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37.	-	38.	soruları	aşağıdaki	parçaya	 
göre	cevaplayınız.

Çıplak gözle rahatlıkla görünebilen Ay yüzeyinde bulunan 
karanlık Ay düzlüklerine Ay denizi denir. Çünkü Antik 
Dönem gök bilimcileri bunların suyla dolu olduklarını zan-
nediyordu. Günümüzde bunların katılaşmış bazalt olduğu 
bilinmektedir. Bazaltı oluşturan lav, Ay yüzüne gök taşları 
ve kuyruklu yıldızların çarpması sonucu oluşan krater 
düzlüklerini doldurmuş ve katılaşarak bu bazaltı oluştur-
muştur. (Oceanus Procellarum krater düzlüğü değildir 
ve bu kurala önemli bir istisna oluşturur.) Ay denizleri 
hemen hemen yalnızca Ay'ın görünen yüzünde bulunur. 
Ay'ın öteki yüzünün yalnızca %2'sinde birkaç dağılmış 
küçük düzlük bulunur. Ay'ın görünen yüzündeyse bu oran 
%31'dir. Bu farklılığın akla en yatkın açıklaması, Lunar 
Prospector uzay sondasının gamma ışını spektrometresi 
ile elde edilen jeokimyasal haritalarda gösterildiği üzere 
Ay'ın görünen yüzünde ısı üreten elementlerin daha 
yüksek konsantrasyonda bulunmasıdır. Kalkan tipi yanar-
dağlar ve kubbemsi dağlar görünen yüz üzerindeki Ay 
denizlerinde rastlanan özelliklerdir.

37. Bu	parçada	Ay	yüzeyi	ile	ilgi	verilen	bilgilerden	harek-
le	aşağıdakilerden	hangisi	çıkarılamaz?
A) Antik Çağ'da Ay yüzündeki karanlık bölümler deniz 

olarak algılanmıştır.
B) Ay Denizi sanılan bölümler katılaşmış bazalttır.
C) Ay yüzeyinde yalnızca krater düzlükleri yoktur.
D) Ay'ın görülen ve görülemeyen iki kısmı vardır.
E) Görülen yüzeyde gök taşı hasarı oranı görülmeyen 

yüzden azdır.

38. Bu	parçanın	anlatımıyla	ilgili	aşağıdakilerin	hangisin-
den söz	edilemez?
A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
B) Kişileştirmelerden yararlanılmıştır.
C) Nesnel bilgilerden yararlanılmıştır.
D) Neden - sonuç cümlelerine yer verilmiştir.
E) Karşılaştırmalar yapılmıştır.

39.	-	40.	soruları	aşağıdaki	parçaya	 
göre	cevaplayınız.

Buzz Aldrin’nin Amerika’da ve dünyada bu kadar sevil-
mesinin nedeni, aya bastıktan sonra, Neil Armstrong’un 
taş taşıma, bayrak dikme, pazara gidip bulaşıkları yıkama 
gibi ciddi işlerle uğraştığı hâlde, kendisinin aylak aylak 
"Ay'da yürüyüşün nasıl olacağını, hareketin nasıl olaca-
ğını deniyorum" diye dolanmasıdır bence. Öyle şirindir ki 
o ay yüzeyinde... Ayşecik gibi zıplayarak dolaşması, dans 
etmesi, geri geri yürümesi, dönmesi durması... Bir çocuk 
gibi bir deli gibi çıldırması, "Ay'a insan oğlu çıktı işte, iki 
bilim insanı değil" dedirtmiştir insanlığa. Binbir türlü komik 
hareket yapınca çok seviliyorsun işte...

39. Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisine	değinilmemiş-
tir?
A) Ay yüzeyinde ilk kimlerin yürüdüğüne
B) Ay'a hangi tarihte ayak basıldığına
C) Buzz Aldrin'in insanları eğlendirdiğine
D) Ay'a ayak basanların sevildiğine
E) Neil Armstrong'un Ay'a bayrak diktiğine

40. Bu	parçadan	hareketle	aşağıdakilerden	hangisine	ula-
şılabilir?
A) Astronotların zorlu bir eğitimden geçtiğine
B) Aldrin'in, Armstrong'dan daha çok sevildiğine
C) Astronotların amacına ulaştığına
D) Ay'a yolculuğun uzun sürdüğüne
E) İki astronotun bilim insanı olarak kabul edilmediğine

Türkçe testi bitti. 
Sosyal Bilimler testine geçiniz. ���
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8. Aşağıda artezyen kaynağın bir kesiti gösterilmiştir.

Buna	göre,	artezyen	kaynak	ile	ilgili	aşağıdaki	bilgiler-
den	hangisi	yanlıştır?	
A)  Suları soğuktur.
B)  Çevresine göre alçakta kalan tüm ova tabanlarından 

çıkarılabilir.
C)  İki geçirimsiz tabaka arasındaki kaynak suyu yüzeye 

basınçlı çıkar.
D)  Suyun içindeki eriyik madde oranı ana kayaya göre 

değişebilir.
E)  Ana kayaya bağlı mineral yoğunluğu fazla olduğu için 

tarımda ve içme suyu olarak kullanılmaz.

9. Geçmişten günümüze Türkiye'nin nüfus yapısındaki deği-
şim incelendiğinde doğurganlık hızının özellikle 2000'li yıl-
ların başından itibaren düşüş eğiliminde olduğu görülmek-
tedir. Buna bağlı olarak TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 
gelecekte bu değişimlerin nüfus miktarına, nüfus artış 
hızına ve diğer demografik süreçlere etkisinin nasıl ola-
cağı üzerine nüfus projeksiyonları geliştirerek, gelecekte 
yaşanacak nüfus sorunlarına ışık tutmaktadır. 2075 yılı 
için TÜİK’in hazırladığı senaryoda, nüfus artış hızının 
günümüzdeki gibi devam etmesi durumunda %1,85 olaca-
ğı hesaplanmıştır. Bu durumun ortaya çıkaracağı en temel 
sorun ise nüfusun kendini yenileyememesidir. Herhangi 
bir ülkede nüfusun kendini yenileyebilmesi için nüfus artış 
hızının en az %2,1 olması gerekmektedir.
Buna	 göre,	 TÜİK’in	 2075	 yılı	 nüfus	 projeksiyonuna	
göre	aşağıdakilerden	hangisi	Türkiye	nüfusu	ile	 ilgili	
doğru	bir	bilgi	değildir?
A)  Nüfus artış hızı azalacaktır.
B)  Çalışan nüfusun yaş ortalaması artacaktır.
C)  Nüfusun katlanma süresi kısalacaktır.
D)  Ortalama yaşam süresi uzayacaktır.
E)  Genç bağımlı nüfus oranı azalacaktır.

10. Aşağıda A ve B ülkelerine ait çalışan nüfusun sektörel 
dağılımı verilmiştir. 

A ÜLKESİ B ÜLKESİ
Hizmet
%10

Tarım
%60

Hizmet
%60

Sanayi
%30

Sanayi
%35

Tarım
%5

Bu	iki	ülke	arasında	gelişecek	dış	ticaret	ilişkisi	hangi	
şekilde	olabilir?
A)  A ülkesi, B ülkesinden otomobil ithal eder. 
B)  B ülkesi A ülkesine beyaz eşya ihraç eder. 
C)  A ülkesi B ülkesinden ham madde ithal eder.  
D)  B ülkesi A ülkesinden maden satın alır.
E)  A ülkesi B ülkesine tahıl satar.

