanırım buradaki
yaşamında şiirime yardımcı olan iki etken vardı.
(V) Biri sürekli olarak Amerikan şiirine açık
olmam diğeri ise Türk şiirini okumaya başlamış
olmamdır.

23. (I) Bazı bireyler, eşleriyle ilgili birtakım sıkıntılar
yaşar. (II)Eşlerinin başlarına bir şey gelecek
kaygısıyla bazı hatalı yaklaşımlarda veya
söylemlerde bulunabilir. (III) Aslında insanların
eşleriyle ilgili birtakım endişeler taşımaları
oldukça normaldir. (IV) Fakat yaklaşımlarda
ve söylemlerde denge sağlanamadığı takdirde
karşı taraf için bu, çoğu zaman çekilmez
olur. (V) Bu çiftlerin evlerinden “arkadaşınla
görüşme” veya “tek başına asla dışarıya çıkma”
gibi sesler yükselir, sürekli olarak. (VI) Ancak
bu uyarılar, sürekli olduğu ve üsluba dikkat
edilmediği takdirde bir nevi şüpheciliği dönüşür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin
anlam bütünlüğünün sağlanması için,
aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer
değiştirmesi gerekir?

Yukarıdaki parçada numaralanmış
cümlelerden hangisi düşüncenin akışını
bozmaktadır?

S

A) I. ve II.

B) I. ve IV.

C) II. ve III.

E) II. ve V.

A) II.

22. (I)Küçük yaşlardan itibaren kitaplara karşı ilgi
duymaya başladım. (II) Uzun yıllar, kitapların içeriğinden çok ciltlerinin süsleri ve içindeki güzel resimlerin etkisiyle kitap aldım.
(III) Bu kitapları sadece seyretmekle yetindim.
(IV) Koleksiyonerliğe başlamamda sanırım
kalıtımın da büyük etkisi oldu. (V) Zira
büyükbabam; pul, oyuncak ve kurşun asker
biriktiriyordu. (VI) Babam ise kartpostal ve
gümüş kaşık koleksiyoncusuydu.

C) IV.

D) V.

E) VI.

S

İD

B) III.

C) IV.

24. (I) Edebiyat, dil ile oluşturulan bir sanattır.
(II) Heykeltıraşlıkta taşın, resimde boyanın,
müzikte sesin yeri neyse edebiyatta da dilin yeri
odur. (III) Fakat dil taş ve boya gibi cansız bir
nesne değildir. (IV) Toplumla birlikte yaşayan,
değişen, canlı bir varlık; toplumun oluşturduğu
kültür mirasının önemli bir parçasıdır.
(V) Toplumdaki değişim ve dönüşümler, edebiyat
ve dil üzerinde eş zamanlı etkiler bırakır.
(VI) Dil ve edebiyattaki değişim, genellikle bir
arada gerçekleşir.

Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak
istense ikinci paragraf hangi cümleyle
başlar?
A) II.

B) III.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

D) III. ve IV.

TÜRKÇE

D) V.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin
hangisinden sonra “Bu açıdan edebiyat
eğitimi, dil eğitiminden ayrı düşünülemez”
cümlesi getirilmelidir?

E) VI.

A) I.

7

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.
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25. Kelimelerin bir manzume halinde düzene
sokulması ile şiir vücut olmaz. Çünkü her
manzum eser bir şiir değildir. Enteresan bir fikir
söylemek veya bir şey anlatmak şiir olabilseydi,
bütün fikir ve hikayeler birer şiir olurdu. Şiir
bunların hiçbiri olmadığı gibi; madde, şekil
ve konunun bir araya gelmesi de değildir. O
halde şiir, ... . Çünkü bütün bu unsurlar, şiirin
araçlarından başka bir şey değildir. Şiirde yalnız
ses güzelliği aramak, şiirden çıkarak müziğe
geçmek, şiiri sadece belirli vezin kalıplarında
görmek, klasik şiirimizde olduğu gibi şiiri
değişmez kalıplara hapsetmek olur. Her şeyden
önce konuya önem vermek ise şiire düzyazının
vazifesini yüklemek, şiiri kaybetmeye götürmek
olur.

26. Ana dilimizdeki şiirlerin ahengine, hiç haberimiz
olmadan manaları yardım etmektedir. Yalnız
bu manalar ruhumuza tamamen sinmiş ve
alışılmış olduğu için farkında bile olmuyoruz.
Mananın tesiri olmasa bunlar da yabancı dillerin
şiirleri gibi olmaya başlar. Buna göre kelimelerin
sırf ses olarak başlı başına hiçbir ahenk ve
musikisi yoktur. Bu kıymet, dilin yapısından ve
sözün manasından gelmektedir. Yoksa ortada
belirsiz gürültülerden başka bir şey kalmaz. Ses
oyunlarına dayanır gibi görülen şiirin ahengi
ancak ... .

S

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin
akışına göre, aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) fikir kıskacından kurtulduğu zaman değer
bulabilir

B) insan düşüncelerinin temelini teşkil eden
kuvvetli bir unsurdur
C) kelimelerin, sanat gayesi güdülerek anlamlı
bir şekilde mısralara dizilmesidir
D) düzyazıdan ayrılan, kendisine has, şiiri şiiri
yapan unsurları bünyesinde barındıran
önemli bir türdür

C) bir fikir ve bir mana verebildiği zaman
değerlidir
D) mana elbisesi giydirildiğinde tüm insanlığı
kucaklayabilir
E) ses oyunlarından sıyrıldığı zaman gerçek
okuyucuya ulaşır

27. Vazgeçebilmek, bir erdemdir ama birçok insan
kolay kolay kavrayamaz kıymetini. Gençken
daha zordur buna ulaşmak. Genelde insanlar,
seneler geçtikçe anlar vazgeçebilmenin
kıymetini. Vazgeçmek bir zayıflık belirtisidir,
diye zannediyoruz. Hatta bir nevi korkaklık
ya da acizlik. Halbuki tam tersidir. Ancak
kendine güvenen, karakteri sağlam insanlar
vazgeçmenin erdemine vakıf olabilir ve
böylelikle mutluluğu yakalayabilir.

S

E) madde, şekil ve konu gibi unsurların ayrı
ayrı ele alınmasıdır

B)şiirin değerini bilen bir şairin kaleminden
çıkarsa kendini geleceğe taşıyabilir
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere
düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) bu üç unsurdan başka ve daha fazla bir
şeydir

TÜRKÇE

İD

Bu parçada asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vazgeçmek, komplekslerinden kurtulmuş
insanların gerçekleştirebileceği bir
meziyettir.
B) İnsanlar yaşlandıkça bazı şeylerden daha
kolay vazgeçebilir.
C) Hayat insana bir şekilde vazgeçmeyi öğretir.
D) Yüceliğini anlayarak vazgeçmeyi
başarabilen insan, mutluluğun kapılarını da
aralamış demektir.
E) Hayatı henüz anlayamamış olan gençler,
vazgeçmeyi de bilmezler.
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28. İçinde yaşadığımız dünyada ülkeler en büyük
farkı bilimle, ekonomiyle ya da politikayla değil
ancak kültürle atacaklardır. Artık toplumlar,
kültürel değerler üzerinden eleştiriliyor ya da
övülüyor. Ama maalesef bizim toplumumuz
da Osmanlıdan bu yana ne çok yazar ve şair
çıkardı ama bugün nerede onların izleri? Kültür,
kat üstüne kat ekleyerek inşa edilir. Öyleyse
kültür vefa işidir. Bilmek, sevmek, sahiplenmek,
anlamak ve ilerlemek! Daha ötesini hedeflemek
ancak böyle mümkündür.

30. 18. yüzyılın ortasından başlayarak kadınların
birey olması için savaş vermiş, insanlığın iyiliği,
dünyanın daha yaşanılacak bir yer olması için
savaşmış 25 kadının portreleri var bu kitapta.
Kohlhagen “Dünyayı Değiştiren Kadınlar”
adlı eserinde bu kadınların ortak özelliklerini
şöyle açıklıyor: Burada yaşamları anlatılan
kadınların hiçbiri statükoyu kabul etmemişti.
Her biri kurallara ve kalıplara kendi tarzında
karşı çıkmıştı. Onları birbirine bağlayan odur.
Onları birbirinden ayıransa değişiklikleri ele alış
şekilleridir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmak istenmiştir?