11.  İdeler izlenimlerin kopyalarıdır. Bize nedensellik idesini 
veren izlenim hangisidir ya da var mıdır? D. Hume'un bu 
soruya yanıtı olumsuz olmuştur. Nedensellik idesine kar-
şılık gelen bir izlenim yoktur. O hâlde nasıl oluyor da zih-
nimizde nedensellik idesi bulunmaktadır. Objeler arasın-
daki belirli ilişkileri deneyimlediğimiz zaman zihnimizde bir 
nedensellik idesi doğmuş olmalıdır. Biz, neden ve etkiden 
söz ettiğimizde; A, B'nin nedenidir, demek isteriz. Ancak 
A ve B arasındaki hangi ilişki bu söyleme yol açmaktadır? 
Deneyim, bize üç ilişki göstermektedir. Birincisi yakınlık 
ya da art ardalık, ikincisi zamanda öncelik ve üçüncüsü 
sürekli birlikteliktir. Oksijenin hiçbir gözlemi bize hidrojenle 
birleştiğinde suyu vereceğini ima etmez; biz bunu sadece 
ikisini birlikte gördükten sonra biliriz. Bundan dolayı biz 
sadece bir nesnenin varlığını bir başkasından deneyim 
aracılığıyla veya tekrarından üretilen bir çağrışım alışkan-
lığı ile çıkarımlayabiliriz. Biz art ardalık, öncelik ve sürekli 
izlenimlerine sahip olduğumuz gibi zorunlu bağlantılar 
izlenimine sahip olamıyoruz.
Buna	göre,	yukarıda	verilen	parçadan	aşağıdakilerden	
hangisine	ulaşılabilir?
A) Determinist bakış açısı bilimlerin vazgeçemeyeceği bir 

alışkanlıktır.
B) Objeler arasındaki belirli ilişkiler zorunlu bağlantıların 

izlenimleridir.
C) Nedensellik, A ve B örneklerinin tekrarından üretilen 

bir çağrışım alışkanlığıdır.
D) Biz art ardalık, öncelik ve sürekli birliktelik izlenimleri-

ne doğuştan sahibiz.
E) Yapılan deneyler sonucu neden - sonuç ilişkisine ula-

şabiliriz.
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1. 

 
Şekilde bir kereste ustası elinde bulunan 2 m uzunluğun-
daki parçanın bir kısmını şekildeki makineden geçirerek 
küçültmek istemektedir.

Yapılan	işlemden	sonra	elinde	kalan	tahta	parçası;

0

10 cm

20 cm

şeklinde	 olduğuna	 göre,	 kereste	 ustası	 tahta	 parça-
sının	kaç	metresini	hızar	makinesinden	geçirmiştir?

A) 
7
9  B) 

5
8  C) 

5
9  D) 

4
5  E) 

5
6

2.  Rıza Amca tarlasında bölge şartlarına uygun bir bitki 

yetiştirmek istemektedir. Bu bitki her yıl 500.000 tohum 

üretmekte olup oluşan bu tohumların ise 
5
2  inden her biri 

bir yıl içerisinde tekrar 500.000 tohum üretmektedir. Bu 

diğer yıllarda da aynı şekilde olmaktadır. 

Rıza	Amca,	tarlasına	bir	adet	bitki	diktikten	4	yıl	sonra	
bu	bitkiden	kaç	tohum	almıştır?

A) 1016 B) 2·105 C) 2·1020

 D) 204 E) 205

3. 

 
Şekilde 4 adet mavi, 4 adet kırmızı renkte misket bulun-
maktadır. Bir misket oyununda şekildeki gibi yere dizilen 
her misketin arasındaki boşluk bir misketin geçeceği 
kadardır. Yapılan her atışta ya bir misket vurulur ya da 
ıska sayılır. Oyun önce mavi renkte misketi hedef alarak 
başlanmakta bu atıştan sonraki hedef kırmızı misket 
olmaktadır. Kırmızı miskete yapılan atıştan sonra tekrar 
mavi misket hedef alınmaktadır. 

Bu	kurala	göre	oyun	başladıktan	en	az	kaç	atış	sonra	
yerde	kalan	mavi	misketlerin	kırmızıya	oranının	kare-
kökü	 başlangıçtaki	 mavi	 misketlerin	 tüm	 misketlere	
oranına	eşit	olur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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12.

  
Aynı uzunluktaki kibrit çöpleri kullanılarak 2 x 3 ve 2 x 4 
birimkarelik şekiller sırasıyla 17 ve 22 adet çöple oluştu-
rulmuştur. 

Buna	göre,	 2	 x	 20	 lik	 şekil	 için	 kaç	 tane	 kibrit	 çöpü	
kullanılmalıdır?

A) 64 B) 72 C) 84 D) 100 E) 102

13.  

Atkı

Atkı

Mont Mont

Eldiven

Eldiven

Şapka
Şapka

Şekilde verilen kümede taralı bölgeler iki kişinin üzerinde 
bulunan eşyaları temsil etmektedir.

Buna	göre,	bu	iki	kişiden	biri	aşağıdakilerden	hangisi	
olabilir?

D) E)C)B)A)

14.  f : R → R olmak üzere,

f(x) = x
2

 . f(x + 1)  ve  f(1) = 4

olduğuna	göre,	f(n)	kaçtır?

A) 
!n
2
n

 B) 
!n

2
n 1+

 C) 
( ) !n
2

1–

n 1+

 
 D) 

( ) !n
2

1–

n 2+

 E) 
( ) !n
2

1–

n 4+

15.  35 kişinin katıldığı bir ATV turunda kişilerin tamamı tek 
kişilik olan ATV'leri kullanmış ve aynı yaşta olan kişilerin 
aynı renkte ATV'ye bindiklerini gösteren grafik aşağıdaki 
gibidir.

Yaşa göre ATV renkleri

Kişi sayısı

40

35

32

28

25

Bu düzende ATV'lere binildiğinde oluşan veri grubunun 
tepe değerleri bulunmuş ve renkleri bu değerler olan top-
lam kişi sayısının 28 olduğu görülmüştür.

Ayrıca	kırmızı,	mavi	ve	siyah	renkteki	ATV'lere	binen	
kişi	sayısı	31	olduğuna	göre,	bu	grupta	yaşı	25	olan	
kaç	kişi	vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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33. 

 
1 br

1 br

Yukarıda verilen 1 br kenarlı küplerin her birinin tüm yüz-
lerini boyayan bir kişi, boyama bittikten sonra küpleri bir-
leştirerek  64 br3 hacimli bir küp oluşturuyor. Oluşturulan 
küpün tüm yüzeyleri boyalı olduğuna göre, görünmeyen 
yüzeyler gereksiz yere boyanmıştır.

Buna	göre,	1	br2	 lik	kaç	yüzey	gereksiz	yere	boyan-
mıştır?

A) 128 B) 144 C) 288 D) 312 E) 348

34.  

Şekil - I

8 cm

Şekil - II

Kare şeklindeki iki levha Şekil - I'deki gibi üst üste konul-
muştur. 

Şekil	 -	 I'deki	 levhanın	kalınlığı	8	cm	ve	hacmi	12.800	
cm3 olduğuna	 göre,	 levhalar	 Şekil	 -	 II'deki	 konuma	
getirildiğinde	uzun	kenar	kaç	cm	olur?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 80

35.

  B

C

D

10 cm

2 c
m

A

Yukarıdaki şekle göre,

( ) °m D 90=X
( ) °m B 90=W

|AD| = 2 cm

|DC| = 10 cm  

olduğu biliniyor.

Buna	göre,	taralı	alanlar	toplamı	kaç	cm2	dir?

A) 13p – 10 B) 13p – 8 C) 12p – 6
 D) 12p – 2 E) 12p

36.

  

G(0,1)

y

x
D(2,0)

O A

C B

Şekilde verilen koordinat düzleminde,

OABC	bir	kare,	D(2,	0),	G(0,	1)	olduğuna	göre,	B	nok-
tasının	ordinatı	kaçtır?

A) 1 B) 
2
1  C) 

3
2  D) 

4
3  E) 

5
4
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5. 

d

q2q1

Yük miktarları bilinmeyen q1 ve q2 yüklü iki cismin birbirine 
uyguladığı elektriksel kuvvet F 'dir.

Buna	göre,
 I. Küreler birbirini çekmektedir.

II. Küreler arası uzaklık d2  yapılırsa aralarında oluşacak 

kuvvet F4  olur.
III. Küreler birbirine dokunup eski yerine konulursa küre-

ler arası kuvvet sıfır olur.

yargılarından	hangileri	doğru	olabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

6. Işık ve boya renkleri, beyaz zeminde;

1 2

Kırmızı Yeşil Sarı

Cyan

Boya renkleriIşık renkleri

Magenta

Mavi

görsellerdeki gibidir.

Buna	göre,	ışık	ve	boya	renklerinin	kesişiminde	bulu-
nan	1	ve	2	bölgelerinde	görülecek	olan	renkler	aşağı-
dakilerin	hangisindeki	gibi	olur?

1 2

A) Beyaz Beyaz
B) Beyaz Siyah
C) Siyah Siyah
D) Siyah Beyaz
E) Sarı Sarı

7. 

Rad
yo

da
lga

lar
ı

Mikr
o

da
lga

lar Kı
zıl

öte
si

ışı
nla

r
Gör

ün
ür

ışı
k X

ışı
nla

rı γ
ışı

nla
rıMor

öte
si

ışı
nla

r

Asrın, öğretmeninin vermiş olduğu ödevde elektromanye-
tik dalgalarla ilgili bilgiler toplamaktadır. Radyo dalgalarını 
araştırdığında boşlukta yayılma süratlerinin j, enerjilerinin 
E olduğunu öğreniyor.

Buna	göre,	Asrın	 elektromanyetik	 spektrumda	görü-
nür	 ışık	 ile	 ilgili	bilgiler	 toplandığında	görünür	 ışığın	
boşlukta	yayılma	sürati	ve	enerjisi	 için	hangi	bilgiye	
ulaşacaktır?
A) j'den az ve E'den az
B) j ve E'den çok
C) j ve E'den az
D) j'den çok ve E'den çok
E) j'den çok ve E'den az

 

8. Sağlık Bakanlığı son yıllarda artan kanser vakalarında 
çevre kirliliğinin rolünü incelemek için bazı çalışmalar 
yapmıştır. Bu çalışmalardan biri gıdalarda pestisist kalın-
tılarını ölçmektir.

Türkiye genelinde yapılan pestisistin nitel ve nicel analizi 
sonucunda sınır değerini aşan gıdaların oranları tablodaki 
gibidir.

Ürün

Alınan	
örnek	
sayısı

Pestisist 
saptanan 
örnek

İzin	verilen	
sınırı	aşan	
örnek	sayısı

Sınırı	aşan	
örnek	oranı	

(%)
Ayva 65 4 4 %6,2
Bal kabağı 48 0 0 %0
Maydanoz 87 44 31 %35,6
Taze 
fasulye

59 22 17 %28,8

Çilek 109 54 38 %34,9

Yukarıda	verilen	tabloya	göre,
 I. Yapılan analiz, analitik kimya disiplininin çalışma ala-

nına girer.
II. Alınan her örnekte pestisitte rastlanmıştır.
III. En çok pestisist miktarına maydonozda rastlanmıştır.

yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III
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23. Küçük Kara Balık 'Hayır anne!' demiş, Ben artık bu gezin-
tilerden bıktım usandım. Başka yerlerde neler olduğunu 
görmek için yola koyulup gitmek istiyorum. Sen belki de 
bu sözleri başkaları küçük balığa öğretti diye düşünüyor-
sun. Ama bilmelisin ki, ben uzun zamandır bunu düşünü-
yorum. Tabii diğerlerinden de çok şey öğrendim. Örneğin 
şunu öğrendim ki balıkların çoğu yaşlanınca ömürlerini 
boşuna geçirdiklerini söyleyip yakınırlar. Sürekli sızlanıp 
beddua ederler, herkesten şikâyet ederler. Ben bilmek isti-
yorum, hayat gerçekten bir avuç yerde durmadan dönüp 
durmak, sonra da yaşlanıp gitmek mi yoksa bu dünyada 
başka türlü yaşamak da mümkün mü?
Bu	parçadan	hareketle	Küçük	Kara	Balık	ile	ilgili	aşa-
ğıdakilerden	hangisine	ulaşılabilir?
A) Annesinin gitmesine izin vermediğine
B) Çevresindekilerin güdümünde yaşadığına
C) Ölümden çok korktuğuna
D) Hayatın tadını çıkarmak istediğine
E) Yaşlı balıklarla birlikte uzaklara gitmek istediğine

24.	-	25.	soruları	aşağıdaki	parçaya	 
göre	cevaplayınız.

Şimdi renkli kalemler eyleme geçsin. Yeşil kalemle, bileği 
şöyle bir döndürerek kabarık bir ağaç ya da suya dalan 
bir timsahın bıraktığı burgacı çizmek mümkün. Mavi 
kalem sayfaya boylu boyunca, basit bir çizgi çekti ve 
tüm denizlerin ufku oraya yerleşti. Hangi renkte olduğu 
belirsiz küt uçlu bir kalem, insanın yoluna çıkıp duruyordu. 
Kahverengi kalem her zaman kırıktı, kırmızı da öyle, ama 
bazen kırıldıktan hemen sonra, çıkık ucunu desteklemek 
suretiyle, pek de güvenli olmayan şekilde kullanılabilirdi. 
Çok sevdiğim küçük mor arkadaş, kullanıla kullanıla, ele 
gelmeyecek kadar küçülmüştü. Sadece beyaz kalem, 
upuzun bir albino gibi, özgün uzunluğunu koruyordu; 
ancak ben onun, kâğıt üzerinde hiç iz bırakmayan bir 
üçkâğıtçı olmaktan öte, karalama yaparken istediğim şeyi 
hayal edebilmem için ideal bir araç olduğunu keşfedince, 
bu durum değişmişti.

24. Bu	parçadan	hareketle	Beyaz	Kalem	ile	ilgili;
 I. yazarın en sevdiği renge dönüştüğüne,
 II. diğer kalemlerden daha az kullanıldığına,
 III. yazarın gözünde her zaman bir üç kâğıtçı olduğuna,
 IV. yazarın ona karşı görüşlerinin değiştiğine

yargılardan	hangilerine	ulaşılabilir?
A) I, II, III ve IV B) II ve IV C) III ve IV
 D) I, III ve IV E) I ve IV

25. Bu	parçada	yazarın	kalemlere	yüklediği	anlamla	ilgili	
olarak	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?
A) Yazara göre renklerin temel işlevlerini yitirdiği
B) Hayal dünyasını resmettiği arkadaşları olarak gördüğü
C) Her rengin kendisinden aynı duyuyu uyandırdığı
D) Renklerle tanıdığı insanlar arasında bir bağ kurduğu
E) Renklerinde kendisiyle konuştuğuna inandığı