Yukarıdaki parçada yazarın eserinde bahsettiği kadınlar, aşağıda verilen özelliklerden
hangisi ile nitelendirilebilir?

S

A) Kültürün birikimle sentezlendiği takdirde
ilerlemenin temel taşı olacağı

A) Kurallara ayak uydurmayan

B) Eskiden var olan birçok sanatçımızın artık
unutulduğu

B) Birbirine çok bağlı olan

E) Kültürün toplumları değerlendirmede bir
unsur olduğu

C) Olayları kendilerine göre yorumlayan
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

C) Ekonomi ve bilimin yerine kültürün önem
kazandığı
D) Vefa duygusu gelişmiş insanların
kültürlerine sahip çıkacağı

TÜRKÇE

D) Özgün ve baskıya boyun eğmeyen
E) Bazı özellikleri bakımından birbirinden farklı
olan

31. Hızla çeşitlenen kültür ve edebiyat dünyamızın,
güven veren ve birikimli eleştirmenlere ihtiyacı
var. Doğrusu fikirlerinin, tespitlerinin hepsine
katılmasak da bizlere ve edebiyatımıza katkı
sağlayacaklarını düşünerek yaptıkları bu
işte onları desteklememiz gerekir. Çünkü bir
ülkede edebiyatın kalitesi, edebiyat eleştirisinin
kalitesiyle paralel yükselir. Edebiyat eleştirisinin
derinliğini ve ciddiyetini yitirdiği ortamlarda
bundan en büyük zararı yine edebiyatımız ve
bizler göreceğiz. Kısaca eleştirmenlik kurumu,
yazın hayatımızın beslenmesi ve kendini
geliştirebilmesi için olmazsa olmaz bir kaynaktır.

S

29. Bunu hep soruyorlar, neden bilimden teknikten
bahsetmiyorsunuz, diye. Bahsedeceğiz de dil
olmadan hiçbir şey olmuyor. Dil olmadan millet
olmaz, millet olmayınca da toplum köleleşir.
Üst tabakası “acente”, alt tabakası “hamal”
durumuna gelir. Fizikten matematikten ben de
bahsetmek istiyorum ama bir yanda dil gidiyor.
Dünyada Türkü tarihten silme çabası var. Böyle
acil bir mesele karşısında herkesin önce dille
uğraşması lazım.

İD

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkarılamaz?

Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan
hangisinin yanıtıdır?

A) Yazınımızın daha nitelikli olabilmesi için
eleştiri vazgeçilmez bir unsurdur.

A) Sizce dil, bilimden önce mi gelmelidir?

B) Edebiyatımızın ilerlemesi için devamlı
olarak eleştirilmesi gerekir.

B) Hem bilim hem dil eğitimi bir arada
verilemez mi?

C) Nitelikli eleştiri beraberinde nitelikli bir
edebiyatı da getirir.

C) Bilimin ilerlemesinde, Türk bilincinin
kazandırılmasında Türkçenin etkisi sizce
nedir?
D) Dil neden bu kadar önemli?

D) Yaptıklarıyla edebiyatımıza katkı sağlamaya
çalışan eleştirmenlere bu alanda destek
çıkılması lazımdır.

E) İlim sahanız apayrı bir dal olmasına rağmen
neden Türkçeyi bir dava haline getirdiniz?

E) Gelişigüzel yapılan eleştiriler edebiyatımıza
katkı sağlamaz.
9
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32. Her yazar bir milletin çocuğudur ve o milletin
hayatını anlatmak, eserlerini; gelenek ve
törelerini kaynak alarak zenginleştirmek
zorundadır. Yani önce kendi milletinin
geleneklerini ve hayatını anlatmalıdır. Fakat
orada kaldığı takdirde bir yere varamaz, ayrıca
tüm insanlığa ulaşmak için gayret göstermek
durumundadır. İyi yazar “tipik insan”ı ortaya
koyma ustalığına erişen yazardır.
Bu parçada ;

S

I. Evrensellik
II. Bilimsellik
III. Üretkenlik
IV. Millilik
kavramlardan hangisi ya da hangileri
vardır?
A) Yalnız I.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.

34. Bir Türk felsefesi yoktur fakat bir Türk edebiyatı
vardır ve bu edebiyat; duygular, hayaller ve
semboller vasıtasıyla Türk milletinin hayat
karşısında aldığı tavrı, yeni Türk’ün insan,
kâinat, toplum din hakkındaki görüşlerini canlı
bir şekilde ifade eder. Felsefe, Doğuda ve
Batıda efsanelerin, dinlerin ve edebi eserlerin
yorumundan doğmuştur. Eğer bir Türk felsefesi
yaratılacaksa bunun kaynağı hiç şüphesiz
Türk edebiyatı olacaktır. Türkler, edebi
eserler vücuda getirmişler ve bunları severek
okumuşlardır ama onların derin manaları
üzerinde pek düşünmemişlerdir. Türkiye’de en
basit şekliyle edebiyat tenkidi, Tanzimat’tan
sonra başlar. Bunların büyük bir kısmı yerme,
övme veya basit bir dil ve tarih yanlışlıkların
tespitinden ibarettir.
Ahmet Hamdi Tanpınar’a ait bu parçadan
hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

E) Yalnız IV.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

D) I. ve IV.

TÜRKÇE

33. İnsanlık bir taraftan bireysel ve toplumsal
bağlamda sorunlar yaşarken kültürel bağlamda
da tüm insanlığı tehdit eden ciddi sorunlar
ortaya çıkmıştır. Bir tarafta ekonomik alanda
hiçbir gelişme göstermeyip en temel ihtiyaçlarını
bile karşılamaktan uzak milyarlar yaşarken
diğer taraftan yüzlerce kat daha fazla zengin bir
sınıf ortaya çıkmıştır. Tüm bu sosyo-ekonomik
dengesizliklere ilave olarak da ekolojik denge
bozulmuş; çevre, tarihin hiçbir döneminde
görülmeyen derecede kirletilmiş; savaş,
çatışma ve şiddet olayları artmış, sonuçta güzel
gezegenimiz adeta yaşanmaz hale getirilmiştir.

A) Türk edebiyatı; Türk milletinin yaşam
karşısındaki tavrını ve çeşitli alanlardaki
düşüncelerinin, duygular hayaller ve çeşitli
yollarla ortaya konmasıdır.
B) Dinlerin, efsanelerin, edebi eserlerin
insanlar tarafından yorumlanmasıyla felsefe
doğmuştur.
C) Türkiye’de yapılan edebiyat eleştirilerinin
birçoğu; olması gerektiği gibi, objektif
olarak, yapılmamaktadır.
D) Türk edebiyatı, Türk felsefesine kaynak
olacaktır.

S

E) Türk sanatçıları oluşturdukları eserlere,
herkes tarafından severek okunması için
çok derin anlamlar yüklememişlerdir.