26. Michio Kaku, Japon asıllı Harvard Üniversitesinden 
mezun teorik fizik profesörüdür ve kendisi süper sicimler 
kuramını ortaya atan bilim adamlarındandır. Evrende 
temel olarak bahsedilen 4 kuvvet olan: kütleçekimi, güçlü 
kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve zayıf kuvvet mekaniz-
malarının süper sicim teorisiyle bir araya getirelerek tek bir 
denklemle açıklanabileceğini öngörmüştür. Benim Kaku 
ile tanışmam Discovery Science kanalında yayınlanan 
uzay belgeselleri ile oldu. Kaku, gençlere bilimi sevdirmek 
için kitap, belgesel ve çeşitli yayın organlarını etkili bir 
şekilde kullanan, çağımızın ileri görüşlü bilim adamların-
dandır. Bu kitap yoğun fizik içerdiği için öncelikle fizik ve 
uzay hakkında temel bir altyapıya sahip olunduktan sonra 
okunması gerektiğini düşünüyorum. Okuduktan sonra 
kendinizi evrenin sırlarına vakıf olmuş olarak hissedecek 
ve EUREKA diyeceksiniz.
Bu	parçadan	hareketle	Michio	Kaku	ile	ilgili	aşağıdaki-
lerden	hangisine	ulaşılabilir?
A) Süper sicimler kuramını yalnızca kendi kuramlarından 

hareketle geliştirdiği
B) Süper sicimler kuramında dünyanın nasıl var olduğu-

nu anlattığına
C) Kitaplarındaki keşfetme hissinin doyurucu olduğu
D) Uzay ile temel görüşlerini yanlış temellere oturttuğuna
E) Eğitiminin tamamını yurt dışında gerçekleştirdiğine
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34. Muhabir:
 (I) ----
 Uzman:
 – Açıkçası bu yola kendi çocuklarımın eğitim sürecini 

iyileştirmek üzere çıktım. Araştırmalarım sonucunda 
çocuklara mühendislik bilgilerini eğlenerek ve pratikte 
uygulayarak öğrenmelerini amaçlayan atölye ve eği-
tim ile karşılaştım. Ben de bu eğitim faaliyetlerini hem 
kendi çocuklarıma hem de bütün çocuklara aşılamak 
istedim.

 Muhabir:
 (II) ----
 Uzman:
 – Burada öğretmen merkezli sınıflar yerine öğrenciyi 

merkeze alan sınıflar oluşturulur. Çocuklar bu sınıflar-
da problem çözme becerilerini kazanırlar ve keşif ile 
araştırma yaparak hem keyifli hem de kalıcı öğrenme 
gerçekleştirirler.

Bu	 diyalogda	 boş	 bırakılan	 yerlere	 aşağıdakilerden	
hangisi	sırasıyla	getirilmelidir?
A) I. Çocuklara bu eğitimi getirme fikri sizde nasıl oluştu?
 II. Bu eğitim nedir ve neyi amaçlamaktadır?
B) I. Sizce ülkemiz bu eğitim anlayışı için gerekli şartlara 

sahip mi?
 II. Eğitimin süresi ve uygulama aşamaları nelerdir?
C) I. Çocuklarınızın eğitiminde nelere öncelik veriyorsu-

nuz?
 II. Ülkemizdeki eğitim sistemi sizce yeterli kaliteye 

sahip mi?
D) I. Eğitim sistemimiz üzerine düşünceleriniz nelerdir?
 II. Erken okul öncesi dönem eğitimi sizce yeterli mi?
E) I. Çocuk yaşta mühendislik eğitimine başlanabilir mi?
 II. Okullarınızdaki sınıf atmosferi hakkında bilgi verir 

misiniz?

35.	-	36.	soruları	aşağıdaki	parçaya	 
göre	cevaplayınız.

Birçok uygarlıkta pazar günü uzun bir süre boyunca hafta-
nın ilk günü olarak sayılmıştır. Hatta hâlen bazı Batılı ülke-
lerde pazar günü, haftanın ilk günü olarak kabul edilmek-
tedir. Bu nedenle pazartesi, isminden de anlaşılabileceği 
gibi "pazar ertesi" anlamına gelecek şekilde kullanılan bir 
sözcüktür. "erte" sözcüğü, asırlar öncesine kadar dayan-
maktadır. 1000'li yıllardan önce Uygurca Budist metin-
lerde "érte", yani "gün" veya "gün doğumu" anlamında 
kullanılmıştır. Gün doğumu, yeni bir günün başlangıcıyla 
ilişkilendirildiği için bu şekilde adlandırılmıştır. Sonradan 
1073 yılında Divanü Lügati't Türk'te "értelemek" sözcüğü 
"işe kalkmak" ile ilişkilendirilmiştir. 1390 civarında yazılan 
Kısas-ı Enbiya'da ise ilk defa e üzerindeki çizgi kalkmış 
ve "ertelemek" olarak kullanılmıştır. Bu sözcük, eski 
Türkçede "sabah" olarak da kullanılmaktadır.

35. Bu	 parçada	 aşağıdakilerin	 hangisinden	 bahsedilme-
mektedir?
A) Pazarın bazı ülkelerde haftanın ilk günü olduğundan
B) Erte kelimesinin eski dönem Türk metinlerine dayandı-

ğından
C) Erte kelimesinin Türkçedeki anlamından
D) Ertelemek kelimesinin anlamlarından birinin sabah 

olduğundan
E) Pazar kelimesinin Türkçe kökenli bir kelime olduğun-

dan

36. Bu	 parçanın	 anlatım	 biçimi	 aşağıdakilerden	 hangisi-
dir?
A) Betimleme B) Somutlama
C) Tartışma D) Tanık gösterme 

 E) Açıklama

���
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8. Aşağıdaki grafikte dünyada 1950 - 2017 yılları arasında 
kadın başına düşen canlı doğum oranları verilmiştir.

1950 1960

5
4.5
4

3.5
3

2.5
2

1.5
1

0.5
0

1970 1980 1990 2000 2010 2017

Buna	 göre,	 aşağıdakilerden	 hangisi	 doğum	 oran-
larının	 günümüzde	 düşmesinin	 nedenleri	 arasında	
sayılamaz?
A)  Kadının iş hayatındaki yerinin artması
B)  Eğitim düzeyinin artması
C)  Dinsel ve çeşitli geleneksel inançların güçlenmesi
D)  Doğum kontrolünün yaygınlaşması
E)  Ekonomik hayattaki değişimler

9. Bölge, yönetimsel ve ekonomik birlik, iklim ve bitki özel-
liklerinin benzerliği, üzerinde yaşayan insanların özdeş 
soydan gelmiş olmaları gibi yönlerden belirlenmiş olan, 
sınırları belirtilmiş toprak parçasına denir. Farklı yerlerin 
benzer özellikleri bölge kavramını ortaya çıkarır. Farklı 
yerler arasındaki ortak paydayı oluşturan bu özellikler yer 
şekilleri, iklim veya bitki örtüsü gibi doğal özellikler olabi-
leceği gibi tarım, sanayi, ticaret, turizm veya nüfus gibi 
beşerî özellikler de olabilir.

Ekvator I

IV

II III

V

Buna	göre,	yukarıdaki	dünya	haritasında	numaralan-
mış	alanların	hangisi	dâhil	olduğu	bölge	türü	ile	yanlış	
eşleştirilmiştir?
A)  I - Dağlık bölge
B)  II - Sanayi bölgesi
C)  III - Ilıman iklim bölgesi
D)  IV - Çok yağışlı iklim bölgesi
E)  V - Çöl bölgesi

10. Erozyon; bitki örtüsünün tahrip edilmesi sonucu toprağın 
su, rüzgâr ve insanların çeşitli faaliyetleriyle aşınarak 
taşınması olayıdır. Bu olay, genel anlamda doğal ve hız-
landırılmış erozyon olmak üzere ikiye ayrılır. Doğadaki 
faaliyetlerin normal bir seyir içerisinde gerçekleşmesi 
sonucu doğal (jeolojik) erozyon meydana gelir. Bu eroz-
yonla üst kısımdan taşınan toprağın yerine ana kayanın 
ayrışması sonucu daha genç toprak tabakası oluşur. 
Dolayısıyla bu tür erozyonda afet meydana gelmez. Bir 
diğer tür olan hızlandırılmış erozyon ise insanın doğada 
toprak, su ve bitki arasında var olan dengeyi bozmaya 
yönelik faaliyetleri sonucu toprağın aşınmasıyla meydana 
gelir.