Yukarıdaki
parçada
aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

İD

A) Birçok sorun yüzünden gelir adaletsizliğinin
ortaya çıktığına
B) İnsanlığı etkileyen toplumsal sorunların
ekolojik dengeyi de bozduğuna

C) Tarih boyunca ekonomik alanda birçok
atılımlar gerçekleştirildiği halde, insanların
içinde bulunduğu sorunların arttığına

D) İnsanı derinden etkileyen olumsuz olayların,
dünyayı yaşanmaz kıldığına
E) Ekonomik dengesizliklerin, dolaylı olarak
çevrenin kirletilmesine de neden olduğuna
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A

35. Ahmet Haşim Türk edebiyatının en büyük
şairlerindendir. Akşam şairi olarak ünlüdür.
Empresyonist (izlenimci) anlayışın egemen
olduğu şiirlerinde çok güçlü tabiat tasvirleri,
renk ve ışık cümbüşleri, hayaller, göller, yalnızlık
ve özlem duygularını, kendine özgü büyük bir
ustalıkla anlatmıştır. Şiirlerinin yanı sıra fıkra
yazılarındaki üslubunun parlaklığıyla da kendini
kabul ettirmiştir, bu yönüyle de döneminde ve
daha sonra övgüler almıştır.
Bu parçadan hareketle Ahmet Haşim’le
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

S

A) Kendinden sonra gelen birçok sanatçıyı
etkilediğine

İD

B) Türk edebiyatında önemli bir yere sahip
olduğuna

D) Hem yaşarken hem de öldükten sonra
takdir edildiğine
E) Özgün bir üslubu olduğuna

37. ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
37. (I) İnce Mehmet, Yaşar Kemal’in en başarılı
romanıdır. (II)Köylüye zulmeden toprak ağası
yüzünden dağa çıkan bir kahraman eşkıya
tipini canlandıran eserde; Köroğlu destanının,
Jach London’un “Ateş Yakmak” hikayesinin
Hamingway’ın “Çanlar Kimin İçin Çalıyor”
romanın etkileri olduğu gayet açıktır. (III)
Köylüye yardım eden ve onlar tarafından
korunan “kahraman eşkıya” tipini daha önce
Ömer Seyfettin, bir roman konusu olarak ele
almışsa da (Yalnız Efe) eser yarım kalmıştır. (IV)
Daha sonra Sabahattin Ali, “Kuyucaklı Yusuf”
romanının ikinci cildinde bu temayı işlemeyi
düşünmüşse de yazma olanağı bulamamıştır.
(V) İnce Memed, bu alanda tamamlanan ilk
romandır ve birçok yabancı dile çevrilmiştir.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

C) Sadece şiir türünde başarılı olmadığına

B) Karamsar
C) Zor beğenen

A) I. ve II.

B) II. ve III.

D) IV. ve V.

C) III. ve IV.

E) I. ve V.

38. Yukarıdaki parçadan aşağıdaki yargılardan
hangisi çıkarılamaz?
A) İnce Memed, köy ağasının zulmünden
dolayı dağa çıkmıştır.
B) Yerli ve yabancı birçok eserin, romanda
izleri görülmektedir.

C) Daha önce Ömer Seyfettin de aynı konu ile
ilgili bir roman yazmaya çalışmıştır.

Yukarıdaki parçada kendinden bahseden
bu yazar için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Kararlılık gösteren

Yukarıdaki
parçada
numaralanmış
cümlelerin hangilerinde kişisel görüşe yer
verilmiştir?

İD

36. Yazılarımı bin bir güçlükle yazarım. Yazıp
bitirdikten sonra da hiçbir ferahlık duymam.
Zira benim yazdıklarım yazmak istediklerimin
soluk bir gölgesi gibidir. Onun için çok defa
bunları nefretle bir yere atarım. Şunu da itiraf
edeyim ki yazdıklarım, kitap ya da parça parça
yayımlandığında büyük bir pişmanlık duyarım.
Ama yazma gücü ve daha iyiye ulaşma amacımı
asla yitirmem.

TÜRKÇE

S
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D) Eser, Türkiye’de çok rağbet gördüğü için
çeşitli dillere çevrilmiştir.
E) Sabahattin Ali de kahraman eşkıya tipini
işlemeyi tasarlamış ama yazma fırsatı
bulamamıştır.

D) Açık sözlü
E) Mükemmelliği arayan
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39. ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

S

39. (I) Nurullah Ataç, deneme alanının büyük
yazarıdır ve bütün çalışmasını neredeyse bu
türde ortaya koymuştur. (II) Yazar edebiyata ve
dile büyük bir tutkuyla bağlıdır ve bu konuları
tekrar tekrar işlemiştir. (III) Kendi olmayı bilen
Ataç, aşırı yönleri dolayısıyla edebiyatımızda
en çok tartışılan ve hücuma uğrayan kişilerin
başında gelir. (IV) Ancak o, yazar ve okuyucuya
seçme hürriyeti tanır ve bunu kendinden
başlatır. (V) Meselelere daima kendi gözüyle
bakan, eleştirilere “ben böyle düşünüyorum”
diyerek omuz silken bir yazardır. (VI) Ortaya
koyduğu görüşler, sohbetinden vazgeçilmesi
güç sevilen bir dostun sohbeti gibidir.

B) Olaylara kendi penceresinden baktığına
C) Yazılarında sıcak bir sohbet havasının
bulunduğuna
D) Bazı abartılı yönlerinden dolayı
eleştirildiğine
E) Diğer edebi türlerde çok başarılı olamadığı
için deneme dışında pek eser yazmadığına

S

A) Okurları özgür bırakmaya çalıştığına

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

Bu parçadan Nurullah Ataç’la ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi varılamaz?

40. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin
hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
B) II. ve III.

D) IV. ve V.

C) III. ve IV.

İD

A) I. ve II.

E) V. ve VI.

Türkçe Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...
12
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SOSYAL BİLİMLER

Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) olmak üzere
Sosyal Bilimler alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kağıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz

4.

Anadolu çoğu kez büyük bir açık hava
müzesi olarak tanımlanır. Çünkü insanoğlu bu
topraklarda yüz binlerce yıldır yaşamaktadır.
Mağara ve kaya sığınakları gibi barınaklardan
köy ve kent büyüklüğündeki yerleşimlere geçiş
süreleri kesintisiz bu coğrafyada yaşanmıştır.
Krallıklara ve imparatorluklara yurt olmuş büyük
devlet ve uygarlıklar bu topraklar üzerinde
kurulmuştur. Anadolu toprakları bugün için
adeta bir arkeoloji laboratuvarıdır.

Osmanlı Devleti’nde yaşanan,

I. Ekber ve Erşed sisteminin getirilmesi
II. Meşrutiyetin ilan edilmesi
III. Islahat fermanının yayımlanması
gelişmelerinden hangilerinin yönetim şeklinin değişmesinde doğrudan etkili olduğu
savunulabilir?

Anadolu’nun bu özelliğe sahip olmasında,
I. Verimli topraklara sahip olması
II. Göç yolları üzerinde bulunması
III. İkliminin yaşamaya elverişli olması

S

A) Yalnız II
		

B) Yalnız III
D) II ve III

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

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

2.

C) Yalnız III

E) I , II ve III

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

durumlarından hangilerinin etkili olduğu
söylenebilir?

Aşağıdakilerden hangisi Emevileri Dört
Halife döneminden ayıran özelliklerden biri
değildir?
A) Müslümanlar arasında ayrılıkların görülmesi
B) Halifeliğin saltanata dönüşmesi
C) Arap milliyetçiliğinin görülmesi

-Arapçanın ve Farsçanın etkisinde kalınması
- Okuma ve yazmanın belli bir sınıfa ait olması
- Kültür bağımsızlığının sağlanmak istenmesi
Yukarıdaki gelişmeler Cumhuriyet döneminde aşağıdaki yeniliklerden hangisinin
yapılmasında etkili olmuştur?

S

D) Arapçanın resmi dil ilan edilmesi

5.

E) Arap parasının basılması

A) Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasında
B) Halifeliğin kaldırılmasında

Osmanlı Devleti, topraklarının genişlemeye
başlamasıyla farklı ekonomik yapı ve kültürlere
sahip toplulukları idare etmek zorunda kalmıştır.

C) Kılık kıyafet düzenlemesinde

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun 		
doğrudan bir sonucu değildir?

E) Medeni Kanun’un kabulünde

İD

3.

D) Harf inkılabının yapılmasında

A) Merkezi otoritenin güçlendirilmeye çalışılması
B) Topluluklar arasında dengenin sağlanmaya
çalışılması
C) Yeni idari birimlerin ortaya çıkması
D) Sancak sisteminin kaldırılması
E) Devlet görevlilerine duyulan ihtiyacın artması

13
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6.

A
8.

Meridyenler arası uzaklık Ekvator çizgisinde
111 km olup, bu mesafe kutuplara doğru azalır.
Bir ülkede meridyen aralıklarının kuzeyden
güneye doğru gidildikçe önce arttığı, daha
sonra da azaldığı belirlenmiştir.
Buna göre, söz konusu ülke için;
I. Tropikal iklim özelliklerinin olabileceği
II. Bazı bölgelerinde ardışık meridyen
aralığının 111 km olabildiği

Kesir ölçek, küçültmenin 1/5.000, 1/200.000
gibi kesirlerle ifade edildiği ölçek türüdür. Pay,
harita uzunluğunu, payda çizimi yapılan yerin
ne kadar küçültüldüğünü gösterir. Çizik ölçek
ise; eşit aralıklarla çentiklerden oluşmuştur.
Harita üzerinde bir çentik aralığı kadar ölçülen
bir mesafe gerçekteki uzaklığı ifade eder.
Aşağıda eşit ebatlardaki iki paftada gösterilen
bölgelerin ölçekleri verilmiştir. (çizik ölçeklerin
harita uzunlukları eşittir)

III. Doğu batı yönünde izdüşüm alanının geniş
olduğu

20

S

V. Yükselti ortalamasının doğusuna doğru
gidildikçe arttığı

		

B) III ve V		 C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) I, III ve V

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

gibi yargılardan hangileri kesin değildir?
A) I ve V		

Projeksiyon

Konik

Projeksiyon

Km

80

0

2. Bölge
80 160

240

bilgilerinden hangileri doğrudur?

9.

Fiziki haritalarda renkler yükselti değerine göre
değişir.
• Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir fiziki
haritada kısa mesafelerde kahverenginin
tonları ile sarı rengi sık aralıklarla
değişmektedir.
• Aynı haritada yeşil ve mavi renkleri hiç
kullanılmamıştır.

Düzlem

Projeksiyon

Buna göre bu haritanın gösterdiği bölge için;

Buna göre, yukarıdaki projeksiyon yöntemlerinde bozulmanın en az olduğu bölge
ya da ülkeler aşağıdakilerden hangisinde
sıralanmıştır?
Silindirik

60

İD

Silindirik

1. Bölge
20 40

S

Dünya’nın küresel yüzeyi düzleme aktarılırken
bozulmaları azaltmak için projeksiyon yöntemleri uygulanır. Bozulmanın en az olduğu
kısımlar kâğıdın küreye teğet geçtiği düşünülen
bölgelerdir.

0

Km
Buna göre;
IV. 1. bölgenin gerçek alanının daha küçük
olduğu
V. 2. haritada ayrıntıların daha iyi
görülebileceği
VI. 1. bölgenin haritası oluşturulurken, daha
yüksekten kuşbakışı görüntü gerektiği
VII. Haritalarda ölçülen 1 cm mesafenin 2.sinde
gerçekte daha fazla olduğu

IV. Hem Kuzey Yarım Küre’de, hem de Güney
Yarım Küre’de toprağının olduğu

7.

SOSYAL BİLİMLER

Konik

Düzlem

A) Malezya

İspanya

Antartika

B) Antartika

Grönland

Avustralya

C) Brezilya

Filipinler

Meksika

D) Brezilya

Endonezya

Norveç

E) Kanada

Malezya

I. Haritada gösterilen bölgenin küçük olması
II. Ölçeğin küçük olması

III. Yükselti farklarının kısa mesafelerde değişmesi
IV. Hiçbir denizin kıyısında bulunmaması
gibi özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) I ve II

B) I ve III

D) III ve IV

Yeni Zelanda

14

C) I ve IV

E) II ve III
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A

10. Dünya’nın Güneş çevresinde takip ettiği yola
yörünge denir. Güneş de sürekli Samanyolu
galaksisi içinde yol aldığı için bu yörüngenin
şeklini elips hale getirir. Elips yörünge üzerinde
Dünya’nın Güneş’e yakınlaşmasının ısınma
üzerinde etkili olamadığı bilinmektedir.

S

11. “Hayatta en önemli şey nedir?” diye sorulsa
açlığın sınırında olan bir kişi "yiyecek" der.
Sıcaktan bunalan bir kişi "serinlik" der.
Kendisini yalnız hisseden birisi, "başka
insanlarla beraber olmak" der. Acaba tüm bu
ihtiyaçlar karşılansa yine de tüm insanları
ilgilendiren ve ihtiyaç duydukları başka şeyler
var mıdır? Evet, her şeyin ötesinde, insanların
ihtiyaç duyduğu başka bir şey vardır: "İnsanlar,
kim olduklarını ve neden yaşadıklarını bilmek"
isterler. Bu durumda felsefeye duyulan ihtiyaç
kaçınılmaz olur. Felsefe kelimesi Yunanca
PHİLOSOPHİA teriminden gelmektedir. "Bilgiyi
veya bilgeliği sevmek, peşinden koşmak"
anlamına gelmektedir. Kuşkusuz felsefi bilgi
insanoğlunun bilme ve hayatı sorgulama
isteğinden ortaya çıkmıştır.

O halde yukarıdaki bilgilere ve şekle göre,
aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

C) Kuzey Yarımküre’de yaz, Güney Yarımküre’de kış
mevsimi sürelerinin daha uzun olduğu
D) Dünya’nın Güneş’e uzaklığının değişkenlik
gösterebildiği

A) Felsefe, var olan şeylerin bütünü üzerinde
durur ve var olan şeylerin ortak olan,
birleştirici olan niteliğini ortaya koymaya
çalışır.
B) Felsefe insan merakının sistemli olarak
tatmin edilmesini sağlar.
C) Felsefede sorular sorularak hakikat aranır,
hatta bu sorular cevaplarından daha
önemlidir.
D) Felsefe, gerçeği anlamaya çalışırken tüm
zamanlar için geçerli olabilecek bilgiler
ortaya koymaya çalışmaz.
E) Felsefe ile toplum arasında çok yakın bir
ilişki vardır, birbirlerinden etkilenirler.

S

E) Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu tarihte, en
yüksek sıcaklıkların oluştuğu

Yukarıdaki parçada vurgulanan felsefenin
özelliklerinden hangisidir?
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

A) Dünya’nın Güneş’e yakın olduğu dönemde Kuzey
Yarımküre’de kış yaşanmakta olduğu
B) Kuzey Yarımküre’de sonbahar başlangıcının iki gün
gecikmeyle gerçekleştiği

SOSYAL BİLİMLER

A) Rasyonalizm

B) Empirizim

C) Pozitivizim

D) Entüisyonizim

İD

E) Kritisizm

15
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S

12. Sokrates, M.Ö. 5. yüzyılda yaşamıştır. Sofist
göreliliğe (rölativizme) karşı çıkmış, bilgilerimizin
doğuştan var olduğunu savunmuştur. Sokrates ’
e göre öğretmenin görevi yeni bir şey öğrenmek
değil insanın aklında saklı olan bilgileri
ortaya çıkarmaktır. Spinoza ise metafiziği ve
geometriyi bütün bilimlerin ideal modeli olarak
görür. Çünkü metafizik ve geometrinin sonuçları
kesin ve zorunludur. Bu özelliği de kullandığı
yöntemden gelir. O halde felsefe alanına da
bu yöntem uygulanmalı ve felsefede de açık
ve seçik bilgilere ulaşılmalıdır. Spinoza “Etika”
adlı yapıtında felsefi sorunları, tıpkı geometri
problemlerini çözer gibi ele almıştır.
Paragrafa göre Sokrates ve Spinoza’nın
savunduğu bilgi akımı aşağıdakilerden
hangisidir?

SOSYAL BİLİMLER

14. Platon’a göre gerçek varlıklar idealardır.
Duyusal dünyadaki varlıklar idealardan pay
almak suretiyle var olurlar ve bunlar ideaların,
yalnızca görünüşleridir. Aristoteles, idea olarak
belirttiği formu varlığın içinde görmüştür.
İdealar tek tek nesnelerin özüdür. Madde, bu
form sayesinde biçim kazanır ve gerçek olur.
Örneğin bir heykelin ideası, sanatçının ona
verdiği form, yani biçimdir. Hegel’e göre ise
asıl ve gerçek varlık, insan zihninden bağımsız
olarak var olan “mutlak akıl” (Geist)dır. Bu
“mutlak akıl” evrensel ve manevi bir varlıktır.
Yukarıda görüşlerine yer verilen filozofların
ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlığı madde olarak kabul etmeleri
B) Varlığı düşünce olarak kabul etmeleri

B) Empirizim

C) Varlığı fenomen olarak kabul etmeleri

C) Pozitivizim

D) Entüisyonizim

D) Varlığı hem düşünce hem de madde olarak
kabul etmeleri

E) Kritisizm

13. Thomas Hobbes, devletin var olmaması
durumunda insan yaşamının nasıl bir seyir
alacağını sorar ve "İnsan insanın kurdudur." der.
Eğer devlet olmazsa insanlar birbirlerine zarar
verirler. Bundan dolayı insanlar birbirlerine
duydukları sevgiden dolayı değil, korktukları için
ortak bir irade ya da toplumsal bir sözleşme ile
bir otoriteye başvururlar.