I

II

IV V

III

Buna	 göre,	 yukarıdaki	 Türkiye	 haritasında	 numara-
lanmış	alanların	hangisinde	hızlandırılmış	erozyon	en 
azdır?
A) I  B) II C) III D) IV E) V

11.  Varlığın iki türü vardır; birincisi real varlık, ikincisi de ideal 
varlıktır. Her iki varlık türü birbirinden çok farklıdır. Real 
varlık; zaman ve mekân içinde yer alması, onun oluş için-
de bulunduğunu, değiştiğini gösterir. Oluş; hem meydana 
gelme, değişme hem de başka şekillere girme demektir. 
Bütün real varlık dünyasında bu fenomenleri göstermek 
çok kolaydır; bunun için insanın çevresine, etrafına bak-
ması yeter.
Buna	göre,	yukarıda	verilen	bilgilere	göre	aşağıdaki-
lerden	hangisi	reel	varlıktır?
A) Zümrüdüanka kuşu
B) Pi sayısı
C) Tavus kuşu
D) Deniz kızı
E) Kafdağı
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10.  ax2 + bx + c = 0

denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere,
 • x1 + x2 = – 

a
b

• x1 . x2 = 
a
c    

şeklindedir.
x2 – (a + 4)x + 3a = 0

denkleminin	 kökler	 çarpımı,	 kökler	 toplamının	 6	 katı	
olduğuna	göre,	a	kaçtır?

A) – 8 B) – 6 C) – 4 D) – 3 E) 8

11.

  

x

y

z

= x2

= §y

= . z
2

3

işlemleri tanımlanıyor.

Buna	göre,

24 + + 4 – 1

işleminin	sonucu	kaçtır?

A) 33 B) 36 C) 39 D) 42 E) 45

12. 

 

Şekil - I Şekil - II

Şekil - I'deki kâğıt ortadan ikiye Şekil - II'deki gibi katla-
nıyor.

Daha sonra Şekil - III'te katlanmış kâğıdın kenarlarının 
tam orta noktaları dikkate alınarak üçgenler kesilip atılıyor.

Şekil - III

Buna	 göre,	 kâğıt	 açıldığında	 oluşan	 şekil	 aşağıdaki-
lerden	hangisidir?

A) B) C)

D) E)
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29.  

I. saat II. saat

Yukarıda verilen saatlerden birincisi her saatte 10 dakika 
ileri, ikincisi ise her saatte 20 dakika geri kalmaktadır.

Buna	göre,	cumartesi	günü	saat	09.00'a	ayarlanan	iki	
saat	hangi	gün	ve	saatte	yine	aynı	saati	gösterir?
A) Cumartesi 21.00
B) Pazar  01.00
C) Pazar 03.00
D) Cumartesi 20.00
E) Cumartesi 22.00

30.  

Yukarıdaki şekilde iki eşit parçaya bölünmüş bir yarısı 
ince, diğer yarısı kalın ip görünmektedir.

İki mum tarafından ipin iki ucundan da aynı anda ip yakıl-
dığında, ateşin ince kısmında saniyede ilerleme hızı 3v, 
kalın tarafında saniyede v dir. İp iki ucundan da yakıldı-
ğında ipin tamamı 24 saniyede bitmektedir.

Buna	göre,	ip	yakılmaya	başlandıktan	4	saniye	sonra	
ipin	kaçta	kaçı	yanmıştır?

A) 
2
1  B) 

3
1  C) 

9
2  D) 

3
2  E) 

7
4

31.  Geleneksel yaz panayırına girişte yol üzerine kurulmuş iki 
direğe bağlı flama aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

60° 75°

A

a
H

HOŞGELDİNİZ
E

G F

b

B C

D

AB // DC, [HG] ⊥ [HE], ( ) °m BAH 60=% , ( )m CDE 75°=%

( )m AHE a=% , ( )m DEH b=%

[HG] ⊥ GF], [HE] ⊥ EF], [GF] ⊥ EF]

Buna	göre,	a	+	b	toplam	kaç	derecedir?

A) 300 B) 315 C) 330 D) 345 E) 360
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6. 

r = 0

K

L

ε

Özdeş lambalardan kurulu elektrik devresinde K lambası-
nın gücü P'dir.

Buna	göre,	L	lambasının	ve	üretecin	gücü	P	cinsinden	
aşağıdakilerin	hangisindeki	gibi	olur?

L'nin	gücü Üretecin	gücü

A) 2P 6P
B) 2P 15P
C) 4P 15P
D) 4P 6P
E) 8P 9P

7. İlyas gece kırmızı ışıkla aydınlatılan bir dükkânın pano-
sundaki bilgilendirmeleri kırmızı renkte görüyor.

İlyas,	ertesi	gün	güneşli	bir	havada	dükkânın	yanına	
gidip	bilgilendirmelere	baktığında,	bilgilendirmelerin;

 I. beyaz, 
 II. sarı,
 III. mavi

renklerden	hangilerine	sahip	olduğunu	görebilir?

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

8. 
Bileşik Katyon Anyon Bileşik	adı

I. Na+

II. NO3
– Kezzap

III Ca+2

Verilen	tabloya	göre	aşağıda	verilen	ifadelerden	han-
gisi	yanlıştır?
A) I. bileşiğin anyonu CO2

–2 ise adı çamaşır sodasıdır.
B) II. bileşiğin katyonu ametaldir.
C) III. bileşiğin adı sönmemiş kireç ise anyonu OH– iyo-

nudur.
D) I. bileşik hem iyonik hem de kovalent bağ içeriyorsa 

anyonu SO4
–2 olabilir.

E) II. bileşik asidiktir.

9. X,	Y,	Z	ve	T	elementleri	ile	ilgili,
 • X, elektron ilgisi en büyük olan elementtir.
 • Y, oda koşullarında sıvı fazda olup doğada moleküler 

çözünür.
 • Z, periyodik sistemin en aktif metal grubundadır.
 • T, 1 yörüngeye sahip olup değerlik elektron sayısı 2 

olan bir elementtir.

Buna	 göre,	 X,	 Y,	 Z	 ve	 T	 elementlerinin	 periyodik	
sistemdeki	 yerleri	 aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	
olarak	gösterilmiştir?

A) Y T

X
Z

B) T

X
Y

Z

C) T
Y
X

Z

D) T

X
Y

Z

E) T X
YZ
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37.	-	38.	soruları	aşağıdaki	parçaya	 
göre	cevaplayınız.

Neden içsel yaşamı bir rüyaya benzetiyorsun? Rüya 
gibi saçma, tutarsız, kaçınılmaz, bir kezliğine, onun gibi 
nedensiz yere seni mutlu eden ya da korkutan, onun 
gibi bütünüyle iletişim kurulması imkânsız ama iletişim 
kurmaya zorlayıcı olduğu için mi? Evet, bütün bunların 
hepsi-saçma, çünkü ancak kendisine boyun eğmezsem 
varlığımı burada sürdürebilirim; tutarsız, çünkü kimin 
yasası olduğunu ve neyi amaçladığını bilmiyorum; kaçınıl-
maz, çünkü beni hazırlıksız yakaladığından, birinin üstüne 
uykunun çökmesi gibi üstüme çöküyor, ki uyuyanın da, 
sonuçta uyumak için yattığına göre, rüyalar için hazırlıklı 
olması gerekir; bir kezliğine, hiç değilse öyle görünüyor, 
çünkü ona boyun eğmemem, gerçekle karışmıyor, dolayı-
sıyla kusursuz bir kezliğini koruyor; beni mutlu ediyor ya 
da korkutuyor, hiç nedensiz, ama mutlu etmesi korkutma-
sından çok daha seyrek; iletişim kurulamıyor, çünkü kav-
ranabilir değil ve aynı nedenden dolayı kendisiyle iletişim 
kurulması için dayatıyor.