15. Her insanın kendine göre bir beğenisi vardır. Tüm insanlarda beğeninin ölçüsü olabilecek
bir kural, bir ilke yoktur. Her beğeni aynı derecede geçerlidir. Biri sanat müziğini beğenirken, başkası pop müziğini beğenebilmektedir. Güzellik,
bütün nesnelerde farklı derecelerde bulunmaktadır. Bu bireyin kişisel deneyimlerinden, alışkanlıklarından, tercihlerinden bağımsız olarak vardır.
Örneğin Selimiye Camisi, dünyada hiçbir insan
kalmasa da yine güzellik değerini taşıyacaktır.
Yukarıdaki yazıda sanat felsefesi ile ilgili
iki farklı görüş verilmiştir. Bu ifadeler hangi
felsefi soruya verilen cevap niteliğindedir?

İD

Yukarıdaki paragrafta Hobbes’e göre iktidar
kaynağını nereden alır?

E) Varlığı oluş olarak kabul etmeleri

S

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

A) Rasyonalizm

A) İktidar kaynağını "insan doğasından" alır,
yani toplumu içten ve dıştan gelebilecek
tehlikelere karşı koruma düşüncesinden alır.

A) Estetik yargılar dini, bilimsel ve ahlaki
yargılardan farklılar gösterir mi?

B) İktidar kaynağını toplumdaki egemen
olan "dinden" alır. Bu görüşe göre siyasi
otorite ya da iktidar, Tanrı'nın yeryüzündeki
temsilcisidir.

B) Sanat eserinin estetik haz ve heyecan
vermesinin dışında bir amacı var mıdır?
C) Güzellik farklı biçimlerde tanımlanabilir mi?

C) İnsanların özgür olma isteğinden alır.

D) Sanat eserinin estetik haz ve heyecan
vermesinin dışında bir amacı var mıdır?

D) İktidar kaynağını, toplumun birlikte yaşama
çabasındaki "ortak iradesinden" alır.

E) Ortak estetik yargılar var mıdır?

E) İktidar kaynağını geleneklerden alır.
16
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16. Abbasi halifelerinden Harun reşid İmam Malik’i
çok seviyor ve ona saygı duyuyordu. Onun
ilmî kişiliğine hürmet ediyordu. Harun reşid,
Muvatta’da yer alan hükümlere herkesin
uymakta zorunlu olması gerektiğine inanıyordu.
Bu görüşünü İmam Malik’e açıkladı. İmam Malik
kabul etmedi ve şöyle dedi: “İnsanları kendi
hâline bırak, Başkaları daha güzel içtihatlarda
bulunabilir. İçtihatlara saygılı olmak gerekir.”

SOSYAL BİLİMLER

18. “Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir.
Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın
takdiri (düzenlemesi) dir. Ay’ın dolaşımı için
de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o,
eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne Güneş
Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir.
Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” (Yâsîn
suresi, 38-40. ayetler. )
Yukarıdaki paragrafta asıl vurgulanan düşünce nedir?

Yukarıdaki paragrafta asıl vurgulanan
düşünce
aşağıdaki
seçeneklerden
hangisidir ?

A) Kur’an ve evrendeki güzellik
B) Güneş ve ayın evrendeki yolculuğu
C) Güneşin hareketleri

B) Muvatta’nın çok değerli bir eser olduğu.

D) Ayın hareketleri

C) insanlara karışılmaması gerektiği

E) Evrendeki ölçü ve ahenk

S

A) ilim adamlarına saygı gösterilmesi gerektiği

İD

D) Özgür düşünceye verilen değer

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

E) İlme verilen değer.

A) İnsanın sahip olduğu özellikler
B) İnsan olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi
kurabilen bir varlıktır.
C) Hayy b. Yakzan psikolojik bir eserdir.
D) İnsan, akıl yürütme yoluyla yaratıcının
varlığını bilebilir.
E) Hayy’ın ruh ve düşünce gelişimi.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?

20. Arapça bir sözcük olup sohbet, arkadaşlık
eden kimse anlamına gelmektedir. Terim
olarak; evli iki kişinin eşleri ile birlikte, ölünceye
kadar kardeş kalacaklarına, birbirlerini koruyup
kollayacaklarına, birlik ve beraberlik içinde
yaşayacaklarına, dedenin ve cem topluluğunun
önünde söz vermeleri biçiminde gerçekleştirilen
bir törenle kurulan toplumsal bir akrabalık
kurumudur.

İD

A) Kutsal değerler her millete vardır.

Yukarıdaki paragrafta asıl vurgulanan
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

S

17. Her milletin önem verdiği, kutsal saydığı bazı
değerler vardır. Vatan, bayrak, bağımsızlık,
özgürlük bunlardan bazılarıdır. Devletler;
egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne
ve manevi değerlerine her hangi bir saldırı
olduğunda savaşmak zorunda kalabilirler.
Bütün bunlara rağmen devletler, milletler
savaştan kaçınmayı ilke edinmelidir. Çünkü
kadın, çocuk, yaşlı, genç ayırt etmeksizin pek
çok insanın ölümüne yol açan savaşlar, zorunlu
olmadıkça bir insanlık suçudur.

19. Endülüslü büyük İslam düşünürü İbn
Tufeyl, eseri Hayy b. Yakzan’da, insanların
yaşamadığı bir adada büyüyen Hayy’ın ruh ve
düşünce gelişimini anlatır. Hayy, yaşadığı ve
gözlemlediği olaylar karşısında akıl yürüterek
muhakkak yüce bir yaratıcının olması gerektiği
sonucuna ulaşmıştır.

B) Savaş ancak gerekli olduğunda yapılabilir.
C) Dünyadaki bütün devletler bağımsızdır.

D) Savaşlar pek çok insanın ölümüne sebep
olur.
E) Devletlerin egemenliklerine saygı
gösterilmelidir

Yukararıda açıklaması verilen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muahat

B) Musahiplik

D) Ahilik
17

sözcük

C) Semah

E) Gülbenk
Sosyal Bilimler Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...
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1.
2.
3.

A

TEMEL MATEMATİK

Bu testte Temel Matematik (1-40), alanlarına ait toplam 40 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kağıdının Temel MatematikeTesti için ayrılan kısmına işaretleyiniz
Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 45 dakikadır.

4.

1. 		 c 2 + 1 m . c 2 + 1 m
7
3

1 1 1
x + y + z = 5 olduğuna göre

işleminin sonucu kaçtır?
A) 3

B) 5

x, y, z birer reel sayı,

C) 6

D) 7

x + 4 2y + 4 3 z + 4
x + y + z

E) 9

ifadesinin değeri kaçtır?

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

k
m + n = 100

D 25

E) 26

A) 99
		

B) 100
D) 200

C) 198
E) 201

5. 		

olduğuna göre b’nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?
A) 131

Örneğin, 2.3.4 = 24 olduğundan 24 bir çarpışık
sayıdır.

6.

Buna göre, iki basamaklı en büyük çarpışık
sayı ile üç basamaklı en büyük çarpışık
sayının toplamı kaçtır?
B) 780
D) 1980

B) 126

C) 124

D) 123

E) 121

İD

Ardışık 3 doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen sayılara “çarpışık sayı” denir.

A) 180

a! = 120.(b-2)!

S

olduğuna göre, m+n+k toplamının en küçük
değeri kaçtır?

3.

C) 24

m, n, k pozitif tam sayılar, m 1 n 1 k olmak
üzere

İD

2.

B) 21

S

A) 20

x ve y birer gerçek sayı olmak üzere,
x.y 1 0 ve x 1 y eşitsizlikleri veriliyor. Buna
göre;
I. x - y 1 0

II. x + y 2 0
y
III. x 1 - 1

C) 1050

E) 1989

ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III
18

E) I, II, III

C) I ve II

A
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7.

Tek Numaralı Park Yeri

Sol
...

9. 		
R ...

... H

T

Ş

TEMEL MATEMATİK
2 x = 24
3 y = 32

Sağ

olduğuna göre, x’in y cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

...

A) y+3

5
B) y - 3

Çift Numaralı Park Yeri

5
C) y + 3

5
D 3- y

5
E) 3 + y

S

Bir binanın otoparkı yukarıdaki gibi düzenlenmiştir. Üst taraftaki park yerleri soldan sağa
doğru ardışık tek sayı, alt taraftaki park yerleri
ise yine soldan sağa doğru ardışık çift sayılarla
numaralandırılmıştır. Numaralar soldan sağa
doğru artmaktadır.

8. 		

B) 5

C) 10

D 13

E) 27

27 + 29 + 211 + 213
		
= a.2b
17
olduğuna göre, a+b toplamı en az kaçtır?
A) 12

x = 1+ y-2
y = 4- 1-x

B) 3

C) 6

D) 8

B) 16

C) 17

D 19

İD

x ve y birer gerçek sayı olduğuna göre x.y
çarpımı kaçtır?
A)2

10. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

E) 24

S

A) 3

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

H ve T park yerlerinin numaraları için T-H=11
olduğuna göre R ve Ş park yerlerinin numaraları için R-Ş farkı kaçtır?

11. 		

8
E) 3

2a = 3b
4b = 5c

olduğuna göre a+c, a+b ve b+c sayıları
sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır?
A) 16:23:15

B) 23:18:15

D) 18:15:10

19

C) 23:15:18

E) 23:25:18
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12. 		

A

15. Bir öğrenci matematik dersindeki her bir soruyu
2 dakikada, fizik dersindeki her bir soruyu
3 dakikada çözüyor. Matematik dersinden
çözdüğü her bir soru için 6 puan, fizik dersinden
çözdüğü her bir soru için 8 puan alıyor.

a = 2 + 13
b = 3+2 2
c = 5+2 3

olduğuna göre a, b ve c sayılarının doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) a 2 b 2 c

B) a 2 c 2 b

C) c 2 b 2 a

Db2c2a

TEMEL MATEMATİK

Bu öğrencinin 134 puan alması için en az
kaç dakika soru çözmesi gerekir?
A) 40

B) 41

C) 44

D 45

E) 48

12 - 6
3
3+1

işleminin sonucu kaçtır?
A) 3 - 1

B) 3 - 3

D 3-3

C) 3 + 3

E) 3

4 sayfa yazdığı gün sayısı, 5 sayfa yazdığı
gün sayısına eşit olduğuna göre kaç gün 7
sayfa yazmıştır?
B) 16

C) 20

D 22

3
Büyük kardeş paranın 5 ini alıyor.

.

Kalan paranın yarısının 15 TL fazlasını
ortanca kardeş alıyor.

.

Kalan paranın yarısının 15 TL fazlasını
küçük kardeş alıyor.
Son durumda bütün para paylaşıldığına
göre, büyük kardeş kaç TL almıştır?
A) 105

B) 110

C) 115

D 125

E) 135

İD

14. Bir öğretmen, 244 sayfalık doktora tezini bazı
günler 4 sayfa, bazı günler 5 sayfa, bazı günler
7 sayfa yazarak toplam 42 günde bitiriyor.

A) 8

.

S

13. 		

16. Bir miktar parayı 3 kardeş aşağıdaki kurallara
göre paylaşıyor.
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

E) b 2 a 2 c

17. Su oranı %30 olan 800 kg yaş kayısı kurumaya
bırakılıyor.
Kuruduktan sonra bu kayısıların su oranı
%20 olduğuna göre, son durumdaki kuru
kayısıların toplam ağırlığı kaç kg’dır?

E) 24

A) 560

B) 640
D 720

20

C) 700
E) 740
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A

18. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere
sahip 13 beyaz, 10 kırmızı ve 7 yeşil bilye
vardır. Çekilen bilye torbaya geri konmamak
koşulu ile arka arkaya en az kaç bilye
çekilmelidir ki her renkten en az 2 bilye
çekildiği garanti olsun?
A) 19

B) 22

C) 25

D 27

TEMEL MATEMATİK

21.

A
X

B
C

E) 30

150

D

200 110

Y

E

Şekildeki satır ve sütunların kesişiminde
verilen sayılar, bulundukları satır ve sütunun
belirttiği iki kent arasındaki yolun km cinsinden
uzunluğunu göstermektedir.

S

Örneğin B ile E kentleri arasındaki yolun
uzunluğu 110 km’dir.

İD

19. Bir belediye abonelerine kullandıkları ilk 20 m3
suyun her bir m3’ü için sabit bir ücret, 20 m3’ten
sonraki her bir m3 için ise farklı bir sabit ücret
uygulamaktadır.

A, B, C, D, E kentleri aynı güzergahta ve
yazılan sırada olduğuna göre x+y toplamı
kaçtır?

A) 24

B) 28

C) 34

D 35

E) 45

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

36 m3 su kullandığında 56 lira, 48 m3 su
kullandığında ise 80 lira ödeyen bir abone
25 m3 su kullandığında kaç lira öder?

20. Bir kafedeki müşteriler ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

D 16

D 140

E) 130

S
B) 20

C) 30

İD

C) 14

C) 150

22. Bir işyerindeki çalışanların % 44 ünün yaşı 40
ın üzerindedir.

A) 10

Hesap kafedeki müşterilerin her birine eşit
olarak bölünürse bayan müşterilerin her
biri 2 lira fazla ödeme yapacağına göre
müşterilerin kaç tanesi erkektir?
B) 12

B) 170

Çalışanların % 70 i erkek olduğuna göre,
erkeklerin en az yüzde kaçının yaşı 40 ın
üzerindedir?

. Bayanlar 9 liralık menüyü sipariş etmiştir.
. Erkekler 12 liralık menüyü sipariş etmiştir.
. Toplam hesap 264 liradır.

A) 10

A) 200

E) 18

21

D 40

E) 50

2017-2018 - 12.SINIF
1. IZLEME DEĞERLENDİRME SINAVI

A

23. P(x–2)+Q(x+1) = 5x2 – 4x – 13

TEMEL MATEMATİK

26. Bir para 4 kez atılıyor.

bağıntısı veriliyor.

En az iki kez yazı gelme olasılığı kaçtır?

Q(x) polinomunun katsayılar toplamı –5 ise

5
A) 8

P(3x-2) polinomunun sabit terimi kaçtır?
A) 12

B) 4

C) -18

D -8

11
B) 16

15
D 16

3
C) 4

7
E) 8

E) -4

S

27. 7 farklı noktadan 3’ü doğrusaldır.
Bu noktalardan herhangi üçü birleştirilerek
en çok kaç farklı üçgen oluşturulabilir?
A) 35

İD

24. i2 = -1 olmak üzere

B) 34

C) 33

D 32

E) 30

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

Z.(3+2i) = 1- i

ise Z karmaşık sayısının imajiner kısmı
kaçtır?
-1
B) 13

1
A) 13

-5
D 13

5
C) 13
E) -1

28. 		

f: R " R, f (x) = *

x - 2, x 1 0 ise
x + 2, x $ 0 ise

fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre;
I. f bire birdir.
II. f örtendir.

S

III. f(5)+f(-5) = 0 dır.

IV. f (R) = (- 3, - 1) , 71, 3)
25. A ve B boş olmayan iki küme

ifadelerinden hangileri doğrudur?

s ^A - B h s ^B - A h s ^A + Bh
=
=
5
2
3

B) II-IV

D I-II-III

s(Ax(B – A)) = 64

C) Yalnız I

İD

A) I-III

E) I-III ve IV

olduğuna göre, A kümesi kaç elemanlıdır?
A) 64

B) 32

C) 16

D8

E) 4

29. f(x) = 3x – 7 ve (fog)(x) = 5x+3
olduğuna göre, g(4) değeri kaçtır?
A) 10

22

B) 8

C) 6

D4

E) 3

A
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30.
B

A
x

350

TEMEL MATEMATİK

32.