37. Bu	 parçada	 rüya	 ile	 ilgili	 aşağıdakilerden	 hangisine	
değinilmemiştir?
A) Rüyanın saçma ve tutarsız bulunduğuna
B) Rüyanın kimi zaman mutlu ettiğine
C) Rüyanın mutluluklarının korkularından fazla olduğuna
D) Rüyada varlığın devamı için boyun eğmek gerektiğine
E) Rüyanın tek seferlik olduğuna

38. Bu	 parçanın	 anlatım	 biçimi	 aşağıdakilerden	 hangisi-
dir?
A) Açıklama  B) Tartışma
C) Öyküleme  D) Betimleme

 E) Benzetme

39.	-	40.	soruları	aşağıdaki	parçaya	 
göre	cevaplayınız.

Kalkınmayı sağlayan sermaye veya doğal kaynaklar değil 
artık. Geleneksel olarak ülkeleri zenginleştiren bu varlıkla-
rın yerine, vatandaşlarının yetenek, örgütlenme, motivas-
yon ve öz disiplin gibi nitelikleri önem kazanmakta. Bazı 
uluslar kifayetsiz liderlerce yönetildikleri ve kültürel ve 
etnik olarak parçalanmış durumda oldukları için işlemez 
hâldeler. Eğitime yatırım yapmak yerine orduya, silahlara 
yatırım yaparak halklarını korkutuyorlar. Sanayileşmeyi 
hızlandıracak altyapıyla uğraşmak yerine yolsuzluklarla 
uğraşıyorlar. Böylece liyakata değil hırsızlığa dayalı bir 
sistem oluşturarak iktidarda kalıyorlar. Ne yazık ki bu 
yozlaşmış hükümetler Batı’dan gelen yardımı da cepleri-
ne indiriyor. 1950 ve 2000 arasında fakir ülkelere yapılan 
yardım 1 trilyon doları aşkın fakat hâlâ dünya nüfusunun 
neredeyse yarısı (2.8 milyar) günde 2 dolardan azla geçi-
niyor; 1.1 milyar insan ise aşırı yoksul.

39. I. Kalkınmanın farklı yolları olabileceğine
 II. Silahlanmanın halkı korkuttuğuna
 III. Gelir dağılımda adaletsizlik olduğuna
 IV. Eğitime çok fazla önem verdiğine

Bu	 parçadan	 hareketle	 yukarıdakilerden	 hangilerine	
ulaşılabilir?
A) I ve II B) II ve III C) II, III ve IV
 D) I, II ve III E) I ve IV

40. Bu	 parçada	 bahsi	 geçen	 geleneksel	 zenginleşme	
araçları	için	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?
A) Günümüz gelişim standartlarına uymaktadır.
B) Hâlâ işlerliği olan bir modeldir.
C) Zamanın gerisinde kalmış bir zenginleşme biçimidir.
D) Zamanla işlevselliğini korumayı başarmıştır.
E) Hâlâ bu modelle zenginleşen ülkeler bulunmaktadır.

Türkçe testi bitti. 
Sosyal Bilimler testine geçiniz. ���
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ Deneme
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanla-
rına ait toplam 25 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

YK
S 
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M

M
A

1. Hz. Ömer Dönemi’nde ülke illere ayrılarak, valiler ve kadı-
lar atanmıştır. Ayrıca bu illerde ikta sistemi uygulanarak, 
topraktan elde edilen gelirlerle asker beslenmiştir. 
Bu	 bilgiler	 dikkate	 alındığında	 Hz.	 Ömer	 Dönemi’yle	
ilgili	olarak,

 I. merkezî otoritenin güçlendirilmeye çalışıldığı,
 II. teşkilatlanma çalışmalarının yapıldığı,
 III. farklı milletlerden insanlara yönetimde yer verildiği 

yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?	
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
 D) I ve III E) I, II ve III

2. İlk	Çağ	uygarlıklarından	Hititlerde;
 I. feodal beylerin ortadan kaldırılması,
 II. krallarının aynı zamanda başrahip ve başyargıç kabul 

edilmesi,
 III. birden fazla tanrıya inanmaları 

durumlarından	hangilerinin	amacı	merkeziyetçi	yöne-
tim	anlayışını	güçlendirmektir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

 

3. Orta Asya’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti olan 
Karahanlılar “ribat” denilen kervansaraylar yaparak yolcu-
ların ve tüccarların güvenliğini sağlamaya çalışmışlar ve 
dinlenmeleri için olanak sağlamışlardır. 
Karahanlılarda	ribatların	varlığı;

 I. ekonomik hayatta ticarete önem verildiği,
 II. tüccarların himaye edildiği,
 III. yerleşik hayata geçilmediği

durumlarından	hangilerine	kanıt	olarak	gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) I, II ve III

4. Osmanlı Devleti 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’yla 
Kırım’ın bağımsızlığını tanımış ancak antlaşmanın bir 
başka maddesiyle Kırım’daki Müslümanların dinî yönden 
Osmanlı halifesine bağlı olacağını kabul ettirmiştir. 
Osmanlı	Devleti	böylelikle;

 I. halifelik makamının siyasi gücünden yararlanma, 
 II. Kırım ile kültürel bağları devam ettirme, 
 III. Rusya’nın Karadeniz’e adım atmasını engelleme

durumlarından	hangilerini	gerçekleştirmek	istemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) I, II ve III

5. 15	 Mayıs	 1919'da	 İzmir’in	 Yunanlar	 tarafından	 işga-
linden	 sonra	Kuvayımilliye	 birliklerinin	 kurulması	 ile	
birlikte,

 I. halkın işgallere karşı tepki gösterdiği,
 II. Millî Mücadele'nin resmen başladığı, 
 III. ulus egemenliğinin gerçekleştiği 

yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) I ve III

6. Dünyada	kayın,	gürgen,	kestane,	meşe,	ıhlamur,	kızı-
lağaç	gibi	bitki	türlerinin	baskın	tür	olduğu	bir	yörenin	
iklim	özellikleri	 ile	 ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	doğ-
rudur?
A)  Sıcaklık farkları fazladır.
B)  Yaz dönemi sıcak ve kuraktır.
C)  Yıl boyunca güneşlenme süresi düşüktür.
D)  En fazla yağışı kış döneminde almaktadır.
E)  Yaprak dökmeyen bitki türleri yaygındır.
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7. Bir bölgede rüzgârın yıl içerisinde en fazla estiği yöne 
hâkim rüzgâr yönü denir. Rüzgâr frekans güllerine baka-
rak rüzgârın yıl içinde en çok esiş gösterdiği yönler tespit 
edilebilir.

K

G

B D

GD

KB

KD

GB

Buna	 göre,	 yukarıda	 verilen	 rüzgâr	 frekans	 gülüne	
göre	aşağıdaki	yorumlardan	hangisi	yanlıştır?
A) Hâkim rüzgâr yönü kuzeydoğu - güneybatı yönlüdür.
B)  En çok esiş kuzey yönlü olduğu için etkili olduğu yerde 

soğutucu etki yaratır.
C)  Arazi kuzeydoğu - güneybatı yönlü uzanan dar bir vadi 

tabanında olabilir.
D)  Arazi kuzeydoğu - güneybatı yönlü uzanan dar boğaz-

da yer alabilir. 
E)  Türkiye’de İstanbul ve Çanakkale boğazlarında da bu 

frekans gülü oluşur.