F

A
x

E

C

D

E

B
ABCD

F

D

BCEF dörtgen
5CA? = 5CE?
FD = DE
%
m (FDC) = 4a + 20
%
m (FEC) = a + 40
%
m (BCD) = 350
%
m (ABF) = x

paralelkenar
5BD? + 5EC? = !F +
3. ED = 2. AE
BD = 14 br
BF = x

C

Yukarıda verilenlere göre x kaç birimdir?

S

A) 8,5

B) 9

C) 9,5

D) 10

E) 10,5

Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir?
D) 75

E) 70

A

5

B
x

6

D

C

7

ABCD dik
yamuk
%
m (ADC) = 900
%
m (BAD) = 900
AB = 5 br
AD = 6 br
CD = 7 br
BC = x br

A

33.

İD

31.

S

C) 80

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

B) 85

İD

A) 90

Yukarıda verilenlere göre x kaç birimdir?
A) 6

B)
D)

39

C)

37
E) 2 10

x

D

1

38

B

F

E

ABC üçgen
AD = DB
5AE? = 5BC?
DF = 1 br
BE = 3 br
FC = 2 br
AC = x

C

Yukarıda verilenlere göre x kaç birimdir?
A) 2 3

B)
D) 3

23

C)

11
E) 2 2

10
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34.

A
36.

ABC üçgen
% h = 300
m ^BAC
% h = 150
m ^ABC
BC = 3 2 br

B) 3

C
B

10

C) 4

D) 5

L

K

A
D

Yukarıda verilenlere göre yapılan çizimde
B köşesinin AC doğrusuna dik uzaklığı kaç
birimdir?
A) 2

TEMEL MATEMATİK

15

E

K ve L merkezli çemberlere

5AC? ve 5AE? doğru parçası

E) 6

B, C, D, E noktalarında teğettir.

5AB? = 10 br 5DE? = 15 br

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

O

37) A

B

S

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

Yukarıda verilenlere göre K merkezli
çemberin yarıçapı 2 br olduğuna göre, L
merkezli çemberin yarıçapı kaç birimdir?

A

5

B

12
C

İD

E

35.

ABCD dörtgen
AC = CD
% h = 900
m ^BAD
AB = 5 br
AD = 12 br

D

6

F

6

C

ABCD dikdörtgen DF = FC = 6 br

Şekilde O merkezli yarım çember, C merkezli
çeyrek çembere E noktasında teğettir.

D
Yukarıda verilenlere göre taralı alan kaç
birim karedir?

Buna göre, taralı alanların toplamı kaç birim
karedir? ( r = 3 alınız)

A) 12

A) 18

B) 15

C) 18

D) 20

E) 30

24

B) 19

C) 20

D) 21

E) 22

A
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38)

TEMEL MATEMATİK

40)

A

y
C

A

B

B

D

x

O

O, A, C ve O, B, D doğrusal A ve B bulundukları
kenarların orta noktalarıdır.

C

Dik koordinat sisteminde verilen dörtCD
genler birer kare olduğuna göre,
DE
oranı aşağıdakilerden hangisidir?

S

Yukarıda 10x10 birim karelik kağıda çizilen
ABCD içbükey dörtgeninin alanı kaç birim
karedir?
B) 25

C) 24

D) 23

E) 22

39)

B) 2

C)

3

3
D) 2

E)

2

1

İD

B
1

S

A

5

5
A) 2
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

A) 26

D E

Yukarıda ayrıt uzunlukları 1 birim, 1 birim
ve 5 birim olan iki eş kare prizma birbirini dik
kesecek şekilde yapıştırılıyor.
Buna göre, AB uzunluğu kaç birimdir?
A) 5

B) 3 3
D)

31

C)
E)

29

33

Temel Matematik Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...
25
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1.
2.

A

FEN BİLİMLERİ

Bu testte sırasıyla Fizik (1-7), Kimya (8-14),Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kağıdının Fen BilimleriTesti için ayrılan kısmına işaretleyiniz

3.

1.

yatay zemin

}

40 cm

3h
h
S

2S

Yatay durumdayken, yerden yüksekliği 40 cm
olan tahterevalliye, ağırlıkları eşit olan Ali ve Buse
oturduklarında; Buse yatay zemine değecek
şekilde tahterevalli dengede kalıyor. Aşağıda
yazılanlardan hangileri doğru olabilir?
(Sürtünmeler, tahterevalli ve desteğin ağırlıkları
ihmal ediliyor)

S

A) 2

B) 0,02

D) 0,00002

2.

E) 0,00004

k

o

r

I. Ali’nin tahterevalli de oturduğu noktanın yatay
zemine olan uzaklığı 90 cm dir.
II. Desteğin tepkisi, Ali ve Buse’nin ağırlıkları
toplamından daha fazladır.
III. Ali’nin tahterevalli de oturduğu noktanın
yatay zemine olan uzaklığı 70 cm dir.

A) Yalnız III
D) yalnız I

B) I-II

C) I-III
E) II-III

S

		

C) 0,04

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

Taban alanı 2S yüksekliği 3h olan kap
içerisinde
60 cm3 sıvı varken, kabın
içerisine sıvıda çözünmeyen, içeresinde
boşluk olmayan katı cisim yavaşça bırakılıyor.
Taşan sıvı 4S taban alanlı kapta h kadar
yükseldiğine göre; cismin hacmi kaç m3 tür?
(Sıcaklık değişimi ihmal ediliyor.)

r

İD

Grafikteki k değeri, homojen telden yapılmış
O merkezli r yarıçaplı çembere ait bir büyüklüğü
ifade ediyor. k değerinin r ye bağlı değişim
grafiğinden hareketle;
k ile ifade edilen
büyüklük, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Çemberin kütlesi

B) Çemberin özağırlığı

C) Çemberin özısısı

D) Çemberin özkütlesi

E) Çemberin elektriksel iletkenliği

26
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4.

FEN BİLİMLERİ

6.
K

m

tabla

Denge durumu şekilde ki gibi olan x - y gazlarını
birbirlerine bağlayan kılcal boru üzerindeki K
vanası kısa süreliğine açılıyor. Kılcal borudaki
gazın hacmi ve sıcaklık değişimi ihmal edilmek
şartıyla;

sıvı

Bir kısmı şekildeki gibi sıvı içerisinde olan
düzenek, K noktasındaki mil etrafında
dönebiliyor. m kütleli cismin altındaki tabla
alındığında, cisim aşağı doğru harekete
başlıyor. Bu deneyden çıkarılabilecek
sonuçlar neler olabilir?

S

aşağıda yazılanlardan hangileri doğru olur?
(Pistonlar hareket edebiliyor, sürtünmeler
önemsiz)

II. y gazının bulunduğu kaptaki piston 4
yönünde hareket eder.
III. y gazının basıncı azalır.
A) Sadece II

B) I-II

D) II-III

C) I-III

E) I-II-III

5.

1

3

2

4

I. Zamanla sıvının sıcaklığı artar.
II. Isı bir enerji türüdür.
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

I. x gazının bulunduğu kaptaki piston 2
yönünde hareket eder.

III. Dünya cisimleri kendine doğru çekiyor.

A) Sadece I

B) I-II

D) I-II-III

7.

C) Sadece III
E) II-III

Ses dalgalarıyla ilgili olarak, aşağıda
yazılanlardan kaç tanesi doğrudur?
I. Mekanik dalga sınıfında yer alır.

S

II. Enine dalgalardır.
III. Enerji taşırlar.

Yan yana bırakılan üç mıknatısın oluşturdukları
manyetik alan çizgileri kesikli oklarla gösterildiği
gibidir.