8. 

MERKEZ

Gece Gündüz

I II III IV V

SA
AT

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Yukarıdaki grafikte 21 Aralık tarihinde beş merkeze ait 
gece - gündüz süreleri ve süre farkları gösterilmiştir.
Buna	göre,	bu	merkezlerin	hangisinin	Türkiye’nin	en	
kuzeyine	olan	enlem	farkı	en	fazladır?
A) I  B) II C) III D) IV E) V

9. Türkiye; elverişli iklimi, verimli toprakları, bol su kaynak-
ları ile çok eskiden beri insanların yerleştiği alanlardan 
biridir. Konum özelliklerinin etkisi ile geçmiş dönemlerden 
itibaren farklı kültürlerin karşılaşma alanı olmuştur. Farklı 
kültüre sahip topluluklar Anadolu’da kültürlerin etkileşimi-
ne zemin hazırlamış ve gelişimini hızlandırmıştır.
Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	Türkiye’de	yerleş-
melerin	dağılışında	etken	değildir?
A)  Enlem
B)  Yükselti ve engebe
C)  Ulaşım ağları
D)  İklim koşulları
E)  Ekonomik faaliyetler

10. 

Ekvator I

IV

II

III
V

Yukarıdaki	dünya	haritasında	numaralanmış	merkez-
lerin	hangisi	kişi	başına	düşen	millî	gelirin	en	yüksek 
olduğu	bölge	sınıflandırmasında	yer	alır?
A) I  B) II C) III D) IV E) V

11.  Hobbes'a göre insan insanın kurdudur. İnsanların ken-
disine yönelen bu bencilce tehlikeyi iradeleriyle oluştur-
dukları devlet bertaraf edecektir. Böylelikle insanlar üstün 
bir gücün varlığını kabul etmiş olurlar. Bu güç devlettir ve 
insanlar onun koyduğu yasalara da zorunlu olarak kendi 
çıkarları adına uyarlar, böylece siyasal bir varlık olurlar.
Buna	göre,	parçada	verilen	düşüncede	devletin	ortaya	
çıkmasında	aşağıdakilerden	hangisi	etkilidir?
A) Özgürlük B) Eşitlik
C) Güvenlik D) Duygular

 E) Ahlak
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19. Aşağıda	 verilen	 ibadetlerden	 hangisinde	 zaman	 ve	
mekân	kuralı	diğerlerinden	daha	belirleyicidir?
A) Hac B) Namaz C) Zekât
 D) Fitre E) Kurban

20. "Hz. Muhammed (sav) yirmili yaşlarda iken Hılful Fudul 
Cemiyetine kalmıştır."
Hz.	Peygamber'in	bu	cemiyete	üye	olmasının	gerekçe-
si	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) İtibar, güç, kuvvet sahibi olmak
B) Meşhur, şöhret sahibi olmak
C) Gençliğinde bazı haksızlıklara uğraması
D) Mekke şehrine reis olmak istemesi
E) Haksızlıklara karşı adaletten yana olması

21.	 -	 25.	 SORULARI	 DİN	 KÜLTÜRÜ	 VE	 AHLAK	
BİLGİSİ	DERSİNİ	YASAL	OLARAK	ALMAK	ZORUNDA	
OLMAYAN	 VEYA	 FARKLI	MÜFREDAT	 İLE	 ALANLAR	
CEVAPLAYACAKTIR.

21. "Her şey herkese nasıl görünüyorsa öyledir." 
Protogoras	bu	sözüyle	aşağıdakilerden	hangisini	vur-
gulamaktadır?
A) Bilginin kaynağının duyular olduğu
B) Mutlak bilgiye ulaşılamayacağı
C) Doğru bilginin ölçütünün akıl olduğu
D) Duyu organlarının verdiği bilgilere güvenmek gerektiği
E) Sezgi ile doğru bilgiye ulaşılabileceği

22. Felsefenin deneysel bilimleri örnek alması gerektiğini öne 
süren A. Comte'a göre felsefenin amacı olgular arasındaki 
değişmez ilişkileri ya da doğal yasaları bulmaktır.
Buna	 göre	 parçada	 verilen	 bilgilerden	 hareketle												
A.	Comte	hangi	felsefe	akımın	temsilcisidir?
A) Kritisizm B) Rasyonalizm
C) Pozitivizm D) Emprizm

 E) Sensüalizm

23. "Tabiatta her şey insanla uyumludur. Ateş, hava, su ve 
toprak insan varlığına uygundur. Bu uygunluğu sağlayan 
varlık yaratıcıdır." görüşü inayet delili olarak adlandırılır.
Buna	 göre,	 Tanrı'nın	 varlığına	 ilişkin	 inayet	 delili	 ile	
öne	sürdüğü	akli	delilleri	aynı	zamanda	Kur'an	ayet-
leri	ile	temellendiren	İslam	düşünürü	aşağıdakilerden	
hangisidir?
A) İbn-i Sina B) El Kindi
C) İbn-i Rüşd D) Eş'ari

 E) Gazali

24. Hümanizm anlayışı, insanı MS 2 - MS 15. yy'da felsefenin 
doğmatik etkisinden uzaklaştıran ve Antik Yunan felsefe-
sine geri götüren bir düşünüşün eseridir. Bu geri dönüş, 
insanı ve evreni yeniden yorumlama anlamı taşır. İnsanın 
merkeze alındığı ve aklın öne çıkarıldığı bir bakış açısıdır.
Bu	 parçaya	 göre,	 aşağıdakilerden	 hangisine	 ulaşıla-
maz?
A)  Doğa, din ve akıl ile açıklanabilir.
B) İnsan merkezli bir anlayıştır.
C)  Antik Yunan felsefecilerinden etkilenmiştir.
D) Bilgiye ulaşmak için rasyonel yollar kullanılır.
E) Felsefenin konusu insan ve evrendir. 

25. Kartezyen felsefesi, Descartes felsefesi olarak da bilinir. O 
bilginin konusu olan varlık hakkında çözümlemeler yapar. 
Varlık alanına iki ana töz yerleştirir. Yaratan töz, kendin-
den başka bir şeye ihtiyacı olmayan ve her şeyi yaratan 
tözdür. Yaratılan töz ise birbirine indirgenmeyen iki alt 
tözde oluşan madde ve ruhtur.
Bu	parçaya	göre,	Descartes'in	varlık	anlayışı	aşağıda-
ki	akımlardan	hangisi	ile	açıklanabilir?
A) Manizm B) Enstüisyonizm
C) Plüralizm D) İdealizm

 E) Düalizm

���
Sosyal Bilimler testi bitti. 

Temel Matematik testine geçiniz. 
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5.  a ve b reel sayılar olmak üzere
  |x – a| < b
 ifadesinin çözüm kümesi aşağıdaki sayı doğrusunda veril-

miştir.

 –4 6

Buna	göre,	a·b	çarpımı	kaçtır?

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

6.  B

A
Şekildeki	4	eşit	şeritli	eni	16	m	olan	yola	dik	olarak	A	
noktasından	B	noktasına	olacak	şekilde	çizilen	doğru	
üzerinde	 karşıdan	 karşıya	 geçmeye	 çalışan	 kaplum-
bağanın	aldığı	yol	kaç	metre	olabilir?

A) 3§2 B) 17  C) 5§3 D) 3 15  E) 4§3

7.  Birinin ağırlığı farklı, üçünün ağırlığı aynı olan A, B, C ve D 
ile gösterilen elmalar Şekil - 1 ve Şekil - 2 deki gibi eşit kollu 
terazide tartıldıklarında aşağıdaki görüntü oluşuyor.