İD

IV. Yayılmaları için, hareket ettikleri ortamların
esnek olması gerekir.

1 , 2 , 3 , 4 olarak gösterilen mıknatıs
kutupları, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
1

2

3

4

A)

N

N

S

N

B)

S

S

N

N

C)

S

N

S

S

D)

S

S

N

S

E)

N

S

N

S

V. Şiddetinin birimi; desibeldir (db).
VI. İnsan kulağı, frekansı belli aralıkta olan ses
dalgalarını duyabilir.
A) 2

27

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6
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8. Bir Kimya öğretmeni mesleğini o kadar sevmektedir ki, çocuklarının ismini element
isimlerinden esinlenerek koymuştur.

FEN BİLİMLERİ

11. Element adı

Acaba çocuklarının ismi hangi seçenekteki
gibi olabilir?
A) Uran, Sezen

I- Demir

Fe

II- Oksijen

O

III-Kobalt

CO

IV- Argon

B) Sezen, Turan

aR

Yukarıda verilen element sembollerinden
hangileri Berzelius’un önerdiği element
sembollerine uymaz?

C) Uran, Selen
D) Helen, Turan

A) I ve III

İD

S

E) Beren, Kerem

B) II ve IV

D) II ve III

C) Yalnız IV

E) III ve IV

‘’HF bileşiğinin kaynama noktası 7A grubunun
diğer hidrojenli bileşiklerinden daha yüksektir.’’

A) Dipol-Dipol etkileşimleri

B) İyonik bağ

C) Kovalent bağ
D) Hidrojen bağı
E) London kuvvetleri

12.

S

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

9.

Sembolü

10. Günümüzdeki element ile ilgili yargılardan
hangisi doğrudur?

1-Li

3-Cr

4-Ir

5- Pt

İD

I. Proton sayıları aynı olan atomlardan
oluşmuştur.

2-Bi

Öğretmeni Ahmet’e nereli olduğunu sorunca
Ahmet; ‘’yukarıdaki kutucuklara elementlerin
isimlerini yazınca 6 nolu sütunda yaşadığım
şehir çıkacak’’ diyor.

II. Elementin kimlik özelliğini nötron sayısı
belirler
III. Aynı elementlerin proton sayıları da
aynıdır

Acaba Ahmet nerelidir?
A) İÇEL

A) Yalnız I		B) Yalnız II
C) I ve III

B) İZMİR

C) KONYA

D) II ve III
D) BURSA

E) I,II ve III

28

E) İZMİT
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13. Bir kimyager karnı acıkınca atıştırmalık bir
gofret alıyor. Birazını yedikten sonra gofretin
besin değerlerini incelemek ve sayısal analizini
yapmak için laboratuvara gidip çalışma yapıyor.

15. Tahir ile Feyzi sağlıklı tek yumurta ikizleri olup,
diğer bütün beslenme koşulları aynı olmasına
rağmen, son bir aylık periyotta Tahir yeşil sebzeyi daha fazla yerken, Feyzi hiç yememiştir.

Bu kimyager acaba kimyanın hangi alanında
uzmanlaşmıştır?

Bu bir aylık zaman diliminde
-Tahirin vücudunda enerji kaynağı Feyz'ininkine
göre dahada artmıştır

A) Organik kimya
B) Fizikokimya

-Tahir'in kanında üre miktarında artış ğörülür

C) Analitik kimya

- Tahirin ,Feyzi'ye göre , vücut direncinde artış
meydana gelmiştir

S

D) Biyokimya

-Tahir'in idrarında orğanik bileşik miktarında
artış olmuştur
-Tahir'in kanında vitamin miktarı artar
Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi
dogru değildir?
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

E) Polimer kimyası

B) Cu (k)

C) Na (k)

D) KCl (suda)
E) Hg (s)

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

16. Yapılan gözlemler sonucunda ağzı açılan
meyve suyunun kısa sürede bozulduğu
halde balın ve aşırı tuzlanan et ve balığın ise
uzun süre bozulmadan kaldığı görülmüştür.
Bu durumun nedeni enzimlerin çalışmasını
etkileyen hangi faktöre bağlı olarak gerçekleşmiştir ?
A) PH

B) Sıcaklık

İD

A) NaCl (k)

A)1

S

14. Aşağıdaki maddelerden hangisi oda
koşullarında elektrik akımını iletmez ?

				

FEN BİLİMLERİ

C) Substrat yüzeyi

D) H2O

E) Enzim konsantrasyonu

29
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17. Bütün canlı hücreler için (olgun alyuvarlar
hariç)

19. ATP ile ilgili
-Osmoz, difüzyon,hidroliz olaylarında
kullanılmaz

-İnorganik bileşiklerden organik bileşik
sentezleyebilirler
-İnorganik bileşiklerin oksitlenmesini
gerçekleştire bilirler
-Monomerleri polimerlere dönüştüre bilirler
-Aldığı monomerleri kendine özgü polimerlere
dönüştüre bilirler
-Organik bileşiklerin oksitlenmesini
gerçekleştirebilirler
-Defosforilasyon olayını gerçekleştirebilirler
-Organik bileşikleri inorganik bileşiklerine
kadar parçalayabilrler

-Bir hücrede en fazla üç çeşit fosforilasyon
ğörülür
-Üretildiği ve tüketildiği yer yalnızca hücre içi
otamdır
-Hücre zarından geçiş yapamazken, mitokontri
zarından geçiş yapabilir

S

-İnsan vucudunda depolanmaz
Verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi
doğru değildir?
D) 5

Bazalmetabolizma hesaplanmasında, kişinin
-oniki saat besin almamış olması gerekir
-Uyku konumunda olması gerekir
-Dışarıdan aldığı besinlerin kalorisine dikkat
edilir
-Dışarıdan aldıgı oksijen miktarına dikkat edilir
-oda sıcaklığında ısı değişimi olmayan bir
ortamda bulunması gerekir

D) 4

E) 5

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi
ekolojik
dengeyi
bozan
faktörlerden
değildir?

İD

C) 3

D) 4

20. Canlı ve cansızlar arasındaki ilişkilerin bir
düzen içinde devam etmesine ekolojik denge
denir.Yeryüzünde yaşamın sürdürülebilmesi
için ekolojik dengenin korunması gerekir.
-Yabancı türlerin habitatlara girmesi
-Yaban hayatını koruma
-Sulak alanların kurutulması
-Zaralılarla biyolojik mücadele yapılması
-Erozyon

Verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
B) 2

C) 3

E) 6

18. Bazal metabolizma : Tam dinlenme halindeki
bir kişinin yalnızca hayatını sürdürebilmesi için
gerekli olan minumum enerjiye denir.

A) 1

B) 2

S

C) 4

A) 1

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

B) 3

İD

A) 2

FEN BİLİMLERİ

A)1

E) 5

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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CEVAP ANAHTARI
S.NO

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI

MATEMATİK

FEN
BİLİMLERİ

SOSYAL
BİLİMLER

1

B

B

D

E

2

C

E

A

A

3

A

C

A

D

4

B

E

B

A

5

E

A

B

D

6

D

E

D

B

7

C

B

D

A

8

A

C

C

C

9

B

E

D

D

10

D

A

C

E

11

E

E

E

B

12

A

D

E

A

13

C

C

C

D

14

E

D

A

B

15

D

D

B

E

16

C

E

D

D

17

B

C

C

C

18

E

C

C

E

19

D

C

E

D

20

A

D

B

B

21

C

D

22

C

B

23

B

D

24

E

D

25

A

C

26

C

B

27

D

B

28

A

A

29

E

A

30

D

B

31

B

E

32

D

D

33

C

A

34

E

B

35

A

B

36

B

E

37

A

D

38

D

A

39

E

E

40

B

B

NOT : Sorular I. Dönem konularını
kapsamaktadır.

A

KİTAPÇIK TÜRÜ

VAN
Akademik Başarı

A
SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları; kalem,
silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Cevap kağıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve
kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/
veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya
çekmeye teşebbüs etmeniz halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı
hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz .
7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kağıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
10. Cevaplarınızı , cevap kağıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına
taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.
11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kağıdını yıpratmadan temizce
siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
12. Cevap kağıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav
evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen
eşlik edecektir.
15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kağıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

A

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK
SON UYARILAR
• Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap
verilmeyecektir .
• Başlama zilini bekleyiniz.

VAN
Akademik Başarı

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

O