 

Şekil - 1

Şekil - 2

A

C

B

D

A

B

D

C

Buna	göre;
 I. B elması D elmasından ağırdır.

II. A elması ile C elması aynı ağırlıktadır.
III. C elması ile D elması aynı ağırlıktadır.

ifadelerinden	hangileri	daima	doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) I, II ve III
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20.  Birbirlerine yaşlarını soran Tuğçe ile Pelin arasında şu 
konuşma geçiyor:

 Tuğçe: "Pelin yaşın kaç?"

 Pelin: "Ben senin şimdiki yaşındayken senin doğmana 
daha 7 yıl vardı."

 Tuğçe: "Bulamadım bir bilgi daha ver."

 Pelin: "Sen benim şimdiki yaşıma geldiğinde benim yaşım 
senin o günkü yaşının 2 katından 5 eksik olacaktır."

Buna	göre,	Pelin'in	şimdiki	yaşı	kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

21. 

 

x

y

A
B

 A ve B şehirleri arasında sadece x ve y yolları ile ulaşım 
sağlanmaktadır. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor:

 • A şehrinden B şehrine x yolu kullanılarak sabit V1 
hızıyla 2 saatte, y yolu kullanılarak sabit V2 hızıyla         
3 saatte gidilebilmektedir.

 • A şehrinden sabit V1 hızıyla yola çıkarak B şehrine 
varıp hiç durmadan diğer yoldan tekrar A şehrine 
dönen aracın yolculuğu 8 saat sürmektedir.

Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	doğrudur?

A) V1 = V2 B) 2V1 = V2 C) V1 = 2V2

 D) V1 = 3V2 E) V2 = 3V1

22.  Bir hayvanat bahçesinde kuş çeşitlerinin dağılımı aşağı-
daki dairesel grafikte gösterilmiştir.

 

60° 80°

170°

Kartal

Papağan

A
tm

ac
aSerçe

Hayvanat	 bahçesindeki	 kartalların	 sayısı,	 papağan-
ların	 sayısından	 24	 fazla	 olduğuna	 göre	 serçelerin	
sayısı	kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 24 E) 48

23.  Bir otelde bulunan farklı tipteki odalar için gecelik kişi başı 
konaklama ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Havuz	Manzaralı Deniz	Manzaralı

Standart	
Oda

Aile	
Odası

Standart 
Oda

Aile 
Odası

300 TL 250 TL 400 TL 350 TL

 Bu otelde çocuklu aileler için çocuklara uygulanacak indi-
rim oranı ise aşağıdaki gibidir:

0	-	5	Yaş	Arası Ücretsiz

5	-	10	Yaş	Arası %80 indirim

10	-	15	Yaş	Arası %60 indirim

15	-	20	Yaş	Arası %20 indirim

 Anne - baba, 4, 6 ve 18 yaşlarındaki 3 çocuktan oluşan 
bir aile bu oteldeki deniz manzaralı aile odasında 5 gece 
kalıyor.

 Buna	göre,	bu	ailenin	otele	ödeyecekleri	toplam	ücret	
kaç	liradır?

A) 5000 B) 5250 C) 5750

 D) 6000 E) 6500



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

FEN	BİLİMLERİ	TESTİ Deneme
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 1. I. Ton
 II. Groston
 III. Miligram
 IV. Litre

Yukarıdaki	niceliklerden	hangileri	hacim	birimidir?

A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve IV
 D) I ve III E) I, II ve IV

2. Madde Erime	-	
donma	

sıcaklığı	(°C)

Kaynama	
-	yoğuşma	
sıcaklığı	(°C)

Alkol –130 78
Cıva –38 256

Oksijen –218 –182

Bazı saf maddelere ait erime - donma ve kaynama - 
yoğuşma sıcaklığı tablodaki gibidir.

Buna	göre,
 I. 40°C sıcaklıkta tüm maddeler sıvı hâldedir.
 II. Maddelerin kaynama sıcaklığı, erime sıcaklığından 

büyüktür.
 III. Cıvanın donma sıcaklığı, oksijenin kaynama sıcaklı-

ğından büyüktür.

yargılarından	hangileri	doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

3. 

F

a

T

m

m kütleli cisim sürtünmesiz sistemde F kuvveti ile çekil-
diğinde ok yönünde a ivmesi ile harekete geçiyor. Bu 
durumda makara ağırlığının ihmal edildiği sistemi tavana 
bağlayan ip gerilmesi T oluyor.

Buna	göre;
 I. F > mg
 II. T = 2F
 III. T = 2 mg

yargılarından	hangileri	doğrudur?	

(Yer çekimi ivmesi g 'dir.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) I, II ve III

4. 

+ + –

q1

+

q2 q3

d
Yalıtkan

Şekil-I Şekil-II

q4

q1 ve q2 yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel 
kuvvet F1 büyüklüğünde, q3 ile q4 yüklü iki cisim arasında 
oluşan elektriksel kuvvet F2 büyüklüğündedir. q1 ile q2 
yükleri cisimler arasına yalıtkan malzeme konulurken, q3 
ve q4 yüklü cisimler arası d uzaklığı artırılıyor.

Bu	durumda,	F1	 ve	F2	 kuvvetlerinin	değişimi	 için	ne	
söylenebilir?

F1 F2

A) Azalır Azalır
B) Artar Artar
C) Azalır Artar
D) Artar Azalır
E) Değişmez Değişmez

TYT
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18. Açık	 alınlılık: İnsanlarda alın kısmında saç çizgisinde 
sivri bir hattın bulunmasıdır. Açık alınlı olma ve olmama 
özellikleri otozomal bir gen tarafından kalıtılmaktadır.

Aşağıda Ali'nin ailesinin üç kuşak boyunca açık alınlı 
bireylerinin tümü taranmıştır.

1. kuşak

2. kuşak

3. kuşak

: Açık alınlı olmayan erkek
: Açık alınlı olmayan kadın

: Açık alınlı olan erkek
: Açık alınlı olan kadın

Ali

Verilenlere	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 söylene-
mez?
A) Açık alınlı olma özelliği baskın bir alel tarafından kont-

rol edilir.
B) 2. kuşaktaki açık alınlı dört bireyin genotipleri aynıdır.
C) Ali'nin kardeşinin genotipinin heterozigot olma olasılığı 

%100'dür.
D) Ali bu karakter açısından kesinlikle homozigot geno-

tiplidir.
E) 1. ve 2. kuşaktaki açık alınlı olmayan bireylerin geno-

tipi aynıdır.

19. Homolog yapılar, kökenleri aynı, görevleri aynı veya farklı 
yapılardır.

Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	homolog	yapılara	
örnek	verilemez?
A) Kelebeğin dış iskeleti ile çınar ağacının kabuğu
B) Maymun ve insanın hemoglobini
C) Balinanın ön yüzme üyesi ve yarasanın kanadı
D) Koyunun bacağı ile insanın kolu
E) Kelebeğin kanadı ile arının kanadı

20. 

Yukarıdaki	bitkide	aşağıda	verilen	metabolik	olaylar-
dan	hangisi	gözlenebilir	ve	bu	sırada	defosforilasyon	
gerçekleşebilir?
A) Gece sünger parankiması hücresinin dışarıdan oksi-

jen alması
B) Kök emici tüy hücresinin topraktan ozmosla su alması
C) Gündüz stoma hücresinin dışarıdan karbondioksit 

alması
D) Kök emici tüy hücresinin topraktan fagositoz ile organik 

bileşik alması
E) Çiçeğin ürettiği nektarı ekzositoz ile dışarı salgılaması

Test bitti. 
Cevaplarınızı kontrol ediniz. ���


