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YKS'de Yine Tam İsabet

Sınav Yayınları 30 yıla yakın tecrübesi, geniş yayın yelpazesi ve dene-
yimli yayın kadrosu ile kazanmak isteyen öğrencilerin tüm beklentilerini 
karşılayacak niteliktedir.

Bil gi yi pra ti €e dök me be ce ri si, çok so ru çö zü le rek ka za n› l›r. An cak bu 
so ru la r› çö ze bil mek için ye ter li dü zey de ve ek sik siz bil gi edi ne bil mek 
ge rek li dir. S› nav’la hazırlanan öğrenciler, ko nu an la t›m l› modül ve kitap-
larla ko nu yu ek sik siz ö€ re nir ken so ru ban kası modül ve kitapları, de ne me 
s› nav la r› ve TÖDEV’ler ile on binlerce so ru çö ze rek pra tik le ri ni ar t›r mak
ta d›r lar.

Ala n›n da uz man dev bir ya zar kad ro su ta ra f›n dan ha z›r la nan yayınların 
ta ma m› ori ji nal, kazanımlara uygun ve ÖSYM stan dart la r›n da d›r.

Nitekim 2019 YKS so ru la r›nın ta ma m› n›n ben ze ri hat ta ba zen ay n› s› 
S› nav Ya y›n la r›n da yer al d›. Eli niz de ki bu ki tap ç›k ta 2019 YKS soru-
larına benzer so ru la r›m›zdan örnekler verilmiştir. 

“Sınav’la Hazırlanan Kazanır”

Sınav Yayınları
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Deneme 1212, Soru 2

O insanlarla olmak entelektüel susuzluğumu gider-
dikten sonra fena hâlde sıkmaya başlar beni.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydın insanlarla içli dışlı olmak

B) Fikir konularındaki ihtiyacı ortadan kaldırmak

C) Düşünce üretmeye mesafeli durmak

D) Günlük meselelere gerekenden fazla ilgi göster-
mek

E) Yeni fikirleri benimsemekten vazgeçmek

Kemalettin Tuğcu bizlere yoksulluğu, yaşamla 
savaşmayı, acımayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı 
öğretti. Kahramanları hiç yüzüstü, umarsız bırak-
madı. Eserleriyle Tuğcu okurlarına bir bakıma acı 
aşısı yaptı.

Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitaplarıyla acılara, zorluklara göğüs germe 
becerisi kazandırmak

B) Yaşanan acıların okurla paylaşılarak azalmasını 
sağlamak

C) Odağına acıyı alarak kalemini edebî yönden 
güçlendirmek

D) Acıyla yoğrulmuş hayatların kendi yönünü bula-
cağını göstermek

E) Toplumun yaşadığı acıları yalın hâliyle eserleri-
ne aktarabilmek

Deneme 1201, Soru 6

Nietzsche’nin bir kitabını, Vincent van Gogh’un bir 
tablosunu ya da Dostoyevski’nin sara nöbetlerinin 
inceliklerini (ayrıntılarını) saatlerce tartışabildiğimiz 
       I
hâlde, bir deliyle çok kısa bir süre (müddet) birlikte
  II
kaldığımızda dahi son derece tedirgin oluruz. Bir 
an bile yeter. Beklenmedik (umulmadık) şeylerden 
       III
korkarız. Tüm ilişkilerimizde (münasebetlerimizde) 
       IV
her şeyi önceden bilmek ve denetlemekten (tecrübe
        V
etmekten) hoşlanırız.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden han-
gisinin anlamı ayraç içinde verilen açıklamayla 
uyuşmamaktadır?

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

Kimileri robotları insanlığın sonunu getirecek bir 
tehdit (tehlikeli bir durum) olarak görüyor, kimileri de
   I
insanları çalışmaktan kurtaracak (alıkoyacak) bir
                                      II
yardımcı olarak. Suya sabuna dokunmayan (sakıncalı
                                      III
konularla ilgilenmeyen), evcil hayvan benzeri robotlar 
hâlihazırda (şu anda) satılıyor. Bu robotlar etrafındaki
      IV
nesnelerin ne olduğunu anlıyor (kavrıyor), yüksekten
                                      V
düşmemeyi başarıyor, komutlara cevap veriyor 
hatta oyunlar oynayabiliyor.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin 
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla 
uyuşmamaktadır?

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

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
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Deneme Ek3, Soru 10

(I) Kabul edelim ki futbol üzerine yazıp çizenlerin 
(başta ben olmak üzere) baş etmekte zorlandığı 
ciddi bir kompleksleri vardır. (II) Bir topun peşinden 
koşan yirmi iki kişiden ibaret gibi görünen oyuna 
dair yazıyor olmayı çoğu zaman ev halkına bile 
izah etmekte zorlanırız. (III) Biraz da bu yüzden 
edebiyatçı, sinemacı, şair takımından futbola müp-
tela olmasıyla tanınan birini bulduğumuzda ona dört 
elle sarılırız. (IV) Bu yüzdendir sıklıkla Camus’dan 
alıntı yapmak, bu yüzdendir Galleano’nun kitabını 
tekrar tekrar hatmetmek. (V) Mesela ben, Mustafa 
Kutlu gazetede futbolla ilgili yazılar yazdığında çok 
mutlu olmuştum: “Bakın oğlum, o kadar da boş iş 
değil yaptığımız.”

Aşağıdakilerden hangisinde bu parçadaki altı 
çizili sözcüklerin cümleye kattığı anlamlardan 
biri yoktur?

A) İnsanın, gerçek düşüncesini yüksek sesle ayrın-
tılı olarak açıklaması her zaman mümkün olmu-
yor. 

B) Tabiatım gereği günümün çoğunu açık alanlarda 
geçirmeye düşkün olmak hoşuma da gidiyordu.  

C) Bana gücü yeter mi emin olamadığı için sessiz 
kalmayı tercih etmişti sanırım.

D) Ansiklopedinin tüm ciltlerini baştan sona okudu-
ğumu söylemem onu etkilememişti bile. 

E) Almanca roman yazan birinden söz edilince 
onun ya Almanyalı ya Avusturyalı olduğunu 
düşünürüz.

Arka arkaya ses getiren filmler çekmiş, bunların ara-
sına önemli bir su altı belgeseli ekleyerek bu alanda 
da ustalığını göstermişti. Herkes yeni çalışmalarını 
merakla beklerken o, uzunca bir süre sessizliğe 
gömülmüş; röportaj tekliflerini bile geri çevirmişti. 
Geçen hafta ortak bir dostumuzdan yepyeni bir 
belgesel çekimi için hazırlıklara başladığını işittim. 
Meğer inziva süreci, aslında yeni projeleri için 
kuluçka dönemiymiş.

Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılaya-
bilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde 
vardır?

A) Toleranssız ve karamsar mizaçlı olduğu için her 
şeye siyaha yakın bir grilikte yaklaşmaktan keyif 
alırdı.

B) Yaşanan olaylara daima aynı pencereden baktı-
ğı için hiçbir zaman farklı bir şey göremeyecekti.

C) Yaşadığı hayal kırıklıkları sonunda, kabuğuna 
çekilerek hayatındaki "keşke"lerin muhasebesini 
yapmaya başladı.

D) Yeni tanıştığı insanlarla iletişim kurarken sergi-
lediği içine kapanık tavır, muhataplarını oldukça 
rahatsız ediyordu.

E) Sabit fikirli ve ben merkezli bir söylem; tek 
notayla bestelenen, duraksız bir musiki tadı verir 
dinleyicilerine.
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Deneme 1219, Soru 11

Çocuk, aklının doğal işleyişi sonucu her an ortaya 
çıkan tuhaf sorulardan birine yanıt bulma amacıyla 
gerçekleştirdiği her samimi girişim sayesinde, o 
amacın sonucuyla kıyaslanamayacak oranda kalıcı 
kazanımlar edinir.

Bu cümlede çocuklarla ilgili olarak asıl anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuhaf sorular sorma davranışlarının çocuklarda 
istemsiz biçimde gerçekleştiği

B) Merak ettikleri konunun iç yüzünü öğrendikleri 
sürece bilgi birikimlerinin arttığı

C) Kendi hâllerine bırakıldıklarında tuhaf sorular 
sorma alışkanlıklarının sona erdiği

D) Cevabını samimi biçimde merak ettikleri sorula-
rın yetişkinlerce cevaplandırılması gerektiği

E) Sorularına cevap arayışlarının gelişimleri üzerin-
de cevaplardan daha etkili olduğu

Yorum, var olan bilgilerin düşünceyle yoğrulmasın-
dan elde edilen bir sonuç olarak karşımıza çıkar.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye 
en yakındır?

A) Yorum yapabilme, bilgilerin üzerine yeni bilgiler 
eklemekle gerçekleşir.

B) Yorum yapabilen kişiler, bilgilerini düşüncenin 
ışığında değerlendirebilen kişilerdir.

C) Bağımsız ve etkili düşünce, güvenilir bilgi ve 
sağlıklı yorumla gerçekleşebilir.

D) Eski bilgileri yorumlayıp yeni bilgiler üretenler, 
geleceği şekillendirecek kişilerdir.

E) Bilgi olmadan yorum yapılabilir ama düşünce 
olmadan yorum yapılamaz.

Deneme Ek3, Soru 7

I. “Tembel hayvanlar” tüm memeliler arasında en 
yavaş hareket eden hayvanlar olarak bilinir.

II. Tembel hayvanların, dakikada en fazla 
yarım metre kadar hareket ettiği gözlenmiştir.

Yukarıdaki I. cümle ile II. cümle arasındaki ilişki 
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

A) I. cümle, II. cümledeki durumun gerçekleşmesin-
de gerekli olan ön koşulu açıklamaktadır.

B) II. cümle, I. cümledeki tespiti çürütmek amacıyla 
verilmiştir. 

C) I. cümle, II. cümledeki mecazlı ifadenin bilimsel 
tarzda ifade edilişidir. 

D) II. cümle, I. cümlede verilen bilginin zihinde 
somut bir karşılık bulmasını sağlamaktadır.

E) II. cümle, I. cümledeki bilginin bir uzman yoru-
muyla teyit edilmesine imkân vermiştir.  

I. Uyku esnasında solunum sıklığının ve kalp 
atış hızının düşmesi, vücuda pompalanan kan 
basıncını azalttığından uykudayken daha fazla 
üşürüz.

II. Özellikle iki üç aylık bebeklerde, uyurken deği-
şen vücut sıcaklığına bağlı olarak ortaya çıkan 
ani ölümler, günümüzde yaygın olarak görül-
mektedir.

Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede ifade edilen konuyla çelişen farklı bir 
durumdan söz edilmektedir.

B) I. cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir 
olumsuzluktan bahsedilmektedir.

C) I. cümledeki olgunun, çocukları neden daha 
fazla etkilediği açıklanmaktadır.

D) I. cümlede belirtilen olgunun her bireyde gerçek-
leşmediği örneklenmektedir.

E) I. cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak 
kanıtlandığı gösterilmektedir.
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• “Davranışsal ketlenme”, çocuğun yeni çevrelere 
veya yabancı insanlara karşı gösterdiği kaçınma 
davranışıdır.

• “Davranışsal ketlenme”nin, erken çocukluk 
dönemi sonrasında devam etmesinin sosyal 
kaygı bozukluklarına neden olduğu bilinmekte-
dir.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru 
bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) “Davranışsal ketlenme” olarak bilinen kaçınma 
davranışı, çocuğun erken çocukluk döneminin 
öncesinde ortaya çıkarsa yeni çevrelere veya 
yabancı insanlara karşı çocukta sosyal kaygı 
bozukluklarına neden olur.

B) Erken çocukluk dönemi sonrasında ortaya çıkan 
“davranışsal ketlenme” çocuğun yeni çevrelere 
veya yabancı insanlara karşı kaçınma davranı-
şı göstermesine neden olmakla birlikte sosyal 
kaygı bozukluklarını düzenler.

C) Yeni çevrelere veya yabancı insanlara karşı 
gösterilen kaçınma davranışlarının kaynağı oldu-
ğu düşünülen “davranışsal ketlenme” sosyal 
kaygı bozukluklarının erken çocukluk döneminde 
yaşanmasına yol açar.

D) Erken çocukluk dönemi sonrasında sürmesi 
hâlinde sosyal kaygı bozukluklarına neden olan 
“davranışsal ketlenme” çocuğun yeni çevre-
lerden veya yabancı insanlardan kaçınmasına 
yönelik bir davranıştır.

E) Yeni çevreler veya yabancı insanlar arasında 
görülen “davranışsal ketlenme” erken çocukluk 
dönemindeki çocuklarda kaygı bozukluklarından 
bağımsız bir sosyal kaçınma davranışı olarak 
bilinir.

Deneme 1213, Soru 8

I. Pek çoğumuz tekstil ürünlerinin sadece koyun 
yününden elde edildiğini düşünürüz.

II. Keçilerin ve develerin de lifleri bükülerek iplik 
hâline getirilir ve tekstil endüstrisinde kullanılır.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru 
bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Keçi ve deve liflerinden iplik üretilip tekstil sana-
yisinde kullanılmasına rağmen pek çoğumuz 
tekstil ürünlerinde yalnızca koyun yünü kullanıl-
dığını sanıyoruz.

B) Keçilerin ve develerin liflerinin iplik malzemesi 
olarak tekstil sanayisinde çok az tercih edilmesi 
nedeniyle genellikle yünün sadece koyundan 
üretildiğini düşünüyoruz.

C) Yaygın olarak yünün yalnızca koyundan üretildi-
ğini düşünsek de keçiler ve develerden elde edi-
len liflerin geçmişten bugüne tekstil ürünlerinde 
kullanıldığını biliyoruz.

D) Tekstil sanayisinde keçi ve develerden elde edi-
len yünler de kullanılmasına karşın birçoğumuz 
iplik gibi ürünlerin yalnızca koyundan üretildiğini 
zannediyoruz.

E) Birçoğumuz, keçilerin ve develerin liflerinin de 
iplik malzemesi olarak tekstil endüstrisinde kul-
lanıldığını göz ardı ediyor ve yünün yalnızca 
koyundan üretildiğine inanıyoruz.
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Deneme 1209, Soru 15

Oyuncu da olsam ben bir yazarım aslında. Evimde
                                           I                      II
masanın üzeri dosyalarla dolu. Öyle yığılmış ki üst 
üste gelip karşıma otursan beni göremezsin.  
                   III
Artık 67 yaşıma geldim ve bunların kitaba dönüşmesi
                IV
lazım. O yüzden çok çalışması gereken biriyim.
                                                              V

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangilerinde 
“-im” eki diğerlerinden farklı bir işlevdedir? 

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

 D) II ve IV E) III ve V

Oyuncular, herhangi bir rolü canlandırdığında izle-
yicilerinden gözleri önüne serilen sahneleri ciddiye
 I            II
almalarını beklerler. Kendilerinden, izledikleri
               III
karakterlerin sahipmiş gibi görünen niteliklere
gerçekten sahip olduklarına, yapmakta oldukları işin
                   IV
yol açacağı sonuçların gerçekleşeceğine ve genelde 
her şeyin göründüğü gibi olduğuna inanmaları istenir.
             V

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, 
"belirtme durumu eki" almıştır?

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

Her temmuz sıcağında güneş, bir sahil şehri olan 
ve küçücük olmasına karşın hayli meşhur olan 
Kocaeli’nin Değirmendere beldesinde bir farklı par-
lıyordu.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur?

A)  Hece düşmesi

B)  Ünlü daralması 

C)  Ünsüz düşmesi

D)  Ünsüz değişimi

E)  Ünsüz benzeşmesi

Deneme 1211, Soru 11

Tüm hayvanların vücudu dokulardan ve dokuların 
birleşmesiyle meydana gelen organlardan oluşur. 
Dokular vücudun çeşitli kısımlarını ve organlarını 
oluştururken küçücük, kıvrımlı ve karmaşık yapılara 
dönüşür. Epitel hücreler bu yapıların oluşmasında 
temel bir işleve sahiptir. Bu hücreler sıkı bir şekilde 
istiflenerek derinin, kan damarlarının ve organların 
dış tabakalarını meydana getirir.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması

B) Ünsüz benzeşmesi

C) Ünlü düşmesi

D) Ünsüz düşmesi

E) Ünlü daralması
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Deneme 1212, Soru 15

İnsanın kendini tanıması önemlidir. Bu hep 
                I                                II
söylenir ama tam olarak ne ifade ettiği çok ileriki 
                     III             IV               V
yaşlarda anlaşılır.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden han-
gileri zamir (adıl) değildir?

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

 D) III ve V E) IV ve V

Deneme 1218, Soru 18

(I) Hikâye anlatmak, dinleyene bir şey hissettirme 
sanatıdır. (II) Hikâyeler bize kim olduğumuzu da hatır-
latır. (III) Fakat hayatımıza giren akıllı telefon teknolo-
jisi, iletişim kurma şeklimizi çok değiştirdi. (IV) Artık bir 
arada geçirdiğimiz vakitler azaldı. (V) Yazarken daha 
kısa cümleler kullanıyoruz.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinin ögeleri “özne-dolaylı tümleç-nesne-yüklem” 
şeklinde sıralanmıştır? 

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

Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiy-
le iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce 
mesaja maruz bırakan yapısı, insana daha önce 
deneyimlemediği bir uyum sürecini dayatıyor.

Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıda-
kilerin hangisinde verilmiştir?

A) Özne - zarf tümleci - belirtisiz nesne - yüklem

B) Belirtisiz nesne - özne - belirtili nesne - yüklem

C) Zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - 
özne - yüklem

D) Özne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - belirtili 
nesne - yüklem

E) Belirtili nesne - zarf tümleci - özne - yüklem

Meslek gruplarının bazıları üyelerinin davranışlarından
                              I
sorumlu tutulur. Anneliğin de kimi açılardan bir meslek
grubu sayılmasına rağmen onlardan birinin kötü
                                                         II
davranışı diğerlerine duyulan saygıyı pek etkilemez.
                    III
Ancak iyi örgütlenmiş meslek gruplarının üyeleri, 
insanların gözünde birbirleriyle öyle özdeşleşmiştir ki
                                  IV
mesleği icra eden birinin tutumu tüm meslektaşların
                                                 V
itibarını etkiler.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi 
zamir değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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Deneme 1203, Soru 19

(I) Genç yaşımdan beri fotoğrafı hep sevdim. (II) On 
iki yaşımdayken annemin fotoğraf makinesini sürekli 
ödünç alırdım. (III) Sonra gidip aile ve arkadaşlarımın 
günlük yaşamlarını fotoğraflardım.  (IV) Büyürken 
bazı fotoğraf dergilerinin eve girmesi sayesinde 
basın fotoğrafçılığından da iyice haberdar oldum. 
(V) Buradaki fotoğraf ve yazılar beni hayran bırakır 
ve bana ilham verirdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  I. cümlede, edat (ilgeç) vardır.

B)  II. cümlede, zincirleme isim tamlamasına yer 
verilmiştir.

C)  III. cümle, yüklemin türüne göre fiil cümlesidir.

D)  IV. cümlede, farklı türde fiilimsiler vardır.

E)  V. cümlede, ilgi zamiri kullanılmıştır.

(I) İnsan omurgasında bulunan omurların arasın-
daki diskler, yer çekiminin etkisiyle sürekli baskı 
altındadır. (II) Uzayda diskler üzerinde böyle bir 
baskı oluşmaz. (III) Bu durum, disklerin arasının 
biraz daha açılmasına sebep olur. (IV) Sonuç ola-
rak uzayda astronotların boyunun uzadığı görülür. 
(V) Astronotların sırt ağrısı çekmelerinin nedeni 
de budur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede sıfat-fiil kullanılmıştır.

B) II. cümlede edat bulunmaktadır.

C) III. cümlede isim-fiil vardır.

D) IV. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır.

E) V. cümlede bağlaç bulunmaktadır.

Deneme 1211, Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içindeki 
sözcük türüne örnek yoktur?

A) Bu öyle bir kırılma noktasıydı ki süreç altüst oldu. 
(Zamir)

B) Veriler temel birçok bağlantıyı açıklıyor. (Sıfat)

C) Takımların birbirine denk olmadığı açıkça orta-
daydı. (Edat)

D) Trajik bir durumdan bile komik bir sahne bulup 
çıkarır. (Bağlaç)

E) Hep bir açıklama yapma gayreti içindesiniz. 
(Zarf)

Azıcık esinti olmasa insanı eritecek kadar sıcak bir
    I             II
İstanbul gününde şehrimin yağmurlarını özleyerek 
Tophane-i Amire’deki Büyük Ustalar Sergisi’ne doğru 
yol alıyorum. Rönesans’ın üç büyüğü Leonardo,
                                             III
Michelangelo ve Raphael... Nasıl olmuş da üçü
                      IV
aynı zamanda, aynı coğrafyada yetişmiş?

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşa-
ğıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak 
verilmiştir?

    I       II       III      IV   

A) Zarf Edat Sıfat Zamir

B) Sıfat  Edat  İsim  Zarf

C) Sıfat  Zarf  Zamir  Edat

D) Zarf  Bağlaç  İsim  Sıfat

E) İsim  Bağlaç  Zamir  Zarf
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Deneme 1210, Soru 14

Yeni aldığı ve çok sevdiği ayakkabısının bir teki fut-
bol oynarken yırtılan çocuk ( ) ayakkabıcıya ( ) yeni
ayakkabı bakmaya gitti. Ayakkabının üzerindeki 
fiyatı okudu. Bir an üzüldüğünü belli ederek vitrin-
den uzaklaştı. Durumu gören ayakkabıcı:
— Baktığın model sana çok yakışır ( ) denemek 
ister misin?
Çocuk başını sallayıp:
— Üzerindeki fiyata göre almam mümkün değil ki ( ) 
Zaten bir tekini alacağım.
Dükkân sahibi:
— Amma yaptın ha ( )

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, 
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sıra-
sıyla getirilmelidir?

A) (;) (,) (,) (!) (!..)

B) (,) (;) (;) (...) (.)

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

D) (,) (;) (,) (!) (.)

E) (;) (,) (;) (.) (!..)

Bazen olayları değiştirme gücümüzü unutuyoruz (  )
her şeyin bir sebebi olduğunu (  ) sonuçları değişti-
rebileceğimizi görmek zorlaşıyor (  ) Bu durumlarda 
birtakım ihtiyaçlar beliriyor ( ) cesaretlendirilme, 
anlaşıldığını hissetme ( ) Bu yüzden çevremizde 
kimlerin olduğu önemli (  )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağı-
dakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri 
sırasıyla getirilmelidir?

A)  (,) (,) (:) (;) (…) (.) 

B)  (;) (;) (.) (:) (.) (…) 

C)  (,) (;) (:) (;) (…) (…) 

D)  (;) (,) (.) (:) (…) (.) 

E)  (,) (,) (.) (:) (.) (…)  

4. Soru Modülü TMS, Sayfa 17, Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların 
yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

A) YÖK’ün kararıyla bazı bölümlere puan şartı 
getirildi.

B) TÜBİTAK’taki araştırmanın sonucu açıklandı.

C) TDK’nın sözlük çalışmalarına yenisini eklemesini 
bekliyoruz.

D) Yrd. Doç. Dr. Asiye Gök ile görüşmek istedim.

E) Bu ilacın 25 mg olanını istedi.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin oku-
nuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynak-
lanan yazım yanlışı vardır?

A) Doktora araştırmasını TÜBİTAK’ın bursuyla 
yürütmüştü.

B) Saat 16.30’da başlayan maç TRT’den naklen 
yayınlanıyordu.

C) Öğrenciliği zamanında Zonguldak’ın Ereğli ilçe-
sindeki KYK’da kalmıştı.

D) Kulüplerin 5. olağan toplantısı TFF’nin tesislerin-
de gerçekleştirildi.

E) Bir yaz günü saat 19.00’da TBMM’nin önünde 
buluşup yola çıkmışlardı.
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Deneme 1216, Soru 25

(I) Max Weber, meşhur Protestan Ahlakı ve 
Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde Protestan ahlak 
anlayışının kapitalizmin doğuşunda oynadığı rolü 
ortaya koymaya çalışmıştır. (II) Weber’in iktisadi 
zihniyetle dinî inançlar arasında kurduğu bu ilişki 
hâlâ ilgiyle takip edilmektedir. (III) Siyaset alanında 
Weber, çağdaş siyaset biliminin temel konularından 
olan iktidar, egemenlik, otorite ve meşruiyet gibi 
olgularla ilgilenmiş, bürokrasi ve siyaset arasında-
ki ilişkilere dikkat çekmiştir. (IV) Siyasal iktidarın 
meşruluğunun temellerini bir model çerçevesinde 
açıklamaya çalışmıştır. (V) Ona göre siyaset kişinin 
diğer kişiler üzerinde egemenlik kurmasıdır. (VI) Söz 
konusu egemenlik farklı olabilmekte ve meşrulaştırı-
lırken farklı argümanlara dayanabilmektedir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle 
başlar?

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

(I) Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların 
üretim sürecine tekrar dâhil edilmesine geri dönü-
şüm denir. (II) Atıklar geri dönüşüm sürecinde 
çeşitli fiziksel, kimyasal işlemlerden geçirilerek ikin-
cil ham maddeye dönüştürülür. (III) Geri dönüşüm 
ihtiyacının başlamasında savaşlar nedeniyle ortaya 
çıkan kaynak sıkıntıları etkili olmuştur. (IV) Büyük 
devletler, İkinci Dünya Savaşı sırasında geri dönü-
şümle ilgili kampanyalar başlatmışlardır. (V) Bu 
kampanyalarda vatandaşlar özellikle metal ve fiber 
maddeleri toplama konusunda teşvik edilmişlerdir. 
(VI) Hatta bu durum yurtseverlik anlayışında önemli 
bir yer edinmiştir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle 
başlar?

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

Deneme 1214, Soru 21

Sinema - edebiyat ilişkisini tiyatronun edebiyatla 
ilişkisi gibi düşünmek doğru olmaz bence. Çünkü 
sözün, hele yazının varoluşundan beri süregelen bir 
geçmişi var edebiyatın. Tiyatro da en az üç bin yıllık 
geçmişe sahip. Sinema ise daha dünkü çocuk, üç 
yüz yıllık geçmişi ya var ya yok. Sinema - edebiyat 
ilişkisinin geçmişi de öyle. Tiyatro ile edebiyat, bir-
birini besliyor, geliştiriyor. Sinema ise asalak biraz, 
edebiyatın sırtından inmiyor, ona bir şey vermiyor 
ama ondan çok şey alıyor.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki belirlemelerin 
hangisi yanlıştır?

A) Benzerlikten yararlanılmıştır.

B) Karşılaştırma yapılmıştır.

C) Kişisel görüş belirtilmiştir.

D) Bir görüşün gerekçesi verilmiştir.

E) Bir kavramın tanımı verilmiştir.

Bir noktadan sonra, hayal ettiğim bu dünya benim 
elimden çıkar ve kafamın içinde yaşadığım şehir-
den daha gerçek olur. O zaman bütün insanlar 
ve sokaklar, eşyalar ve binalar sanki hep birlikte 
aralarında konuşmaya, benim önceden hissedeme-
diğim ilişkiler kurmaya; sanki benim hayalimde ve 
kitaplarımda değil kendi kendilerine yaşamaya baş-
larlar. İğneyle kuyu kazar gibi sabırla hayal ederek 
kurduğum bu âlem, bana o zaman her şeyden daha 
gerçekmiş gibi gelir.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Kişileştirmeye yer verilmiştir.

B) Birinci kişili anlatım kullanılmıştır.

C) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.

D) Benzetme yapılmıştır.

E) Örneklemeye başvurulmuştur.
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Deneme 1216, Soru 22

(I) Mutluluktan havalara uçmak, acının dehlizlerinde 
kaybolmak... (II) İkisi de âşıklara uzak durumlar 
değil. (III) Peki ne oluyor, beynimizde neler yaşanı-
yor da bir duygu bizi böylesine zıt iki uca savurabili-
yor, normal hâlimizden bambaşka bir hâle sokuyor?  
(IV) Antropolog ve sinir bilimcilerin de en önem-
li araştırma alanlarından biri hâline geldi aşk.  
(V) Bu değişimlerin şifreleri sinir bilim araştırmaları 
sayesinde yavaş yavaş çözülüyor. (VI) Ama yine de 
unutmamak gerek; insan, biyolojinin açıklayabilece-
ğinden daha fazla bir varlık.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
si düşüncenin akışını bozmaktadır? 

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

(I) Geçmişten bugüne uçaklara yıldırımlar kadar 
türbülanslar da ciddi hasarlar verir. (II) Uçaklar 
genellikle tırmanır veya alçalırken yıldırım çarpma-
sına maruz kalırlar. (III) Yıldırım ilk olarak uçağın 
burun veya kanat ucu gibi sivri bir kısmına temas 
eder. (IV) Temasın gerçekleştiği noktada havadaki 
moleküllerin iyonlaşması nedeniyle oluşan bir parla-
ma görülür. (V) Ardından elektrik yüklü parçacıklar 
iletken dış yüzey boyunca ilerler ve uçağın bütün-
lüğüne zarar vermeden kuyruk gibi bir başka sivri 
kısmından gökyüzüne dağılır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
si düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

Deneme 1216, Soru 31

---- Bunlar arasında yüksekliği 150 metreye ulaşan 
piramitler, boyları 30 metreyi aşan dikili taşlar yer 
alır. Piramitlerin çoğu Eski Krallık Dönemi’nden 
(MÖ 2686 - 2181) kalan, Orta Krallık Dönemi’ne 
(MÖ 2134 - 1690) kadar firavunların mezarı için inşa 
edilmiş olanlardır.

Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mısır piramitlerinde kullanılan taşlar, taş ocakla-
rından çıkarılmaktaydı.

B) Eski Mısırlılardan günümüze kalan, mimarlık 
alanındaki eserler dikkat çekicidir.

C) Mısır tarihi incelendiğinde Mısırlıların, piramitleri 
yaparken olağanüstü yöntemler kullanmadıkları 
ortaya konmuştur.

D) Piramitlerin yapımında kullanılan insan gücü 
büyük ölçüde kölelerdi.

E) Mısır’daki piramitlerin nasıl yapıldığına ilişkin 
bazı temel varsayımlar vardır.

----. Bütün yapıtlar kendilerinden önceki yapıtlarla 
yapılmış bir konuşmanın izlerini taşır. Dostoyevski 
İnsancıklar'da Gogol'la tartışır. Kafka, Dönüşüm’de 
Dostoyevski'nin elli yıl önce sorduğu soruyu, "İnsan 
mıyım, yoksa böcek mi?" sorusuyla cevaplar. Oğuz 
Atay romanlarını yaralı Don Kişotların, yeraltında 
yaşayanların, hamam böcekleri ve metamorfozların 
yankılandığı bir vadide yazar.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hiçbir yapıt boşluğa doğmaz; akan nehre sonra-
dan eklenir

B) Hemen her anlatı çoktan kabul edilmiş doğrula-
rın üzerinde yükselir

C) Her yazar kendinden önce düğümlenmiş metin-
lerin ilmeğini çözer

D) Her yapıt, olay örgüsü açısından biricik olma 
idealiyle yola çıkar

E) Edebî yapıtlar, yazarının iç hesaplaşmalarının 
yansıdığı bir aynadır
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Deneme 1211, Soru 26

Stephen Fears'ın 2006 yapımı etkileyici filmi Kraliçe, 
Prens Charles’tan boşandıktan sonra tüm İngiliz 
aristokrasisine sırtını dönen Prenses Diana’nın 
ölümünü anlatıyor. Filmin esas odağı, Prenses 
Diana’nın şaibeli bir trafik kazasında hayatını kay-
betmesinden hemen sonra kraliyet ailesinde yaşa-
nanlar. Pek çok yazılı ve görsel malzemeyle des-
teklenen bir belgesel gibi çekilmesine rağmen film, 
senaryosu fazlasıyla içeriden yazıldığı gerekçesiyle 
eleştirilmiştir. Bununla birlikte film, tipik İngiliz miza-
hı ile bu mizahla atbaşı giden hüzün duygusunu her 
karesinde birleştirmeyi başarmıştır.
Bu parçada söz edilen filmin senaryosunun 
eleştirilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prenses Diana’nın özel hayatıyla ilgili sırlara yer 

vermesi
B) Üzücü bir olayı sinemaya aktarırken mizahi öge-

ler kullanması
C) Olayları daha çok kraliyet ailesinin bakış açısıyla 

sunması
D) Hayatını belgeselleştirerek Prenses Diana’yı 

idolleştirmesi
E) İçeriğinin kazanın hemen ertesinde olanlarla 

sınırlı kalması

Kendini tanımla derlerse şöyle söylerim: Ben, biraz 
anam babam, kardeşlerim, bir ölçüde de dostları-
mım. İnsan bir adadır diyenler var. Bence insanlar 
birer ada değil, yarımadacıklardır olsa olsa. Hiçbir 
insan tek başına bir şey değildir. Ancak sevdiği, 
anlaştığı insanlarla birlikte olunca onların düşünce 
ve duygularını paylaştıkça vardır.

Bu sözleri söyleyen kişinin karşı çıktığı durum 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın varoluşunu çevresindeki insanlardan 
bağımsız kabul etmek

B) Kişinin tek başına başaramayacağı şeyleri aile-
siyle yapabileceğini savunmak

C) Toplumdan kendini soyutlayan insanların mut-
suz olacağına inanmak

D) Çevre ve insan ilişkilerinde ailenin önemli oldu-
ğunu vurgulamak

E) Bireyin çevresine karşı sorumluluklarını bilmesini 
istemek

Deneme 1219, Soru 27

Başarılı taklitçiler, kopyaladıkları eserlere kendi 
tarzlarını koyarlar, kendi dokunuşlarını ve söyleyiş-
lerini... Öyle ki dünya klasiklerini bile taklit ederler. 
Romanların, hikâyelerin, oyunların birçoğunun bir-
birinin aynısı gibi olması bundandır. “Sefiller”den 
sonra ona benzeyen birçok eser yazıldı ama birço-
ğu Hugo gibi nefes veremedi esere. Yalnızca dâhi 
taklitçiler, kendi damgasını vurmayı bilenler, yazın 
dünyasında yerini almayı başardı.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Sanatçıyı başarıya ulaştıran taklittir.

B) Başarılı sanatçılar, hiçbir eserden etkilenmeyen 
kişilerdir.

C) Sanatçı taklitle işe başlasa bile özgün olmayı 
başarabildiğinde edebiyatta kendisini ispatlamış 
olur.

D) Sanatçıyı özgünlükten uzaklaştıran taklitler onun 
gelişim sürecinde önemlidir.

E) Ancak tarihle ilişkisini sürdüren sanatçılar 
yarınlara seslenebilir.

Günümüzde, hizmet sektöründen iş dünyasına, 
çocuk yetiştirmeden sanat üretimine kadar her alan-
da tatmine, sorunsuz biçimde varabilme yollarının 
arayışı içindeyiz. Everest’e tırmananlar, maraton 
koşanlar, yoğun ve disiplinli bir çalışmanın sonunda 
alanlarında ustalaşanlar ise yolun sonunda his-
settikleri mutluluk kadar, yol boyunca yaşadıkları 
belirsizliklerden ve aştıkları engellerden de coşkuyla 
söz ederler. Belki de ilk bakışta çelişkili gibi görünen 
bu durum, çoğu zaman gayet iyi giden bir işte veya 
ilişkide, farkında olmadan pürüzler yaratmamızı 
açıklayabilir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Sonucu değerli kılan, süreç içindeki öngörüleme-

yen güçlüklerin üstesinden gelmektir.
B) İsteklere kolayca ve fazla emek harcamadan 

ulaşmak, mutluluğun ön koşuludur.
C) Bilinç dışı dürtülerle, ortada sebep yokken sorun 

çıkarmak, başarıyı tetikler.
D) Sonuç kadar sürece odaklanarak engelleri 

aşmak da doyuma ulaşmada önemlidir.
E) Çeşitli düzeylerde güçlüklerle mücadele etmek, 

sorun çözme gücünü artırır.
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Yazı, çoğu zaman içimizde taşıdığımız olağanüstü 
duygu ve düşüncelerin soluk ve eksik yansımasın-
dan başka bir şey değildir. Bu yansıma, karmaşık 
ve çok katmanlı bir bütünden kopup gelen parçacık-
lardır. Yazının meselesi, yazarın esinlendiği o kar-
maşık ve çok katmanlı bütün, orada öylece durur. 
Ancak yazarın çaresizliği bu bütünden sadece bir 
parçayla yetinmek zorunda olmaktır.

Bu parçaya göre yazarın çaresizliği aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Coşkuyla yazıya döktüğü deneyimlerinin pek az 
kişi tarafından takdir görmesi

B) Herkese hitap etmeyi başardığında bile yazdık-
larının kalıcılıktan yoksun olması

C) Yaşantı ve deneyimlerinin ancak sınırlı bir bölü-
münü yazdıklarına aktarabilmesi

D) Yapıtın anlamının ve değerinin, kendisi kadar 
okurlarına da bağlı olması

E) Anlatabileceklerini kısıtlayan sansür ve dış kont-
rol mekanizmalarının olması

Deneme 1218, Soru 34

Daha sağlıklıyız, sayısız imkâna sahibiz ve daha 
iyi eğitim alıyoruz. Ancak diğer temel insani gerek-
liliklerden yoksunuz. İstikrarlı ilişkiler, toplum bilinci, 
güven duygusu, yetişkinliğe ve iş hayatına sağlıklı 
bir geçiş bunlardan sadece birkaçı… Büyükanne 
ve büyükbabalarımız televizyonsuz yaşadı ancak 
yalnız değillerdi. Terörist saldırısı ihtimalinden kork-
muyorlardı ve Princeton’a en kestirme yoldan git-
mek konusunda takıntılı değillerdi. David Myers, 
“The American Paradox (Amerikan Çelişkisi)” adlı 
kitabında Amerika’yı her türlü imkânın bulunduğu, 
ancak kişilerin kendini daha kötü hissettikleri bir ülke 
olarak  tanımlamış. Teknoloji ve maddi şeyler hayatı 
kolaylaştırabilir ancak mutluluk vermez.

Bu sözlerin sahibine göre günümüz insanının 
temel problemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sahip olduğu imkânları değerlendirmeyi becere-
memesi

B) Maddi imkânlarına rağmen öncelikli insani 
ihtiyaçlarını karşılayamaması

C) Korku ve güvensizlik hisleriyle baş etmek için 
makul bir yöntem bulamaması

D) Sağlıklı ve eğitimli olmasına rağmen hayal 
ettiklerine ulaşamaması

E) Televizyon saplantısı sebebiyle kendini yalnız 
hissetmesi
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Deneme 1207, Soru 31

Yaşam; yatmak, kalkmak, yemek, uyumak gibi 
eylemler dizisinden ibarettir. Bu durum hem insanlar 
hem hayvanlar için geçerlidir. Peki, insanoğlunu 
hayvanlardan ayıran şey nedir o zaman? Bu soruya 
günümüze kadar farklı farklı birçok cevap verildi. 
Bu cevaplardan kimi nesnel verilere dayandırıldı 
kimi de öznelliğini korudu. Ama şu bir gerçek ki 
insanoğlu, düşünebildiği ve düşündüklerini yaşam-
da uygulayabildiği ölçüde hayvandan ayrılır kanısı 
hiç değişmedi. Çünkü hayvanlar yaşamlarındaki 
eylemleri içgüdüyle yaparken insanoğlu neredeyse 
her eylemini düşünerek yapar.

Bu parçada asıl anlatılmak  istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Hayvanların ve insanların içgüdüleri vardır ve 
yaşamdaki birçok eylem bu içgüdülerle gerçek-
leştirilir.

B) Hayvanlarla insanların eylemleri arasında bir 
benzerlik olsa da insanoğlu yaşamında aklını 
kullandığı için hayvanlardan ayrılır. 

C) Tüm canlılarda görünen ortak eylemler, yaşama-
nın temel koşuludur; bunlar olmadan canlıların, 
yaşamını idame ettirmesi zordur.

D) İnsanoğlu, içgüdüleriyle değil aklıyla hareket 
eder; bu nedenle yaşamın zorluklarıyla mücade-
le etmede hayvanlardan daha iyidir.

E) İnsanların düşünce evreninin geniş olması, 
onları diğer canlılardan ayırdığı gibi yaşam 
denilen bu zorlu süreci daha medeni ve kolay 
yaşamasını sağlamaktadır.

Coğrafi keşiflerle birlikte gerçekleşen sömürgecilik 
faaliyetleri sırasında İspanyolları, yerliler karşısında 
farklı ve üstün kılan özelliklerden biri de, şövalye 
romanlarına tutkulu yaklaşımlarıdır. Bu romanlar, 
gerek yeni kıtaya çok uygun düşen büyülü ve efsa-
nevi nitelikleriyle gerekse ölümüne savaş ve buna 
bağlı bir şeref anlayışına yaptıkları göndermelerle, 
sömürgeci mantığı etkilemiş ve beslemiştir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Şövalye romanlarında, ölümüne savaşmanın 
şerefli bir davranış olarak yüceltildiği

B) Şövalye romanlarının sömüren-sömürülen ilişki-
sinin uzağında okunması gerektiği

C) Sömürgecilik faaliyetlerinin şövalye romanlarının 
içeriğini belirlediği

D) Sömürülen toplumların gizemli ritüellerinin şöval-
ye romanlarında karşılık bulduğu

E) Sömürgeci kimliğin inşasında şövalye romanları-
nın pay sahibi olduğu
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Her yıl, milyonlarca ton plastik üretiliyor. Diğer 
yandan da plastik su şişeleri gibi geri dönüşümü 
sağlanamayan büyük miktarda atığın denizleri dol-
durmaması için çözüm arayışı sürüyor. Bu çözüm-
lerden en umut verici olanı atıkları veya plastikleri 
parçalayan organizmalar. Ancak daha basit çözüm-
ler de var. Yakın zamanda bir araştırmacı, plasti-
ğin aksine kalıcı olmayan ve kullanıldıktan sonra 
biyolojik olarak parçalanabilen bir malzemeden şişe 
üretme fikrini ortaya attı.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Biyolojik olarak parçalanabilen şişe, şimdilik 
tasarım aşamasında olan sonuç odaklı çalışma-
lardan biridir.

B) Geri dönüşüm sorununun ortadan kaldırılmasın-
da parçalanabilen şişe fikriyle önemli bir adım 
atılmış oldu.

C) Plastiğin yerine alternatif malzeme üretme fik-
rinin ortaya atılması, kısa vadede bir çözüm 
olarak görünmüyor.

D) Geri dönüşümü sağlanamayan plastik ve benze-
ri maddeler doğal hayata kalıcı hasarlar vermek-
tedir.

E) Plastiğin doğada dönüşüme uğramaması, iler-
leyen zamanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol 
açacaktır.

Gelecek nesillerin ihyası (diriltme, canlandırma), 
bana gerçekleşmesi oldukça zor bir ideal gibi 
görünüyor. Modern insanın içini fakirleştirici tüketim 
kültürü karşısında derinlikli, nitelikli çabaların çok az 
karşılık bulacağı açık. Bir kültür havzası oluşturul-
madan her ne yapılsa akamete uğrayan (sonuçsuz 
kalan) bir çaba olmaya mahkûm. Kültür Bakanlığının 
böyle bir gündemi var mıdır, bilmiyorum ama birkaç 
gayretkeş insanın vardır muhtemelen.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Gayretkeş insanların da gelecek nesiller adına 
yaptıkları çalışmalar sonuçsuz kalmaktadır.

B) İnsanın, bilinçli, kültürel bir programa dayanma-
dan yetiştirilmesi zordur.

C) Tüketim kültürünün benimsenmesini engellemek 
üzere resmî faaliyetler vardır.

D) Bir kültür havzası oluşturmak, Kültür Bakanlığının 
temel görevidir.

E) Modern insanın kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik nitelikli çabalar sonuç vermeye 
başlamıştır.

Deneme 1209, Soru 35
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Deneme 1215, Soru 39

• Suçluluk duygusu oluşturan bazı şiddetli istek-
leri baskılamak zordur. Bu istekler kişide stres 
oluşturur. Kişi, böyle bir durumda bazen karşıt 
tepkiler geliştirerek stresli ruh hâlini yatıştırır.

• Birey bazen herhangi bir sorumluluğunu kişisel 
yetersizliğinden dolayı yerine getiremeyebilir. 
Böyle bir durumda üzerinde baskı ve huzursuz-
luk hisseder. Bu hislere karşılık bazen kısmen 
hak verilebilen, çoğunlukla akla uygun ancak 
tamamen doğru olmayan nedenler öne sürerek 
kendini rahatlatır.

Bu iki parçadan hareketle ulaşılan sonuç aşağı-
dakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

A) Bireyden bireye değişen benlik algısı, kültürel 
ortamdan ve inançlardan etkilenir.

B) Bireyde engellenme ve çatışmaların oluşturduğu 
psikolojik durum, bazı savunmacı yöntemlerle 
hafifletilir.

C) Bireyin olgunlaşma yönünde attığı adımlar onu 
sıradan bir bilinç düzeyinden benliğin yaratıcı 
bilincine taşır.

D) Yaşadıklarından memnun olmayan bir birey, 
yeni bir kimlik edinmek için tüketici kişiliğini orta-
ya koyabilir.

E) Kendisinden beklenenleri karşılayamamak, 
bireyde değer karmaşası, öz saygının yitimi gibi 
durumlar ortaya çıkarabilir.

• Zaman zaman televizyonlarda toplu balina ölüm-
lerine ilişkin haberler, karaya vurmuş balina 
görüntüleriyle karşımıza çıkar. Araştırmalar bu 
ölümlere okyanusların endüstriyel ve kimyasal 
atıklarla kirletilmesi, suların bulanıklaşması ve 
yanlış avlanmalar gibi etkenlerin sebep olduğu-
nu gösterir.

• Balinalar, okyanusta yüzerken kafalarının ön 
kısmından gönderilen elektromanyetik dalga-
larla yönlerini bulurlar. Bu özelliklerinden hem 
bulanık sularda yüzerken hem de göç ederken 
yararlanırlar. Ancak zaman zaman dünyanın 
manyetik alanının değişmesi ya da balinalardaki 
yön bulma sisteminin hastalık sonucu bozulması 
nedeniyle yönlerini tayin etmekte sorun yaşarlar 
ve karaya vururlar.

Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini 
göstermektedirler.

B) İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu 
vurgulamaktadırlar.

C) Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele 
almaktadırlar.

D) Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı 
örnekler sunmaktadırlar.

E) Farklı üsluplar kullansalar da konuyu benzer 
nedenlerle açıklamaktadırlar.
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Deneme 1214, Soru 27

Kurmaca hep yanı başımda duruyor lakin gerçeğin 
ortasındayım. Yazdıklarımın baştan sona “gerçeğin 
yeniden icat edildiği” kurmacalar olduğunu söyle-
yebilirim. 

Böyle söyleyen bir yazardan aşağıdakilerin han-
gisi beklenmez?

A) Yaşadıklarını hiçbir ekleme ve çıkarma yapma-
dan aktarması

B) Günlük hayattaki bir sözünü eserine alırken onu 
estetik açıdan biçimlendirmesi

C) Anlattıklarında gerçek yaşamdan kesitlere yer 
vermesi

D) Anlattığı olaylara kendi tasarladığı bölümler ekle-
mesi

E) Olayları bir esere yansıtırken yaşanmış olanla 
tasarlanmış olanı dengelemesi

Pek çok kavramı toparlarken dağıtıyoruz ister iste-
mez. Ama aşk konusunda bu tür tanımlara kalkışın-
ca işler daha bir sarpa sarıyor. Öyle ki "günümüzde 
aşk" deyince gülmek geliyor içimizden. Neden? 
Galiba yıllar yılı "tek tip" bir aşk düşündüğümüzden. 
Aşkın mekânını, zamanını, onu yaşayanların sınıf-
sal özelliklerini hesaba katmadan "aşk"ı yücelttiği-
mizden. Eski Yunan'da aşk, Orta Çağ'da aşk, Haliç 
Kıyısı'nda aşk, Boğaz mehtabında aşk, kotrada aşk, 
grevde aşk... Bu ilişkiler aynı aşkta birleştirilebilir 
mi? İlişkiyi yaşayanların beklentileri de aşkı biçim-
lendirmez mi?
Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini 
söylemesi beklenemez?
A) Aşk, bireysel ve toplumsal yaşanmışlıklardan 

soyutlanamaz bir olgudur.
B) Modern insan aşka yönelik tek tip bir bakış açısı-

na sahiptir.
C) Her dönem ve mekân kendine özgü, bağımsız 

bir aşk algısı yaratır.
D) Aşkı sürdürülebilir kılmanın yolu, onu idealize 

etmekten geçer.
E) Aşk, tek bir değişkene indirgenerek tanımlanabi-

lecek bir kavram değildir.
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Deneme 1217, Soru 29

Japon edebiyatı dendiğinde sıralamanın en başla-
rında saydığımız Haruki Murakami, gerçekçi dün-
yayı alıp hayal dünyasına karıştırarak bize çağdaş 
masallar sunan bir postmodern anlatı dehasıdır. 
Geleneğine bağlı yazmadığı ve hatta Japon gelene-
ğini “çok sıkıcı ve yapışkan” olarak betimlediği için 
eleştirmenler tarafından sertçe eleştirilir ve “Japon 
yazar” olarak kabul edilmez. “Otuz beş yıldır yazıyo-
rum; hiç kuğu olamadım, beni çirkin ördek yavrusu 
olarak görüyorlar ve hâlâ sevmiyorlar.” der. Dünya 
edebiyatında kendisine yer edinmiş olan Murakami, 
gelecek nesillere büyük bir külliyat bırakmayı hedef-
lemektedir. On üç romanı, onlarca kısa hikâyesi, 
denemelerinin yanı sıra Salinger, Fitzgerald gibi 
yazarları Japoncaya çevirmesiyle de ünlüdür.

Bu parçada “Haruki Murakami”yle ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Japon geleneğine bağlı olma sebeplerinden

B) İlgi duyduğu edebî geleneklerden

C) Japon edebiyatındaki yerinden 

D) Bir eleştiri yazarı olarak takındığı tavırdan

E) Şiire bakışından

1928-1992 yılları arasında yaşayan Philip K. Dick, 
bilim kurgu edebiyatının en beğenilen yazarlarından 
biridir. İlk hikâye ve romanlarından başlayarak tüm 
eserlerinde, gerçeklik ve insanı insan yapan özellik-
leri birbirine bağlı iki tema olarak ele alır. Bu tema-
ları başarıyla işlediği eserlerinden biri, 1968 yılında 
kaleme aldığı Androidler Elektrikli Koyun Düşler 
mi? adlı romanıdır. Romanın ana karakteri Rick 
Deckard, Mars’tan kaçan altı androidi yakalamakla 
görevlidir. Ancak bu görevi sırasında, insanla robot 
arasındaki sınırın hiç de kesin olmadığını görür. 
Böylece eser bir yandan insan benzeri robotlar ile 
gerçek insanlar arasındaki farkı sorgularken diğer 
yandan gerçeklik algısı üzerine düşündürmektedir. 
Dick’in bu romanı, tüm zamanların en iyi bilim kurgu 
filmlerinden biri olarak kabul edilen Bıçak Sırtı filmi-
ne de kaynaklık etmiştir.

Bu parçada Philip K. Dick ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Belirli bir alandaki çalışmalarının takdir edildiği

B) Farklı türdeki eserlerinde benzer konular üzerin-
de durduğu

C) Eserlerinin edebiyat dünyası dışında da ilgi gör-
düğü

D) Gerçeğin ne kadar gerçek olduğu konusunu 
sorguladığı

E) Romanlarında belirli bir karakterin maceralarını 
anlattığı
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Deneme 1208, Soru 37

Verilen bir konu üzerinde düşünüp aklımıza gelenle-
ri toparladıktan sonra, anlatacaklarımızı iyi bir sıra-
ya koyarak yazmamız gerekir. Konuşmalarda çoğu 
kez görüldüğü gibi “olmuş bir şeyi” anlatan kişi, olay 
sırasını bozup karıştırdığı zaman olayları sırasıyla 
söylemeye davet edilir; ondan anlattıklarında eksik 
bir taraf bırakmaması istenir. Yazıda da böyle bir 
sıranın bulunması işte bu yüzden önemlidir. Yazıda 
anlatılanların herkes tarafından anlaşılması gerekir. 
Anlaşılmadığında o yazının, cazibesini kaybedece-
ğinin bilinmesi gerekir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşı-
lamaz?

A) İyi bir metinde uyulması gereken bazı kuralların 
olduğuna

B) İyi bir yazı ile iyi bir konuşma arasında benzerlik-
lerin olduğuna

C) Anlaşılmayan bir metnin, okur tarafından ilgi 
görmeyeceğine

D) İyi bir metin yazabilmek için yazarların uzun bir 
eğitim sürecinden geçmesi gerektiğine

E) Bir metinde anlatılanların, belli bir sıraya göre 
anlaşılır bir biçimde verilmesi gerektiğine

Psikolojide "hatırlama efekti" olarak adlandırılan 
daha eski anıların geri dönüşü, tam bir muammadır. 
Anıların en eski olandan başlayarak hatırlanması, 
"unutmanın ilk temel yasası" ile tezatlık göstermek-
tedir. Bu yasaya göre bir olayın üzerinden ne kadar 
uzun zaman geçmişse olayın hatırlanma ihtimali 
de o kadar azdır. Ancak hatırlama efektinde durum 
tam tersidir. Kişi, yaşı ilerledikçe daha eski anıla-
rını hatırlar. Bu anıların ortaya çıkması için neden 
ihtiyarlığı beklediği ise bilimin araştırdığı başka 
bir muammadır. Kırklarında, ellilerindeki insanla-
rın da bunları kolaylıkla anımsamaları gerekmez 
mi? Neden bu anılar, bellek gerçekten yaşlanınca 
gösteriyor kendini? Sanki bunca yıl boyunca yayın 
yasağı varmış da yasağın kalkması için belli bir süre 
geçmesi gerekiyormuş gibi...

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Hatırlama efektinde, anılar genellikle en eski 
olandan daha yeni olana doğru hatırlanır.

B) Unutmanın ilk temel yasasına göre üzerinden 
uzun zaman geçen olayların hatırlanması zor-
dur.

C) Eski anıların bellek yaşlandıktan sonra hatırlan-
ması, bilimsel açıdan bir merak konusudur.

D) Bellekte yer alan ilk anıların bellek yaşlanmadan 
ortaya çıkması, dış etkenlere bağlıdır.

E) Hatırlama efektinin ortaya çıkması ancak ihtiyar-
lıkta, belleğin yaşlanmasıyla mümkündür.
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Deneme 1216, Soru 34

Bu memleketin insanıdır Kemal Tahir. Memleketin 
geçmişine ve geleceğine dair kafa yormuş, mesai  
harcamıştır. Koşulsuz kabulün getireceği rahatlığa 
değil, karanlıkta kalan gerçeklerin aydınlanması 
yolundaki çileye talip olmuştur. İşitilmek istenme-
yenleri söylediği için ya lince uğramış ya da gör-
mezden gelinmiştir. Batı maşasıyla memleketin kal-
bindeki yangını körükleyenlere Anadolu’dan esaslı 
bir duruştur Kemal Tahir.

Bu parçadan yola çıkılarak Kemal Tahir’le ilgili 
aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Gerçeklerin ortaya çıkarılması yolunda mücade-
le vermiştir.

B) Söylediklerinden dolayı bazı çevrelerce dışlan-
mıştır.

C) Ülkesiyle ilgili art niyetli tutumların karşısında yer 
almıştır.

D) Kendisini, insanın içindeki cevheri ortaya çıkar-
maya adamıştır.

E) Memleketine sahip çıkmak için rahatlıktan 
vazgeçmiştir.

Günümüzde büyük miktarda veri üretilerek bun-
lar sürekli depolanıyor. Dijital verilerin saklandığı 
diskler "sunucu parkı" adı verilen devasa tesislerde 
tutuluyor. Bu bilgilerin korunması içinse ciddi bir 
kaynak harcanması gerekiyor. Bilim insanları çevre 
dostu olmayan bu veri saklama yöntemine yeşil bir 
alternatif sunuyor: Bitkileri biyolojik bir sabit disk 
olarak kullanmak! Tüm bilgileri bitkilerin DNA’sının 
içinde ikili kod olarak saklayabilmemize olanak tanı-
yan bu yöntem sayesinde kütüphaneler dolusu bilgi, 
tek bir ağaca aktarılabilecek. Bu buluş, geliştirilme-
ye muhtaç olsa da aile fotoğrafımızı en sevdiğimiz 
kaktüsün içinde saklayabilecek veya bahçemizdeki 
ağaçtan müzik dinleyebilecek olma ihtimali gerçek-
ten heyecan verici!

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) DNA’larda genetik bilgilerin yanı sıra farklı verile-
rin de depolanması mümkün görülmektedir.

B) Veriler arttıkça bunların saklanması için gerekli 
olan alanların da artması beklenmektedir.

C) Ağaçlarda bilgi saklanmasına yönelik çalışmala-
rın geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

D) Yeni bilgilerin üretilmesi, bunların depolanma 
sorununu da beraberinde getirmektedir.

E) Kolay ulaşılabilirliği nedeniyle verilerin dijital 
ortamda saklanması tercih edilmektedir.
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Deneme 1214, Soru 36

Öznel olmak kendi içine kapanmak, düşünceye dal-
mak, herkesten ve her şeyden ayrı olmak değildir. 
Aksine dışa doğru, başkalarına doğru bir çeşit yöne-
liştir. Bu yönelişledir ki benim dışımdakilere "benim-
dir" diyebilirim. Ancak gerçekten yaşadığım, içinde 
kendimi gördüğüm, bağlandığım bir şey benimdir. 
Çünkü beni benden başka olanla birleştiren bağı 
yalnız ben yaratabilirim.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının 
düşüncesini destekleyen bir örnek değildir?

A) İçerisinde bulunmadığım bir ordunun elde ettiği 
bir zaferle sevinebilirim yeter ki o, kendi fetihleri-
min bir basamağı olsun.

B) İnşa aşamasında hiçbir emeğimin olmadığı bir 
eve sahip olabilirim yeter ki o, içinde oturduğum 
bir ev olsun.

C) Himalaya’nın doruğuna tırmanan adamın yaşa-
dığı serüven ile böbürlenebilirim yeter ki o, kendi 
başarısını kanıtlamış olsun.

D) Şurada duran kimsenin sahiplenmediği toprak 
benim olabilir yeter ki o, ellerimle işlediğim bir 
toprak olsun.

E) Bir ülkenin uğradığı bozgunu iliklerimde duya-
bilirim yeter ki o, aramda bağlantılar kurduğum 
ülkede yaşanmış olsun.

Doğal bir tedavi türü olan osteopati, insan vücudunu 
birbirleri ile ilişkili bölümlerden oluşan kompleks 
bir birim, birleşik bir organizma olarak kabul eder. 
Vücudun bir bölümündeki rahatsızlık bütün vücudu 
etkilediği için osteopati, hastalığı tedavi yaklaşımın-
da insanı bütün olarak ele alır. Buna göre organlar 
birbirinden bağımsız biçimde tedavi edilmemelidir.

Bu parçaya göre Osteopat Ali Bey, osteopati-
nin dayanağını örneklendirmek için aşağıdaki 
numaralanmış cümlelerden hangilerini kulla-
nabilir? 

 I.   Belli gıdalara karşı midedeki duyarlılık ya da 
bağırsak florasının bozulması, migreni tetikler. 

 II.  Mide sinirlerinin ense ve sırttan geçmesine 
bağlı olarak bu bölgelerde yaşanan sıkıntılar 
hazımsızlığa yol açar. 

 III. Sağlıksız yiyeceklerde bulunan bakteri ve 
parazitler kişide gıda zehirlenmesine sebep olur. 

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

 D) I ve II E) II ve III
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Gazeteci:
 --I--  

Sporcu:
– Tabii sıra dışı bir durum. Ancak ben dağları sevi-
yor ve oralarda olmak istiyordum. Dağcılık yapma iste-
ğim, ilk kez benim gibi bir görme engelli ile karşılaşan, 
dağcılık kolundaki arkadaşların kafalarında kaygıların 
oluşmasına yol açmıştı. Buna rağmen süreç her şeyi 
çözümledi. Arkadaşlar beni tanıdılar, performansımı 
ve azmimi gördüler. 

Gazeteci:
--II--

Sporcu:
– Elbette, zirve yakınlarındaki kayalık bölge daha 
riskliydi. Hemen önümde yürüyen antrenör ile kaya-
lık bölgede daha dikkatli davrandık. Bu başarı son-
rasında ekip olarak kendimizi ödüllendirdik.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdaki-
lerden hangisinde verilenler sırasıyla getiril-
melidir?

A) (I) Arkadaşlarınızın görme engeliniz ile ilgili 
tutumları sizi hiç incitti mi?

  (II) Yaşadığınız zorluklar dağcılığa karşı moti-
vasyonunuzu düşürdü mü?

B) (I) Doğuştan görmemek insana neler katar?

  (II) Tırmanırken en çok önem verdiğiniz şey 
nedir?

C) (I) Gözleri hiç görmeyen bir kişinin dağcılık 
kolunu seçmesi nasıl bir durum?

  (II) Son tırmanışınızda zorluk yaşadınız mı?

D) (I) Görme engelli gençlere dağcılık konusunda 
neler önerirsiniz?

  (II) Sizi en çok tedirgin eden tırmanış hangisi 
oldu? 

E) (I) Gözlerinizin görmüyor olması size tırmanış-
larda engel oldu mu?

  (II) Güçlük yaşadığınız tırmanışlarda neler 
yaparsınız?

Muhabir:
(I) ----

Yönetmen:
— Sinema gerçek hayattan alınmış formlarla uğra-
şıyor, onları işliyor. Film yönetmeninin uğraşı, bana 
beyaz perdede yeni bir hayatın doğmasıyla bağlan-
tılı olarak yaratma eylemini hatırlatıyor. Sinemanın 
bu yönünü diğer sanat dallarına göre daha olağa-
nüstü buluyorum.

Muhabir:
(II) ----

Yönetmen:
— Aralarında bir bağlantı olduğu aşikâr çünkü 
filmlerimdeki üç karakter hayatlarındaki dönüm 
noktalarında analiz ediliyor. Kahramanların üçü 
de inançlarından vazgeçmiyor, kendilerine sadık 
kalıyorlar. Bu anlamda bu üç kahraman yani İvan, 
Rublev ve Kris bir bütün oluşturuyor.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. Müzik ve resim çalışmalarınızı yarıda bırakıp 
sinemaya yönelmeniz nasıl karşılandı?

 II. Filmlerinizdeki üç oyuncunun benzer özellik-
lere sahip olmasıyla neyi amaçladınız?

B) I. Sinemaya ilginiz ne zaman ve nasıl başladı, 
sinemanın yaşamınızdaki yeri nedir?

 II. Filmlerinizde erkek karakterlerin psikolojisi-
ne ağırlık vermenizin nedeni nedir?

C) I. Sinemanın sizin için ifade ettiği anlamı biraz 
açar mısınız?

 II. Karakterlerinizi sinemaya aktarırken ilham 
aldığınız film karakterleri var mı?

D) I. Sinemaya yönelerek film yapmaya başlama 
gerekçeniz neydi?

 II. Filmlerinizin üç kahramanı arasındaki ilişki-
nin niteliği hakkında neler söyleyebilirsiniz?

E) I. Filmlerinizdeki hikâyelerin gerçekçi olmasını 
neye bağlıyorsunuz?

 II. İnsan yaşamının açmazlarını Ivan, Rublev 
ve Kris karakterleri üzerinden verme fikri 
nasıl ortaya çıktı?

Deneme 1211, Soru 34
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Deneme 1213, Soru 31

Çoğu köstebek türü tek olarak yaşamasına rağmen 
yıldız burunlu köstebekler koloni hâlinde yaşar. 
Zamanının yarısını suda yarısını ise toprak altında 
yuva yaparak geçirir. Yaptığı tüneller çoğunlukla 
bataklık bölgelere, nehirlere yakın bulunduğu gibi 
her bir yuva suya açılır. Kalın kürkü sayesinde 
sudan pek zarar görmez. Ayak parmaklarının arası 
perdeli olmamakla beraber ayak parmakları uzun ve 
geniş olup yüzmeye müsaittir. Uzun olan tırnakları, 
su altında dümen vazifesi görecek şekildedir. Kış ve 
ilkbahar boyunca şişen bu tırnakların kesin fonksi-
yonu henüz bilinmemektedir.

Bu parçaya göre “yıldız burunlu köstebekler”le ilgi-
li olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zamanlarının çoğunu suda geçirdikleri

B) Tırnaklarının, suda yönlendirme vazifesi gördü-
ğü

C) Topluluk hâlinde yaşadıkları

D) Yuvalarında bulunan tünellerin suya açıldığı

E) Kalın bir kürke sahip oldukları

Makber Türk şiirinin önemli örneklerinden biridir. 
Abdülhak Hamit bu şiiri eşinin ölümünün ardından, 
1885 yılında yazmıştır. Eser, sevdiğinin ölümünü 
görmekle felakete uğramış bir insanın duygularını, 
okura büyük bir samimiyetle yaşatır. Makber’den 
kısa süre sonra, yıl bitmeden yazdığı Ölü adlı 
eserinde de konu ve ruh Makber’in aynısıdır. Ancak 
Makber’de başını bulutlara ve kayalara çarparak 
uçurum karanlıkları içinde şimşekler çaktıran yaralı 
kartal, burada geniş halkalar çevirerek ağır ağır 
süzülür. Makber bir feryattır. Ölü’de sükût ve düşü-
nüş vardır. Sanki bu eserin mısraları düşünce hâline 
gelmiş gözyaşlarıdır.

Bu parçadan hareketle Makber ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Ölü adlı şiir ile aynı yıl yazıldığı

B) Okuyucuda duygusal karşılık bulduğu

C) Kısa süre içinde kaleme alındığı

D) Bir kaybın yarattığı acıyı işlediği

E) Yazarın taşkın ruh hâlini yansıttığı
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Yazar; biriktirir, dolar, özümser ve üreterek oku-
yucuyla buluşur. Değişik dünyaları, içinde yoğurur 
yazar. Yoğururken de yalnız değildir elbette. Bir 
yazarın edebî kişiliğinin oluşmasında ailesinin, aldı-
ğı eğitimin, okuyup etkisinde kaldığı yerli ve yabancı 
yazarların çok büyük rolü vardır. Bu çok boyutlulukla 
birikimini sayfalara dağıtan yazar, kendi çizgisini de 
oluşturduysa başarıyı yakalamış demektir.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ula-
şılabilir?

A) Bir yazar farklılıklara saygılı olduğu ölçüde kalite-
lidir.

B) Yazmayı iş değil de hayat tarzı hâline getiren 
yazar mutluluğu yakalar.

C) Kendi çizgisini oluşturan bir yazar dış etkilere 
kapalıdır.

D) Özgün bir yazar, geçmişten etkilenmeyi arka 
plana atar.

E) Yazarlık çevresel unsurlardan bağımsız düşünü-
lemez.

Çaylar farklı farklıdır, yaşamlarımız da... Kimi bol 
şekerli çay içer kimi az şekerli kimi de çayı şekersiz 
tercih eder. Erzurumlular ise çayı "kıtlama" içer. 
Kıtlama çay; dikdörtgen şeklinde, uzun ancak özel 
makaslarla kesilebilen sert şekerlerle içilir. Sert 
kesme şekerlerden çok küçük bir parçayı avurduna 
sıkıştıran kişi, bu parçayı idareli kullanarak dört beş 
bardak çay içebilir. Çayı kıtlama içmek hem özel bir 
keyif verir hem de ekonomiktir. Şekerin pahalı oldu-
ğu, hatta bazen hiç bulunmadığı yıllardan kalan bir 
alışkanlık olan kıtlama, sınırlı imkânlarımızı sınırsız 
bir sürece yayma gayretine benziyor. Bu anlamda 
bazılarımız hayatını kıtlama tarzında, bazılarımız 
bol şekerli yaşıyor. Bol şekerli ama kısa bir ömür 
sürüp mutsuz olanlar da var, kıtlama ama uzun bir 
hayatı mutlu kılanlar da...

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) İnsan, hayatını uzun ve mutlu kılmak için elindeki 
imkânları verimli kullanmaya çalışmalıdır.

B) Hayatın nasıl yaşanacağı, çoğu zaman insanın 
kendi tercihi olmaktan öte bir durumdur.

C) Hangi koşullarda yaşarsa yaşasın insan, hayata 
yüklediği anlamlarla geleceğine şekil verir.

D) İnsanın sahip olduklarının farkına varması 
yaşamdan alabileceği hazzın sınırlarını belirler.

E) İnsan sorunlardan uzak durabildiği oranda 
hayattan keyif alabilme becerisini kazanır.

Deneme 1213, Soru 30
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Deneme 1217, Soru 28

Asit yağmuru; asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, 
çiy veya kuru parçacıklar hâlinde yeryüzüne düşme-
sine verilen addır. Atmosfere yayılan kükürtdioksit 
ve azotdioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerden 
geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafın-
dan emilmesi ile oluşur. Asit yağmuru, akarsuların 
zehirlenmesi ve yüksek bölgelerdeki ormanların 
zarar görmesinin başlıca sebeplerindendir. Asit 
yağmuruna yol açan en önemli faktör, insan faali-
yetidir. Elektrik üretimi, fabrikalar ve motorlu araçlar 
gibi pek çok unsur zararlı gazları atmosfere bırakır. 
Bu gazlar aside dönüşüp yere düşer. Asit yağmur-
larının özellikle tarım alanlarını etkilemesi, direkt 
olarak insanların ve diğer canlıların etkilenmesine 
neden olur. Vücutta asit depolanması sonucunda 
deride, gözde ve solunum sisteminde olumsuz 
etkiler görülür.

Bu parçada “asit yağmurları”yla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsan vücuduna olumsuz etkilerine

B) Oluşumuna

C) Kimyasal bileşimine

D) Doğada yaptığı tahribata

E) Engellenebilme koşullarına

Çaylar farklı farklıdır, yaşamlarımız da... Kimi bol 
şekerli çay içer kimi az şekerli kimi de çayı şekersiz 
tercih eder. Erzurumlular ise çayı "kıtlama" içer. 
Kıtlama çay; dikdörtgen şeklinde, uzun ancak özel 
makaslarla kesilebilen sert şekerlerle içilir. Sert 
kesme şekerlerden çok küçük bir parçayı avurduna 
sıkıştıran kişi, bu parçayı idareli kullanarak dört beş 
bardak çay içebilir. Çayı kıtlama içmek hem özel bir 
keyif verir hem de ekonomiktir. Şekerin pahalı oldu-
ğu, hatta bazen hiç bulunmadığı yıllardan kalan bir 
alışkanlık olan kıtlama, sınırlı imkânlarımızı sınırsız 
bir sürece yayma gayretine benziyor. Bu anlamda 
bazılarımız hayatını kıtlama tarzında, bazılarımız 
bol şekerli yaşıyor. Bol şekerli ama kısa bir ömür 
sürüp mutsuz olanlar da var, kıtlama ama uzun bir 
hayatı mutlu kılanlar da...

Bu parçada kıtlama çay ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Uygulanma şekline

B) Duygular üzerindeki etkisine

C) Ortaya çıktığı dönemin koşullarına

D) İnsan sağlığına olan etkisine

E) Tercih edilme nedenine
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Deneme 1219, Soru 1

Yazdıklarımı öykü diye tanımlamayı yeğliyorum 
                                                            I
(tercih ediyorum). Öykünün bendeki -ve sanırım 
birçok yazardaki- çağrışımı hikâyeden daha farklı bir 
yeri işaret ediyor (gösteriyor). Onu zaman 
               II                
zaman kapsayan (sınırları içine dâhil eden), onu 
                III
doğuran (ortaya çıkaran) ama başka sesleri ve
    IV      
onların yankılarını (taklitlerini) da içeren bir yapısı 
                  V
var öykünün.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisi, 
ayraç ( ) içinde verilen açıklamayla anlamca 
uyuşmamaktadır?

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

Yeşil tasarım (zihinde canlandırılan biçim), insan ve
             I
çevre üzerindeki zararlı etkileri en aza indirgemeyi 
hedefleyen bir yaklaşımdır. Öncelikle binanın yapı-
mından yıkımına kadar olan zamanı kapsayacak
                                                            II
(sınırları içine alacak) şekilde korunmasını hedefleyen 
genelgeçer (hemen herkesçe benimsenen) kurallar
       III
koymak gerekiyor. Enerji kaynaklarını üst seviyede 
değerlendirmeye (denetlemeye) olanak sağlayan
           IV
uygulamalar; doğal, geri dönüşümlü (yeniden
                                       V
değerlendirilebilir nitelikte) ve zararlı olmayan mal-
zeme kullanımıdır.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin 
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla 
uyuşmamaktadır?

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

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
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Deneme 1211, Soru 8

(I) Ergenlikten sonra büyümesi duran insanların 
aksine pek çok balık yaşamları boyunca gelişimini 
sürdürüyor. (II) Örneğin, bir mersin balığı yüzyıldan 
fazla yaşayabiliyor ve iki buçuk metreden uzun 
olabiliyor. (III) Ancak dünya genelindeki aşırı avlan-
ma, balıkların uzun bir yaşam sürmesini engelliyor. 
(IV) Bunun sonucunda da dünya, büyük balıklarını 
yavaş yavaş kaybediyor. (V) Buna rağmen balık-
çılığın sınırlandırıldığı ender bölgelerde balıkların 
büyüklüğüyle ilgili yeni rekorlar kırılmaya devam 
ediyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede insanlarla balıklar, belirli bir özellik 
üzerinden karşılaştırılmıştır.

B) II. cümlede bir balık türünün yaşam süresiyle 
boyu arasında ilişki kurulmuştur.

C) III. cümlede balıkların yaşam sürelerini uzatan 
bir faktörden söz edilmiştir.

D) IV. cümlede bazı balıkların neslinin tükenme 
nedenleri üzerinde durulmuştur.

E) V. cümlede balıkçılığın dünya genelinde kısıtlan-
ması gerekliliği vurgulanmıştır.

(I) Yapılan bir çalışmaya göre ellerde yaşamakta 
olan mikroorganizma sayısı, kişinin mesleğine ve 
temizliğe verdiği öneme göre santimetrekarede 40 
bin ile 5 milyon arasında değişmektedir. (II) Flora 
denen bu yerleşik mikroorganizmaların bir kısmı, 
derinin üst tabakalarındaki hücre arası boşluklar ile 
ter ve yağ bezlerinin kanallarına yerleşir. (III) Derideki 
faydalı floraya yağlardan sentezletilen çeşitli asitler ve 
diğer bazı maddelerle deri zararlı mikroplara karşı 
korunur. (IV) Bu kalıcı floranın tipik üyelerinde, su ve 
sabun ile yapılan mekanik yıkama işlemleri netice-
sinde bir azalma olmaz. (V) Dışarıdan bulaşan mik-
roplar ise bu kalıcı flora sayesinde ellerin derisinde 
uzun süre yaşayamaz ve çoğalamaz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, ellerde yaşayan mikroorganizmaların 
ortalama sayısına yer verilmiştir.

B) II. cümlede, flora denen mikroorganizmaların el 
içinde yerleştiği bölgeler açıklanmıştır.

C) III. cümlede, derinin zararlı mikroplara karşı nasıl 
korunduğuna yönelik bilgi vardır.

D) IV. cümlede, ellerdeki yerleşik mikroorganiz-
maların kimyasal temizleyiciler nedeniyle zarar 
gördüğü söylenmiştir.

E) V. cümlede, mikropların ellerde uzun süre yaşa-
yamaması, kalıcı florayla açıklanmıştır.
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Deneme 1215, Soru 5

 Ahu gözlü dilber sana ne ettim

 Sevdanın elinden tükendim bittim

 Her ne ettim ise kendime ettim

 Kerem gibi her gün yandıkça tüttüm

 Dertlerimi sürü eyleyip güttüm

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Pastoral bir şiir türünden alınmıştır.

B) Ahenk unsuru olarak redif kullanılmıştır.

C) Düz kafiye şemasından faydalanılmıştır.

D) Birden fazla edebî sanattan yararlanılmıştır.

E) Nazım türü bakımından güzellemedir.

Götürme hastayı boşuna kardeş 

Kolay kolay almıyorlar parasız 

Tez taburcu fakir olan vatandaş 

Kapıdan da salmıyorlar parasız 

Şayet ölse bizim ilin valisi 

Koşar gider akıllısı delisi 

Musallada fukaranın ölüsü 

Namazını kılmıyorlar parasız 

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Satirik şiir özellikleri göstermektedir. 

B)  Uyak düzeni koşma tipindedir. 

C)  Halk edebiyatı geleneğinin etkisinde yazılmıştır. 

D)  Ahenkli söyleyiş ve ritim gözetilmiştir. 

E)  Manzum hikâye türüne örnektir. 

Deneme 1210, Soru 5

I. Cümle yâran sana uşşak olduğun bilmez misin

 Cümlenin takatları tak olduğun bilmez misin

 Şimdi âlem sana müştak olduğun bilmez misin

 Iyddır çık naz ile seyrana kurban olduğum

II. Kul Yusuf’um der bu demler

 Gözümden akıttın nemler

 Benim çektiğim bu sitemler

 Bana yârdan reva düştü

Yukarıdaki dörtlükler,

I. uyak örgüsü,

II. dâhil olduğu gelenek,

III. uyak türü,

IV. nazım biçimi

unsurlarından hangileri bakımından benzerlik 
gösterir?

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

 D) II ve IV E) III ve IV

I. Dedim dilber yanakların kızarmış

 Dedi çiçek taktım gül yarasıdır

 Dedim tane tane olmuş benlerin

 Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır

II. Sabahtan uğradım ben bir güzele

 Dedim mahmur musun söyledi yok yok

 Ak ellerin boğum boğum kınalı

 Dedim bayram mıdır söyledi yok yok

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dört-
lüklerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) 11’li hece ölçüsünün kullanılması

B) Benzer temaların işlenmesi

C) Nazım şeklinin koşma olması

D) Ahenk unsuru olarak redife yer verilmesi

E) Tecahülüarif sanatından yararlanılması



SINAV’IN SORUSUÖSYM’NİN SORUSU

29

TAM iSABET
YKS'de YiNE

7 Soru Modülü, Sayfa 43, Soru 3

(I) Genellikle “gölge oyunu” olarak nitelendirilen 
Karagöz; çıra, mum, lamba gibi bir aydınlatma 
kaynağı ile yarı saydam bir perdeden yararlanıla-
rak oynanır. (II) Karagöz ile Hacivat’ın başından 
geçen olayların anlatıldığı oyunda Çelebi, Bebe 
Ruhi, Tuzsuz Deli Bekir gibi yardımcı tipler de vardır. 
(III) Karagöz oyunu; giriş, muhâvere, fasıl ve bitiş 
olarak adlandırılan dört bölümden meydana gelir. 
(IV) Karagöz şakacı, nüktedan, meraklı ve patavatsız 
bir tipi canlandırırken Hacivat medrese kültürüyle 
yetişmiş eğitimli bir tiptir. (V) Toplumun aksayan yön-
lerinin eleştirildiği oyunda Karagöz mendil, baston, 
sandalye gibi aksesuarları kullanırken Hacivat bu 
aksesuarları kullanmaz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir bilgi yanlışı vardır?

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

Karagöz oyunuyla ilgili olarak aşağıda verilen-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Bir çeşit perde ve gölge oyunudur.

B) Oynatan kişiye hayalî ya da hayalbaz denir.

C) Karagöz, bilmiş okumuş tipi; Hacivat, saf ve 
okumamış tipi temsil eder.

D) Tıpkı orta oyununda olduğu gibi mukaddime, 
muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur.

E) Oyunun tarihi kesin olarak bilinmese de Orhan 
Bey zamanında Şeyh Küşteri adlı biri tarafından 
bulunduğu sanılmaktadır.



SINAV’IN SORUSUÖSYM’NİN SORUSU

30

YKS'de YiNE
TAM iSABET

Deneme 1219, Soru 10

…
Oğuz Kağan toydan sonra beylere ve halka yarlık 
verdi ve 
“Ben sizlere oldum kağan 
Alalım yay ile kalkan 
Nişan olsun bize buyan 
Bozkurt olsun bize uran (savaş bağırışı)
Demir kargı olsun orman
Av yerinde yürüsün kulan 
Daha deniz, daha müren (ırmak)
Güneş bayrak gök kurıkan (çadır)”
dedi. Ondan sonra Oğuz Kağan dört yana emirler 
yolladı, tebliğler yazdı ve elçilere verip gönderdi. Bu 
tebliğlerde şöyle yazılmıştı: 
“Ben kağanım ve yeryüzünün dört köşesinin kağanı 
olsam gerektir. Sizden itaat dilerim. Kim benim 
emirlerime baş eğerse hediyeleri kabul ederek onu 
dost edinirim.”
… 
Urum Kağan Oğuz Kağan’ın emrini dinlemezdi. 
Onun arkasından gitmezdi. “Ben onun sözünü tut-
mam diyerek emrine bakmadı. Oğuz Kağan gazaba 
gelerek onun üzerine yürümek istedi. Bayrağını 
açarak asker ile ona karşı yürüdü. Kırk gün sonra 
Muz Tağ adında bir dağın eteğine geldi. Çadırını 
kurdurdu ve sessizce uyudu. Tan ağarınca Oğuz 
Kağan’ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan, 
gök tüylü, gök yeleli büyük bir erkek kurt çıktı. Bu 
kurt Oğuz Kağan’a hitap etti ve “Ey Oğuz, sen Urum 
üzerine yürümek istiyorsun; ey Oğuz, ben senin 
önünde yürümek istiyorum.” dedi.

Bir Türk destanından alınan bu parçayla ilgili 
olarak 

I.   Hun Türklerine ait bir destandan alınmıştır.  

II. Doğal destanların olağanüstü olaylar içerdiğini 
örneklemektedir.  

III. Ölçülü ve uyaklı sözlere yer verilmiştir. 

IV. Bir mücadele üzerine şekillenmiştir. 

V.  Ahlaki ve öğretici bir gaye ön plandadır.

yargılarından hangisi söylenemez? 

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

...
Yine günlerden bir gün Ay Kağan’ın gözü parladı. 
Doğum sancıları başladı ve bir erkek çocuğu oldu. 
Bu çocuğun yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl, gözleri 
ela, saçları ve kaşları kara idi. Perilerden daha 
güzeldi. Bu çocuk anasının göğsünden ilk sütü emdi 
ve bir daha emmedi. Çiğ et ve çorba istedi. Dile 
gelmeye başladı. Kırk gün sonra büyüdü, yürüdü ve 
oynadı. Ayağı öküz ayağı gibi, beli kurt beli gibi...
...

Oğuz Kağan Destanı’ndan alınan bu metinle ilgi-
li aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kahramanı ruhsal derinlikleriyle tasvir edilmiştir.

B) Gerçek ve hayalî unsurlar bir arada verilmiştir.

C) Tasvirlerde tabiat unsurlarına başvurulmuştur.

D) Zamanla ilgili unsurlar gerçeküstüdür.

E) Kahramanı olağanüstü özellikler taşımaktadır.
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7. Soru Modülü, Sayfa 47, Soru 4

Türk tiyatrosunun gelişimine önemli katkısı bulunan, 
tiyatro kurup bazı oyunlarda rol alan ----; başta Cimri 
olmak üzere Molière’in hemen hemen bütün eser-
lerini Türkçeye aktarmıştır. Tanzimat Dönemi’nin 
önemli kültür adamlarından biri olan yazar, kendine 
has yöntemlerle tiyatro çevirileri ve uyarlamaları 
yapmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Ahmet Mithat Efendi

C) Namık Kemal

D) Ahmet Vefik Paşa

E) Direktör Ali Bey

Tanzimat I. Dönem’de halkın aydınlanmasında ve 
Batılı yaşam tarzını tanımasında tiyatro ne kadar 
önemliyse tiyatronun toplumda yaygınlık kazanma-
sında da bu yazarımız o kadar önemlidir. Pek çoğu 
Moliere komedilerinden oluşan çevirileriyle, sahne-
lenmesine önayak olduğu oyunlarla ve Bursa’da 
yaptırdığı ve hâlen faaliyette olan tiyatro salonuyla 
bu sanatçıya Türk tiyatrosu çok şey borçludur. 

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  Ahmet Vefik Paşa  

B)  Namık Kemal 

C)  Şinasi   

D)  Direktör Ali Bey 

E)  İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci

Deneme 1211, Soru 15

Anadolu’da XVI. yüzyılda oluşmaya başlayan 
biyografi geleneğinin ilk ürünleri, Ali Şir Nevâi’nin 
Mecâlisü’nNefâis adlı eseri örnek alınarak yazıl-
mıştır. 1538 yılında Sehî Bey’in kaleme aldığı; 
şairler hakkında bilgiler içeren Heşt Behişt adlı eseri 
bu türün Anadolu sahasındaki ilk örneğidir.

Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Mecmua B) Tezkire C) Surnâme

 D) Mersiye E) Menakıbnâme

Şairlerin hayat hikâyelerinden söz edip örnek-
ler verme şeklinde gelişen “şuara tezkireciliği”, 
Anadolu’da ilk defa XVI. yüzyılda görülmüştür. Bu 
geleneğin ----, Edirne’de 1538’de tamamlayıp devrin 
hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman’a takdim ettiği 
“Heşt-Behişt” ile başladığı bilinmektedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Sehî Bey’in B) Latifi’nin

C) Nergisi’nin D) Âşık Paşazade’nin

           E) Veysi’nin
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Deneme 1217, Soru 9

O gün insanları sevebilmek arzusuyla otelin kapısını 
açtığım zaman karşıma ilk çıkan insan, bir küfeci 
çocuğu oldu. Kirli, soluk yanaklarına, çıplak ayak-
larına merhametle değil, sevgi ile baktım. Zaten 
otelin kapısından bu niyetle çıkmamış mıydım? Onu 
kucaklamak, köşedeki kunduracıdan ona bir lastik 
ayakkabı, biraz ilerideki dükkandan beyaz bir keten 
pantolon almak arzusuyla durdum.
— Ne bakıyorsun efendi, dedi, hamal mı lazım?
— Yok çocuğum, dedim.
“Gel sana bir pantolon, bir ayakkabı alayım.” demek 
üzereydim. Fakat gözlerini görünce vazgeçtim. 
Yirmi beş kuruş çıkarıp verdim, yürüdüm. Arkamdan 
koşup iade etti. Yüzünü görmedim fakat elleri 
kararlı idi.
— Her sakallıyı baban zannetme, anladın mı?
Yirmi beşi aldım. Cevap vermeden yoluma devam 
etmek istedim. Birden bütün neşemin bir camın 
kırılışı kadar şangırtı çıkararak düşüp kırıldığını 
gördüm.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Olaylar hâkim bakış açısıyla anlatılmıştır.

B) Sade, içten ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

C) Anlatımında betimleyici unsurlardan faydalanıl-
mıştır.

D) Anlatıcının psikolojik durumuna değinilmiştir.

E) Gündelik hayattan bir kesite yer verilmiştir.

Çocuk bir tereddüt dakikası geçirdi; sözüme inanmı-
yor gibi yüzüme baktı, çuvalını yere bıraktı. Teklifimi 
tekrar ettim,
– Haydi, dedim; o çuvalı arabacının yanına koy, 
sen de çık!
Karşımda yer gösterdim. Pabuçlarını yan yana, 
büyük bir ihtimamla çuvalın üstüne yerleştirdi; ken-
disi de sırtı arabacıya ve yüzü bana çevrik, ayakları-
nı altına alıp oturdu. Yavrucağı gittikçe daha sevimli 
buluyorum; kendisine göre saygılı, terbiyeli bir tavrı 
da var ve zeki, parlak gözleri ile dikkatli dikkatli beni 
süzüyor. Bu gözlerin önünde kendimi âdeta mahcup 
hissediyorum.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Anlatmaya bağlı bir metinden alınmıştır. 

B) Olay akışı vardır. 

C) Betimleyici unsurlara yer verilmiştir. 

D) Tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır. 

E) Anlatıcı, olayın kahramanlarından biridir. 

7. Soru Modülü, Sayfa 47, Soru 6

Romantik tiyatroyu benimsemiş olan Namık 
Kemal’in tiyatro türünde kaleme aldığı ilk eser, 
tarihî bir dram olan “----” adlı oyundur. Dört perdelik 
bu oyunun konusu Kırım Savaşı sırasında geçer. 
Oyunda bir kalenin kurtarılması için askerin göster-
diği fedakârlık ve kahramanlık anlatılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Cezmi 

B)  Gülnihal 

C)  Şair Evlenmesi 

D)  Celaleddin Harzemşah 

E)  Vatan yahut Silistre

Namık Kemal’in tiyatrosu, bir dava tiyatrosudur. 
Yazar; vatanperverlik, İslam birliği, insan hakları gibi 
inandığı değerleri, toplumun kalkınmasına yönelik 
fikirlerini ve geleneğe ilişkin tenkitlerini tiyatro türün-
de verdiği eserlerinde de işler. XIX. yüzyılın başında 
bir Rumeli şehrindeki yöneticinin zulmüne karşı 
başlayan isyanı Gülnihal adlı oyununda; kuşatma 
altında bulunan bir kalenin fedakârlıklarla kurtuluşu-
nu da ---- adlı oyununda anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Kara Bela B) Zavallı Çocuk

C) Akif Bey D) Vatan yahut Silistre

       E) Celâlettin Harzemşah
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Deneme 1202, Soru 24

Bilinç akışı, roman kişisinin kafasının içini okura 
doğrudan doğruya seyrettiren bir teknik. Şu farkla 
ki iç konuşma gramer bakımından düzgün, sentaks 
(söz dizimi) kurallarına uygun cümlelerle yapılan 
sessiz bir konuşmadır. Ve düşünceler arasında 
mantıksal bir bağ vardır. Bilinç akışında ise karakte-
rin zihninden akıp giden düşüncelerde mantıksal bir 
bağ yoktur. Daha çok çağrışım ilkesine göre akarlar. 
Ayrıca gramer kuralları da gözetilmez.

Bu parçaya göre

I.  Seçmen ya da vergi ödeyen bir kimse olduğumu 
söyleyip övünemezdim. Yirmi yıllık baş eğmenin 
bir memura kazandırdığı saygıdeğerlik hakkım 
bile yoktu. Hayatım, beni gerçekten kaygılandır-
maya başlamıştı. Yoksa sadece bir dış görünüş 
müydüm ben?

II. Tıklım tıklımdı tren. Boğucu bir hava, yağmur 
sıkıntısı… Kimsenin yüzüne bile bakmadan, 
bakamadan, herkesi ardında bırakarak… (bırak-
mak istiyor) Kompartımanımı aradım. Yaşamım 
arayışlar içinde geçti. Ne ilgisi var bu durumla 
canım? Otuz yedi yaşındayım. Genç değilim 
artık. (Bir sabah bakarsın ki artık genç değilsin.) 
Yerim pencere kenarı. Öyle olsun istemiştim. 

III. Öfkelenirken gülünç olmamalı. Gülünçlüğün 
ölçüsü nedir? Ben! Ben bir şey yaparsam gülünç 
olur. O hâlde gülelim. Ha – ha! Demlikte su kal-
madı. Çaydanlıktan koy ve biraz çalkala. Küçük 
hesaplarmış. Siz sanki farklı mısınız? Ulan hepi-
nizin ciğerini biliyorum. 

parçalarından hangileri bilinç akışı tekniğine 
daha uygundur? 

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

 D) I ve III E) II ve III

Bilinç akışı; romanda figürlerin iç dünyalarını kendi 
zihinlerinden, bütün karmaşasıyla aracısız bir şekil-
de aktarmayı amaçlar. Bu, çağrışıma dayalı olarak 
birbirini izleyen düzensiz yapıdaki cümle ve sözcük-
lerle ortaya konan bir tekniktir. Bu teknikte kahrama-
nın zihni ve iç dünyası; düşünceler, dağınık sözler, 
imajlar ve sembollerin çağrışım silsileleri hâlinde 
verilmesiyle aktarılır. Bu yönüyle kahramanın iç 
sesinin anlatıldığı ancak tamamen yazarın kontro-
lünde olan iç monolog tekniğinden ayrılır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan han-
gisi bilinç akışı tekniğine örnek olarak göste-
rilebilir?

A) Bugün sokağa çıkmaya karar verdim. Günseli’ye 
gitmek istiyordum. Birkaç gündür izinli olduğunu 
biliyordum. Evden çıktım, yavaş yavaş yürüye-
rek caddeye ulaştım. Kalabalık birden şaşırttı 
beni, başım döndü. İnsanlar, bana çarparak 
yanımdan geçiyorlardı.

B) Gözlerini açtıktan sonra da bir süre rüyayı kafa-
sında yaşadı, gerçeği hemen kabul edemiyordu. 
Gördüğü rüyaya hayalinden eklemeler yaptı, 
aklının gözlerinde sürdürdü rüyayı. Sonra görün-
tüler bütünüyle silindi, yerini, bir rüya boyunca 
unuttuğu düşüncelere, meselelere bıraktı.

C) Ahmet telefonu, bastırmaya çalıştığı bir öfkeyle 
kapadı. Parmaklarıyla masanın üzerine sinirli 
sinirli vurarak önce Cevdet Bey’in resmine, 
sonra Osman’a baktı. “Evet Cevdet Bey’in res-
mini yapmalı!” diye düşündü.

D) İster istemez bir yabancının horladığı bir odada 
geceleyecektin. Daha sonraları birçok kişinin 
horladığı odalarda kaldın. Ve mışıl mışıl uyudun. 
Güzel rüyalar gördün. O gece, bir yandan bir 
yana dönmüş, doğru dürüst uyuyamamıştın.

E) Mutlak birisini çiğnedi, bu herifi hapse tıktılar. 
Ne kadar münasebetsizlik!.. On altı yaş ölmek 
için pek erkendir. Ah! Artık vapura gidemem... 
Yazık... Hey terbiyesiz dağ adamı! Bu küfür 
doğrusu unutulmaz... Arabacı! Sür be herif! Şu 
Andon'un yaptığı işi de görüyor musun?
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Deneme 1219, Soru 24

• Andre Breton’un, psikanaliz kuramının etkisi 
altında kalması bu akımın da başlangıcı sayılır. 

• Bu akımın temsilcileri, sınırlandırılmış bilinçten 
ziyade özgür bilinç dışının egemenliğinin savu-
nucusu olduklarını duyurmuşlardır.

• Bu akımda hiçbir estetik yargıya ve ahlaksal 
sınırlandırmaya bağlanmaksızın bilincin gerçek 
algısını ortaya çıkarmayı benimseyen “otoma-
tizm” kavramı esas alınmıştır. 

Yukarıda sözü edilen edebî akım aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Sembolizm 

B) Realizm

C) Egzistansiyalizm

D) Sürrealizm

E) Empresyonizm

Mantığın egemenliğinden kurtulamadık daha. 
Uygarlık, bilimsellik ve ilerleme uğruna, insan psiko-
lojisinin ve zihninin açıklanamaz karmaşıklığı gör-
mezden gelindi. Mantığa uygun olmayan ve belli bir 
amaca hizmet etmeyen tüm yöntemler aforoz edildi. 
Düşüncenin çıkar gözetmez oyununa, rüyanın ve 
çağrışımın sınırsız gücüne bugüne değin önem 
verilmedi; insan ruhunu ve gerçekliğini anlamak için 
bunlara yönelmenin zamanı geldi. Bugüne kadar 
şiirin görmezden geldiği bilinç dışı bütün alanları 
şiirin içine çekmek için buradayız.

Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki 
edebî akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Fütürizm B) Dadaizm

C) Sürrealizm D) Sembolizm

           E) Egzistansiyalizm
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Deneme 1214, Soru 17

Bir sosyal proje kapsamında bir okulda tekerlekli 
sandalye alımı için pet şişe kapaklarının biriktirile-
ceği üç çuval, okulun üç katına yerleştirilmiştir. Bu 
okulda her gün

I. katta 34 tane kapak,

II. katta 2.34 tane kapak,

III. katta 2.35 tane kapak
birikmiştir.
Bu sosyal projeyi düzenleyen firma 310 tane kapağa 
1 tekerlekli sandalye vermektedir.

Buna göre, bu okulun 3 tane tekerlekli sandalye 
için bu projeyi kaç gün sürdürmesi gerekir?

A) 180 B) 210 C) 243 D) 270 E) 343

İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın 
ilk turuna 1.000.000 yarışmacı katılıyor. Her turun 
sonunda, o tura katılan yarışmacıların 5’te 1’i ele-
niyor ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir 
sonraki tura katılıyor.

Buna göre, 6. turun sonunda kalan yarışmacı 
sayısı kaçtır?
A) 216 B) 218 C) 220 D) 222 E) 224

Deneme 1204, Soru 5

Gamze, pastaneden aldığı 600 g ağırlığındaki pasta-
yı 4 eşit dilime ayırmıştır.

Gamze 100 g pasta yemek için bu parçalardan birini 

eşit dilimlere ayırarak içinden 2 tanesini almıştır.

Buna göre, Gamze pasta dilimini kaç eşit dilime 
ayırmıştır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Emel, içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekil-
de verilen su şişesinin dik dairesel silindir biçiminde-
ki 2 litrelik kısmını önce 4 eşit parçaya, sonra da her 
bir parçayı 5 eşit parçaya bölerek ölçeklendirmiştir. 
Emel, içinde 2 litre su bulunan şişesindeki suyun 
bir kısmını içtikten sonra şişede oluşan görünüm 
aşağıda verilmiştir.

 

Buna göre, Emel bu şişeden kaç litre su içmiş-
tir?

A) 4
1  B) 4

3  C) 5
2  D) 5

3  E) 5
4

TEMEL MATEMATİK
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Deneme 1208, Soru 11

Sayı doğrusu üzerinde A(–1) noktasına uzaklığı, 
B(7) noktasına uzaklığına eşit olan x gerçel 
sayısının, C(–2) noktasına uzaklığı kaç birimdir?

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

Sayı doğrusu üzerinde pozitif bir A sayısı şekildeki 
gibi gösterilmiştir.

Sonra, bu sayı doğrusu üzerinde; 0’a olan uzaklığı,
A sayısının 0’a olan uzaklığının yarısına eşit olan
sayılar işaretleniyor.

İşaretlenen sayılardan birinin A sayısına uzaklığı 
6 birim olduğuna göre, A sayısının alabileceği 
değerler toplamı kaçtır?

A) 15 B) 16 C) 18  D) 20  E) 21

Deneme 1204, Soru 10

n kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir a 
sayısıyla oluşturulan sembol ile n

a  sayısı göste-
rilmektedir.
Örnek:

 3  sembolü ile 5
3  sayısı gösterilmektedir.

Buna göre, 

3x – =2

denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 4
9   B) 3

7  C) 5
12  D) 3

14  E) 3
20

İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu n kenarlı 
bir çokgen sembolünün değeri, n

A  kesrinin ondalık
gösteriminin tam kısmına eşittir.
Örnek : 

AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, 

olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır?

A) 6  B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
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TYT Ek 3, Soru 19

Bir su satıcısında küçük, orta ve büyük boy içi dolu 
su şişeleri vardır. 9 küçük ve 3 orta boy suyun 
toplam ağırlığı 4 büyük boy suyun ağırlığına eşittir. 
Ayrıca 1 orta boy suyun ağırlığı 5 küçük boy suyun 
ağırlığına eşittir.
Buna göre, 1 büyük boy suyun ağırlığı kaç tane 
küçük boy suyun ağırlığına eşittir?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

Her birinde eşit miktarda süt bulunan iki şişeden
birincisindeki sütün tamamı, özdeş boş bardak-
lardan üçünü ve özdeş boş fincanlardan birini, 
ikincisindeki sütün tamamı ise bu boş bardaklardan 
ikisini ve bu boş fincanlardan üçünü tamamen 
doldurmaktadır.

Buna göre; aynı miktar süt bulunduran üçüncü 
bir şişedeki sütün tamamı, bu boş fincanlardan 
kaçını tamamen doldurur?

A) 6  B) 7  C) 8  D) 9 E) 10

Deneme 1217, Soru 17

Bir otoparkta bulunan dijital sayaç o anda otoparkta 
bulunan boş park sayısını göstermektedir.

Örneğin, sayaç  

i gösterdiğinde otoparkta 18 araçlık boş yer vardır.
Otoparkta x tane araç varken ve sayaç ekranında
 
  
    
yazarken otoparka y tane araç giriş yaptığında 

sayaçta    yazıyor.

Otoparka y tane araç daha giriş yaptığında sayaç 
ekranında

      

yazıyor. 

Bu süreçte hiçbir araç çıkış yapmadığına göre, 
bu otopark kaç araçlıktır?

A) 83  B) 87 C) 92 D) 96 E) 99

İki katlı bir otoparkın girişinde bulunan tarih, saat ve 
her bir kattaki boş olan park yeri sayısını gösteren 
tabelanın farklı saatlere ait iki görünümü aşağıda 
verilmiştir.

Bu otoparka giriş yapan araçların tamamının park 
ettiği ve verilen bu iki saat arasında otoparka giriş 
yapan araç sayısı ile otoparktan çıkış yapan araç 
sayısı toplamının 51 olduğu bilinmektedir.

Buna göre, verilen bu iki saat arasında otoparka 
giriş yapan araç sayısı kaçtır?

A) 12 B) 20 C) 28 D) 36 E) 44



SINAV’IN SORUSUÖSYM’NİN SORUSU

38

YKS'de YiNE
TAM iSABET

Deneme 1217, Soru 20

Bir arkadaş grubunda
• Erkek öğrencilerin kümesi E
• 40 soruluk bir matematik testinde 30 net ve üstü 

yapan öğrenciler kümesi M,
• 20 soruluk bir fen testinde 10 net ve üstü yapan 

öğrenciler kümesi F 
olmak üzere, aşağıda bazı öğrencilerin bilgileri 
verilmiştir.

Adı 
Soyadı

Cinsiyet Matematik
Net

Fen 
Net

Ali Beyaz E 24,5 12

Burak Mavi E 32 8

Canan Sarı K 35 14

Dilek Yeşil K 18 10

Emre Turuncu E 30,5 7

Buna göre, tablodaki bilgiler ile aşağıdaki Venn 
şeması oluşturulduğunda hangi numaralı alanda 
iki öğrenci yer alır?

E M

F

1
4

6

3

5 7

2

A) 8 B) 7 C) 4 D) 3 E) 2

Aşağıdaki Venn şemasında

• 2 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi A,

• 3 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi B,

• 12 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi C
ile gösterilmektedir.

         

Buna göre,
I. 18
II. 24
III. 42

sayılarından hangileri boyalı bölge ile gösterilen 
kümenin bir elemanıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III
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Deneme 1213, Soru 24

150°
A

B

C

Geçen öğrenci
yüzdesi

SınıfA B C

m+50

3m

m

Yukarıdaki dairesel grafik A, B ve C sınıflarının 
öğrenci sayılarının dağılımını, sütun grafik ise her 
bir sınıfta sınıfını geçen öğrenci sayısının her bir 
sınıftaki yüzdelerini göstermektedir.

• A sınıfında 42 öğrenci sınıfını geçmiştir.

• B sınıfında 30 öğrenci sınıfta kalmıştır.

Buna göre, C sınıfında sınıfta kalan öğrenci 
sayısı, sınıfını geçen öğrenci sayısından kaç 
fazladır?

A) 27 B) 28 C) 30 D) 32 E) 35

Bir yatak firması A, B ve C olmak üzere üç tür 
yatak üreterek satmakta ve sattığı bu yatakların 
bir kısmı müşteriler tarafından firmaya iade edil-
mektedir. Bir ay boyunca firmanın bu yataklara ait 
satış miktarının sayıca dağılımı Şekil 1’deki daire 
grafiğinde, satılan bu yatakların iade yüzdeleri ise 
Şekil 2’deki sütun
grafiğinde gösterilmiştir.

Bu ay boyunca A türü yataklardan 600 tane satılmış 
ve bu ay boyunca satılan B türü yataklardan 168 
tanesi iade edilmiştir.

Buna göre, bu ay boyunca satılan A ve C türü 
yataklardan toplam kaç tanesi iade edilmiştir?

A) 90 B) 105 C) 120 D) 135 E) 150

Deneme 1207, Soru 6

 
Pembe ve yeşil altıgenler kullanılarak şekildeki gibi 
bir süsleme yapılmıştır.

Bu süslemede 20 tane yeşil altıgen olduğuna 
göre, kaç tane pembe altıgen vardır?

A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 39

Elinde yeterli sayıda sarı, mavi ve kırmızı renkte taş
bulunan Aylin; sırasıyla 3 sarı, 2 mavi ve 1 kırmızı 
taşı bir ipe dizmiş, sonra taşların bu renk dizilimi 
korunacak şekilde aynı işlemi belirli sayıda tekrarla-
yarak bir bileklik yapmıştır. Aylin, bu bilekliği boş bir 
takı kutusunun içine yerleştirdiğinde bileklikteki bazı 
taşların kutunun iç kısmında, diğerlerinin ise şekil-
deki gibi kutunun dış kısmında kaldığını görmüştür.

Kutunun içindeki sarı taşların sayısı, kutunun 
içindeki mavi taşların sayısından 2 fazla oldu-
ğuna göre, bileklikte kullanılan toplam taş sayısı 
kaçtır?

A) 30 B) 36 C) 42 D) 48 E) 54
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Deneme 1203, Soru 14

SINAV’IN SORUSU

Şekildeki üç karesel levhadan her biri 16 birim kare-
den oluşmuştur. Bu levhalarda beyaz kareler şeffaf-
tır, kırmızı boyalı kareler ise ışığı geçirmemektedir.
Levhalar döndürülmeden çakıştırıldığında üst üste 
gelen karelerin hepsi beyaz ise beyaz, en az biri 
kırmızı ise kırmızı görünmektedir.

Buna göre, levhalar yukarıda verilen koşula 
göre, üst üste çakıştırıldığında kaç tane kare 
kırmızı görünür?

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

Kare biçimindeki mavi renkli bir camın ön yüzü 9 
eş bölgeye, arka yüzü ise 36 eş bölgeye ayrılmış 
ve bu yüzlerdeki bazı bölgeler şekildeki gibi siyaha 
boyanmıştır.

Bu camın her iki yüzü de mavi olan bölgeleri ışığı 
geçirmekte, en az bir yüzü siyaha boyalı olan böl-
geleri ise ışığı geçirmemektedir.

Bu camda ışığı geçirmeyen bölgelerin alanları 
toplamı 35 birimkare olduğuna göre, ışığı geçi-
ren bölgelerin alanları toplamı kaç birimkaredir?

A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10

Deneme 1210, Soru 27

A şehrinde oturan bir kimse B şehrindeki iş yerine 
saatte 50 km sabit hızla giderse işe başlama saatin-
den 10 dakika geç, saatte 60 km sabit hızla giderse 
işe başlama saatinden 20 dakika erken varıyor.

Buna göre, bu kişinin evi ile iş yeri arası kaç 
km dir?

A) 90 B) 120 C) 136 D) 142 E) 150

A şehrinde yaşayan Kerem, B şehrindeki Aslı’yı 
ziyaret etmek istemektedir. Haritadan bu iki şehir 
arasındaki yolu belirleyen Kerem, planladığı bir 
saatte yola çıkıp aracıyla saatte 100 km hızla gider-
se saat 09.00’da, saatte 60 km hızla giderse aynı 
gün saat 11.00’de B şehrine varacağını hesaplıyor.

Buna göre, Kerem’in planladığı bu saatte yola 
çıkıp aynı gün saat 10.00’da B şehrine varması 
için aracının saatteki hızı kaç km olmalıdır?

A) 72 B) 75 C) 80 D) 85 E) 88

ÖSYM’NİN SORUSU
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Eşkenar üçgen biçimindeki bir masanın üzerine, 
masa yüzeyi ile aynı büyüklükte bir örtü şekildeki 
gibi örtülüyor. Örtünün masa üzerinde kalan kısmı 
düzgün altıgendir.

 
Örtünün masadan sarkan kısımlarının toplam 
alanı 108§3 birimkare olduğuna göre, örtünün 
masa yüzeyinde kalan kısmının alanı kaç birim-
karedir?

A) 152§3 B) 172§3 C) 196§3

 D) 216§3 E) 224§3

Deneme 1219, Soru 32

n kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü
( ) . °

n
n 2 180–

  olarak hesaplanır.

Kırmızı renkli kenar uzunlukları 1 birim, siyah renkli
kenar uzunlukları x birim olan altıgen şeklindeki bir
kâğıt parçası kırmızı renkli kenarlarına paralel iki 
doğru boyunca şekildeki gibi kesilerek bir kenar 
uzunluğu 3 birim olan bir düzgün altıgen elde 
ediliyor.

Buna göre, x kaçtır?

A) 3,5 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 5,5

Deneme 1215, Soru 35

4

10 cm

Murat cep telefonunu not defterinin üzerine bırak-
tığında yukarıdaki şekildeki gibi cep telefonunun 
bir köşesi defterin bir köşesi ile çakışıyor. Cep 
telefonunun diğer köşesi ise defterin alt kenarı 
üzerine geliyor.

• Defterin eni 10 santimetre

• Defterin üst kenarında görünen kenar parçasının 
uzunluğu 4 santimetredir.

Buna göre, defterin üst yüzey alanı, cep telefo-
nunun üst yüzey alanının kaç katıdır?

A) 3
10  B) 3 C) 2

5  D) 2 E) 3
5

Ön yüzü pembe, arka yüzü siyah olan dikdörtgen 
biçimindeki bir kâğıdın kenar uzunlukları 3 ve 5 
sayıları ile doğru orantılıdır.

Bu kâğıt, B köşesinden geçen kesikli doğru boyunca
şekildeki gibi katlandığında C köşesi AD kenarı 
üzerine gelmektedir.

Buna göre, Şekil 2'de oluşan siyah üçgenin 
alanının Şekil 1'deki pembe dikdörtgenin alanına 
oranı kaçtır?

A) 18
1  B) 18

5  C) 9
5

 D) 8
3  E) 8

5
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Deneme Ek4, Soru 36

 

Şekil I

26 cm

Şekil II

32 cm

Eş kare dik prizma biçimindeki tahta bloklar Şekil I 
deki gibi yerleştirilirse yükseklik 26 cm, Şekil II deki 
gibi yerleştirilirse 32 cm oluyor.
Buna göre, eş bloklardan birinin dikdörtgen yüze-
yinin alanı kaç cm2 dir?

A) 28 B) 30 C) 34 D) 40 E) 44

Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan bir dikdörtgenler 
prizmasının toplam yüzey alanı
 A = 2(a.b + a.c + b.c)

formülüyle hesaplanır.
Hakan, ayrıt uzunlukları 2 birim, 2 birim ve 4 
birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki 
özdeş beş tahta bloğu şekildeki gibi birbirine 
yapıştırarak bir H harfi elde ediyor.

 
Buna göre, oluşan şeklin yüzey alanı kaç birim-
karedir?

A) 160 B) 168 C) 176 D) 184 E) 192
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1. Soru Modülü, 5. Bölüm, Soru 5

x3 a

–

50

4b

:4 1
2b

+

Yukarıdaki diyagramda kareler içerisinde bazı ger-
çel sayılar ve üçgenler içerisinde ise bu gerçel 
sayılara soldan sağa doğru uygulanacak şekilde 
çarpma (x), bölme (:), toplama (+) ve çıkarma (–) 
işlemleri yazılmıştır.
Üçgen içinde verilen işlem yanlarında bulunan 
karelerin içindeki sayılara uygulandıktan sonra elde 
edilen sonuç bir alt kareye yazılacaktır.

a ve b birbirinden farklı birer pozitif tam sayı 
olduğuna göre, kaç farklı (a,b) ikilisi yazılabilir?

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

1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayılarının tamamı, aralarında 
toplama veya çıkarma sembolleri bulunan şekildeki 
7 kutuya, her bir kutuda birer sayı olacak biçim-
de yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 4 
olmaktadır.

 

Buna göre, A.B çarpımı kaçtır?

A) 15 B) 24 C) 28 D) 30 E) 35

Deneme 1208, Soru 19

i2 = –1 olmak üzere,

  i
i

i
i

3 2
2 3

2
1 2

-

+
+

-

+

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) –2 B) 2 C) 0 D) –2i E) 2i

Karmaşık sayılar kümesinde

 ( ) . ( )
( ) . ( )

i i
i i

1 1
4 2 6 3
- +

- +

işleminin sonucu kaçtır?

A) 15 B) 12 C) 10 D) 9 E) 6

MATEMATİK
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7. Soru Modülü, Sayfa 26, Soru 11

 A = {3 e tam bölünen sayılar}

 B = {4 e tam bölünen sayılar}

 C = {5 e tam bölünen sayılar}

kümeleri veriliyor.

Buna göre, 12 veya 15 ile tam bölünen sayılar 
aşağıdaki taralı bölgelerden hangisi ile ifade 
edilir?
A) A B

C

B) A B

C

C) A B

C

D) A B

C

E) A B

C

p, r ve t birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere;

• p'nin tam sayı katları A kümesini,

• r 'nin tam sayı katları B kümesini,

• t'nin tam sayı katları C kümesini
oluşturmaktadır.

220, 245, 330 ve 350 sayılarından ikisinin mavi 
renkli kümenin, diğer ikisinin ise sarı renkli kümenin 
elemanları olduğu bilinmektedir.

Buna göre, p + r + t toplamı kaçtır?

A) 10 B) 14 C) 15 D) 21 E) 23
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Deneme AYT 1210, Soru 4

Aşağıdaki ışık panosunda kırmızı (K), sarı (S), yeşil 
(Y), mavi (M) ve turuncu (T) lambalar vardır.
 

K YS TM

Bu lambalar kırmızıdan başlayarak sağa doğru sıra-
sıyla yanarak sona geldiğinde bu defa sondan başa 
doğru sırasıyla yanmakta ve bu şekilde yanmaya 
devam etmektedir. Ayrıca sonraki lamba yandığında 
önceki lamba sönmektedir.

Buna göre, kırmızı lambadan başlayarak lam-
balar sırasıyla yandığında 77. lamba hangi renk 
yanar?
(İki uçtaki lambalar her defasında bir kez yanmak-
tadır.)

A) kırmızı B) sarı C) yeşil

 D) mavi E) turuncu

123 sayısına sırasıyla aşağıdaki adımlar uygulana-
rak rakamlarının yerleri değiştiriliyor ve her adımda 
tekrar üç basamaklı bir sayı elde ediliyor.

• 1. adımda, sayının onlar ve yüzler basamağın-
daki rakamların yerleri değiştirilerek bir sayı elde 
ediliyor.

• 2. adımda, bir önceki adımda elde edilen sayının 
birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri 
değiştirilerek bir sayı elde ediliyor.

Bu şekilde devam edilerek, adım numarası tek sayı 
ise bir önceki adımda elde edilen sayının onlar 
ve yüzler, adım numarası çift sayı ise bir önceki 
adımda elde edilen sayının birler ve onlar basa-
mağındaki rakamların yerleri değiştirilerek sayılar 
elde ediliyor.

Buna göre, 75. adım sonunda elde edilen sayı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 321 B) 312 C) 231 D) 213 E) 132

Deneme AYT Ek2, Soru 6

a, b ve c sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere,

  p: a + b = 0

  q: a . c < 0

  r: a . b . c > 0
önermeleri veriliyor.

  p ¡ (q v r)

önermesi yanlış olduğuna göre; a, b ve c sayı-
larının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) –, +, – B) +, +, – C) –, +, +

 D) –, –, + E) +, –, +

Bir masada; biri kırmızı, biri mavi ve biri sarı renkli
olmak üzere toplam üç bilye bulunmaktadır. Bu 
bilyeler A, B ve C torbalarına her bir torbada bir bilye 
olacak şekilde konuluyor ve

 p : “A torbasında kırmızı bilye yoktur.”

 q : “B torbasında mavi bilye vardır.”

 r : “C torbasında sarı bilye yoktur.”
önermeleri veriliyor.

 p ∧ (q ∨ r)ı

önermesi doğru olduğuna göre; A, B ve C tor-
balarında bulunan bilyelerin renkleri sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı - Mavi - Sarı
B) Mavi - Kırmızı - Sarı
C) Mavi - Sarı - Kırmızı
D) Sarı - Kırmızı - Mavi
E) Sarı - Mavi - Kırmızı
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Deneme AYT 1201, Soru 14

4. Soru Modülü, Sayfa 84, Soru 9

Dik koordinat düzleminde, [0, 2] aralığında tanımlı 
bir f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.

Buna göre,

I. (f o f)(x) = 2

II. (f o f)(x) = 1

III. (f o f)(x) = 0

eşitliklerinden hangileri yalnızca iki farklı x 
değeri için sağlanır?

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

 D) I ve II E) II ve III

  y

x

8

8
O f(x)

5

1

6

f(x) fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir.

Buna göre, f(f(x + 1)) = 5 eşitliğini sağlayan x 
değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 5 B) 7 C) 9 D) 12        E) 16

 f : Z † Z

 f(1) = 5 ve

 f(x + y) = f(x) + f(y)

olduğuna göre, f(6) kaçtır?

A) 6 B) 12 C) 15 D) 30 E) 60

Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksi-
yonu her x ve y gerçel sayısı için

 f(x + y) = f(x) + f(y)

eşitliğini sağlamaktadır.

f(2) – f(1) = 10 olduğuna göre,

 ( )
( ) . ( )

f
f f

5
3 4

işleminin sonucu kaçtır?

A) 15 B) 16 C) 18 D) 21 E) 24
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8 Soru Modülü, Sayfa 32, Soru 14

Deneme TYT 1215, Soru 26

 
Ege’nin çantasında boyutları aynı olan kimlik kartı, 
öğrenci kartı, yemek kartı ve otobüs kartı olmak 
üzere dört kart bulunmaktadır. Ege, otobüs kartını 
bulmak için çantasından rastgele bir kart çıkartıyor. 
Yanlış kartı çıkartmışsa onu elinde tutarak çanta-
sından rastgele bir kart daha çıkartıyor ve otobüs 
kartını bulana kadar bu şekilde devam ediyor.

Ege’nin otobüs kartını üçüncü denemede bulma 
olasılığı kaçtır?

A) 4
1  B) 8

1  C) 8
3

 D) 16
1  E) 16

3

Sergen’in elindeki 6 anahtardan sadece biri kapıyı 
açmaktadır. Anahtarlar rastgele denenmekte eğer 
kapıyı açmıyorsa bir kenara ayrılmaktadır.

Buna göre, Sergen’in kapıyı en çok 3. denemede 
açma olasılığı kaçtır?

A) 3
1  B) 2

1  C) 3
2  D) 5

4  E) 6
5

242220

12

10

171615

23

302928272625

18

11

19 21

1413

3

96

2

8754

1

KASIM
PZT. SAL. ÇAR. PER. CUM. CTS. PZ.

2019

Yukarıda bir günde yalnız bir ameliyata girebilen bir 
doktorun Kasım / 2019 ayına ait ajandasından bir 
sayfa görülmektedir.
Doktor ameliyatı olan günleri çember içine almıştır.
Doktor:

• Cumartesi ve pazar günlerinden yalnız birinde 
ameliyat yapmaktadır.

• Perşembe günleri izinlidir.
• Arka arkaya iki gün ameliyat yapmamaktadır.

Buna göre doktor, kasım ayında yeni başvuran 5 
farklı hastaya ve tarihe bağlı kaç farklı program 
yapabilir?

A) 480 B) 720 C) 900 D) 1080 E) 1440

Bir davete katılan Ayça, Büşra, Ceyda, Deniz, 
Erdem ve Furkan isimli altı arkadaş için etrafında 
6 sandalye bulunan şekilde gösterilen üzeri desenli 
bir masa ayrılmıştır.

Araları bozuk olan Ayça ve Büşra, bu masadaki 
yan yana olan sandalyelere de karşı karşıya olan 
sandalyelere de oturmak istememektedirler.

Buna göre, bu altı arkadaş masa etrafındaki bu 
sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilirler?

A) 432 B) 384 C) 360 D) 288 E) 240
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5. Soru Modülü, Sayfa 104, Soru 8

Deneme AYT 1216, Soru 14

 ( )
,

( )
,

f x
x
x a x

x
x

ax x

2
2 1

5
2 5

1–
–

– ≤

<

=
+

+
+

Z

[

\

]
]]

]
] 

fonksiyonu sadece iki tane x değeri için süreksiz 
olduğuna göre, a kaçtır?

A) 8
1  B) 6

1  C) 2
1  D) 1 E) 2

a bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi 
üzerinde bir f fonksiyonu

 ( )
( )

,
,
,

f x
a x
x

x a

x
x

x
5 4

12

1
1 5

5
≤ ≤
<

>2
=

-

-

- +

Z

[

\

]
]

]]

biçiminde tanımlanıyor.

f fonksiyonunun sürekli olmadığı yalnızca bir 
nokta olduğuna göre,

 f(7) – f(0)

ifadesinin değeri kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

  
lim

x
x ax a b

1
5

x 1 2

2

-

- - +
=

" 
ve
   

lim x
x bx c d2

2
x 2

2

+

+ +
=

"- 

eşitliklerinde a, b, c ve d birer gerçel sayı oldu-
ğuna göre, a.b.c.d çarpımının değeri kaçtır?

A) –45 B) –36 C) 0 D) 10 E) 48

Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir
f fonksiyonu

 ( )f x x
x x

x
x x

2
4 4

2 6
6 92 2

=
-

- +
+

-

- +

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre,
 ( )( ) limlim f xf x

xx 32
+

" "

ifadesinin değeri kaçtır?

A) 2
3  B) 1

2  C) 3
4

 D) 4
3  E) 4

1



SINAV’IN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

49

TAM iSABET
YKS'de YiNE

Deneme AYT 1215, Soru 25

8. Soru Modülü, Sayfa 85, Soru 5

x

y

x=4

y=3§x
S2

S1

y=k

O

Yukarıdaki şekilde y = 3§x eğrisi, x = 4, y = k doğ-
ruları ve y ekseni ile sınırlanan kırmızı (S1) ve mavi 
(S2) bölgelerin alanları birbirine eşittir.

Buna göre, k kaçtır?

A) 2
7  B) 4 C) 2

9  D) 3
14  E) 5

c pozitif bir gerçel sayı olmak üzere; dik koordinat 
düzleminde, y = c doğrusu ile y = f(x) fonksiyonunun 
grafiği aşağıda verilmiştir.

 
Şekildeki mavi bölgenin alanı, sarı bölgenin alanın-
dan 2 birimkare fazladır.

 ( )f x dx2 28

1

4

=y
olduğuna göre, c değeri kaçtır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

f: R † R

 f(3g(x) – 2x) = g3(x) . x2

 g(1) = 1  ve  gı(1) = 2

olduğuna göre, fı(1) kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

k bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi-
nin birer alt kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir 
f ve g fonksiyonları için

 f(x) = g(x2) + kx3,
eşitliği sağlanmaktadır.

 fı(–1) = gı(1) = 2

olduğuna göre, k kaçtır?

A) 2 B) 1 C) 0 D) –1 E) –2
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Deneme AYT 1215, Soru 18

Deneme AYT 1213, Soru 26

[0,6] kapalı aralığında sürekli ve (0,3), (3,4), (4,6) 
açık aralıklarının her birinde türevlenebilir bir f 
fonksiyonunun türevi olan fı fonksiyonunun grafiği 
aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir.

 

0 < c < 2 olmak üzere,

 f(0) = 5

olduğuna göre, f(6) değeri aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?

A) 5,5 B) 7,3 C) 10,1 D) 12,7 E) 14,9

 y=f'(x)

1

2
3 x

y

O
–1

y = f(x) her x gerçel sayısı için türevlenebilir bir 
fonksiyon olmak üzere, f(x) in türevinin grafiği (fı(x)) 
yukarıda verilmiştir.

Buna göre, f(4) – f(0) ifadesinin değeri kaçtır?

A) –3 B) –1 C) 0 D) 2 E) 3

x

y

O

d

A(0, 2)

y = §x

B

x = k

A B

Yukarıdaki şekilde y = §x eğrisi ve y eksenini 
A(0, 2) noktasında kesen d doğrusu görülmektedir. 
d doğrusunun x eksenini kestiği noktada x eksenine 
dik olan x = k doğrusu, y = §x eğrisi, d doğrusu ve 
y ekseni ile sınırlanan A ve B bölgelerinin alanları 
eşittir.

Buna göre, k kaçtır?

A) 3
5  B) 2 C) 5

11  D) 5
12  E) 4

9

a pozitif bir tam sayı olmak üzere, dik koordinat 
düzleminde x + y = 2 doğrusu ve eksenler arasında 
kalan üçgensel bölge, y = xa eğrisi ile şekildeki gibi 
iki bölgeye ayrılmıştır.

 
Şekilde; A2 bölgesinin alanı, A1 bölgesinin alanının 
2 katıdır.

Buna göre, a değeri kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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Deneme TYT 1217, Soru 37

2 2 2

2

2

Şekil I

Şekil II

Şekil I de ayrıt uzunlukları verilen özel kesim karton-
lardan 16 tanesi Şekil II deki gibi bir araya getirilerek 
bir fotoğraf çerçevesi yapılıyor.

Buna göre, çerçeveye konulabilecek dikdörtgen 
şeklindeki bir fotoğrafın alanı kaç cm2 olur?

A) 98 B) 104 C) 108 D) 120 E) 128

Deneme AYT 1214, Soru 28

A
α 1

1

y

x

B

C
D

O

Yukarıda O merkezli çeyrek birim çember çizilmiştir. 
OAB üçgeninin [AB] kenarı A noktasında çembere 
teğettir.
Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç birimka-
redir?

A) tan cos
2a

a
-           B) cos sin2

2a
a-

C) tan
2 2a
-           D) tan sin

2
a a-

  E) .tan sin cos
2

a a a-

Birer kenarları çakışık olan ABC ile BCD dik üçgen-
leri şekildeki gibi çizildikten sonra oluşan iki bölge 
sarı ve mavi renge boyanmıştır.

 

 m(DC∑A) = m(BA∑C) = x

olduğuna göre, sarı bölgenin alanının mavi 
bölgenin alanına oranının x türünden eşiti aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) sin 2x B) cos 2x C) sin2 x

 D) cot2 x E) csc2 x

İkizkenar yamuk biçimindeki özdeş tahtalar şekilde-
ki gibi birleştirilerek dış kısmının kısa kenarı 16 cm,
uzun kenarı ise 26 cm olan dikdörtgen biçiminde bir 
çerçeve oluşturuluyor.

 
Bu çerçevenin iç kısmına bir resim, resmin tamamı
görünecek ve çerçevenin iç kısmını tamamen kapa-
tacak biçimde yerleştiriliyor.

Buna göre, yerleştirilen bu resmin alanı kaç 
cm2 dir?

A) 336 B) 312 C) 288 D) 264 E) 240
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4. Soru Modülü, Sayfa 170, Soru 10

Deneme AYT 1215, Soru 34

Dik koordinat düzleminde bir P(a,b) noktası orijin 
etrafında saat yönünün tersine 90° döndürüldükten 
sonra elde edilen nokta; x-ekseni boyunca pozitif 
yönde 3 birim, y-ekseni boyunca pozitif yönde 1 
birim ötelendiğinde yine P(a,b) noktası elde ediliyor.

Buna göre, çarpımı kaçtır?

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

Analitik düzlemde A(3, –5) noktasının 2 birim sağa 
ve 3 birim yukarıya ötelenmesi ile bulunan nokta 
B(a, b) ve B noktasının orijin etrafında pozitif yönde 
90° döndürülmesi ile bulunan nokta C(m, n) dir.

Buna göre, b + m toplamı kaçtır?

A) 0 B) 3 C) 4 D) 7 E) 10

48
a

36
a

36
a

24
a

Yukarıda verilen pembe, mavi, sarı ve turuncu 
üçgenlerin sırasıyla alanları 48 cm2, 36 cm2, 36 cm2 
ve 24 cm2 dir. Bir köşeleri T olan bu üçgenler aşağı-
daki gibi birleştirilebiliyor ve birleştirilince elde edilen 
dörtgen ABCD karesine dönüşüyor.

A B

CD

T

Buna göre, [CT] nin uzunluğu kaç cm olur?

A) æ70 B) 6§2 C) 3æ10
 D) 10 E) 13

Bir beşgenin içinde seçilen bir nokta, beşgenin 
kenarlarının orta noktalarına ve bir köşesine şekil-
deki gibi birleştirilmiştir. Bu durumda oluşan bölgeler 
farklı renklere boyanarak bu bölgelerin alanları 
birimkare türünden şeklin üzerine yazılmıştır.

 

Buna göre, A – B farkı kaçtır?

A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3
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9. Soru Modülü, Sayfa 123, Soru 2

A B
8

O

O merkezli daire dilimi 
kıvrılarak bir dik koni
elde ediliyor.

 |OA| = 8 cm

Buna göre, oluşan koninin hacmi kaç p cm3 tür?

A) 12§7 B) 18§2 C) 24§7

 D) 30§2 E) 28§3

Yarıçapı 8 birim olan daire biçimindeki bir kâğıttan 
çeyrek daire biçiminde bir dilim kesilerek çıkartılıyor. 
Kalan kısım, kırmızı çizgiler çakışacak biçimde 
şekilde gösterildiği gibi birleştirilerek bir dik dairesel 
koni oluşturuluyor.

 

Buna göre, oluşturulan koninin yüksekliği kaç 
birimdir?

A) 2§3 B) 18§2 C) 24§7

 D) 3§2 E) 3§3
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MF Konu Modül 2, Sayfa 236, Soru 8

Sahne ışıkları altında
gitarın akordunun bozulması

Ses hızının sıcak havada
daha hızlı olması

I II

Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık
farkından dolayı kayanın çatlaması

III

Yukarıdakilerden hangileri genleşmeye örnek 
verilebilir?

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III

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

Maddeler ısı alışverişi sonucu genleşebilmektedir.

Buna göre;

I. elektrik direklerinin arasına gerilmiş olan 
tellerin yaz aylarında sarkması,

II. termostattaki doğrusal metal çiftinin sıcaklı-
ğının artması sonucu bükülmesi,

III. düzgün olan tren raylarının yaz aylarında 
bükülmesi

olaylarından hangileri maddelerin ısı alışveri-
şiyle genleşmesi sonucunda olabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız III C) I ve II

 D) II ve III  E) I, II ve III
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MF Soru Modül 5, Sayfa 159, Soru 5

Noktasal bir ışık kaynağı, esnek bir düz ekranın 
önüne Şekil I deki gibi konuluyor.

d d
K K

Şekil I Şekil II

Ekran Şekil II deki gibi bükülerek tümsek bir 
yüzey hâline getirildiğinde,

I. K noktasındaki aydınlanma şiddeti değiş-
mez.

II. Ekrandaki toplam ışık akısı azalır.

III. Ekrandaki toplam ışık akısı değişmez.

yargılarından hangileri doğru olur?

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

 D) I ve II E) I ve III

Işığı yansıtmayan bir masanın üzerine şekildeki 
gibi O merkezli ve r yarıçaplı bir yarım çember 
çizilmiştir. Bu yarım çember şeklinin üzerine ise 
masaya dik olacak biçimde bir perde ve perdeden 
r kadar uzaklıktaki K noktasına da noktasal bir ışık 
kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

Buna göre; perdenin tam ortasında bulunan 
dikdörtgen şeklindeki P bölgesinden geçen ışık 
akısı ile ilgili;

I. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse 
azalır.

II. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse 
değişmez.

III. Bölgenin alanı büyütülürse artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

 D) I ve III E) II ve III
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TYT-1207, Soru 3

Beyaz ışık altında kırmızı renkte görülen bir 
kitap saf sarı ışık ve karışım sarı ışık altında 
nasıl görünür?

Saf sarı
ışık altında

Karışım sarı
ışık altında

A) siyah kırmızı

B) kırmızı siyah

C) sarı kırmızı

D) sarı sarı

E) kırmızı kırmızı

Onur, ağaç kütüklerini kullanarak lokantasını işaret 
eden ve arka fonu siyah olan Şekil I'deki gibi bir 
tabela yapıyor. Bu tabelanın lokantanın önünden 
geçen araç sürücüleri tarafından karanlıkta daha iyi 
fark edilebilmesi için kütüklerle oluşturduğu harfleri 
boyamaya karar veriyor.

Şekil I

Şekil II

Onur’un kullanabileceği değişik boya seçenekleri 
içerisindeki bütün boyalar; Şekil II'deki C (cyan), 
Mg (magenta) ve S (sarı) renk veya bunların karı-
şımlarından oluşmaktadır. Otomobil farlarının ise 
Şekil II'deki K (kırmızı), Y (yeşil) ve M (mavi) renkli 
ışıkların farklı oranlarda birleşiminden oluşan sarı 
renkli bir ışık yaydığı varsayılmaktadır.

Şekil I

Şekil II

Verilen bilgilere göre; sarı ışık yayan otomobil 
farlarıyla aydınlatılan tabela, aşağıdaki renk-
lerden hangisiyle boyanırsa diğer renklerle 
boyandığı durumlara göre fark edilmesi daha 
zor olur?

A) Mavi  B) Sarı  C) Yeşil

 D) Kırmızı  E) Cyan
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TAM iSABET
YKS'de YiNE

SINAV’IN SORUSUÖSYM’NİN SORUSU

TYT-1205, Soru 2

Taşma seviyesi 80 cm3 olan taşırma kabına 120 g 
kütleli taş bırakıldığında 40 cm3 su taşıyor.

yer

taş

80 cm3

Vtaşan=40 cm3

Buna göre, taşın özkütlesi kaç g/cm3 tür?

A) 2
3  B) 2 C) 2

5  D) 3 E) 4

İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 g’lık altın bil-
yeler, başlangıçta her birinin içindeki sıvı miktarı 
aynı olan üç adet özdeş dereceli silindirler içerisine 
şekildeki gibi bırakılıyor.

A) B)

C) D)

E)

Bu gözlemden elde edilen verilere göre, altın 
için özkütle (d) - hacim (V) grafiği aşağıdakiler-
den hangisi gibi olabilir?
A) B)

C) D)

E)
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YKS'de YiNE
TAM iSABET

SINAV’IN SORUSUÖSYM’NİN SORUSU

TYT-1208, Soru 2

Şekildeki elektrik devresi ampermetre, voltmetre 
ve özdeş lambalarla oluşturulmuş olup S anahtarı 
açıktır.

L

K

S M

–+

A

V

S anahtarı kapatılırsa,

I. K lambası yanar.

II. L lambası söner.

III. M lambasının parlaklığı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II

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

Özdeş ampullerden oluşan şekildeki elektrik devre-
sinde K ve L anahtarları kapalıdır.

Buna göre;

I. Tüm anahtarlar kapalı iken bütün ampuller 
ışık verir.

II. Yalnız K anahtarı açıldığında sadece X 
ampulü ışık verir.

III. Yalnız L anahtarı açıldığında sadece X ve Y 
ampulü ışık verir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

 D) I ve II E) II ve III
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TAM iSABET
YKS'de YiNE

SINAV’IN SORUSUÖSYM’NİN SORUSU

TYT-1208, Soru 3

Bir futbol sahası etrafında koşarak tam bir tur 
atıp başladığımız noktaya geri geldiğimizde,

I. toplam yer değiştirme,

II. ortalama sürat,

III. ortalama hız

niceliklerinden hangileri sıfır olur?

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

 D) I ve II E) I ve III

Bir koşu parkurunda K ve L koşucuları, şekilde 
gösterildiği gibi farklı yarıçaplı çembersel yollar 
boyunca, ok yönünde aynı anda koşmaya başla-
mışlardır. Çembersel parkurdaki bir turu, ilk olarak 
K koşucusu daha sonra L koşucusu tamamlamıştır.

K ve L koşucuları parkurlarındaki bir turu 
tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaş-
tıklarında K koşucusuna ait;

I. yer değiştirme,

II. ortalama sürat,

III. ortalama hız

niceliklerinden hangileri L koşucusununkinden 
daha büyüktür?

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

 D) I ve II  E) II ve III
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YKS'de YiNE
TAM iSABET

SINAV’IN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

Aynı doğrultu üzerinde hareket eden araçlardan L 
nin hızı kuzey yönünde 6 m/s dir.

Zaman

Konum

3x

2x

x

0 t 2t 3t

K

L

M

–x

4x

Buna göre, K nin M ye göre hızı nedir?

A) Güney yönünde,1 m/s

B) Güney yönünde, 3 m/s

C) Güney yönünde, 5 m/s

D) Kuzey yönünde, 3 m/s

E) Kuzey yönünde, 5 m/s

AYT-1209, Soru 8

Aynı yatay düzlemde bir tren yere göre batı yönün-
de 15 m/s’lik sabit hızla, bir motosiklet ise yere 
göre kuzey yönünde 15 m/s’lik sabit hızla hareket 
etmektedir.

Bu bilgiye dayanarak, motosiklet sürücüsüne 
göre trenin hızının büyüklüğü ve yönü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 15 m/s ; güneybatı B) 30 m/s ; kuzeybatı

C) 15§2 m/s ; güneybatı D) 15§2 m/s ; kuzeydoğu

            E) 30 m/s ; kuzeydoğu

AYT-1211, Soru 2

Bir buz patencisi, kolları yere paralel uzanmış 
biçimde dik olarak dönüyor.

Kollarını içeri doğru çekip yere dik olacak şekil-
de sarkıtırsa hangi büyüklüğü sabit kalır?

A) Açısal sürati

B) Eylemsizlik momenti

C) Açısal hızı

D) Açısal momentumu

E) Kütle merkezi

Buz pisti üzerinde bulunan Faruk, dik bir pozisyon-
da ve ellerini iki yana açarak, ağırlık merkezinden 
geçen düşey bir eksen etrafında sabit açısal hız ile 
dönmektedir.

Faruk, ellerini vücuduna doğru yaklaştırdıkça 
düşey dönme eksenine göre açısal momentu-
mu ile eylemsizlik momenti ilk duruma göre 
nasıl değişir?

Açısal momentumu Eylemsizlik momenti

A) Artar Değişmez

B) Azalır Artar

C) Değişmez Değişmez

D) Azalır Azalır

E) Değişmez Azalır
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TAM iSABET
YKS'de YiNE

SINAV’IN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

AYT-1207, Soru 10

AYT-1218, Soru 9

Sürtünmeli yatay bir yola A şeridinden araç viraja 
girdiğinde dışarı doğru savrulmaktadır.

r
O

A
B

Aracın dışa doğru savrulmaması için,

I. B şeridinden viraja girmek,

II. Sürtünme katsayısı daha büyük lastik kullan-
mak,

III. Aracın kütlesini artırmak 

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

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

 D) I ve II E) II ve III

Radyo dalgaları, elektronların yavaşlatılması ve 
hızlandırılması sonucunda oluşturuluyor.

X-ışınları, hızlandırılmış elektronların bir metale 
çarptırılıp durdurulması sonucu elde ediliyor.

Buna göre, hava ortamında radyo dalgalarının 
X-ışınlarından, 

I. hız,

II. frekans,

III. dalga boyu

niceliklerinden hangileri daha büyüktür?

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

 D) I ve II E) II ve III

Otoyollar inşa edilirken, seyahat eden araçların 
virajları emniyetli bir şekilde dönebilmesi için;

I. yol ile araçların tekerlekleri arasındaki sür-
tünme kuvvetini azaltacak türden malzeme-
lerin kullanılması,

II. virajların içe doğru uygun açıyla eğimli ola-
rak inşa edilmesi,

III. virajların, yarıçapı mümkün olduğu kadar 
küçük olacak şekilde inşa edilmesi

eylemlerinden hangileri yapılmalıdır?

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

 D) I ve II E) II ve III

Elektromanyetik spektrumda (tayfta) bulunan 
dalgaların özellikleriyle ilgili,

I. Aynı ortamda gama ışınları radyo dalgaları-
na göre daha hızlı yayılır.

II. X ışınlarının frekansı mikrodalgalarınkine 
göre daha büyüktür.

III. Kırmızı renkli ışığın dalga boyu mavi renkli 
ışığınkine göre daha büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

 D) II ve III  E) I, II ve III
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YKS'de YiNE
TAM iSABET

SINAV’IN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

Kararsız Bi83
214  çekirdeği, arka arkaya gerçekleşen 

iki radyoaktif bozunma sonucunda önce Po84
214 ve 

daha sonra da Pb82
210  çekirdeğine dönüşür.

Bi Po Pb
X X

83
214

84
214

82
2101 2  ifadesiyle 

temsil edilen bu bozunma zincirinde, X1 ve X2 

bozunma esnasında yayınlanan parçacık ya da 

ışımayı göstermektedir.

Buna göre X1 ve X2 sırasıyla aşağıdakilerin 
hangisinde doğru gösterilmiştir?X1 X2

A) b– b–

B) b– a

C) a a

D) b+ a

E) a b–

ÖSYM’NİN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

MF Soru Modül 7, Sayfa 140, Soru 12

MF Konu Modül 8, Sayfa 114, Soru 16

Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda noktasal 
K ve L cisimleri yerden sırasıyla 2h ve h yüksek-
liklerinden yatay doğrultuda vK ve vL ilk hızları ile 
atıldıklarında, şekildeki yolları izleyerek P noktası-
na düşüyor.

Buna göre, K ve L cisimlerinin ilk hızlarının 

büyüklükleri oranı v
v
L
K  kaçtır?

A) 4
1  B) 

2
1  C) 2

1  D) 1 E) §2

Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda şekildeki 
konumlarından v¶K ve v¶L hızlarıyla yatay olarak 
atılan K ve L cisimlerinin yatayda aldıkları yollar 
şekildeki gibidir.

K

yer

vL

vK

16 h

L

2x x

9 h

Hızların büyüklükleri vK, vL olduğuna göre, v
v
L
K  

oranı kaçtır?

A) 5
2  B) 3

2  C) 4
3  D) 5

4  E) 10
9

I. X Y Hea
b

a
b

2
4

2
4

–
–

" +

II. Z Z ma›fl›a
b

a
b" +

III. K M ea
b

a
b
1 1

0
–" + +

Yukarıda verilen tepkimelerin doğru isimlendi-
rilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

             I                   II                   III     
A) Alfa Gama Beta

B) Alfa Beta Gama

C) Alfa Beta Alfa

D) Beta Gama Alfa
E) Beta Alfa Gama
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TAM iSABET
YKS'de YiNE

SINAV’IN SORUSUÖSYM’NİN SORUSU

MF Soru Modül 9, Sayfa 161, Soru 6

Bir sığaç şekildeki gibi alternatif

Sığaç

XC  
akım kaynağına bağlanıyor.

Sığacın XC direncini artırmak için,

I. kaynağın gerilimi sabit tutulup frekansı artı-
rılmalı,

II. kaynağın gerilim sabit tutulup frekans azaltıl-
malı,

III. kaynağın frekansı sabit tutulup gerilimi azal-
tılmalı

yargılarından hangileri tek başına yapılmalıdır?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve III

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

Elektronik bir müzik çalarda şarkı çalındığı esnada 
müzik çaların ses sinyali çıkışında, farklı frekans 
değerlerine sahip ve üst üste binmiş çok sayıda 
alternatif gerilim oluşmaktadır. Böyle bir müzik 
çaların ses sinyali çıkışı ile hoparlör arasına A ve 
B uçları arası boş bırakılacak biçimde bir devre 
şekildeki gibi bağlanmıştır.

Bu devrenin, bas sesleri oluşturan düşük frekanslı 
sinyallere karşı daha büyük, tiz sesleri oluşturan 
yüksek frekanslı sinyallere karşı daha küçük direnç 
oluşturarak; bas seslerin şiddetini tiz seslere göre 
daha yüksek oranda azaltması istenmektedir.  
Bunun için devrenin A ve B uçları arasına sadece 
bir devre elemanı bağlanacaktır.

Buna göre devrenin A ve B uçları arasına;

I. bobin,

II. reosta,

III. kondansatör

devre elemanlarından hangileri bağlanabilir?

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

 D) I ve II  E) I, II ve III
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YKS'de YiNE
TAM iSABET

Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamlarda özdeş 
yaylara şekildeki gibi bağlanmış özdeş K, L ve M 
cisimleri ve TK, TL ve TM periyotlu basit harmonik 
hareket yaptırılıyor.

Şekil I Şekil II

Şekil III

k

k

k

K
L

M

30°

Buna göre; TK, TL ve TM arasındaki ilişki nedir?

A) TK > TL > TM B) TK = TL > TM

C) TK = TL = TM D) TM > TL = TK

                   E) TM > TL > TK

SINAV’IN SORUSU

Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda şekil-
deki özdeş ve kütleleri önemsiz yayların uçlarına 
bağlanmış, eşit kütleli X, Y ve Z cisimleri; yayların 
denge konumlarından eşit miktarda çekilip serbest 
bırakıldıktan sonra; X ve Z cisimleri düşey doğ-
rultuda, Y cismi ise eğik düzlem yüzeyine paralel 
doğrultuda basit harmonik hareket yapmaktadır.

Buna göre; X, Y ve Z cisimlerinin titreşim fre-
kansları; fX , fY ve fZ arasındaki ilişki nedir?

A) fX < fY = fZ B) fX = fY < fZ C) fX = fY > fZ
 D) fX > fY > fZ E) fX < fY < fZ

ÖSYM’NİN SORUSU

AYT-1216, Soru 8



65

TAM iSABET
YKS'de YiNE

Görüntüleme cihazları farklı tekniklerle birçok alan-
da kullanılmaktadır.

Buna göre,

PET (Pozitron Emisyon Tomografisi)

MR (Manyetik Rezonans)

BT (Bilgisayarlı Tomografi)

cihazlarında kullanılan elektromanyetik dalga-
larla cihazların doğru eşleştirmesi aşağıdakiler-
den hangisidir?

  PET                  MR             BT         

A) X-ışınları Radyo g-ışınları

   dalgaları

B) g-ışınları Radyo X-ışınları

   dalgaları

C) X-ışınları g-ışınları Radyo

    dalgaları

D) Radyo g-ışınları X-ışınları

 dalgaları

E) Radyo X-ışınları g-ışınları

 dalgaları

SINAV’IN SORUSU

Sağlık, savunma sanayi ve diğer bazı alanlarda 
kullanılan termal kamera, PET ve sonar görüntüle-
me cihazlarından elde edilen görüntülerin fiziksel 
olarak oluşma prensipleri karışık olarak aşağıda 
verilmiştir:

I. Elektronların antiparçacıklarıyla birleşmesi 
sonucu yayılan ışınlar dedektörler yardımıy-
la sayılarak, görüntü oluşturulur.

II. Bir hedefe çarparak geri yansıyan ses dal-
gaları dedektörler yardımıyla algılanarak, 
hedefin görüntüsü oluşturulur.

III. Bir cisimden yayılan kızılötesi ışınlar dedek-
törler yardımıyla algılanarak, cismin görüntü-
sü oluşturulur.

Buna göre, görüntünün oluşma prensibi ile 
görüntüleme cihazı eşleştirmesi aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde doğru olarak veril-
miştir?

I II III

A) Termal
kamera Sonar PET

B) Termal
kamera PET Sonar

C) Sonar PET Termal
kamera

D) PET Termal
kamera Sonar

E) PET Sonar Termal
kamera

ÖSYM’NİN SORUSU

AYT-1215, Soru 4
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İçi boş K ve L selonoidleri şekildeki gibi iletken telle 
birbirlerine bağlanmışlardır. X ve Y mıknatısları 
şekildeki gibi havada tutulmaktadır.

K

S
X

N

L

N
Y

S

X mıknatısı K bobinine doğru serbest bırakılırsa 
L bobini ile Y mıknatısı arasında aşağıdakiler-
den hangisi gerçekleşir?

A) Manyetik çekme kuvveti

B) Elektriksel çekme kuvveti

C) Manyetik itme kuvveti

D) Elektriksel çekme kuvveti

E) Hiçbir kuvvet etkisi olmaz

SINAV’IN SORUSU

Şekilleri ve boyutları aynı olan bir mıknatıs ile 
manyetik alanla etkileşmeyen bir silgi, şekildeki 
gibi kütle merkezleri yerden aynı yükseklikte 
olacak biçimde bir alüminyum bileziğin üzerinde 
tutulmaktadır. Silgi ile yeterince büyük manyetik 
alan oluşturan mıknatıs aynı anda serbest düşme-
ye bırakıldığında, yan yüzeyi yere dik ve yalıtkan 
ayaklarla sabitlenmiş bilezikte bir akım oluştuğu 
gözleniyor.

Silgi ve mıknatısın; düşey doğrultuda ve dön-
meden yere doğru düşerken, bileziğin içinden 
geçtikten hemen sonraki yerden yüksekliği ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(Sürtünmeler ve Yerküre’nin manyetik alanı ihmal 
edilecektir.)

A) Mıknatıs, silgiye göre daha yüksektedir.

B) Mıknatıs ve silgi aynı yüksekliktedir.

C) Mıknatıs, silgiden daha aşağıdadır.

D) Mıknatısın kutuplarının durumuna göre sonuç 
değişir.

E) Mıknatıs ve silginin kütlelerine göre sonuç deği-
şir.

ÖSYM’NİN SORUSU

AYT-1215, Soru 4
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TAM iSABET
YKS'de YiNE

Bir fotosel yüzeyinden, enerjisi en az 2 eV olan 

fotonlar elektron sökebiliyor.

Buna göre, bu yüzeye 1550 Å dalga boylu ışık 

düşürüldüğünde kesme potansiyel farkı kaç 

volt olur? (h·c = 12400 eV·Å)

A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 1

SINAV’IN SORUSU

Dalga boyu en küçük 4000 , en büyük 7000 

olacak şekilde değişen ışığın kullanıldığı bir 

fotoelektrik olay düzeneğinde, fotoelektronların 

oluşabilmesi için eşik enerjisi en fazla kaç eV 

olan metal kullanılabilir?

(hc = 12400 eV.Å)

A) 4,20 B) 3,10 C) 2,25 D) 2,10 E) 1,80

ÖSYM’NİN SORUSU

AYT-1214, Soru 13
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YKS'de YiNE
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Eşit pozitif yüklü r ve 2r yarıçaplı K ve L kürelerinin 
aralarındaki iletken teldeki S anahtarı açıktır.

r 2r
lamba

S

K
L

S anahtarı kapatıldığında,

I. L küresinin potansiyeli artarken K küresinin 
potansiyeli azalır.

II. Elektron akışı L küresinden K küresine doğru 
olur.

III. Lamba sürekli ışık verir.

yargılarından hangileri doğru olur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II

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

SINAV’IN SORUSU

Fizik laboratuvarında metallerin elektriksel olarak 
yüklenmesi ile ilgili deneyler yapan bir öğrenci, 
yarıçapları birbirinden farklı olan nötr iki demir 
bilyeyi, yalıtkan bir eldiven kullanarak tutmaktadır. 
Öğrenci, sağ elinde tuttuğu bilyeyi elektriksel ola-
rak yükleyerek sol elindeki bilyeye dokundurur.

Bilyeler arasında yük transferi bittikten sonra 
bilyeler için;

I. Üzerlerindeki net yük miktarları birbirine 
eşittir.

II. Yüzeylerindeki elektriksel potansiyeller birbi-
rine eşittir.

III. Aynı cins elektriksel yükle yüklenmişlerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

ÖSYM’NİN SORUSU

AYT-1212, Soru 12
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1. Soru Modülü, Sayfa 238, Soru 14

 X: CH4

 Y: NH4
+

 Z: OH–

Yukarıdaki taneciklerle ilgili,

I. Toplam proton sayıları arasında Y > X > Z ilişkisi 
yoktur.

II. Toplam elektron sayıları arasında X = Y = Z 
ilişkisi vardır.

III. Toplam nötron sayıları arasında Z > Y > X ilişkisi 
vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

, , ,H C N O1
1

12
6

14
7

16
8c m

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

20
10X, 21

10Y ve 22
11Z element atomlarıyla ilgili,

I. X ve Y aynı elementin izotop atomlarıdır.

II. Z element atomunun elektron ve nötron sayıları 
eşittir.

III. Y ve Z element atomlarının nötron sayıları eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

Deneme 1202, Soru 13

• Hg        • Al        • Pb         • H

Aşağıda verilen elementlerden hangisinin sem-
bolü yukarıda yoktur?

A) Altın B) Alüminyum C) Hidrojen

 D) Cıva E) Kurşun

Aşağıda verilen element adı - element sembolü 
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 Element Adı Element Sembolü

A) Magnezyum Mn

B) Cıva  C

C) Potasyum  K

D) Bakır   Ba

E) Çinko   Pb

KİMYA
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2. Soru Modülü, Sayfa 219, Soru 5

3. Soru Modülü, Sayfa 196, Soru 10

 

A D
E

F
B C

Yukarıdaki periyodik cetvel kesitinde belirti-
len elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A)  E nin kaynama noktası F den büyüktür.
B) C ve D nin değerlik elektron sayıları eşittir.
C) E nin elektronegatifliği diğerlerinden fazladır.
D) A, B, C ve D küresel simetriktir.
E) Verilen elementlerin hepsi baş grup elementleri-

dir.

Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X ve Y
elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• X elementi: Parlak görünümlü olup oda sıcaklı-
ğında ısıyı ve elektriği çok iyi iletir.

• Y elementi: Oda sıcaklığında gaz hâldedir ve 
hiçbir elementle tepkimeye girmez.

Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

A) X elementinin atom numarası Y elementininkin-
den büyüktür.

B) Y elementinin atom yarıçapı X elementininkin-
den küçüktür.

C) X elementinin birinci iyonlaşma enerjisi Y ele-
mentininkinden büyüktür.

D) Y elementinin elektron alma eğilimi, X elementi-
ne göre fazladır.

E) X elementi ametal, Y elementi metal olarak sınıf-
landırılır.

H2 molekülü için, 

I. Apolar kovalent bağ içerir.

II. Bağlayıcı elektron sayısı 2’dir.

III. Yüklü tanecik kutuplaşması içermez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?  (1H)

A) Yal nız I B) I ve II C) I, II ve III

 D) II ve III E) Yalnız III

Azot molekülleriyle (N2) ilgili,

I. Azot atomları arasındaki etkileşim, güçlü etkile-
şim olarak sınıflandırılır.

II. Azot atomları arasındaki etkileşim, elektron alış-
verişi sonucu oluşmuştur.

III. Azot molekülleri arasındaki etkileşim, London 
kuvvetleri sonucu oluşmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (7N)

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III
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Deneme 1205, Soru 27

Atom numaraları ardışık olan ve aynı periyotta 
oldukları bilinen X, Y ve Z baş grup elementle-
rinin, 1. iyonlaşma enerjileri arasındaki sıralama  
X < Z < Y ise bu elementler için aşağıdaki yargı-
lardan hangisi kesinlikle yanlış olur? 

A) Atom çapları ilişkisi X > Y > Z dir.

B) Atom numarası ilişkisi Z > Y > X tir.

C) Elektron ilgisi ilişkisi Z > Y > X tir.

D) Ametalik aktiflik ilişkisi Z > Y > X tir.

E) Metalik aktiflik ilişkisi Y > Z > X tir.

Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X ve Y
elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• X elementi: Parlak görünümlü olup oda sıcaklı-
ğında ısıyı ve elektriği çok iyi iletir.

• Y elementi: Oda sıcaklığında gaz hâldedir ve 
hiçbir elementle tepkimeye girmez.

Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

A) X elementinin atom numarası Y elementininkin-
den büyüktür.

B) Y elementinin atom yarıçapı X elementininkin-
den küçüktür.

C) X elementinin birinci iyonlaşma enerjisi Y ele-
mentininkinden büyüktür.

D) Y elementinin elektron alma eğilimi, X elementi-
ne göre fazladır.

E) X elementi ametal, Y elementi metal olarak sınıf-
landırılır.

Deneme 1215, Soru 15

• Temel hâldeki X elementinde n = 1 ve l = 0 
kuantum sayılarına sahip yalnızca 1 elektron 
vardır.

• Y elementi toplamda üç iyonlaşma enerjisine 
sahiptir.

• Z elementi bileşiklerinde birden fazla pozitif 
değerlik alır.

X, Y ve Z elementleri hakkında yukarıda verilen 
bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur?

A) X ile Y aynı grupta yer alır.

B) Z ve Y aralarında alaşım oluştururlar.

C) Z elektriği iletir.

D) Y ve Z aralarında iyonik bileşik oluşturur.

E) X, 8A grubundadır.

Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X ve Y
elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• X elementi: Parlak görünümlü olup oda sıcaklı-
ğında ısıyı ve elektriği çok iyi iletir.

• Y elementi: Oda sıcaklığında gaz hâldedir ve 
hiçbir elementle tepkimeye girmez.

Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

A) X elementinin atom numarası Y elementininkin-
den büyüktür.

B) Y elementinin atom yarıçapı X elementininkin-
den küçüktür.

C) X elementinin birinci iyonlaşma enerjisi Y ele-
mentininkinden büyüktür.

D) Y elementinin elektron alma eğilimi, X elementi-
ne göre fazladır.

E) X elementi ametal, Y elementi metal olarak sınıf-
landırılır.
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Deneme Ek4, Soru 10

Asit çözeltilerinin K, L ve M metallerine etkisinin
araştırıldığı bir deneyde aşağıdaki veriler elde edil-
miştir.

 

Buna göre, metallerin en aktif olandan en az 
aktif olana doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) K - L - M B) K - M - L C) L - K - M

 D) L - M - K E) M - K - L

K

A katısı

Elastik
balon

B maddesi

Yukarıdaki sistemde K musluğu açıkken kaba sabit 
sıcaklıkta A katısı atılıyor ve musluk kapatılıyor. Bir 
süre sonra elastik balonun şiştiği gözleniyor.

Buna göre,

I. A katısı Li ise B maddesi sudur.

II. A katısı Al ise B maddesi HCl dir.

III. A katısı Ca ise B maddesi NaOH dır.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8. Soru Modülü, Sayfa 170, Soru 14

Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin sonucunda 
açığa çıkan gaz yanlış verilmiştir?

A) K + HBr † ........ H2(g)

B) Al + HNO3 † ......... NO2(g)

C) Cu + H2SO4(derişik) † ......... SO2(g)

D) Zn + KOH † ......... H2(g)

E) CaCO3 + HCl † ......... CO2(g)

Asit çözeltilerinin K, L ve M metallerine etkisinin
araştırıldığı bir deneyde aşağıdaki veriler elde edil-
miştir.

 

Buna göre, metallerin en aktif olandan en az 
aktif olana doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) K - L - M B) K - M - L C) L - K - M

 D) L - M - K E) M - K - L
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Deneme TYT 1216, Soru 10

a b c

15 g
tuz

20 g
tuz

%15 lik
200 g tuzlu su

%10 luk
100 g tuzlu su85 g saf su

Yukarıda verilen sıvılara şekilde gösterilen tuz 
eklemeleri yapılıyor.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi yan-
lıştır?

A) Tuzlar eklenmeden önce c çözeltisi a çözeltisin-
den daha seyreltiktir.

B) Tuzlar eklendikten sonra a çözeltisinin derişimi, 
b ninkine eşit olur.

C) Tuzlar eklendikten sonra en derişik çözelti c olur.

D) Tuzlar eklenmeden önce a ve c karıştırılırsa son 
karışım kütlece %15 ten daha seyreltik olur.

E) Tuzlar eklendikten sonra a ve b karıştırılırsa son 
karışım kütlece %30 luk olur.

25 oC’de aşağıdaki gibi üç farklı doymamış KNO3 
çözeltisi hazırlanıyor.

 I. çözelti: 100 g saf su ve 25 g KNO3 katısı

 II. çözelti: 75 g saf su ve 25 g KNO3 katısı

 III. çözelti: 180 g saf su ve 20 g KNO3 katısı

Bu çözeltilerin KNO3 açısından en derişikten en 
seyreltik olana doğru sıralaması aşağıdakiler-
den hangisidir?

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

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

Deneme Ek2, Soru 13

Polimer Kullanım alanı

I. PE Torba, plastik kutular

II. PVC Cephe kaplama, kapı pencere 
profilleri

III. PET Alkolsüz içecek ve su şişeleri, 
sıvı yağ şişeleri

Yukarıdaki tabloda bulunan polimerlerden han-
gilerinin kullanım alanı doğru verilmiştir?

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

 D) II ve III E) Yalnız II

Tencere ve tava gibi mutfak malzemelerinin iç 
yüzeyleri çok yüksek erime noktasına sahip ve 
kimyasal etkilere karşı dirençli olan polimerlerle 
kaplanır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılan 
polimerlerden biridir?

A) Politetrafloroeten (PTFE)

B) Polivinil klorür (PVC)

C) Polietilen tereftalat (PET)

D) Polietilen (PE)

E) Polistiren (PS)
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Deneme 1210, Soru 9

Tencere ve tava gibi mutfak malzemelerinin iç 
yüzeyleri çok yüksek erime noktasına sahip ve 
kimyasal etkilere karşı dirençli olan polimerlerle 
kaplanır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılan 
polimerlerden biridir?

A) Politetrafloroeten (PTFE)

B) Polivinil klorür (PVC)

C) Polietilen tereftalat (PET)

D) Polietilen (PE)

E) Polistiren (PS)

Polietilen (PE) maddesi için,

I. Monomeri etilendir.

II. Mol kütlesi 100.000 – 300.000 g/mol arasındadır.

III. Kapı ve pencere profillerinin yapımında kullanılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

 D) I ve II E) II ve III

Deneme TYT 1216, Soru 8

Günlük yaşantıda yaygın olarak kullanılan bazı 
polimerler ve kullanım alanları aşağıda verilmiştir.

Polimer Kullanım alanı
I. Kevlar a) Tek kullanımlık çatal, 

kaşık yapımı

II. Polistiren b) Yapışmaz tava ve
tencere yapımı

III. Politetraflor
eten

c) Kurşun geçirmez 
yelek ve yüksek 
sıcaklığa
dayanıklı giysi yapımı

Buna göre, bu polimerlerin kullanım alanlarıyla 
eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

A) 
I. b
II. a
III. c

 B) 
I. c
II. a
III. b

 C) 
I. c
II. b
III. a D) 

I. a
II. c
III. b

 E) 
I. b
II. c
III. a

Tencere ve tava gibi mutfak malzemelerinin iç 
yüzeyleri çok yüksek erime noktasına sahip ve 
kimyasal etkilere karşı dirençli olan polimerlerle 
kaplanır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılan 
polimerlerden biridir?

A) Politetrafloroeten (PTFE)

B) Polivinil klorür (PVC)

C) Polietilen tereftalat (PET)

D) Polietilen (PE)

E) Polistiren (PS)
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Deneme 1202, Soru 19

Temel durumdaki 5B atomundaki elektronların 
baş kuantum (n), açısal momentum kuantum 
(l), manyetik kuantum (ml) ve spin kuantum 
(ms) sayılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Değerlik elektronları için n değeri 1’dir.

B) Dört tane elektronun l değeri 0’dır.

C) Birinci enerji düzeyinde bulunan elektronlar için l 
değeri 1’dir.

D) İkinci enerji düzeyinde bulunan elektronlar için 
ml değeri +2’dir.

E) Dört tane elektronun ms değeri +1/2’dir.

I. n = 1 de tek tür orbital bulunur.

II. n = 2, ¬ = 1 de en fazla 8 elektron bulunur.

III. n = 3, ¬ = 0 da spin kuantum sayıları 2
1

+  veya 

2
1

-  dir.

IV. n = 2 de d orbitali yoktur.

V. n = 4, ¬ = 3 te en fazla 10 tane elektron buluna-
bilir.

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğ-
rudur?

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

Deneme AYT 1201, Soru 19

20Ca atomunun en yüksek enerjili elektronlarının 
kuantum sayıları için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

   n    ¬             m¬    

A)    3    2 –2, –1, 0, +1, +2

B)    3    1 –1, 0, +1

C)    4    1 –1, 0, +1

D)    4    0 0

E)     3    0 0 

Temel durumdaki 5B atomundaki elektronların 
baş kuantum (n), açısal momentum kuantum 
(l), manyetik kuantum (ml) ve spin kuantum 
(ms) sayılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Değerlik elektronları için n değeri 1’dir.

B) Dört tane elektronun l değeri 0’dır.

C) Birinci enerji düzeyinde bulunan elektronlar için l 
değeri 1’dir.

D) İkinci enerji düzeyinde bulunan elektronlar için 
ml değeri +2’dir.

E) Dört tane elektronun ms değeri +1/2’dir.
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Deneme 1209, Soru 27

4T T

T

K L

N

M

O
CH4(g)

SO2(g)

X(g)

10
0 

cm

Yukarıda verilen sistemde tüm vanalar kapalıyken K 
ve L vanaları aynı anda açıldığında 4T sıcaklığında-
ki CH4 gazı ile  T sıcaklığındaki X gazı O noktasına 
eşit sürede varıp sistemde dağılıyorlar.

Buna göre yeterince beklendikten sonra M ve 
N vanaları da açılırsa aynı sıcaklıktaki X ve SO2 
gazları nerede karşılaşır?
(|KO| = |OL|, gazlar arası ısı alışverişi ihmal edile-
cektir. S: 32, O: 16, C: 12, H: 1)

A) N vanasına 20 cm kala

B) N vanasına 40 cm kala

C) M vanasına 60 cm kala

D) M vanasına 20 cm kala

E) N vanasına 80 cm kala

Aynı şartlarda, He gazının difüzyon hızı XO2 gazı-
nın difüzyon hızının 4 katıdır.

Buna göre, X elementinin mol kütlesi kaç 
g/mol’dür?
(He = 4 g/mol, O = 16 g/mol; gazların ideal gaz 
olarak davrandığı varsayılacaktır.)

A) 8 B) 12 C) 16 D) 32 E) 64

Deneme 1206, Soru 18

Atom numarası 34 olan elementin temel hâl 
elektron dağılımındaki son orbitali için,

I. Başkuantum sayısı (n) 4 tür.

II. l = 2 dir.

III. m
l

 = –2, –1, 0, +1, +2 dir. 

yargılarından hangileri yanlıştır?

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

 D) I ve III E) Yalnız II

Temel durumdaki 5B atomundaki elektronların 
baş kuantum (n), açısal momentum kuantum 
(l), manyetik kuantum (ml) ve spin kuantum 
(ms) sayılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Değerlik elektronları için n değeri 1’dir.

B) Dört tane elektronun l değeri 0’dır.

C) Birinci enerji düzeyinde bulunan elektronlar için l 
değeri 1’dir.

D) İkinci enerji düzeyinde bulunan elektronlar için 
ml değeri +2’dir.

E) Dört tane elektronun ms değeri +1/2’dir.
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Deneme AYT 1211, Soru 27

H2O(s)

H2O(g)
N2(g)

V L

1. Kap

N2(g)

V L

2. Kap

Yukarıda T K sıcaklığında N2(g) bulunan kaplardaki 
toplam basınçlar eşittir ve 1. kapta
H2O(s) ?  H2O(g)
dengesi mevcuttur. Aşağıda kaplara yapılan etkiler 
ve bunların sonuçları verilmiştir.

Sıcaklık
2T K ne
çıkarılırsa

Toplam
basınç
2 katına
çıkar.

Toplam
basınç
2 katına
çıkar.

I.

Sabit sıcaklıkta
hacimler 2 katına
çıkarılırsa

Toplam
basınç
azalır.

Toplam
basınç
yarıya
iner.

II.

Sabit sıcaklıkta
N2 gazının
mol sayısı
yarıya
düşürülürse

Toplam
basınç
değişmez.

Toplam
basınç
değişmez.

III.

Etki 1. kapta 2. kapta

Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğ-
rudur?
(T K de suyun buhar basıncı 25 cmHg; 2T K de 
suyun buhar basıncı 76 cmHg; 1. kapta sıvının 
hacmi ihmal edilecektir.)

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

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

Potasyum klorat (KClO3) katısı ısıtıldığında potas-
yum klorür (KCl) katısına ve oksijen gazına (O2) 
dönüşüyor. Açığa çıkan O2 gazı aşağıdaki düzenek-
te gösterildiği gibi 25 °C’de su üzerinde toplanıyor.

Buna göre su üzerinde toplanan O2 gazının 
kısmi basıncını hesaplamak için,

I. su üzerinde toplanan gazın 25 °C’deki toplam 
basıncı,

II. 25 °C’de suyun buhar basıncı,

III. su üzerinde toplanan gazın 25 °C’deki toplam 
hacmi

bilgilerinden hangileri gereklidir?
(O2 gazının su ile tepkimeye girmediği ve suda 
çözünmediği; gazların ideal gaz olarak davrandığı 
varsayılacaktır.)

A)Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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



SINAV’IN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

78

YKS'de YiNE
TAM iSABET

Deneme AYT 1210, Soru 21

Aşağıda bazı tepkimelerin standart entalpi değişim-
leri verilmiştir.

C(k) + 2
1 O2(g) † CO(g)       ¢H° = –110,5 kJ/mol

CO2(g) † 2
1 O2(g) + CO(g)   ¢H° = +283 kJ/mol

Buna göre, CO2(g)’nin standart oluşum entalpisi 
kaç kJ/mol’dür?

A) +393,5 B) +172,5 C) +110,5

 D) –172,5 E) –393,5

C(k) + 2
1  O2(g) † CO(g) ¢H° = –26 kcal

2CO2(g) † 2CO(g) + O2(g) ¢H° = +136 kcal

tepkimeleri verildiğine göre;

I. CO(g) nın molar oluşum entalpisi,

II. CO2(g) nın molar oluşum entalpisi

değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
      I (kcal)       II (kcal)   

A) –26 +136

B) –94 –26

C) –26 –94

D) +68 –28

E) –26 +68

7. Soru Modülü, Sayfa 187, Soru 7

Normal basınçta 2 mol Al2(SO4)3 katısı 1 kg suda 
çözünerek hazırlanan çözeltinin kaynamaya 
başlama noktası ve donmaya başlama noktası 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

(Kk: 0,52, Kd: 1,86)

Kaynamaya 
başlama noktası(°C)

Donmaya 
başlama noktası(°C)

A) 105,2 –18,6

B) 102,6 –9,3

C) 105,2 –9,3

D) 102,6 –18,6

E) 101,04 –3,72

0,2 mol organik bir bileşiğin benzen içerisinde 
moleküler olarak tamamen çözünmesiyle bir çözelti 
hazırlanıyor.
Bu çözeltinin kaynamaya başladığı sıcaklık saf ben-
zeninkinden 10,4 °C daha yüksek olarak ölçülüyor.

Buna göre, organik bileşik kaç gram benzende 
çözünmüştür?
(Organik bileşiğin uçucu olmadığı ve benzenin küt-
lesinin azalmadığı varsayılacaktır.
Benzen için molal kaynama noktası yükselmesi 
sabiti, Kk = 2,6 °C/m)

A) 40 B) 50 C) 76 D) 80 E) 104
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Deneme 1203, Soru 26

Aşağıda bazı tepkimelerin standart entalpi değişim-
leri verilmiştir.

C(k) + 2
1 O2(g) † CO(g)       ¢H° = –110,5 kJ/mol

CO2(g) † 2
1 O2(g) + CO(g)   ¢H° = +283 kJ/mol

Buna göre, CO2(g)’nin standart oluşum entalpisi 
kaç kJ/mol’dür?

A) +393,5 B) +172,5 C) +110,5

 D) –172,5 E) –393,5

Standart koşullarda iken,

 H2(g) + 2
1 O2(g) † H2O(g) ¢H = –58 kcal

 H2O(g) + 2
1 O2(g) † H2O2(s) ¢H = –45 kcal

tepkimeleri bilindiğine göre, 0,2 şer mol H2(g) 
ve H2O2(s) den tam verimle H2O(g) oluşmasına 
ilişkin tepkimedeki enerji değişimi için aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?

A) 2,6 kcal ısı alınır.

B) 2,6 kcal ısı açığa çıkar.

C) 1,3 kcal ısı alınır.

D) 1,3 kcal ısı açığa çıkar.

E) 3,9 kcal ısı açığa çıkar.

Deneme 1211, Soru 15

C2H4(g) + 3O2(g) √ 2CO2(g) + 2H2O(s) 

C2H5OH(s) + 3O2(g) √ 2CO2(g) + 3H2O(s)

tepkimelerinin standart koşullardaki entalpi değerleri 
biliniyor.

Buna göre;

I. C2H4(g) + H2O(s) √ C2H5OH(s)

II. C2H4(g) + H2(g) √ C2H6(g)

III. H2O(s) √ H2(g) + 2
1 O2(g)

tepkimelerinden hangilerinin aynı şartlarda tep-
kime ısıları bulunabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Aşağıda bazı tepkimelerin standart entalpi değişim-
leri verilmiştir.

C(k) + 2
1 O2(g) † CO(g)       ¢H° = –110,5 kJ/mol

CO2(g) † 2
1 O2(g) + CO(g)   ¢H° = +283 kJ/mol

Buna göre, CO2(g)’nin standart oluşum entalpisi 
kaç kJ/mol’dür?

A) +393,5 B) +172,5 C) +110,5

 D) –172,5 E) –393,5
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Deneme 1219, Soru 18

Monoprotik bir kuvvetli asidin 50 mL’lik sulu çözeltisi, 
0,1 M NaOH sulu çözeltisiyle titre ediliyor. 25 °C’de 
yapılan titrasyon deneyinde aşağıdaki veriler elde 
ediliyor.

Eklenen NaOH çözeltisi hacmi (mL) pH

0 1,30
10 1,60
20 2,15
22 2,38
24 2,87
25 7,00
26 11,12
28 11,58
30 11,80
40 12,22
50 12,40

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Deneyde kullanılan asit çözeltisinin derişimi 0,05 
M’dir.

B) Eşdeğerlik noktasındaki çözelti buharlaştırılırsa 
bazik tuz elde edilir.

C) 50 mL NaOH sulu çözeltisi ilave edildiğinde 
eşdeğerlik noktasına ulaşılır.

D) 20 mL NaOH sulu çözeltisi ilave edildiğinde 
ortamda tampon çözelti oluşur.

E) Eşdeğerlik noktasından sonra pOH değeri 7’den 
büyüktür.

HCI

100 mL NaOH
0,2 M

100 mL 0,2 M NaOH çözeltisinin HCI çözeltisi ile 
titrasyonu şekildeki gibidir.

Buna göre [H+] = [OH–] olduğunda harcanan 
HCI nin hacmi 50 mL olduğuna göre, HCI nin 
derişimi kaç M dır?

A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,8

7. Soru Modülü, Sayfa 207, Soru 5

 2N2O5(g) √ 4NO2(g) + O2(g)

tepkimesi başlatılırken N2O5 in derişimi 1,2 M dır.

4 dakika sonra N2O5 in derişimi 0,4 M olduğuna 
göre NO2 gazının ortalama oluşma hızı kaç 
M/dk dır?

A) 0,2 B) 0,4 C) 0,6 D) 0,8 E) 1,6

 2N2O(g) † 2N2(g) + O2(g)
tepkimesi başladıktan 150 s sonra ortamda 0,0030 
mol/L O2 oluşmaktadır.

Buna göre, N2O'nun ortalama tükenme hızı kaç 
mol L–1 s–1 dir?

A) 4,0 x 10–4 B) 2,0 x 10–4 C) 4,0 x 10–5

 D) 2,0 x 10–5 E) 4,0 x 10–6
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Deneme 1216, Soru 24

pH

1000

7

13

0
VEklenen  (mL)

NaOH çözeltisinin 1 litresine azar azar asit çözeltisi 
eklenmesi sırasında oluşan grafik yukarıdaki gibidir. 

Buna göre eklenen asit çözeltisi,

I. 0,1 M HCl

II. 0,05 M H2SO4

III. 0,25 M HCIO4

yukarıdakilerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Monoprotik bir kuvvetli asidin 50 mL’lik sulu çözeltisi, 
0,1 M NaOH sulu çözeltisiyle titre ediliyor. 25 °C’de 
yapılan titrasyon deneyinde aşağıdaki veriler elde 
ediliyor.

Eklenen NaOH çözeltisi hacmi (mL) pH

0 1,30
10 1,60
20 2,15
22 2,38
24 2,87
25 7,00
26 11,12
28 11,58
30 11,80
40 12,22
50 12,40

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Deneyde kullanılan asit çözeltisinin derişimi 0,05 
M’dir.

B) Eşdeğerlik noktasındaki çözelti buharlaştırılırsa 
bazik tuz elde edilir.

C) 50 mL NaOH sulu çözeltisi ilave edildiğinde 
eşdeğerlik noktasına ulaşılır.

D) 20 mL NaOH sulu çözeltisi ilave edildiğinde 
ortamda tampon çözelti oluşur.

E) Eşdeğerlik noktasından sonra pOH değeri 7’den 
büyüktür.
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Deneme 1216, Soru 26

Çözünürlük

Sıcaklık

X

YA

Yukarıda X ve Y maddeleri için çözünürlük-sıcaklık 
eğrileri verilmiştir.

Buna göre X ve Y nin sulu çözeltileri için,

I. Doymamış X çözeltisi ısıtılırsa doygun hâle gelir.

II. Yüksek basınç altında Y nin çözünürlüğü artar.

III. A noktasındaki Y çözeltisi sabit basınç altında 
soğutulursa daha fazla Y çözer.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II

 D) Yalnız III E) II ve III

Katı LiCl suda çözünerek

 LiCl(k) ø Li+(suda) + Cl–(suda)    ¢H < 0

tepkimesine göre dengeye ulaşıyor.

Buna göre,

I.  çözeltiye NaCl tuzunun eklenmesi,

II.  çözeltinin sıcaklığının azaltılması,

III. çözeltiye katı LiCl eklenmesi

işlemlerinden hangileri uygulanırsa LiCl'nin 
çözünürlüğü artar?

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

 D) I ve II E) II ve III

Deneme 1210, Soru 26

Suda çözünme tepkimesi,

     X √ X(suda) + ısı

şeklinde olan X maddesi için,

I. Gazdır.

II. Basınç artırılırsa sudaki çözünürlüğü artar.

III. Sıcaklığın azaltılması sudaki çözünürlüğünü art-
tırır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III

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

Katı LiCl suda çözünerek

 LiCl(k) ø Li+(suda) + Cl–(suda)    ¢H < 0

tepkimesine göre dengeye ulaşıyor.

Buna göre,

I.  çözeltiye NaCl tuzunun eklenmesi,

II.  çözeltinin sıcaklığının azaltılması,

III. çözeltiye katı LiCl eklenmesi

işlemlerinden hangileri uygulanırsa LiCl'nin 
çözünürlüğü artar?

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

 D) I ve II E) II ve III
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Deneme 1217, Soru 24

Hava 
sızdırmaz

 bant 

Sıcak su banyosu

Dereceli cam 
silindir

Gazlı 
içecek

L
K

Hava

M

N

O

Yukarıda verilen düzenekte diğer tüm koşullar sabit 
tutularak farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen deney-
ler ve sonuçları aşağıdaki gibidir:

Sıcaklık (°C)__________
Cam silindirdeki 

su seviyesi____________

Deney 1 10 K

Deney 2 20 L

Deney 3 30 M

Buna göre yapılan deney ile ilgili,

I. Verilen düzenekte gazların çözünürlüğünün 
sıcaklıkla ilişkisinin gözlemlenmesi amaçlanmış-
tır.

II. Deney sonuçlarına göre sıcaklık artışı ile gazlı 
içecekten ayrılan gaz miktarı da artmıştır.

III. Sıcaklık 40°C ye çıkarılırsa cam silindirdeki su 
seviyesi O noktasına düşebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II

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

Katı LiCl suda çözünerek

 LiCl(k) ø Li+(suda) + Cl–(suda)    ¢H < 0

tepkimesine göre dengeye ulaşıyor.

Buna göre,

I.  çözeltiye NaCl tuzunun eklenmesi,

II.  çözeltinin sıcaklığının azaltılması,

III. çözeltiye katı LiCl eklenmesi

işlemlerinden hangileri uygulanırsa LiCl'nin 
çözünürlüğü artar?

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

 D) I ve II E) II ve III
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Deneme 1214, Soru 16

X, Y, Z ve T metallerinin standart indirgenme 
potansiyelleri aşağıda verilmiştir.
                     E° (volt) 
X2++ 2e– → X(k) 0,34
Y3++ 3e– → Y(k) +0,10
Z2+ + 2e–

 → Z(k) –0,76

Buna göre, verilen metallerin korozyondan 
korunması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

A) Y metalinden yapılmış bir direğin korunması için 
X ile katodik koruma yapılır.

B) Z metalinden yapılmış bir direk korozyona uğra-
maz.

C) X in korunması sırasında Y metali H2 ile etkileşi-
me girer.

D) Z metalinden yapılmış direğin korunmasında 
kurban elektrot Y dir.

E) X metalinden yapılmış bir direğin korunması için 
Z ile katodik koruma yapılır.

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tuzlu su çözeltisi 
bulunan A kabına demir çivi, B kabına ise kaynak 
yapılarak çinko şerit tutturulmuş demir çivi bırakı-
lıyor. Yeterli süre beklendiğinde A kabındaki demir 
çivi paslanırken B kabındaki demir çivinin paslan-
madığı gözleniyor.

B kabındaki demir çivinin paslanmamasının 
nedeniyle ilgili,

I.  Demir yerine çinko metali yükseltgenmiştir.

II.  Demir metali çinko metaline göre daha aktiftir.

III. Çinko şerit kurban elektrot olarak davranmıştır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III

Deneme AYT 1206, Soru 24

Kurban elektrotlarla ilgili,

I. Bir metalin korozyona uğramasını önlemek için 
bu metale bağlanan ve aktifliği daha fazla olan 
metale kurban elektrot denir.

II. Kurban elektrot katodik korumada anot olarak 
görev yapar.

III. Gemi, metal toplama tankları, su tesisatları gibi 
yerlerde kullanılırlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tuzlu su çözeltisi 
bulunan A kabına demir çivi, B kabına ise kaynak 
yapılarak çinko şerit tutturulmuş demir çivi bırakı-
lıyor. Yeterli süre beklendiğinde A kabındaki demir 
çivi paslanırken B kabındaki demir çivinin paslan-
madığı gözleniyor.

B kabındaki demir çivinin paslanmamasının 
nedeniyle ilgili,

I.  Demir yerine çinko metali yükseltgenmiştir.

II.  Demir metali çinko metaline göre daha aktiftir.

III. Çinko şerit kurban elektrot olarak davranmıştır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III
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Yeterince MgSO4 içeren sulu çözelti 5 A’lık bir 
akım kullanılarak 9,65 saat elektroliz edildiğinde 
katotta kaç gram Mg metali birikir?
(Mg = 24 g/mol; 1 F = 96500 C/mol e– ;
1 saat = 3600 s)

A) 5,4 B) 10,8 C) 21,6 D) 43,2 E) 86,4

Erimiş KCl tuzunun bulunduğu elektroliz kabında 
9,65 amperlik akım 100 saniye uygulanarak elektro-
liz işlemi gerçekleştiriliyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(K = 39, Cl = 35,5, 1 mol e– = 96500 Coulomb)

A) Devreden geçen yük miktarı 965 Coulombdur.

B) Devreden geçen elektronun mol sayısı 0,01 dir.

C) Anotta 0,71 g Cl2 gazı oluşur.

D) Katotta, 

 K+ + e– → K 

 tepkimesi gerçekleşir. 

E) Anotta toplanan Cl2 gazı NK da 0,112 litredir.

Deneme AYT 1209, Soru 23

Deneme 1216, Soru 17

Ergimiş AgNO3 bileşiği 0,2 Faradaylık akımla 
elektroliz edildiğinde katotta kaç g Ag metali 
birikir?  (Ag = 108)

A) 10,8 B) 21,6 C) 32,4 D) 54 E) 108

Yeterince MgSO4 içeren sulu çözelti 5 A’lık bir 
akım kullanılarak 9,65 saat elektroliz edildiğinde 
katotta kaç gram Mg metali birikir?
(Mg = 24 g/mol; 1 F = 96500 C/mol e– ;
1 saat = 3600 s)

A) 5,4 B) 10,8 C) 21,6 D) 43,2 E) 86,4
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6. Soru Modülü, Sayfa 213, Soru 6

Karbon elementinin allotroplarından biri olan 
grafitin yapısıyla ilgili,

I. Karbon atomları yedigen halkalar oluşturacak 
şekilde dizilmiştir.

II. Karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır.

III. Karbon atomları arasında p orbitallerinin örtüş-
mesiyle oluşan bağlar vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III

Grafit Elmas

Yukarıdaki maddeler için

I. Birbirinin izotopudurlar.

II. Aynı şartlarda erime noktaları elmas > grafittir.

III. Grafitte tabakalar arasındaki karbon bağları 
güçlü, elmastaki karbon bağları ise zayıftır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) Yalnız I C) Yalnız II

 D) I ve III E) II ve III

Deneme Ek4, Soru 26

Pt(k) Pt(k)

KCI(s)

+ –

Yukarıda erimiş KCI tuzu 1 Faraday lık elektrik yükü 
ile elektroliz ediliyor.

Buna göre,

I. Katotta 1 mol K metali toplanır.

II. Anotta 1 mol CI2 gazı açığa çıkar.

III. Elektroliz sırasında 96500 C elektrik yükü kulla-
nılmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

 D) II ve III E) Yalnız II

Yeterince MgSO4 içeren sulu çözelti 5 A’lık bir 
akım kullanılarak 9,65 saat elektroliz edildiğinde 
katotta kaç gram Mg metali birikir?
(Mg = 24 g/mol; 1 F = 96500 C/mol e– ;
1 saat = 3600 s)

A) 5,4 B) 10,8 C) 21,6 D) 43,2 E) 86,4



SINAV’IN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

87

TAM iSABET
YKS'de YiNE

Deneme 1213, Soru 19

Karbon elementinin allotroplarından biri olan 
grafitin yapısıyla ilgili,

I. Karbon atomları yedigen halkalar oluşturacak 
şekilde dizilmiştir.

II. Karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır.

III. Karbon atomları arasında p orbitallerinin örtüş-
mesiyle oluşan bağlar vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III

Grafit karbon
allotropudur.

Fulleren de karbon al-
lotropu olup nanotü-

plerde kullanılır.

Elmas elektriği il-
etmezken, grafit 
az da olsa iletir.

Allotrop maddeler-
in erime ve kaynama 

noktaları aynıdır.

D

D

D

D

35

1

4

2

Y

Y

Y

Y

Yukarıda verilen etkinlikte ifadeler doğru ise “D”, 
yanlış ise “Y” yönünde ilerlenecektir.

Buna göre, etkinliğin tamamını doğru tamamla-
yan bir öğrenci hangi çıkışa ulaşmış olur?

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

Deneme 1219, Soru 27

Aşağıda verilenlerden hangisi karbonun allot-
roplarından değildir?

Benzen

Elmas

H – C C – H
H – C    C – H

H

H

C

C

B)

Grafit

Fulleren

Grafen

D)

E)

A)

C)

Karbon elementinin allotroplarından biri olan 
grafitin yapısıyla ilgili,

I. Karbon atomları yedigen halkalar oluşturacak 
şekilde dizilmiştir.

II. Karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır.

III. Karbon atomları arasında p orbitallerinin örtüş-
mesiyle oluşan bağlar vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III
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Deneme Ek3, Soru 22

4. Soru Modülü, Sayfa 217, Soru 5

 

bileşiği için aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Kaynama noktası n-pentana göre daha yüksektir.

B) 2-Metilbütan şeklinde adlandırılabilir.

C) Üç adet birincil (primer) karbon atomu içerir.

D) Doymuş hidrokarbon olarak sınıflandırılır.

E) 2,2-Dimetilpropan bileşiğinin yapı izomeridir.

CH-
| |

|
CH CH H CHC3 3

3

3

5

- - -

CH

CH

2C H

bileşiği için,

I. Sistematik adı 2,3,4-trimetil heksandır.

II. Halojenlerle güneş ışığı altında yer değiştirme 
tepkimesi verir.

III. Yanma ürünleri organiktir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

 CH3–CH–CH2–CH3

CH3

bileşiği için,

I. Alkandır.

II. Sistematik adı 2-metil bütandır.

III. İzopentan olarak da adlandırılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

 

bileşiği için aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Kaynama noktası n-pentana göre daha yüksektir.

B) 2-Metilbütan şeklinde adlandırılabilir.

C) Üç adet birincil (primer) karbon atomu içerir.

D) Doymuş hidrokarbon olarak sınıflandırılır.

E) 2,2-Dimetilpropan bileşiğinin yapı izomeridir.
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bileşiği için aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Kaynama noktası n-pentana göre daha yüksektir.

B) 2-Metilbütan şeklinde adlandırılabilir.

C) Üç adet birincil (primer) karbon atomu içerir.

D) Doymuş hidrokarbon olarak sınıflandırılır.

E) 2,2-Dimetilpropan bileşiğinin yapı izomeridir.

Açık formülü

 
CH3 – CH – C – CH2 – CH2 – CH3

CH3

CH3CH3

şeklinde olan bileşik ile ilgili,

I. IUPAC adı 4, 4, 5 - trimetil heksandır.

II. Tüm C atomları sp3 hibriti yapmıştır.

III. 1 molü tam yandığında 9 mol CO2 oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Deneme 1211, Soru 21

 

Yukarıdaki bileşikle ilgili,

I.  Cis-trans izomerliği göstermez.

II.  4-Metil-3-penten olarak adlandırılır.

III. HBr ile tepkimesi sonucu 2-bromo-2-metilpentan 
oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III

CH3 – CH2 – C = C – CH3

CH3CH3

bileşiği için,

I. Adı 2,3 - dimetil - 2 - pentendir.

II. 3 - hepten ile izomerdir.

III. Cis - trans izomerliği göstermez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

4. Soru Modülü, Sayfa 224, Soru 11
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Deneme 1212, Soru 16

 

Yukarıdaki bileşikle ilgili,

I.  Cis-trans izomerliği göstermez.

II.  4-Metil-3-penten olarak adlandırılır.

III. HBr ile tepkimesi sonucu 2-bromo-2-metilpentan 
oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III

CH3 – CH = C – CH3

CH3

bileşiği ile ilgili,

I. Adı; 2-metil - 2-bütendir.

II. Cis-trans izomerisi gösterir.

III. Katılma tepkimesi verir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

Deneme 1218, Soru 24

CH3

CH3

C = C

I.

H

H CH3CH3

C = C

II.

HH

Yukarıda formülleri verilen bileşikler ile ilgili,

I. Birbirlerinin geometrik izomeridirler.

II. Aynı dış basınç altında kaynama noktaları  
II > I şeklinde sıralanır.

III. I. bileşik cis, II. bileşik trans izomerdir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

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

 D) I ve II E) II ve III 

 

Yukarıdaki bileşikle ilgili,

I.  Cis-trans izomerliği göstermez.

II.  4-Metil-3-penten olarak adlandırılır.

III. HBr ile tepkimesi sonucu 2-bromo-2-metilpentan 
oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III
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3. Soru Modülü Test 11 / 4. soru

Tohumlu bitkilerde çimlenme olayı sırasında;

I. O2,

II. sıcaklık,

III. su,

IV. ışık

faktörlerinden hangilerine ihtiyaç duyulur?

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

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

Genel olarak, toprakta gelişen bir fasulye tohu-
munun çimlenebilmesi için;

I. su,

II. uygun sıcaklık,

III. karbon dioksit,

IV. oksijen 

faktörlerinden hangileri gereklidir?

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

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

AYT 1215 Denemesi 40. Soru

DNA replikasyonunda gerçekleşen bazı olaylar 
aşağıda verilmiştir.

I. DNA nın çift sarmal zincirlerinin açılması

II. Yeni sentezlenecek zincirin ucuna nükleotit 
eklenmesi

III. DNA parçacıkları arasında oluşan boşlukların 
kapatılması

Buna göre, I, II ve III numara ile belirtilen olayları 
gerçekleştiren;

a) helikaz,

b) DNA polimeraz,

c) DNA ligaz

enzimleri ile eşleştirilmesi seçeneklerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?

   I            II          III 
A)  a b c

B)  a c b

C)  b a c

D)  b c a

E)  c b a

DNA’nın replikasyonunda;

I. hidrojen bağlarını kırarak ikili sarmal yapının 
açılmasını sağlayan,

II. DNA parçacıklarını birbirine bağlayarak DNA 
zincirinin oluşumunu katalizleyen,

III. nükleotitleri birbirine ekleyerek DNA sentezini 
katalizleyen

enzimler aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

       I                 II             III       

A) DNA ligaz  DNA polimeraz  Helikaz

B) Helikaz  DNA ligaz  DNA polimeraz

C) DNA polimeraz  DNA ligaz  Helikaz

D) Helikaz  DNA polimeraz  DNA ligaz

E) DNA polimeraz  Helikaz  DNA ligaz

BİYOLOJİ
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4. Soru Modülü Test1 / 11. Soru

3. Konu Modülü Test 3 / 23. Soru

Karotenoit pigmentlerle ilgili,

I. Görünür ışığı soğururlar.

II. Klorofillerin soğuramadığı dalga boylarındaki 
ışığı soğurarak klorofile aktarırlar.

III. Klorofillere zarar verebilecek fazla ışığı soğurur-
lar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

Bitkilerde karotenoitler;

I. çiçek ve meyvelere renk kazandırma,

II. aşırı ışığı soğurarak klorofillerin zarar görmesini 
engelleme,

III. yalnızca yeşil ışığı soğurabilme

işlevlerinden hangilerinde rol oynar?

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

 D) I ve II  E) II ve III

Tohumun çimlenmesi için;

I. su,

II. oksijen,

III. karbondioksit

faktörlerinden hangileri gereklidir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III

Genel olarak, toprakta gelişen bir fasulye tohu-
munun çimlenebilmesi için;

I. su,

II. uygun sıcaklık,

III. karbon dioksit,

IV. oksijen 

faktörlerinden hangileri gereklidir?

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

 D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
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6. Soru Modülü Blm. 1 Test 5/11, 12 ve 13. soru

11, 12 ve 13. sorular için şemadan yararlanınız.
Aşağıda arılarda partenogenezle üreme olayı gös-
terilmiştir.

1

5

Kraliçe arı

İşçi arı Kraliçe arı

Yumurta Yumurta Sperm

Erkek arı

Erkek arı

Zigot

4

2

3

Buna göre, numaralı bölgelerden hangisinde 
partenogenezle üreme olayı görülür?

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

Erkek arılarda kalıtsal farklılığı hangi numaralı 
olay sağlar?

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

Hangi numaralı olaylarda mitoz bölünme ger-
çekleşir?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 2 ve 3

 D) 4 ve 5 E) 2, 4 ve 5

Aşağıdaki şekilde bal arılarında üreme süreci
gösterilmiştir.

Buna göre şekilde K olayı, N olayı, L hücresi ve 
M hücresi ile gösterilen yerler, aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  K olayı    N olayı    L hücresi    M olayı  
A) Mayoz Rejenerasyon Sperm Zigot

B) Mitoz Rejenerasyon Sperm Birincil 
oosit

C) Mayoz Partenogenez Sperm Zigot

D) Mayoz Partenogenez Birincil sper-
matosit

Zigot

E) Mayoz Tomurcuklanma Birincil sper-
matosit

Birincil 
oosit
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TYT 1214'deki 20. soru

1 2

3

: Dişi

: Erkek

: Renk körü dişi

: Renk körü erkek

4

7 8 9

5 6

Yukarıda renk körlüğü ile ilgili bir soyağacı veril-
miştir.

Buna göre hangi numaralı bireyler renk körlüğü 
bakımından kesinlikle heterozigottur?
A) 1 - 3 - 5  B) 1 - 5 - 6
C) 2 - 3 - 9  D) 2 - 4 - 6 - 8
 E) 4 - 7 - 8 - 9

Renk körlüğü X kromozomu üzerindeki çekinik bir 
alel tarafından kalıtılan bir hastalıktır.

Yukarıdaki soyağacında “?” ile gösterilen bire-
yin renk körü olma olasılığı kaçtır?

A) 1 B) 3/4 C) 1/2 D) 1/4 E) 1/8

5. Soru Modülü Bölüm 1 Test 2 / 11. soru

Bir denizde yaşayan canlılardan;

I. fitoplanktonların,

II. zooplanktonların,

III. etçillerin

dokularında biriken DDT miktarı azdan çoğa 
doğru nasıl sıralanır?

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

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

Canlıların yedikleri besinlerle aldıkları bazı zehirli
maddeler, vücutta parçalanmaz ve değişik dokular-
da birikir. Alt trofik basamaklarda biriken bu madde-
ler besin zinciri yoluyla üst basamaklara aktarılır ve 
üst trofik basamaklarda daha yoğun hâle gelir. Bu 
olaya biyolojik birikim denir.

Buna göre, bir göl ekosistemine karışan bir 
zehirli maddenin aynı besin zincirinde yer alan 
aşağıdaki canlılardan hangisinin dokusunda 
biyolojik birikim daha fazla olur?
A) Fitoplankton B) Zooplankton
C) Herbivor balık D) Omnivor balık
 E) Balık kartalı
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AYT Ek 2 / 30. soru

Hemoglobin sentez
geni

İlgili bölgenin amino
asit dizisi

Hemoglobin
molekülü

Normal alyuvar

Pro Glu Glu

Normal Alyuvar
Hücresinin Ortaya Çıkışı

C

G

C

G

T

A

G

C

A

T

G

C

G

C

A

T

G

Mesajcı RNA şifresi C C U G A G G A G

C

İlgili bölgenin amino
asit dizisi

Hemoglobin
molekülü

Orak şeklini almış
alyuvar

Pro Val Glu

Orak Şekilli Alyuvar
Hücresinin Ortaya Çıkışı

Mesajcı RNA şifresi C C U G U G G A G

Yukarıda normal alyuvar hücresi ile orak şekilli 
alyuvar hücresinin ortaya çıkışı şematize edilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerin hangisine örnektir?

A) Kromozomda ayrılmama

B) Gen klonlaması

C) Gen mutasyonu

D) Krosing over

E) Replikasyon

Aşağıda bir ökaryotik hücrede 90 amino asitten 
oluşan bir polipeptidin sentezlenmesine esas teşkil 
eden bazı mRNA kodonları ve bunlara karşılık 
gelen amino asitlerin sırası verilmiştir.

UAA, UAG ve UGA kodonlarının durdurma kodon-
ları olduğu bilinmektedir. Meydana gelen bir olay 
nedeniyle bu polipeptit sentezinin beklenenden 
erken sonlandığı saptanmıştır.

Bu durumla ilgili ileri sürülen,

I. DNA’daki bir mutasyon, tirozini kodlayan mRNA 
kodonunu durdurma kodonuna dönüştürmüş 
olabilir.

II. Durdurma kodonunun oluşmasına engel olan 
DNA’daki bir mutasyon, sentezi kısmen gerçek-
leşmiş bir polipeptit oluşturmuş olabilir.

III. rRNA genlerinde meydana gelen bir mutasyon, 
ribozomun kodonları okuma yeteneğini tama-
men ortadan kaldırmış olabilir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) I, II ve III
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AYT 1212'deki 37. soru

Aşağıda bal arılarına ait olan üreme olayı şema-
tik olarak verilmiştir.

Kraliçe arı Erkek arı

I III

Yumurta Sperm

II IV

Erkek arı Zigot

Kraliçe arı İşçi arı
V

VI

Buna göre, hangi numaralı olaylar yeni kalıtsal 
varyasyonların ortaya çıkmasını sağlar?

A) Yalnız I B) I ve III C) I ve IV

 D) I, II ve V E) I, III, IV ve VI

Aşağıdaki şekilde bal arılarında üreme süreci
gösterilmiştir.

Buna göre şekilde K olayı, N olayı, L hücresi ve 
M hücresi ile gösterilen yerler, aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  K olayı    N olayı    L hücresi    M olayı  
A) Mayoz Rejenerasyon Sperm Zigot

B) Mitoz Rejenerasyon Sperm Birincil 
oosit

C) Mayoz Partenogenez Sperm Zigot

D) Mayoz Partenogenez Birincil sper-
matosit

Zigot

E) Mayoz Tomurcuklanma Birincil sper-
matosit

Birincil 
oosit
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Deneme 1219, Soru 1

Tarih araştırmalarında Mısır tarihi incelenirken hiye-
roglif yazılardan, Orta Asya Türk tarihi incelenirken 
Orhun Kitabeleri ve Çin kroniklerinden yararlanıl-
mıştır.

Yalnız bu bilgiye bakılarak tarih araştırmala-
rında;

I. paleografya,

II. filoloji,

III. epigrafi

bilimlerinin hangilerinden yardım alındığı söy-
lenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Tarih bilimi; ferman, berat, vakfiye ve benzeri 
belgelerin yazılarının okunabilmesi için aşağı-
daki bilgi alanlarının hangisinden yararlanır?

A) Paleografi B) Nümizmatik C) Epigrafi

 D) Antropoloji E) Etnografya

Deneme 1212, Soru 9

Atatürk milliyetçiliğini özetleyen “Ne mutlu 
Türküm diyene!” sözüne bakarak millet kavramın-
da aşağıdakilerden hangisinin mutlak gereklili-
ğinden söz edilemez?

A) Siyasi birlik B) Dil birliği

C) Yurt birliği D) Tarih birliği

            E) Irk birliği

Atatürk, “Bize milliyetçi derler, fakat biz öyle bir 
milliyetçiyiz ki, bizimle iş birliği eden bütün milletlere 
hürmet ve riayet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil 
ve mağrurane milliyetçilik değildir.” demiştir.

Buna göre Atatürk milliyetçiliği,

I. Başka milletlerin düşmanlığına dayanmaz.

II. İnsan ve millet onuruna değer verir.

III. Türk milletini üstün tutar.

yargılarından hangilerini bünyesinde barındırır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

TARİH
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Deneme 1208, Soru 29

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren kısa sürede 
büyümüş, iki kıtada birden genişleyerek çok uluslu 
bir devlet hâline gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kolaylaştı-
ran etkenlerden biri değildir?

A) Padişahların yetenekli ve teşkilatçı olması

B) Hoşgörü ve adaletli politika izlenmesi

C) Taht kavgalarının yaşanması

D) Merkezî devlet anlayışının benimsenmesi

E) Sistemli bir iskân politikası uygulanması

Osmanlı Devleti'nin XIV. yüzyılda kısa sürede 
gelişmesinde;

I.  Ahilerin desteğinin sağlanması,

II.  hoşgörü politikası izlemeleri,

III. diğer beyliklerin Osmanlı sultanını halife olarak 
tanımaları

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III
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Deneme 1219, Soru 32

Deneme 1213, Soru 8

Türk ordusunun Sakarya Meydan Savaşı’nı kazan-
ması üzerine, Fransa ile TBMM arasında Ankara 
Antlaşması imzalanmış, Fransa Güneydoğu 
Anadolu’da işgal ettiği yerleri boşaltmıştır.

Bu gelişmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Güney Cephesi kapanmıştır.

B) Hatay’ın ana vatana katılması sağlanmıştır.

C) TBMM diplomatik bir başarı kazanmıştır.

D) Fransa TBMM’yi resmen tanımıştır.

E) İtilaf grubunda kopmalar olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere’nin Doğu 
Akdeniz politikasının Fransa tarafından eskisi 
kadar desteklenmediğini gösteren bir gelişme-
dir?

A) Amiral Bristol Raporu’nun hazırlanması

B) Ankara İtilafnamesi’nin imzalanması

C) Fransa’nın Çukurova’da Ermenilerle iş birliği 
yapması

D) İstanbul’un resmen işgal edilmesi

E) Milne Hattı’nın sınır olarak düzenlenmesi

Sakarya Savaşı’ndaki Türk zaferi üzerine İtalya 
Anadolu’daki askerî birliklerini geri çekerken, 
Fransa da TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzala-
yarak Anadolu’daki işgallerini sonlandırmıştır.

Bu bilgilere bakılarak;

I. TBMM’nin Misakımillî’yi gerçekleştirme yolunda 
önemli bir adım attığı,

II. İtilaf Bloğundaki hedef birliğinin bozulduğu,

III. Millî Mücadele’nin askerî safhasının sona erdiği

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

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

Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere’nin Doğu 
Akdeniz politikasının Fransa tarafından eskisi 
kadar desteklenmediğini gösteren bir gelişme-
dir?

A) Amiral Bristol Raporu’nun hazırlanması

B) Ankara İtilafnamesi’nin imzalanması

C) Fransa’nın Çukurova’da Ermenilerle iş birliği 
yapması

D) İstanbul’un resmen işgal edilmesi

E) Milne Hattı’nın sınır olarak düzenlenmesi
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3. Konu Modülü Bölüm 2, Test 3, Soru 5

Haçlı Seferleri sırasında birçok soylunun ölmesi 
Avrupa'daki toprakların sahipsiz kalmasına neden 
olmuştur. İstanbul 1204'te Latinlerin egemenliğine 
girmiştir. Hristiyanlarca kutsal kabul edilen yerler 
Türklerin mücadeleleri sayesinde Müslümanların 
egemenliğinde kalmıştır.

Buna göre, Haçlı Seferleri'nin sonuçlarının 
aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili 
olduğu söylenemez?

A) Feodal düzenin zayıflamasında

B) Ruhban sınıfının halk üzerindeki inandırıcılığının 
azalmasında

C) Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasında

D) Türklerin İslam dünyasındaki saygınlıklarının 
artmasında

E) Avrupa'da mezhep birliğinin sağlanmasında

Haçlı Seferlerinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki 
değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Müslümanlar seferlerde ekonomik kayba uğra-
mıştır.

B) Avrupa’nın siyasi yapısında değişim yaşanmıştır.

C) Hristiyan mezhepler arasında ayrılıklar 
derinleşmiştir.

D) Doğu-Batı kültürleri arasında etkileşim artmıştır.

E) Din adamlarının toplum üzerindeki nüfuzu 
artmıştır.

2. Soru Modülü Bölüm 2, Test 3, Soru 5

Kavimler Göçü’nün sonucunda Alan, Vandal 
ve Vizigotlar İspanya’nın; Angıl ve Saksonlar 
İngiltere’nin; Germenler ise Almanya’nın temellerini 
oluşturmuşlardır.

Bu durumun;

I. Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesi,

II. Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi,

III. Batı Roma İmparatorluğu’nun zayıflaması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savu-
nulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Asya Hun Devleti’nin dağılmasının ardından Hunlar, 
batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in 
kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya 
doğru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu 
süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelir-
ken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorun-
larla karşı karşıya kalmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler 
Göçü’nün sonuçlarından biri olarak gösteri-
lemez?

A) Türk kültürü Avrupa’da yayılmıştır.

B) Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir.

C) Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamış-
tır.

D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır.

E) Avrupa’da siyasi dengeler değişmiştir.
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4. Konu Modülü Bölüm 1, Test 1, Soru 8

1. Soru Mod., İnk. Tar. Bölüm 2, Test 3, Soru 11

Aşa ğı da ki ler den han gi si, Os man lı Dev le ti’nin 
kısa sürede bü yü me sin de et ki li ol ma mış tır?

A) Bizans’ın kargaşa içinde olması

B) Merkezî otoritenin güçlü olması

C) Hoşgörü politikası izlenmesi

D) Anadolu’da güçlü Türk ailelerinin olması

E) İskân politikasının izlenmesi

Osmanlı Devleti'nin XIV. yüzyılda kısa sürede 
gelişmesinde;

I. Ahilerin desteğinin sağlanması,

II. hoşgörü politikası izlemeleri,

III. diğer beyliklerin Osmanlı sultanını halife olarak 
tanımaları

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III

I. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı Devleti’nin 
topraklarını paylaşmak için yapılan gizli ant-
laşmalarda aşağıdaki devletlerden hangisi yer 
almamıştır?

A) İtalya B) Rusya C) İngiltere

 D) Fransa E) Yunanistan

Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1915-1917 yılları 
arasında Osmanlı topraklarının savaş sonunda 
paylaşılmasına yönelik gizli antlaşmalar yapılmıştır.

Aşağıdaki devletlerden hangisi, bu gizli antlaş-
maların taraflarından biri değildir?

A) İngiltere B) Fransa C) Rusya

 D) İtalya E) Yunanistan
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Osmanlı Devleti’nde, II. Meşrutiyet’in ilanından sal-
tanatın kaldırılmasına kadar (1908-1922) geçen on
dört yıl içinde İstanbul’da yirmi dört hükümet kurul-
muştur.

Bu bilgiden hareketle, Osmanlı Devleti’nin sözü 
edilen dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Kanunuesasi’nin yürürlükten kaldırıldığı

B) Padişahların sıklıkla değiştiği

C) Çok partili bir siyasal yapının oluşturulduğu

D) Parlamento seçimlerinin sık sık tekrarlandığı

E) Ülke yönetiminde istikrarsızlığın yaşandığı

II. Meşrutiyet Dönemi’nde 1908, 1912, 1914 ve 
1919 yıllarında olmak üzere dört genel seçim 
yapılmış ve 24 hükûmet kurulmuştur. Bu süreçte 
Osmanlı Devleti’nde 1913 yılına kadar çok partili, 
daha sonra ise tek partili bir yapı görülmüştür.

Buna göre, II. Meşrutiyet Dönemi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ülkede siyasal istikrarsızlık olduğuna

B) Kanunuesasi’nin değiştirildiğine

C) Birden fazla partinin katılımıyla seçimler yapıldı-
ğına

D) 1913 öncesi genel seçimlerin daha demokratik 
olduğuna

E) 1913’te muhalefetin etkinliğinin azaldığına

1. Soru Modülü, Bölüm 1, Test 4, Soru 11

3. Soru Modülü, Bölüm 3, Test 4, Soru 7

Fransız ve İngilizler Anadolu’nun işgali konusunda 
birlikte hareket etse de Fransa 1921’de TBMM 
ile Ankara Antlaşması’nı imzalayarak İngiltere’den 
farklı bir politika izlemiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göster-
gesidir?

A) İtilaf Devletlerinin Kurtuluş Savaşı sonuna kadar 
birlikte hareket ettiğinin

B) Türkiye’nin sınır komşuları ile barış içinde oldu-
ğunun

C) Uluslararası ilişkilerde devlet çıkarlarının önce-
likli olduğunun

D) Fransızların mandater yönetimden vazgeçtiğinin

E) Türkiye’nin batı sınırının çizildiğinin

Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere’nin Doğu 
Akdeniz politikasının Fransa tarafından eskisi 
kadar desteklenmediğini gösteren bir gelişme-
dir?

A) Amiral Bristol Raporu’nun hazırlanması

B) Ankara İtilafnamesi’nin imzalanması

C) Fransa’nın Çukurova’da Ermenilerle iş birliği 
yapması

D) İstanbul’un resmen işgal edilmesi

E) Milne Hattı’nın sınır olarak düzenlenmesi
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6. Soru Modülü, Bölüm 1, Test 5, Soru 7

6. Soru Modülü, Bölüm 1, Test 4, Soru 7

Ata türk çü dü şün ce de halk çı lı ğın da yan dı ğı te mel 
esas lar mil lî ege men lik ve de mok ra si dir.

Bu na gö re, halk çı lık il ke si aşa ğı da ki Ata türk 
il ke le rin den han gi siy le il gi li dir?

A) Cum hu ri yet çi lik B) Mil li yet çi lik

C) Dev let çi lik D) La ik lik

 E) İn kı lap çı lık

Cumhuriyet’in ilanından sonra demokratik sistemin 
temelini oluşturan egemenliğin bütün vatandaşlar 
tarafından eşit olarak kullanımını sağlamak adına 
atılan adımlardan biri de çok partili hayata geçiş 
denemeleridir.

Bu bilgiden hareketle birbirini tamamlayan ilke-
ler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletçilik - Laiklik

B) Laiklik - Milliyetçilik

C) İnkılapçılık - Halkçılık

D) Halkçılık - Cumhuriyetçilik

E) Cumhuriyetçilik - Devletçilik

Cumhuriyetçilik, egemenliğin millete ait olmasıdır. 
Cumhuriyet yönetiminin tam olarak gerçekleşmesi, 
belli bir olgunluk yaşına gelmiş her vatandaşın 
yönetime katılma hakkını kullanmasıyla mümkün-
dür.

Buna göre, aşağıdaki ilkelerden hangisi cumhu-
riyetçiliğin zorunlu bir sonucudur?

A) Halkçılık B) Devletçilik C) Laiklik

 D) Ulusal bağımsızlık       E) İnkılapçılık

Cumhuriyet’in ilanından sonra demokratik sistemin 
temelini oluşturan egemenliğin bütün vatandaşlar 
tarafından eşit olarak kullanımını sağlamak adına 
atılan adımlardan biri de çok partili hayata geçiş 
denemeleridir.

Bu bilgiden hareketle birbirini tamamlayan ilke-
ler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletçilik - Laiklik

B) Laiklik - Milliyetçilik

C) İnkılapçılık - Halkçılık

D) Halkçılık - Cumhuriyetçilik

E) Cumhuriyetçilik - Devletçilik
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Deneme 1208, Soru 8

‹€ ne yap rak l› or man lar, s› cak l› €›n dü şük ol du €u böl-
ge ler de gö rü lür.

0°

I

III
V IV

II

Bu na gö re, yu kar› da ki ha ri ta da işaretli yerlerin 
han gi sin de iğ ne yap rak lı or man lar geniş yer 
tu tar?

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

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak 
benzer bitki topluluklarına rastlanır?

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

 D) II ve IV E) III ve IV

Deneme 1201, Soru 9

Aşağıda coğrafya biliminin bazı alt dalları ile bu 
dalların inceledikleri olaylar verilmiştir.
    Coğrafyanın alt dalı         İncelediği olay     

I. Jeomorfoloji Yer şekillerinin oluşumu

II. Klimatoloji  İklim tiplerinin oluşumu

III. Biyocoğrafya Yerin oluşumu

Numaralandırılan bu alt dallardan hangilerinin 
incelediği olay yanlış verilmiştir?

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

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

Aşağıdaki grafikte Beşerî Coğrafya’nın bazı alt 
dalları gösterilmiştir.

Bu grafikte numaralandırılarak boş bırakılan 
yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

             I                        II            

A) Nüfus Coğrafyası Siyasi Coğrafya

B) Bitki Coğrafyası Nüfus Coğrafyası

C) Turizm Coğrafyası Bitki Coğrafyası

D) Siyasi Coğrafya Toprak Coğrafyası

E) Toprak Coğrafyası Turizm Coğrafyası

COĞRAFYA
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Deneme 1213, Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi geri kalmış ülkelerin 
nüfus özellikleri arasında yer alır?

A) Şehirli nüfus oranı fazladır.

B) Eğitim seviyesi yüksektir.

C) Kişi başına düşen millî gelir fazladır.

D) Tarımda çalışan nüfus oranı azdır.

E) Doğum oranı oldukça fazladır.

Bir ülkenin istatistik kurumu tarafından yayımlanan 
raporunda, ülke nüfusunun ortalama yaşının 17 
olduğu belirtilmiştir.

Bu ülkenin nüfusuyla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Doğum oranının yüksek olduğu

B) Yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu

C) Ölüm oranının düşük olduğu

D) Gelişmiş bir ülke olduğu

E) Eğitim seviyesinin yüksek olduğu

Deneme 1215, Soru 9

Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

I

0°

III IV

II

Bu bölgelerden hangileri doğal şekilsel özelli-
ğine göre aynı iklim ve bitki örtüsü bölgesinde 
yer alır?

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

 D) II ve IV E) III ve IV

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak 
benzer bitki topluluklarına rastlanır?

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

 D) II ve IV E) III ve IV



SINAV’IN SORUSUÖSYM’NİN SORUSU

106

YKS'de YiNE
TAM iSABET

Deneme 1217, Soru 8

Aşağıdaki haritada iklim özelliklerine göre oluştu-
rulmuş bir iklim bölgesinin dağılışı taranarak gös-
terilmiştir.

0°

Harita incelendiğinde aşağıdaki ülkelerden han-
gisinin bu iklim bölgesinde yer aldığı söyle-
nemez?

A) Türkiye B) Kanada C) Avustralya

 D) Yunanistan       E) Şili

Birleşmiş Milletler tarafından çeşitli nüfus istatis-
tikleri yayımlanmaktadır. Bu istatistiklerden biri de 
ülkelerin Doğumda Beklenen Yaşam Süreleri ile 
ilgili olanıdır. Bu süre çeşitli ülkelerdeki bireylerin 
ortalama yaşam sürelerini gösterir.
Aşağıda bir bölümü gösterilen harita, bazı ülkelerin
2020-2025 dönemi için Erkeklerde Doğumda 
Beklenen Yaşam Sürelerine göre renklendirilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Erkeklerde 
Doğumda Beklenen Yaşam Süresi”nin 75-79 yıl 
olacağı tahmin edilen ülkelerden biridir?

A) Irak B) Mısır C) Umman

 D) Suriye E) Kuveyt
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Deneme 1215, Soru 10

Büyük depremlerin her zaman olmasa da başka 
doğal afetleri tetikleyebildiği bilinmektedir.

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşu-
munda depremin böyle bir etkisi bulunmaz?

A) Heyelan B) Tsunami C) Çığ

 D) Erozyon E) Kaya düşmesi

I. Çığ

II. Sel

III. Deprem

IV. Tsunami

Yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin oluşu-
munda arazinin jeolojik yapısının etkisi daha 
fazladır? 

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

 D) II ve IV E) III ve IV

Deneme Ek4, Soru 9

Yeryüzü levha adı verilen çeşitli büyüklükteki par-
çalardan meydana gelmiştir. Bu levhalar çeşitli 
nedenlerle insanların göremeyeceği şekilde hareket 
etmektedirler.

Buna göre, levha sınırlarında aşağıdakilerden 
hangisinin görülme olasılığı yoktur?

A) Deprem

B) Tsunami

C) Sıcak su kaynakları

D) Delta ovaları

E) Volkanik olaylar

Büyük depremlerin her zaman olmasa da başka 
doğal afetleri tetikleyebildiği bilinmektedir.

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşu-
munda depremin böyle bir etkisi bulunmaz?

A) Heyelan B) Tsunami C) Çığ

 D) Erozyon E) Kaya düşmesi
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Deneme 1208, Soru 36

Deneme Ek3, Soru 35

Deprem alanlarıyla volkanik alanlar birbirine paralel-
lik göstermektedir.

Ekvator

V

III
II

I

IV

Buna göre, yukarıdaki haritada belirtilen nok-
taların hangisinde volkanik faaliyetler daha az 
görülür?

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

Dünya üzerinde özellikle depremlerin ve volkanik 
etkinliklerin yaşanma sıklığı ve etkisi bazı alanlarda 
daha fazladır.

Haritada numaralandırılan yerlerden hangisi bu 
alanlar arasında gösterilemez?

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

Aşağıdaki haritada bazı yerler taranarak göste-
rilmiştir.

Ekvator

Bu bölgelerin tamamında görülen ortak ekstrem 
olay aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Aşırı yağışlar B) Kuraklık C) Deprem

 D) Tsunami E) Aşırı soğuklar

Dünya üzerinde özellikle depremlerin ve volkanik 
etkinliklerin yaşanma sıklığı ve etkisi bazı alanlarda 
daha fazladır.

Haritada numaralandırılan yerlerden hangisi bu 
alanlar arasında gösterilemez?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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I. Tarımda makineleşme artmıştır.

II. Çayır ve mera arazilerinin payı artmıştır.

III. Tarımsal üretimde katma değer yükselmiştir.

Türkiye’de, 1950’den günümüze kadar olan 
süreçte yukarıdakilerden hangileri tarım sektö-
ründeki gelişmeler arasında gösterilemez?

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

 D) I ve II E) II ve III

Tür ki ye’de cum hu ri ye tin ilk yıl la rın da ta rım ala nın da 
ça lı şan la rın ora nı faz la iken za man la çe şit li et ken-
le re bağ lı ola rak bu sek tör de ça lı şan ların oranı 
azal mak ta dır.

Bu du rum üze rin de;

I. sa na yi ve hiz met sek tö rün de ge liş me ler ol ma sı,

II. ta rım alan la rı nın azal ma sı,

II I. ta rım fa ali yet le rin de mo dern yön tem le rin yay gın-
laş ma sı

fak tör le rin den han gi le ri et ki li ol muş tur?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I

 D) I ve II I E) II ve II I

Deneme 1203, Soru 19

Deneme 1208, Soru 37

Şehirlerdeki sanayileşmeye bağlı olarak şehirler 
yoğun göç almaya başladı. Bu olay şehirlerde çeşitli 
sorunlara yol açtı.

Yukarıdaki açıklamaya göre, göçe bağlı olarak 
şehirlerde aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya 
çıkmaz?

A) Gettoların oluşması

B) Yeni iş sahalarının ortaya çıkması

C) Çarpık kentleşmenin oluşması

D) Sanayi tesislerinin şehir içinde kalması

E) Altyapı sorunlarının oluşması

Sanayi Devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı fonk-
siyonlar hızla gelişerek çeşitlenmiş buna bağlı 
olarak, var olan şehirler büyümüş, yeni şehirler 
kurulmaya başlanmıştır.

Bu şehirlerin sayısının ve nüfusunun artması 
üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha 
fazla olmuştur?

A) Göçlerin artması

B) Ulaşımın gelişmesi

C) Tüketimin artması

D) Sağlık olanaklarının daha iyi olması

E) Alışveriş merkezlerinin kurulması
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Deneme 1217, Soru 35

Deneme 1206, Soru 35

Ülkemizde hububat ekimi yapılan 13,1 milyon hek-
tar arazinin yaklaşık %30’unda 6 milyon tondan 
fazla köklü hububat sapının (anız) yakıldığı tahmin 
edilmekte ve bu rakam her geçen gün endişe verici 
şekilde artmaktadır. Hasat sonrası tarlada kalan 
anız yeni ekim dönemi önceside temizlenmelidir. 
Ancak bu temizleme işleminin yakılarak yapılma-
sı topraklarımıza, ormanlarımıza, su varlığımıza, 
biyolojik çeşitliliğimize ve ekonomimize büyük zarar 
vermektedir.

Yukarıdaki parçada verilenler dikkate alındığın-
da anız yakılmasının, 

I. tarım alanlarının zarar görmesi,

II. biyolojik çeşitliliğin azalması,

III. hububat üretiminde dalgalanmanın olması,

IV. tarım ürünü ihracatının azalması

gibi sorunlardan öncelikle hangilerine neden 
olduğu söylenebilir?

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

 D) II ve IV E) III ve IV

Sanayi Devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı fonk-
siyonlar hızla gelişerek çeşitlenmiş buna bağlı 
olarak, var olan şehirler büyümüş, yeni şehirler 
kurulmaya başlanmıştır.

Bu şehirlerin sayısının ve nüfusunun artması 
üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha 
fazla olmuştur?

A) Göçlerin artması

B) Ulaşımın gelişmesi

C) Tüketimin artması

D) Sağlık olanaklarının daha iyi olması

E) Alışveriş merkezlerinin kurulması

Şehirleşme konusunda en önemli gelişme Sanayi 
Devrimi’nde olmuştur. Sanayi alanındaki buluşlar 
şehirlerin önemini artırmış, özellikle kırsal alanlarda-
ki göçlerle beraber Avrupa şehirleri yoğun bir nüfus 
akımı ile karşılaşmıştır. Yoğun göçlerle beraber kent 
dokuları da bozulmaya başlamıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kent doku-
larının bozulmasına örnek gösterilebilecek bir 
gelişme olamaz?

A) Sanayi tesislerinin şehir merkezi içinde kalması

B) Organize sanayi bölgelerinin gelişmesi

C) Trafik sorunlarının artması

D) Eğitim ve sağlık tesislerinin yetersiz kalması

E) Gecekondu semtlerinin oluşması

Sanayi Devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı fonk-
siyonlar hızla gelişerek çeşitlenmiş buna bağlı 
olarak, var olan şehirler büyümüş, yeni şehirler 
kurulmaya başlanmıştır.

Bu şehirlerin sayısının ve nüfusunun artması 
üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha 
fazla olmuştur?

A) Göçlerin artması

B) Ulaşımın gelişmesi

C) Tüketimin artması

D) Sağlık olanaklarının daha iyi olması

E) Alışveriş merkezlerinin kurulması
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Deneme 1205, Soru 20

Deneme 1214, Soru 17

Dünya üzerinde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
çeşitli amaçlarla küresel ve bölgesel örgütler kurul-
muştur.
Buna göre;

I. dünya ticaretinin dengeli bir şekilde gelişmesini 
sağlayarak üye devletlerde istihdamı artırmak,

II. nükleer enerji kullanımını engellemek, doğayı 
korumak,

III. petrol üretimi yapmak ve fiyatlarını belirlemek
amacıyla kurulan örgütler aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru sıralanmıştır?

     I          II          III     
A) OECD AGIT BM
B) AB Greenpeace OECD
C) OPEC AGIT IMF
D) BM AB KEI
E) IMF Greenpeace OPEC

Sanayileşme sonucunda köyden şehre göç art-
mış, bununla birlikte çeşitli olumsuzluklar meydana 
gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuzluklar ara-
sında yer almaz?

A) Altyapı sorunlarının ortaya çıkması

B) Tarım alanlarının nadasa bırakılması

C) Eğitim ve sağlık kuruluşlarının yetersiz kalması

D) Sanayi tesislerinin şehrin içinde kalması

E) Gecekondulaşmanın artması

Aşağıda, bir küresel örgütün kuruluş amaçlarından
bazıları verilmiştir.

• Üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik 
gelişme ve istihdam sağlamak

• Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmala-
rına destek sağlamak

• Uluslararası ticaretin gelişmesini desteklemek

Amaçları belirtilen bu örgüt aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Birleşmiş Milletler (BM)

B) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

C) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

E) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

Sanayi Devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı fonk-
siyonlar hızla gelişerek çeşitlenmiş buna bağlı 
olarak, var olan şehirler büyümüş, yeni şehirler 
kurulmaya başlanmıştır.

Bu şehirlerin sayısının ve nüfusunun artması 
üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha 
fazla olmuştur?

A) Göçlerin artması

B) Ulaşımın gelişmesi

C) Tüketimin artması

D) Sağlık olanaklarının daha iyi olması

E) Alışveriş merkezlerinin kurulması
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Deneme 1219, Soru 20

Deneme 1214, Soru 15

Rusya 17 milyon km2 yüz ölçümü ile dünyanın en 
büyük ülkesidir. Dünya karalarının %16’sını oluştu-
ran ülke ayrıca dünyanın zengin doğal kaynaklarına 
da sahip ülkelerindendir.

Buna göre Rusya’nın ekonomisinde,

I. doğal gaz,

II. taş kömürü,

III. mermer,

IV. bor minerali

gibi doğal kaynaklardan hangilerinin önemli bir 
yere sahip olduğu söylenebilir?

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

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

Dünyada pek çok ülkede doğal gaz rezervi bulun-
makta ve çıkarılmaktadır. Yüksek doğal gaz rezervi 
ve üretimi olan ülkelerin dünya pazarındaki etkisi de 
fazla olmaktadır.

Bu enerji kaynağının üretimi ve pazarlanma-
sında aşağıdaki ülkelerden hangisinin küresel 
etkisi daha fazladır?

A) Japonya B) Çin C) Nijerya

 D) Rusya E) Meksika

II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada farklı özellik-
lere sahip örgütler kuruldu ve gelişti. Bu örgütlerin 
bazıları askerî, bazıları siyasal, bazıları da çevresel 
etkenlere bağlı olarak kurulmuştur.

Buna göre, aşağıdaki örgütlerden hangisi siya-
sal anlamda kurulmuş küresel bir örgüttür?

A) NATO B) Avrupa Birliği

C) OPEC D) Birleşmiş Milletler
 E) NAFTA

Aşağıda, bir küresel örgütün kuruluş amaçlarından
bazıları verilmiştir.

• Üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik 
gelişme ve istihdam sağlamak

• Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmala-
rına destek sağlamak

• Uluslararası ticaretin gelişmesini desteklemek

Amaçları belirtilen bu örgüt aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Birleşmiş Milletler (BM)

B) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

C) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

E) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
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Deneme 1203, Soru 17

Ülkeler geliştikçe doğaya bıraktıkları atıkların art-
ması çevre kirliliğini artırmaktadır. Bu durum bazı 
sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Birçok ülke 
bu kirliliği azaltmak için çeşitli tedbirler almakta, 
farklı yöntemler uygulamaktadır.

Buna göre, atıklardan kaynaklanan çevre kir-
liliğini en aza indirgemek için aşağıdakilerden 
hangisinin uygulanması daha etkili olur?

A) Katı atıkların bir bölgede depolanmasının sağ-
lanması

B) Kanalizasyon ve sanayi atıklarının su kaynak-
larına ulaşmasının önlenmesi

C) Çevre eğitiminin zorunlu ders olarak okutulması

D) Katı, sıvı veya gaz atıkların tek bir merkezde 
depolanması

E) Çevre bilincinin toplumsal kültür hâline getirilerek 
yaygınlaştırılması

Atıkların bazı işlemlerden sonra ikincil ham madde 
özelliği kazanması geri dönüşüm olarak adlandı-
rılmaktadır. Geri dönüşüm sürecinin sağladığı pek 
çok yarar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri 
değildir?

A) Çevre kirliliğinin azalması

B) Doğal kaynakların korunması

C) Enerji tasarrufu sağlanması

D) Ekonomik katkı sağlanması

E) Yeni doğal kaynak üretilmesi

Deneme Ek 4, Soru 38

Dünyada petrol ve doğal gaz yataklarına sahip 
ülkeler ihracattan dolayı çok fazla gelir elde etmek-
tedirler.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin eko-
nomisinde petrol ve doğal gazın payı daha 
azdır?

A) İran B) Azerbaycan

C) Katar D) Arabistan
 E) Brezilya

Dünyada pek çok ülkede doğal gaz rezervi bulun-
makta ve çıkarılmaktadır. Yüksek doğal gaz rezervi 
ve üretimi olan ülkelerin dünya pazarındaki etkisi de 
fazla olmaktadır.

Bu enerji kaynağının üretimi ve pazarlanma-
sında aşağıdaki ülkelerden hangisinin küresel 
etkisi daha fazladır?

A) Japonya B) Çin C) Nijerya

 D) Rusya E) Meksika
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Deneme 1211, Soru 35

Deneme Ek4, Soru 40

Dünyanın en zengin orman alanlarından biri olan 
yağmur ormanları birçok nedenlerden dolayı tahrip 
edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir kaynak olan 
yağmur ormanlarının tahribatının nedenleri ara-
sında sayılamaz?

A) Tarım alanı açmak

B) Flora çeşitliliğini artırmak

C) Kereste üretimini artırmak

D) Kara yolu yapmak

E) Otlak alanlarını genişletmek

Tropikal Yağmur Ormanları, bitki ve hayvan türleri 
bakımından Dünya’nın en zengin alanlarıdır.

Bu alanların tür bakımından zengin olması-
nın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
bulunmaz?

A) Mutlak konumları

B) Sürekli yağış almaları

C) Su kaynaklarının bolluğu

D) Tarımın yaygın olması

E) Yıllık sıcaklık farklarının düşük olması

Ürünlerin kullanıldıktan sonra çeşitli aşamalardan 
geçirilerek tekrar kullanıma kazandırılması olayına 
geri dönüşüm denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi geri dönü-
şümün kazandırdığı faydalar arasında göste-
rilemez?

A) Doğal kaynak kullanımının azalması

B) Çevredeki atık miktarının azalması

C) Enerji tasarrufu sağlaması

D) Ürünlerin pazarlamasının azalması

E) İş gücü masrafının azalması

Atıkların bazı işlemlerden sonra ikincil ham madde 
özelliği kazanması geri dönüşüm olarak adlandı-
rılmaktadır. Geri dönüşüm sürecinin sağladığı pek 
çok yarar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri 
değildir?

A) Çevre kirliliğinin azalması

B) Doğal kaynakların korunması

C) Enerji tasarrufu sağlanması

D) Ekonomik katkı sağlanması

E) Yeni doğal kaynak üretilmesi
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Deneme 1211, Soru 36

Deneme Ek3, Soru 39

Bir bölgedeki ekosistemi fiziki ve beşerî faktörler 
etkiler. Bu sebeple bir ekosistemde herhangi bir 
faktörün de€işmesi, zaman içinde o ekosistemde 
yaşayan canl›lar› da etkiler.
Aşa€›dakilerden hangisi bu duruma örnek gös-
terilebilir?

A) Bir bölgeye büyük bir baraj yap›lmas› sonucu 
sulu tar›m›n gelişip çevredeki sazl›klar›n birçok 
bal›k türü ve su kuşuna bar›nakl›k etmesi

B) Y›l boyu s›cak ve kurak geçen çöllerde, dikenli 
ve su tutma yetene€i olan bitkilerin gelişmesi

C) K›şlar› so€uk geçen yerlere aslan, zürafa ve fil 
gibi hayvanlar›n uyum sa€layamamas›

D) Ya€›ş rejimi düzenli, ya€›ş miktar› fazla olan 
yerlerde çay tar›m› yap›labilmesi

E) Talep azl›€› nedeniyle üretimi düşük olan bir 
tar›m ürününün üretiminin taleplerin artmas›na 
ba€l› olarak artmas›

Ekvatoral bölgede yeni tarım alanları açmak için 
yapılan hatalı uygulamalardan biri de yağmur 
ormanlarının tahrip edilmesidir.
Bu olayın sonucunda aşağıdaki sorunlardan 
hangisi gerçekleşmez?

A) Atmosferde karbondioksit birikiminin artması

B) Sel ve taşkınların artması

C) Akarsu erozyonunun artması

D) Yer altı su seviyesinin yükselmesi

E) Ekosistemlerin bozulması

İnsan etkisine bağlı olarak doğal sistemlerde mey-
dana gelen değişimler bütün canlı yaşamını ciddi 
oranda etkiler. Bu etkinin artarak devam etmesi 
hâlinde doğal sistemlerde geri dönülmez sorunların 
yaşanacağı öngörülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisinin devam etmesi duru-
munda gelecekte bu sorunlar daha fazla ortaya 
çıkacaktır?

A) Enerji üretiminde fosil kaynakların kullanımının 
teşvik edilmesi

B) İhtiyaç duyulduğu kadar tüketim yapılarak israfın 
önlenmesi

C) Enerji verimliliği yüksek teknolojilere geçilerek 
enerji tasarrufunun sağlanması

D) Mevcut ormanların korunması ve ağaçlandırma 
faaliyetlerinin artırılması

E) Atıkların geri dönüştürülerek tekrar kullanımının 
sağlanması

Tropikal Yağmur Ormanları, bitki ve hayvan türleri 
bakımından Dünya’nın en zengin alanlarıdır.

Bu alanların tür bakımından zengin olması-
nın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
bulunmaz?

A) Mutlak konumları

B) Sürekli yağış almaları

C) Su kaynaklarının bolluğu

D) Tarımın yaygın olması

E) Yıllık sıcaklık farklarının düşük olması
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Deneme 1210, Soru 40

Deneme Ek3, Soru 36

Dünyadaki şehirler fonksiyonel özellikleriyle farklı 
büyüklükte etki alanları oluştururlar.

Buna göre, aşağıda verilen kent - özellik eşleştir-
melerinden hangisi yanlıştır?

  Şehir  Fonksiyonu

A) Essen Sanayi

B) Paris Moda

C) Oxford Eğitim

D) Mekke Din

E) Tokyo Maden

Şehirlerin etki alanları birbirinden farklıdır. Örneğin 
New York’un günümüzdeki küresel etki alanı 
Kiev’den daha geniştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel 
nedenidir?

A) Mutlak konumları B) Yüz ölçümleri

C) Fonksiyonları D) Yeryüzü şekilleri

            E) Bulundukları kıta

Ekonomik, siyasi, inanç ve turizm gibi sahip olduk-
ları özellikler açısından önem arz eden şehirler 
küresel şehir özelliği taşımaktadır.
Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisi eğitim 
faaliyetlerinin gelişmesinden dolayı küresel etki-
ye sahip şehirlerdendir?

A) Hamburg B) Oxford

C) İstanbul D) Amsterdam

               E) Kudüs

Şehirlerin etki alanları birbirinden farklıdır. Örneğin 
New York’un günümüzdeki küresel etki alanı 
Kiev’den daha geniştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel 
nedenidir?

A) Mutlak konumları B) Yüz ölçümleri

C) Fonksiyonları D) Yeryüzü şekilleri

            E) Bulundukları kıta
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Deneme 1207, Soru 17

Deneme 1213, Soru 15

Şehirlerin etki alanları birbirinden farklıdır. Örneğin 
New York’un günümüzdeki küresel etki alanı 
Kiev’den daha geniştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel 
nedenidir?

A) Mutlak konumları B) Yüz ölçümleri

C) Fonksiyonları D) Yeryüzü şekilleri

            E) Bulundukları kıta

İstanbul, Pekin, Tokyo, New York gibi kentlerde 
taşıt sayılarının çokluğu havada ağır metal, kurşun 
ve cıva birikiminin fazla olmasına neden olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metropol 
kentlerde doğrudan taşıt sayısındaki artışa bağlı 
olarak artış gösterir?

A) Nüfus kirliliği B) Toprak kirliliği

C) Hava kirliliği D) Altyapı kirliliği

            E) Su kirliliği

Şehirler, sahip oldukları özellikleri ile etrafındaki 
kentleri de etkisi altına alır. Bu etki yerel, bölgesel 
hatta küresel olabilmektedir.

0°

Hartum

ArtvinNew York

: New York’un etki alanı
: Artvin’in etki alanı

: Hartum’un etki alanı

Yukarıdaki dünya haritası üzerinde New York, 
Hartum ve Artvin’in fonksiyonel özelliklerine göre 
etki alanları gösterilmiştir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kentlerin etki ala-
nının genişliğini etkileyen fonksiyonlar doğru 
verilmiştir?
 New York         Hartum          Artvin 
A) Tarım Liman Maden
B) Finans İdari  Tarım
C) Ulaşım Tarım Turizm
D) Dinî Ulaşım Askerî
E) Ticari Dinî Tarım

Şehirlerin etki alanları birbirinden farklıdır. Örneğin 
New York’un günümüzdeki küresel etki alanı 
Kiev’den daha geniştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel 
nedenidir?

A) Mutlak konumları B) Yüz ölçümleri

C) Fonksiyonları D) Yeryüzü şekilleri

            E) Bulundukları kıta
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Deneme 1217, Soru 36

Aşağıdaki haritada doğal kaynak potansiyeli yüksek 
olan bazı bölgeler gösterilmiştir.
 

0°
III

IV

II

VI

Bu bölgelerin gelişmişlik özellikleri dikkate alın-
dığında hangisinde doğal kaynağın daha verimli 
işletildiği söylenir?

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

Aşağıda, Türkiye’nin 2017 yılı nüfusu baz alınarak 
TÜİK tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin 2018-
2080 yılları arasındaki nüfusunun olası durumunu 
gösteren bir grafik verilmiştir.

Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında 
nüfusun geleceğiyle ilgili olarak,

I. 2069 yılından sonra toplam nüfus miktarı azala-
caktır.

II. 2040 yılına kadar olan nüfus artışında göçler 
etkili olacaktır.

III. 2040-2069 yılları arasında nüfus miktarı sürekli 
artacaktır.

yargılarından hangilerinin gerçekleşmesi bek-
lenir?

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

 D) I ve II E) I ve III
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Deneme 1207, Soru 12

Türkiye’de değişik dönemlerde değişik nüfus poli-
tikaları uygulanmıştır. Cumhuriyetimiz kurulduktan 
sonra başlayan nüfus artış hızını yükseltici politika-
lar planlı dönemin başlangıcı olan 1963 yılına dek 
sürdürülmüştür.

Buna göre Türkiye’nin,

I. fazla nüfusun ülke için siyasi ve askerî güç olma-
sı düşüncesi,

II. tarımda ve sanayide çalışacak genç nüfusa 
ihtiyaç duyulması,

III. tarımda makineleşmenin artması

özelliklerinden hangileri 1963 yılına kadar sür-
dürülen nüfus politikasına dayanak oluştur-
mamıştır?

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

 D) I ve II E) II ve III

Aşağıda, Türkiye’nin 2017 yılı nüfusu baz alınarak 
TÜİK tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin 2018-
2080 yılları arasındaki nüfusunun olası durumunu 
gösteren bir grafik verilmiştir.

Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında 
nüfusun geleceğiyle ilgili olarak,

I. 2069 yılından sonra toplam nüfus miktarı azala-
caktır.

II. 2040 yılına kadar olan nüfus artışında göçler 
etkili olacaktır.

III. 2040-2069 yılları arasında nüfus miktarı sürekli 
artacaktır.

yargılarından hangilerinin gerçekleşmesi bek-
lenir?

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

 D) I ve II E) I ve III
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Deneme Ek3, Soru 18

Aşağıda Türkiye’de bölgesel kalkınma projelerinin 
öncelikli amaçlarını gösteren tablo verilmiştir.

Öncelikli amaç GAP DOKAP ZBK DAP YHGP
I Hayvancılığın

geliştirilmesi
✔ ✔ ✔

II Kişi başına 
düşen millî ge-
lirin artırılması

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

III Taşkın, erozy-
on, su ve 
çevre kirliliği 
sorunlarını 
çözmek

✔

IV Yer altı 
kaynaklarını 
verimli kullan-
mak

✔

Yukarıdaki tabloda hangi öncelikli amacın eşleş-
tirildiği bölgesel kalkınma projesi yanlış veril-
miştir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III

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

Türkiye’de bölgesel gelişmişlik bakımından bazı 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu gelişmişlik farklılıkla-
rını azaltmak ve kaynakları daha etkin kullanmak 
için bazı bölgesel kalkınma projeleri geliştirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu projelerden biri 
değildir?

A) Doğu Karadeniz Projesi

B) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi

C) Konya Ovası Projesi

D) Doğu Anadolu Projesi

E) Kalkınmada Öncelikli İller Projesi
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Deneme 1213, Soru 17

Doğal miraslar estetik, kültürel, bilimsel, ekonomik 
unsurlarla zenginleşen doğal güzelliklerin ve biyolo-
jik çeşitliliğin oluşturduğu değerlerdir. Bilimsel veya 
görsel açıdan az rastlanan, küresel değeri olan 
jeolojik ve morfolojik oluşumlar, tükenme tehdidi 
altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği yerler 
doğal miras alanları olarak kabul edilir.

Buna göre, dünyada ve ülkemizde koruma sta-
tüsüne sahip aşağıdaki değerlerden hangisi 
Dünya Doğal Miras Listesi’nde yer almaz?

A) Galapagos Adaları

B) Pamukkale travertenleri

C) Doğu Karadeniz dağları

D) İguaçu Çağlayanı

E) Kapadokya peribacaları

Deneme 1219, Soru 18

Ülkelerin sahip olduğu nadir doğal ve kültürel 
varlıklar, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ne alınmaktadır. Bu listeye girecek değerler 
belirlenirken, doğal özelliklerin yanında, kültürel var-
lıklar da dikkate alınmaktadır. Türkiye’de, bu listede 
bulunan çok sayıda eser ve alan bulunmaktadır.

Bu listede bulunan aşağıdaki alanlardan han-
gisinde Türk kültürüne ilişkin unsurlar daha 
baskındır?

A) Pamukkale-Hierapolis (Denizli)

B) Safranbolu Şehri (Karabük)

C) Troya Antik Kenti (Çanakkale)

D) Nemrut Dağı (Adıyaman)

E) Efes (İzmir)

Türkiye’nin Dünya miras listesinde yer alan eserle-
rini ziyaret için tur düzenleyen bir turizm şirketi bu 
eserlerle ilgili olarak aşağıdaki haritayı hazırlamıştır.
 

Fethiye
Xantos
Letoon

Safranbolu
Evleri

Divriği
Ulu Cami

Ani
Harabeleri

Nemrut Dağı
Heykelleri

Turizm şirketi bu haritayı hazırlarken hangi ese-
rin bulunduğu yeri yanlış işaretlemiştir?

A) Safranbolu Evleri

B) Divriği Ulu Cami

C) Nemrut Dağı Heykelleri

D) Fethiye - Xantos - Letoon

E) Ani Harabeleri

Ülkelerin sahip olduğu nadir doğal ve kültürel 
varlıklar, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ne alınmaktadır. Bu listeye girecek değerler 
belirlenirken, doğal özelliklerin yanında, kültürel var-
lıklar da dikkate alınmaktadır. Türkiye’de, bu listede 
bulunan çok sayıda eser ve alan bulunmaktadır.

Bu listede bulunan aşağıdaki alanlardan han-
gisinde Türk kültürüne ilişkin unsurlar daha 
baskındır?

A) Pamukkale-Hierapolis (Denizli)

B) Safranbolu Şehri (Karabük)

C) Troya Antik Kenti (Çanakkale)

D) Nemrut Dağı (Adıyaman)

E) Efes (İzmir)



SINAV’IN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

ÖSYM’NİN SORUSU

122

YKS'de YiNE
TAM iSABET

Deneme 1204, Soru 21

Deneme 1204, Soru 15

Tu riz min do ğa ya ve kül tü rel çev re ye olan kat kı la rı-
nın ya nın da ba zen olum suz et ki le ri de var dır.
Aşa ğı da ki ler den han gi si tu rizm fa ali yet le ri nin 
olum suz et ki le rin den bi ri de ğil dir?

A) Tu rizm te sis le ri nin çev re nin eko lo jik den ge si ni boz-
ma s›

B) Altya p› hiz met le ri nin ge liş me si

C) Ses ve gürültü kirlili€inin artması

D) Bit ki ör tü sü nün tah rip edil me si

E) Var sa sa hil şe ri di nin do €al gö rün tü sü nün bo zul-
ma s›

Uluslararası turizm, ülkeler arası etkileşimde önemli 
bir rol oynar. Bu etkileşim sonucunda birtakım olum-
lu sonuçlar ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri 
değildir?

A) Döviz girdisinin artması

B) Kültürel etkileşimin artması

C) İstihdam olanaklarının artması

D) Yoğun yapılaşmanın artması

E) Ülkeler arası ticaretin canlanması

Almanya’da Ruhr Bölgesi, Avrupa’da sanayinin 
kalbi olarak adlandırılır.

Almanya’daki diğer bölgelere göre, Ruhr 
Bölgesi’nin bu özelliği kazanmasında;

I. yoğun göç alması,

II. sermayenin fazla olması,

III. kömür yataklarının varlığı

faktörlerinden hangileri daha fazla etkili olmuş-
tur?

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

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

Avrupa Birliği'nin ve G-8'in önemli ülkelerinden 
biri olan Almanya’da sanayileşme XIX. yüzyılın ilk 
çeyreğiyle birlikte başlamıştır. Almanya bu süreçte 
günümüzün önemli sanayi ülkelerinden biri hâline 
gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ülkenin sanayileşme 
sürecinde yaşanan özelliklerden biri değildir?

A) Sürecin başında özellikle İngiltere'den ve diğer 
ülkelerden ithal edilen makineler taklit edilmiştir.

B) Gümrük vergileri yüksek tutularak ülkenin yerli 
üretimi korunmuş ve sanayileşme geliştirilmiştir.

C) Kömür madenleri kullanılarak demir-çelik üreti-
mine önem verilmiş ve demir yolları geliştirilmiş-
tir.

D) Sanayi teşvik edilerek teknik eğitime önem veril-
miş ve teknolojide ilerleme sağlanmıştır.

E) Sürecin başından itibaren sanayi yatırımlarını 
devlet üstlenmiş, özel sektörün yatırım yapması-
na izin verilmemiştir.
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Deneme 1207, Soru 40

İnsani gelişmişlik endeksi, Birleşmiş Milletler 
Gelişim Programı’nın İnsani Gelişim Raporu baz 
alınarak hazırlanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda 2016 yılı verilerine göre bazı 
ülkelerin İnsani Gelişim Endeksleri verilmiştir.

Ülke Değer Belirteç
Almanya 0,926 Çok yüksek
İspanya 0,869 Çok yüksek
Norveç 0,949 Çok yüksek
Türkiye 0,767 Yüksek
Çin 0,738 Yüksek
Brezilya 0,754 Yüksek

Tablodaki bilgilere göre, ülkelerin insani gelişim 
endeksinin değerini

I. ortalama yaşam süresi,

II. okullaşma oranı,

III. yüz ölçümü ve yer şekilleri

kriterlerinden hangileri etkiler?

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

 D) I ve II E) II ve III

Deneme 1206, Soru 13

Turizm, dünyada bazı ülkelerin ekonomisinin ana 
kaynaklarını oluşturur. Bununla beraber ülkenin 
dünyada önem kazanmasına neden olur.
Buna göre aşağıda turizmin tanıtımı ve faydası 
ile ilgili verilen bilgilerden hangisi turizmin etki-
sine göre yanlış işaretlenmiştir?

Örnek Özellik Ek
on

om
ik
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lit

ik
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sy
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A) Uluslararası ilişkiler gelişir 
ve karşılıklı anlayış içinde 
olmalarını sağlar.

B) Farklı etnik yapılar, ırklar tu-
rizm ile birbirini tanır.

C) Doğal kaynaklar korunur. Bu 
sebeple doğa turizmi gelişir.

D) Vasıfsız iş gücüne vasıf 
kazandıran, istihdamı artıran 
bir sektör gelişir.

E) Turizm uluslararası barış ve 
dostluğun temel unsurlarını 
sağlar.

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde 
uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli ölçütler 
belirlenmiştir. Bu ölçütlerin bir kısmı ekonomik, bir 
kısmı da sosyal ve kültürel niteliklerle ilgilidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri 
değildir?

A) Ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarının rezervi

B) Temel hak ve özgürlüklere sahip olma düzeyi

C) Ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin değeri

D) İhracata konu olan ürünlerin ekonomik değeri

E) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeterliliği

Uluslararası turizm, ülkeler arası etkileşimde önemli 
bir rol oynar. Bu etkileşim sonucunda birtakım olum-
lu sonuçlar ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri 
değildir?

A) Döviz girdisinin artması

B) Kültürel etkileşimin artması

C) İstihdam olanaklarının artması

D) Yoğun yapılaşmanın artması

E) Ülkeler arası ticaretin canlanması
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Deneme 1213, Soru 13

Deneme 1215, Soru 39

Petrol tankerlerinin fazlaca geçtiği su yolları tanker-
lerden sızan atıklarla kirlenmektedir.

0°

III
IV

V
II

I

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırıl-
mış hangi su yolunun çevresindeki denizlerin 
petrol atıklarıyla daha çok kirlendiği söylene-
bilir?

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

Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

Bu yerlerin hangisinde, sanayide fosil yakıt 
tüketimine bağlı hava kirliliği yaygın olarak 
görülür?

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

Gelişmişliğin yalnızca ekonomik göstergelere 
göre ölçüldüğü yaklaşımlara alternatif olarak 
geliştirilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı tarafından her yıl yayımlanan İnsani 
Gelişme Endeksi Raporunda temel gelişmişlik 
kıstasları olarak;

I. gelir düzeyi,

II. nüfus yoğunluğu,

III. sağlıklı bir yaşam olanağı,

IV. ülkede bulunan doğal kaynak potansiyeli
unsurlarından hangileri kullanılır?

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

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

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde 
uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli ölçütler 
belirlenmiştir. Bu ölçütlerin bir kısmı ekonomik, bir 
kısmı da sosyal ve kültürel niteliklerle ilgilidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri 
değildir?

A) Ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarının rezervi

B) Temel hak ve özgürlüklere sahip olma düzeyi

C) Ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin değeri

D) İhracata konu olan ürünlerin ekonomik değeri

E) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeterliliği
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Deneme 1213, Soru 39

Günümüz küresel dünyas›nda varl›€›n› korumak 
isteyen ülkeler için sürekli gelişme ve ilerleme, yol 
gösterici iki anahtar sözcük olmuştur. Ancak günü-
müzdeki hayat tarz›, gerek insanl›k gerekse çevre 
üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktad›r.

Buna göre, aşa€›dakilerden hangisi do€al 
kaynak kullan›m›n›n olumsuz küresel etkileri 
aras›nda yer almaz?

A) Toprak veriminde düşüş

B) Çölleşme

C) Hava kirlili€i

D) Do€an›n kendini yenilemesi

E) Erozyon

Günümüzde doğal ve kültürel miraslara yönelik 
tehlikeler devam etmektedir. Her ne kadar doğal ve
kültürel mirasların korunmasında devlet yönetimleri
sorumluluklarını yerine getirmeye çalışsa da zaman
zaman bazı tehditler ortaya çıkmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden biri 
değildir?

A) Tarihî miras alanlarının millî park hâline geti-
rilmesi

B) Doğal ve kültürel miras alanlarındaki madencilik 
faaliyetleri

C) Sel, kaya düşmesi ve yangın gibi afetlerin tarihî 
eserlere zarar vermesi

D) Bazı endemik bitki türlerinin yerel pazarlarda 
gıda maddesi olarak satılması

E) Savaşlarda kültürel miraslara yönelik saldırıların 
olması
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Deneme 1204, Soru 22

Platon, filozofların sıradan insanlar olmadığını 
mağara örneğiyle açıklar. Ona göre bir mağara 
içinde sırtını mağaranın çıkışına dönmüş biçimde 
zincirlenmiş insanlar sadece dışarıdaki güneşin 
duvardaki yansımasından başka bir şey gözleye-
mezler. Bunların arasında zincirleri kırıp dışarıdaki 
asıl olan güneşe bakabilenler sadece filozoflardır. 
Platon, aslında burada var olanlarla ilgili yaptığı 
ayrım üzerinden filozofun yerini belirlemektedir.
Bu parçadaki görüş, felsefenin hangi disipliniyle 
ilişkilendirilebilir?
A) Epistemolojiyle B) Etikle
C) Ontolojiyle  D) Estetikle
 E) Din felsefesiyle

Bir mağara düşünün. Mahkûmlar, yüzleri mağaranın
arka duvarına dönük zincirlenmiş. Ömürleri boyun-
ca orada tutulmuşlar ve başları, duvar dışında hiçbir 
şey göremeyecek şekilde sabitlenmiş. Arkalarında 
bir ateş yanmakta ve sırtlarıyla ateş arasında bir yol 
var. Bu yolda yürüyen insanların gölgeleri mağa-
ranın duvarına vurur; gelip geçenlerden bazıları 
ellerinde birtakım nesneler taşırlar ve bu nesnelerin 
gölgeleri de duvara yansır. Mağaranın içindeki 
mahkûmlar her zaman yalnızca gölgeleri görür. 
Gölgelerin gerçek şeyler olduklarına inanırlar, ama 
aslında gerçek şeyleri hiç görmezler.
Bu parçada betimlenen mağara metaforundan 
aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) Gerçekliğin doğası değişmez ve farklı yüzleri 
bulunmaz.

B) Duyuların yanıltıcılığından kurtulmak için başka-
larının yardımına ihtiyaç duyarız.

C) Aklın çalışma ilkelerini duyulardan gelen veriler 
belirler.

D) Duyuların kullanımı hakikate ulaşmak için bir ön 
koşuldur.

E) Duyular aracılığıyla bildiklerimiz tümüyle bir 
yanılsama olabilir.

”Felsefe nedir?” sorusuna açık ve ikna edici bir yanıt 
verme işini, filozofların ne yaptıklarını görünceye, 
onların söylemek zorunda oldukları şeyleri işitinceye 
kadar ertelemek mantıklı olur. Şunu söyleyebiliriz 
ki felsefe kendilerinin kim olduklarıyla ve var olan 
her şeyin anlamıyla derinden ilgilenen insanların 
üstlendikleri bir etkinlik, filozof da var oluşa ilişkin 
çeşitli deneyimlerin ve farkındalıkların bir anlam 
örüntüsünü oluşturma biçimlerini şu ya da bu ölçüde 
algılayan bir kişidir.
Bu parçadan felsefeyle ilgili hangi yargıya ula-
şılamaz?

A) Nesnel bir kalıp yargıyla tanımlanamaz.

B) Pratik alanda somutlaşan bir etkinliktir.

C) Varlığın anlamını araştıran bir düşünmedir.

D) Deneyimleri ve bilinçlilik biçimlerini araştırır.

E) Sadece metafizik belirlemelerle sınırlı olmalıdır.

Deneme 1216, Soru 11

Kimileri felsefenin çözümsüz meseleler ile soyut ve
yaşamdan kopuk fikirlerden ibaret olduğunu sanır. 
Hatta bunlar felsefenin "boş konuşma" olduğu-
nu bile söylerler. Yaşamın hızlıca akıp geçtiğine, 
bu yüzden derin düşünmenin gerekli olmadığına 
inanırlar. Dahası birtakım önemli konulara kıyısın-
dan köşesinden ilişenleri "Felsefe yapma!" diyerek 
azarladıkları bile olur. Oysa felsefe yapmak, "hayatı 
doğrudan deneyimleme tavrından" ve "yaşamla 
yüzleşme" düşüncesinden ayrı tutulamaz. Hatta 
felsefeyle iç içe olan insan, yaşamın ne olduğunu 
sorgularken aynı zamanda yaşamın görünen yüzü-
nün ötesine de nüfuz eder.
Bu parçadan felsefeyle ilgili aşağıdaki yargıların 
hangisine ulaşılamaz?

A) Var olanın ardındaki gerçeği arar.

B) Bireyin deneyimlerinden bağımsız değildir.

C) Sorunlara genelgeçer soyut çözümler sunar.

D) Herkesin ilgilendiği bir alan değildir.

E) Hayatın özünü ve anlamını sorgular

FELSEFE GRUBU VE FELSEFE
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Deneme 1214, Soru 14

Herkesin her şey üzerindeki hakkı ve insanın sürekli 
doğal güç isteğinin olduğu doğa döneminde özgür-
lük olsa da bu dönem çatışmaya, güvensizliğe 
ve ölüme neden olmakta; bununla birlikte şiddete 
maruz kalarak öldürülme korkusu ve kendini koru-
ma isteği ise iş birliğini ve barışın sağlanma umu-
dunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre, barışın çerçe-
vesini belirleyecek kurallar ve öngörüler, herkesin 
azami hakkını kapsayan, “herkesin her şey üzerin-
deki hakkına değil”, herkesin asgari hakkını içeren, 
“kendi hayatını koruma hakkına” dayandırılmalıdır.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) İnsanlar güvenliği özgürlüğe tercih ederler.

B) Hakkın sınırlandırılmadığı dönem doğa duru-
mudur.

C) Barış, özgürlüklerin sınırlandırıldığı bir zeminde 
mümkün olur.

D) Güç isteği doğal bir eğilim olmadığından her 
insanda ortaya çıkmaz.

E) İnsanlarda birlikte yaşama isteğini oluşturan 
temel kaygılardan biri de güvenliktir.

Her insanın sağlığını korumak kendi sorumluluğun-
dadır ve kendisine bırakılmalıdır. Bir kişi sağlığını 
veya mülklerini koruma konusunda ihmalkâr dav-
ranırsa devlet özel bir yasayla bu tür bir kimsenin
yoksullaşmasını veya hastalanmasını engelleyebilir 
mi? Kanunlar, mümkün olduğu kadar, vatandaşların
mülkiyetinin ve sağlığının başkalarının sahtekârlığı 
ve şiddeti yüzünden zarar görmemelerini sağlar. 
Ancak kanunlar, bireyleri mülkiyetlerine ve sağlık-
larına yönelik kendi ihmalkârlıklarından korumazlar; 
çünkü hiç kimse, istesin istemesin, zengin veya 
sağlıklı olmaya mecbur edilemez.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ula-
şılabilir?

A) Bireyin yaşamında gerekli olan araçlar devlet 
eliyle dağıtılmalıdır.

B) Devlet sadece bireysel hakların başkaları tara-
fından ihlali durumunda müdahale etmelidir.

C) Devlet, vatandaşların can ve mal güvenliğini her 
koşulda sağlamalıdır.

D) Düzenin sağlanması için devlet bütün toplumsal 
mekanizmalara müdahale eder.

E) Sağlıklı bir toplum ancak bireylerin devlete tam 
itaati ile gerçekleşir.

Deneme 1219, Soru 22

Bir öğretmen sene boyu anlattığı dersin sonunda, 
öğrencilerine anlatmadığı bir konu kaldığını, ancak 
o konunun sınavda çıkmayacağından emin olduğu-
nu, bu nedenle anlatmayacağını söyler. Sınav günü 
öğrenciler büyük bir şaşkınlık yaşarlar, öğretmenle-
rinin çıkmaz dediği konu sınavda soru olarak gel-
miştir. Bu durumda öğretmen, kendisinin öğrencileri 
yönlendirdiğini ve bunun sonuçlarını üstleneceğini 
söyleyerek en azından, öğrencilere ahlakla ilgili 
olumlu bir örnek olmuştur.
Bu parçadaki öğretmenin eylemi hangi kavramla 
ifade edilir?
A) Sorumluluk  B) Özgürlük
C) Fayda  D) Ödev
    E) Çıkar

Levinas’a göre kişinin kendisi hakkındaki endi-
şelerinden doğan eylemler ahlaki değerlendirme 
kapsamına girmez. Örneğin acıktığımda karnımı 
doyurmam sadece kendimi koruma içgüdümden 
kaynaklanır. Ama aynı endişeyi başka bir insana 
yöneltmek, örneğin aç bir çocuğu, misafiri ya da 
yabancıyı doyurmak, ona önem vermek ahlaki 
bir davranıştır. Benzer şekilde “kendime yardım 
etmem” bencillik ya da açgözlülükle ilgili olabile-
cekken, başkalarına yardım etmem her zaman 
ahlaki bir anlam çağrıştırır. Bu yüzden Levinas’a 
göre ahlak kavramı, kendimizin dışında, başka 
birisinin ya da
birilerinin olduğunu kabul etmeyi zorunlu olarak 
içerir.
Buna göre Levinas ahlaki değerlendirmenin 
amacı olarak aşağıdaki kavramlardan hangi-
sini vurgulamaktadır?
A) Ölçülülük   B) Mutluluk
C) Sorumluluk  D) Fayda
 E) Dinginlik
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Deneme 1205, Soru 27

Antisthenes’e göre aradığım herhangi bir şeyi önce-
den biliyorumdur. Bu durumda araştırmam gerek-
mez. Ya da araştırdığım şey hakkında hiçbir şey 
bilmiyorumdur. Bu durumda ise herhangi bir şey 
öğrenmem imkânsızdır. Çünkü araştırmayı nasıl 
yapmam gerektiğini bile bilemem.
Bu parçada bilgi felsefesinin hangi probleminin 
tartışıldığı söylenebilir?
A) Bilginin değeri B) Bilginin imkânı
C) Bilginin sınırı D) Bilginin kaynağı
 E) Bilginin işlevi

Descartes, Sofist Gorgias’dan beri süregelen 
kuşkuculuğu eleştirmek amacıyla “Düşünüyorum 
o hâlde varım.” önermesini geliştirmiştir. Buna 
göre, her şeyin varlığından hatta bir rüyada olup 
olmadığımdan bile kuşku duyabilirim. Fakat kuşku 
duyarken kuşku duyduğumdan ve bu şekilde düşü-
nüyor olduğumdan kuşku duyamam. Dolayısıyla 
kuşkumun varlığı düşünen bir şey olarak varlığımın 
kesinliğini ortaya koyar. Bu doğrudan erişilebilinen 
bir bilgidir.
Bu parçada Descartes bilgi felsefesinin hangi 
temel sorusuna yanıt aramaktadır?

A) Rüya ve gerçek olan birbirinden nasıl ayrılır?

B) Bilginin sınırı var mıdır?

C) Aşkın bilgiye ulaşılabilir mi?

D) Kesin bilgi olanaklı mıdır?

E) Doğru bilginin ölçütü nedir?

Deneme 1211, Soru 15

Tüm bilimcilere söylüyorum: Aydınlanma sadece 
metafizik bir "Tanrı"dan kurtulmak için verilen bir 
mücadele değil kendi başına tümüyle “Tanrı”cı 
görüşlerden kurtulmak için verilen bir mücadele 
olmalı diye düşünüyorum. Oysa yıkılan “Tanrı”nın 
yerine hiç sorgulamadan aynı nitelik ve ayrıcalığa 
sahip aklı geçirmek ne denli bir özgürleşme olabilir 
ki. Her yaşantı rasyonel (akılcı) bir sistemde anlam 
kazanmak için bekleyen bir kader sanki. Bilim adına 
çok saçma değil mi bu inanmışlık, bu baskı?
Bu parçada bilimle ilgili hangi eleştiri vurgu-
lanmıştır?

A) Nesnel olması

B) Dogmatikleşip totaliterleşmesi

C) Tutarlılığı

D) Birikerek ilerlemesi

E) Varlığa indirgemeci yaklaşması

Ne bilimin kendisi belli bir bilimsel yaklaşımın teke-
lindedir ne de insanı, doğayı ve de uçsuz bucaksız
evreni anlamak için bilim, sahip olduğumuz tek 
araçtır. Var olanın ve olayların anlaşılıp açıklanması 
için adına bilimsel diyelim ya da demeyelim sayısız 
yollar vardır ve iyi ki de vardır. Bu, insana sağlanmış 
ne büyük bir olanaktır!
Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisiyle çeli-
şir?

A) Varlığı kavramada felsefe, sanat ve din bilime 
alternatif oluşturamazlar.

B) Bir bilimsel yaklaşımın diğerine mutlak üstünlüğü 
söz konusu değildir.

C) İnsan yaşamını zenginleştirmede tek kaynak 
bilim değildir.

D) Bilimsel bilginin, diğer bilgi türlerinden bir üstün-
lüğü yoktur.

E) Bilim aracılığıyla üretilen bilgilere kutsallık atfedi-
lemez.
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“Ruhi hayatımız, bedenimizin yapısına bağlıdır. 
Bedenine bağlı olmayan bir ruh düşünülemez. İnsan 
bu anlamda bir makinedir.” diyen bir düşünürün 
aşağıdaki akımlardan hangisine kesinlikle karşı 
çıkması beklenir?

A) "Bilgi olgulara dayalıdır." diyen pozitivizme

B) "Varlık maddi niteliktedir." diyen materyalizme

C) "Bilgi sonradan kazanılır." diyen empirizme

D) "Gerçek varlık tinseldir." diyen idealizme

E) "Varlık insan zihninden bağımsız olarak vardır." 
diyen realizme

La Mettrie’ye göre insanlar ve hayvanlar yaylar 
kümesinden oluşan birer makineydi. Ancak insan, 
hayvana göre daha karmaşık bir makineydi ve ara-
larında eğer bir fark varsa bu fark yayların yerleriyle
ilgili olabilirdi. Dolayısıyla La Mettrie için ruh da tüm 
makinenin ana yayı gibi ele alabileceğimiz bir hare-
ket ilkesi veya bedenin duyarlı bir maddi kısmından 
ibaretti. Bu sistemin diğer tüm kısımları da sadece 
beynin bir çeşit işleviydi.
La Mettrie’nin bu görüşlerinden aşağıdaki yargı-
ların hangisine ulaşılabilir?

A) Beden ile ruh insan varoluşunun farklı görünüm-
leridir.

B) Ruh, tek gerçeklik olan maddeye indirgenerek 
açıklanabilir.

C) Hayvanlardan farklı olarak insanın özü, ölümsüz 
ruhudur.

D) İnsan, farklı niteliklere sahip iki tözden; madde 
ve ruhtan oluşur.

E) Bedeni harekete geçiren ruh, tinsel yaşam ilkesi-
dir. 

Deneme Ek 5, Soru 21

Deneme 1215, Soru 23

Tac Mahal, dünyada hiçbir insan kalmasa da aynı 
güzellik değerini tayışacaktır. Tac Mahal’ın şekli, 
yüksekliği gibi güzelliği de bizim dışımızda var olan 
bir niteliktir. Bu eserin güzelliği konusunda birbirine 
zıt yargılar geliştirilebilir ama doğru olan sadece 
biridir. Çünkü bir eser hem güzel hem çirkin olamaz.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir?

A) Sanat eserleri, doğal varlıklardır.

B) Eser, fayda sağladığı sürece estetiktir.

C) Evrensel estetik değer vardır.

D) Bir eserin değerlendirilmesi herkeste aynı 
sonucu vermez.

E) Teknoloji geliştikçe sanat ortadan kalkar.

Beğeni yargısı, nesnenin varlığına yönelik öznel bir 
ilgi içermeyen, kişisel hoşlanma veya hoşlanmama
duygusundan arınmış, sadece nesnenin niteliklerini
merkeze alan bir yargıdır. Bu demektir ki, hiçbir 
karşılık gözetmeyen bir seyir, güzelliği görecektir. 
Güzellik nesnenin taşıdığı bir şeydir. Bu da beğeni 
yargılarında keyfilik olmadığı anlamına gelir. Hiçbir 
çıkar gözetmeyen, kavramsız bir beğeni yargısı 
apriori, genelgeçer, zorunlu bir yargıdır.
Bu parçadan aşağıdaki yargılatrın hangisine 
ulaşılamaz?

A) Güzellik nesneye içkindir.

B) Zevkler ve renkler tartışılmaz.

C) Estetik yargılar göreli değildir.

D) Güzellik öznel değil nesneldir.

E) Güzel ile faydalı farklı şeylerdir
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Deneme 1204, Soru 26

Deneme 1205, Soru 26

Bir mitoloji figürü olan “Kafdağı”nın coğrafi olarak 
var olduğu ya da olmadığı konusunda bilgi olup 
olmadığı önemli değildir. Önemli olan “Kafdağı” 
konusunda herkesin hemfikir olduğu “ulaşılamaz-
lık, yücelik sembolü” düşüncesidir. Bu durumda 
Kafdağı’yla ilgili olarak doğru olan budur.
Bu parçada örneklenen “doğruluk ölçütü” aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Tümel uzlaşım B) Tutarlılık
C) Uygunluk  D) Apaçıklık
 E) Fayda

F.Jacobi şöyle der: "Ben 'doğru' denilince, bilgiden 
önce ve bilginin dışında var olan, en baştan bilgiye 
ve akla değer veren bir kabulü anlıyorum." Şu bilin-
melidir ki akıl çelişemeyeceği varsayıma mahkûm 
olduğunda hakikati gösteremez.
Bu parça doğruluk ölçütüyle ilgili aşağıdaki 
kuramlardan hangisine eleştiri niteliğindedir?

A) Uygunluk  B) Tutarlılık

C) Tümel uzlaşım D) Apaçıklık

  E) Fayda

Bazı insanlar, kişisel bilgi dağarcığını yalnızca 
kendi deneyimleriyle oluştururlar ve bunların 
gerçeklikle uyuşup uyuşmadığını sınamakla pek 
ilgilenmezler. Bu insanlar herhangi bir yargıyı 
doğru saymak için başka ölçütleri dikkate alır-
lar: İlk olarak, karşılarına çıkan yeni yargının 
önceden sahip olduklarıyla elişip çelişmediğine 
bakarlar. Çelişmiyorsa, bu yargıyı benimseme-
nin işlerini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını 
anlamaya çalışırlar. Bunu da başarıyorsa, için-
de yaşadıkları toplumun buna karşı çıkıp çık-
mayacağını kontrol ederler. Bu ölçütlerin sırala-
ması zaman zaman değişse de, doğru sayılan 
yargı kümesinin büyük kısmı işte böyle oluşur.
Bu parçada sözü edilen insanlar bilgilerini oluş-
tururken sırasıyla aşağıdaki ölçütlerden hangile-
rine başvurmaktadır?

A) Uygunluk - Tutarlılık - Yarar
B) Apaçıklık - Tümel uzlaşım - Yarar
C) Tutarlılık - Yarar - Tümel uzlaşım
D) Uygunluk - Apaçıklık - Tümel uzlaşım
E) Tutarlılık - Uygunluk - Apaçıklık

Bazı insanlar, kişisel bilgi dağarcığını yalnızca 
kendi deneyimleriyle oluştururlar ve bunların 
gerçeklikle uyuşup uyuşmadığını sınamakla pek 
ilgilenmezler. Bu insanlar herhangi bir yargıyı 
doğru saymak için başka ölçütleri dikkate alır-
lar: İlk olarak, karşılarına çıkan yeni yargının 
önceden sahip olduklarıyla elişip çelişmediğine 
bakarlar. Çelişmiyorsa, bu yargıyı benimseme-
nin işlerini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını 
anlamaya çalışırlar. Bunu da başarıyorsa, için-
de yaşadıkları toplumun buna karşı çıkıp çık-
mayacağını kontrol ederler. Bu ölçütlerin sırala-
ması zaman zaman değişse de, doğru sayılan 
yargı kümesinin büyük kısmı işte böyle oluşur.
Bu parçada sözü edilen insanlar bilgilerini oluş-
tururken sırasıyla aşağıdaki ölçütlerden hangile-
rine başvurmaktadır?

A) Uygunluk - Tutarlılık - Yarar
B) Apaçıklık - Tümel uzlaşım - Yarar
C) Tutarlılık - Yarar - Tümel uzlaşım
D) Uygunluk - Apaçıklık - Tümel uzlaşım
E) Tutarlılık - Uygunluk - Apaçıklık
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Deneme 1215, Soru 13

Bir nesne ya da olayla ilgili "Beğendin mi?" gibi 
bir soru soruluyorsa oradaki varlık durumu illaki 
genelgeçer bir formdan uzak, objektif olarak değer-
lendirmenin mümkün olmadığı bir niteliktedir. Bu 
yüzden "Şiir doğru mu?", "Sinema filmi gerçek mi?", 
"Bu resim faydalı mı?" gibi sorular, hakkında olduk-
ları sanat türlerinin yapısı gereği saçmadır. Bunlarla 
ilgili sorulabilecek tek soru estetik değerlendirmeye 
dayalı olarak farklı farklı cevaplanabilecek kişisel 
beğenilere dayanan nitelikte olabilir.
Bu parçada vurgulanan durum aşağıdaki yargı-
lardan hangisiyle ifade edilebilir?

A) Güzellik algısı beğeni duygusuna dayandığından 
özneldir.

B) Güzellik bilgi konusu yapılabilecek bir değer 
değildir.

C) Her insanda aynı nesnelere güzel dedirtecek bir 
beğeni formu vardır.

D) Güzellik kültürel bir unsur olduğundan sosyoloji-
nin konusu olmalıdır.

E) Güzellik, estetik anlamda nesnel yüceliği göste-
rir.

Biri size Eyfel Kulesi’nin güzel olup olmadığı-
nı sorduğunda, yalnızca durup bakılsın diye 
yapılmış bir şey veya işe yaramaz bir metal 
yığını olduğunu söyleyebilirsiniz. Fakat bun-
lar, sorulan sorunun cevabı değildir. Çünkü 
bir şeyin güzel olup olmadığı sorulduğunda, 
nesnenin bizde bir hoşlanma duygusu yaratıp 
yaratmadığı öğrenilmek istenir, yoksa nesnenin 
var olmasının gerekliliği değil.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ula-
şılabilir?

A) Objenin estetik değerini onun yapılış amacı 
belirler.

B) Estetik haz duygusunun kaynağı objenin 
nesnel varoluşudur.

C) Bir nesneyi güzel yapan şey, o nesnenin 
biçimsel özellikleridir.

D) Doğadan esinlenerek yapılan nesneler beğe-
ni yaratır.

E) Beğeni, objeyi estetik nesne hâline getirir.

Deneme 1206, Soru 27

Farabi, Tanrı ile doğayı aynı yapıda varlıklar olarak 
ele almaz. Ona göre, varlığın bir yanı, olduğundan 
başka türlü düşünülemeyecek olan Tanrı, diğer 
yanı ise olduğundan farklı da düşünülebilecek olan 
Tanrı’nın yarattığı varlıklardır.
Bu parçada Farabi’nin varlıkla ilgili hangi kav-
ramları açıklanmıştır?

A) Fenomen - öz

B) Madde - ruh

C) Zorunlu - olanaklı

D) Tez - antitez

E) Akıl - oluş

Yapılabilecek bütün üçgen tanımları, üçgenin 
özünü verir. Bu tanımlar üçgenin varlığı konu-
sunda bize bir bilgi vermez; hatta üçgenin var 
olmasını zorunlu kılmaz. O hâlde bir şeyin 
özü sadece “Bu nedir?” sorusunun cevabıdır. 
Farabi’ye göre de şeyler özünde varlıklarını 
barındırmaz. Kendisine varlık veren bir varlık 
olmadıkça her öz, sadece bir kavram olarak 
kalır ve gerçekleşmez. Dolayısıyla evren, insan, 
ağaç ve benzeri bütün özler varlığını sonra-
dan elde etmiş varlıklardır. Bu durumda onları 
varlığa getiren; özünde var olmayı içeren, yani 
var olmaması düşünülemeyen başka bir varlık 
olmalıdır. Biricik olan bu varlık da var olmak için 
başka bir varlığa ihtiyaç duymayan Tanrı’dır.
Farabi’nin varlık anlayışını yansıtan bu parç dan 
aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) Form kazanmadıkça madde var olamaz.
B) Şeyler, özlerini gerçekleştirdiğinde varlığa 

gelir.
C) Zorunlu varlığın dışındaki her şey mümkün 

varlıktır.
D) Töz, özünde değişmeden kalandır.
E) Varlıklar, tek bir gerçekliğin görünüşleridir.
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TMS KM.2,Say459 Soru 12

Başkalarının ve kendimizin davranışlarını yorumla-
ma, açıklama, yani davranışların nedenlerini bulma 
sürecine “yükleme” denir. İnsanlar kendi davranış-
larına ilişkin yüklemeleri sonuca bakarak yaparlar. 
Başarısızlıklarını dışsal nedenlere yüklerler. Buna 
“savunucu yükleme” denir.
Aşağıdakilerden hangisi “savunucu yükleme”ye 
örnektir?

A) Kardeşim gürültü yaptığı için ders çalışamadım.

B) Zeki olduğum için sınavdan iyi not aldım.

C) Çok çalıştığım için başarılı oluyorum.

D) Konuyu iyi öğrendiğim için, öğretmenin sorularını 
cevaplayabildim.

E) İyi biri olduğum için seviliyorum.

Sosyal psikolojide, insan davranışlarının neden-
lerini anlamaya çalışma sürecine yükleme adı 
verilir. Sosyal psikologlar bu süreci “içsel” ve 
“dışsal” olmak üzere ikiye ayırır. Bir kişinin her-
hangi bir davranışının, o kişiye ait özelliklerden 
kaynaklandığını düşünme “içsel yükleme”
olarak adlandırılır. 
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisi “içsel 
yükleme”ye örnektir?

A) O kadar cimri ki garsona bahşiş bırakmadan 
masadan ayrıldı.

B) Karnı ağrıdığı için bugün yemek yemedi.
C) Sınavda şansı yaver gittiği için tıp fakültesini 

kazandı.
D) Bugünkü buluşmamızı hava koşullarından 

dolayı iptal etti.
E) Sorular çok zor olduğu için sınavdan yüksek 

puan alamadı.

Deneme 1208, Soru 26

Toplumun genelinde infial uyandıran “üniversiteli 
bir kadının öldürülmesi” olayına yorumlar aslında 
nasıl bir toplumsal yapımız olduğunun göstergesidir. 
Özellikle “kadını suçlayıcı” yorumlarda insanların ne 
tür bir toplumsal etkileşim içinde oldukları görüle-
bilir. Bu suçun incelenmesi ve bir sonuca bağlan-
masının hukuk dışı süreçleri o kadar kolay değildir. 
Sonuçta suçu işleyen kişideki durumun ağır davra-
nış bozukluğu olup olmadığına bakmak, yaşının ve 
olgunlaşma düzeyinin belirlenmesi ve sosyal etki 
gibi birçok değişken psikolojinin inceleme alanında 
olduğundan hukukun yardım alması kaçınılmazdır.
Bu parçadaki örnek olay;

I. sosyal psikoloji,

II. eğitim psikolojisi,

III. gelişim psikolojisi,

IV. klinik psikoloji
alt dallarından hangilerinin doğrudan konusu-
dur?

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

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

Büşra, Kadir ve Can stresin etkilerini araştı-
ran psikologlardır. Büşra, erken yetişkinlikten 
yaşlılığa kadar stresin yaşa bağlı psikolojik 
etkilerini incelerken Kadir, yetişkinlerin çevrele-
rindeki insanlarla ilişkilerinin stresli durumlarda 
gösterdikleri davranışları nasıl etkilediğini araş-
tırmaktadır. Can ise stresin, yetişkinlikte dep-
resyon gibi duygudurum bozukluklarının ortaya 
çıkmasındaki etkisine odaklanmaktadır.
Buna göre Büşra, Kadir ve Can’ın araştırmaları 
psikolojinin aşağıdaki alt dallarından sırasıyla 
hangilerinin çalışma konusuyla ilgilidir?

A) Klinik - sosyal - gelişim
B) Gelişim - sosyal - klinik
C) Sosyal - gelişim - klinik
D) Gelişim - klinik - sosyal
E) Klinik - gelişim - sosyal

FELSEFE
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Deneme 1208, Soru 30

1970’ler kapitalist sistemin girdiği bunalımda insan-
lara çözüm olarak sunulan neoliberal politikalar ilk 
başta refahı sağlama noktasında inandırıcı gelse de 
1980’lerin özellikle ikinci yarısı ortaya çıkan genel 
işsizlik dalgası, insanları bireysel yetersizliklerini 
sorgulamaktan ve yakınmaktan çıkartıp sistemi 
daha genel bağlamda anlamalarını sağlamıştır. 
Dolayısıyla toplumu çözümlemekle beraber birey-
sel yaşamlarıyla da ilgili doğru değerlendirmelere 
ulaşmışlardır.
Bu parçaya göre "sosyolojik bakışın" sağla-
dıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Bireyin kendisinden kaynaklandığını düşündüğü 
olguların sosyal temellerini kavratır.

B) Sorunların genelleşmesi bireyleri sosyolojik bak-
maya yönlendirir.

C) Genel sorunlar bireysel verilere bağlı kalarak 
anlaşılamaz.

D) Sosyolojik bakış sadece toplumsal bunalımın 
olduğu dönemlerde geçerlidir.

E) Toplumların dönüşümü, birey yaşamını etkileyen 
ve bireysel iradeyi aşan bir sosyal etkiyi içerir.

Sosyolog, üyeleri tarafından hâlihazırda anlaşıl-
dığı varsayılan bir dünyayı yeniden anlamaya 
çalışan kişidir. Fakat o sadece bir gözlemci ya 
da öznel bakışına göre yorum yapan herhangi 
bir kişi de değildir. Sosyolog, görünenin, aşikâr 
olanın altında yatan nedenleri bilimsel dayanak-
larıyla araştırır. Sosyoloğun rolü, sosyal yaşa-
ma ilişkin gerçeklikleri, hiçbir olguyu mutlaklaş-
tırmadan, bilimsel kuşkuculuk ve değerlendirme 
ölçütleri çerçevesinde ortaya koymwaya çalış-
maktır. Sosyolog, düşünsel temeller ve bilimsel
pratikler kapsamında tanımlamaya çalıştığı 
sosyal gerçekliği, onun çok boyutlu yapısını 
ve değişkenliğini dikkate alarak analiz etme 
çabasındadır.
Bu parçadan sosyologla ilgili aşağıdaki yargıla-
rın hangisine ulaşılamaz?
A) Bilimsel ölçütleri esas alarak hareket etmeli-

dir.
B) Görünene değil, görünenin arkasındaki ger-

çekliğe odaklanmalıdır.
C) Sosyal yaşamı bireylerin anladığı şekilde 

anlamaya çalışmalıdır.
D) Sosyal gerçekliği tüm boyutlarıyla ortaya 

koymalıdır.
E) Olguları mutlaklaştırmadan sorgulayıcı bir 

biçimde incelemelidir.

Deneme EK2, Soru 27

Genel olarak öğrenme dediğimiz süreç yaşantı 
sonucu ortaya çıkan bir üründür. Bu durum, aynı 
zamanda belirli süre tekrar eden ve kalıcılaşan 
davranış özellikleri olarak ortaya çıkar. Öğrenmenin 
gerçekleşmesi belirli bir süre tekrar etmesinden 
sonra yaşantı hâline gelmesiyle açıklanabilir.
Bu parçadaki öğrenme tanımına uymayan 
öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edimsel koşullama

B) Klasik koşullama

C) Kavrayarak

D) Psikomotor

E) Model alarak

Lise öğrencisi Özgür;
I. Beş aylık küçük kardeşi uykusundan uyanıp 

ağlamaya başladığında annesinin yaptığı gibi 
kardeşinin başını okşayarak yeniden uyumasını 
sağlar.

II. Çözmekte zorlandığı bir fizik problemiyle bir süre 
uğraştıktan sonra çözüm yolunu aniden bulur. 

Özgür'ün birinci ve ikinci durumdaki öğrenme 
biçimi, aşağıdaki öğrenme türlerinden sırasıyla
hangisine örnektir?
                  I                           II         
A)  Kavrayarak (Sezgisel)  Örtük (Gizil)
B)  Model alarak  Kavrayarak  

 (Sezgisel)
C)  Model alarak  Örtük (Gizil)
D)  Kavrayarak (Sezgisel)  Model alarak
E)  Örtük (Gizil)  Kavrayarak  

 (Sezgisel)
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TMS Konu Modül8, Sayfa 291, Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

A) Sınavı kazanman dileğiyle başarılar diliyorum.

B) Sabahın bu saatleri iş verimi yüksek oluyor.

C) Yarın keşke hava güneşli olsa.

D) Benim yaşadıklarımı umarım sen de yaşarsın.

E) Artık sen de kendine gel!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir önermedir?
A) Bugün hava sıcak olsa da balığa gitsek.
B) Bu çocuğu sevmemek mümkün mü?
C) Zor durumda olanlara yardım etmelisin!
D) Bugün umarım karnım ağrımaz.
E) Dünya dönmemektedir.

TMS Konu Modül7, Sayfa 302, Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “tümevarım” türü akıl 
yürütmeye örnektir?

A) İnsanların çıkar düşkünü olduklarını düşünü-
yorum. Çünkü, bugüne kadar yaşadığım bütün 
dostluklar karşı tarafın bencilliğinden dolayı bitti.

B) Sabahları erken kalkmak insanı dinç kılar. Senin 
de gözlerinden belli sabah erken kalktığın.

C) Bütün canlılar duygusaldır. Bu nedenle o çiçeğin 
duygusuz olduğunu düşünmemelisin.

D) Lisedeki felsefe öğretmenim ukala bir insandı. 
Dershanedeki öğretmenimin de lisedeki öğret-
menimle aynı okuldan mezun olduğunu duyunca 
derslerden soğudum.

E) Bütün sanatçılar özgür olmak ister. O hâlde bu 
kişinin sanatçı olduğunu bildiğimize göre, özgür 
olmayı istemesinde garipsenecek bir durum yok.

Hafta sonu Kuğulu Park’a gittim. Orada yedi 
kuğu dolaşıyordu ve yedisi de beyazdı. Parkta 
otururken çocukluğumda hayvanat bahçesinde 
gördüğüm kuğuları anımsadım. Onlar da beyaz-
dı. Parktan kalkıp bir kitapçıya gittim. Orada 
hayvanlar üzerine bir kitap gördüm ve kitapta iki 
kuğunun resmi vardı. Bu resimdeki her iki kuğu 
da beyaz renkteydi.
Bu parçadan tümevarım yöntemi kullanılarak 
akıl yürütülürse aşağıdaki sonuçlardan hangi-
sine ulaşılır?

A) Dünyada en az bir siyah kuğu vardır.
B) Bir şey beyaz ise o kuğudur.
C) Hiçbir kuğu beyaz değildir.
D) Bir şey kuğu ise o beyazdır.
E) Bazı kuğular beyaz değildir.
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Deneme 1202, Soru 13

Bazı düşünürler felsefenin öznel olma özelliğini her 
filozofun ruh hâline göre bir soru ve cevap üretme 
olarak yorumluyorlar. Bu yorum cevap niteliğindeki 
temellendirmeler için kısmen kabul edilebilir. Ancak 
cevapların farklılığı ya da çoğalması binlerce yıldır 
kadim soruları değiştirmediği gibi bu soruların belli 
bir coğrafya ya da insan grubuyla sınırlandırılması 
sonucunu doğurmaz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

A) Felsefenin kültürel bir etkinlik olduğu

B) Felsefenin refleksif olduğu

C) Felsefenin tarihsel bir düşünce olduğu

D) Felsefenin tutarlı olduğu

E) Felsefenin evrensel olduğu

Felsefe tarihine bakıldığında büyük ölçüde İngiliz 
felsefesinin deneyci karakterinin, Fransız felse-
fesinin varoluşçu niteliğinin, Alman felsefesinin 
ise idealist yönünün öne çıktığı görülür. Bu farklı 
renklere karşın felsefe, örneğin insanı tüm genel 
özellikleriyle ele alıp inceler. Bir ülkenin insanını 
başka bir ülkenin insanından ayırmaz. Ne yalnızca 
Avrupa’daki insanı ne de yalnızca Asya’daki insanı 
merkeze alır. Felsefe coğrafyadan bağımsız genel 
olarak “insan” adını verdiğimiz varlığın doğasını 
araştırır. Başka bir deyişle, yetiştikleri toprakların 
kokusu sinmiş olsa da, filozoflar tüm insanlığı kap-
sayacak sonuçlara ulaşmaya çalışırlar.
Bu parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özellik-
lerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Eleştirel olma  B) Çözümleyici olma

C) Öznel olma  D) Evrensel olma

  E) Refleksif olma

Deneme 1214, Soru 46

(P) önermesi tutarsız bir önermedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A) p v p B) ~ p ¡ p C) ~ p Ÿ p

 D) p Ÿ p E) ~ p v p

Bütün yorumlamaları doğru değeri alan önermeye 
totoloji denir.
Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi bir 
totolojidir?
A) ~p^q B) ~pvp E) ~q¡p
 D) p¡~p E) ~~p^p
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Deneme 1214, Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi yaklaşma-yaklaşma 
çatışmasına bir örnektir?

A) Sadece birine gidebilecek parası varken hem 
voleybol hem dansa gitmeyi isteme

B) Çevrenin takdirini almak için zor bir etkinliğe 
katılmak zorunda kalma

C) İstemediği iki ders arasında seçim yapmak 
zorunda kalma

D) Ankara'ya gitmek isterken İzmir'e gitmek zorun-
da kalma

E) Başarısız olunan derslerden geçebilmek için 
yanlış olduğunu bildiği hâlde kopya çekme

Aşağıdakilerin hangisinde yaklaşma-yaklaşma 
çatışması yaşanmıştır?
A) Canı dondurma isteyen Merve’nin kilo almaktan 

çekindiği için dondurma yemekten vazgeçmesi

B) Yeni bir televizyon almak isteyen Banu’nun 
istediği ürünün mağazada indirimde olmasına 
sevinmesi

C) Beğendiği iki araba arasında kararsız kalan 
Gülşah’ın bir süre düşündükten sonra ucuz olanı 
alması

D) ngin’in merakla beklediği konsere eski nişanlı-
sıyla karşılaşma korkusuyla gitmekten vazgeç-
mesi

E) Riskli bir ameliyat ile ciddi yan etkileri olan ilaç 
tedavisi arasında kalan bir hastanın ameliyatı 
tercih etmesi

Deneme 1213, Soru 25

İktidar gücünü yazılı hukuktan değil, töre ve 
âdetlerden alır. Egemen, alışılmış geleneklerin 
dışına çıkmadığı takdirde halk ona itaat eder. 
Egemenlik çoğunlukla babadan oğula geçer. Krallık, 
emirlik, şeyhlik buna örnek verilebilir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil-
mektedir?

A) Sivil toplum kuruluşlarına 

B) Karizmatik liderin gücüne

C) Demokrasinin niteliklerine

D) Devletin varlık nedenine

E) Geleneksel egemenlik biçimine

İphigeneia Aulis adlı tragedyada Menelaos, 
Truva seferi komutanı olan ağabeyi Agamemnon 
ile bir tartışmasında ona şunları söyler: “Ben bir 
şefi veya bir komutanı soyu ya da kraliyet aile-
sine mensubiyeti nedeniyle bir ülkenin başına 
getirme fikrinin bütünüyle karşısındayım. Bir 
devletin ordusunu kumanda edebilmek için akıl 
ya da siyasi yetenek gerekir. Buna sahip olan 
her adam baş olmaya layıktır.”
Bu parça siyaset felsefesinin aşağıdaki sorula-
rından hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Sivil toplumun anlamı nedir?
B) Devlet nasıl ortaya çıkmıştır?
C) Egemenliği kullanmanın koşulu nedir?
D) Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
E) irey devlet ilişkisi nasıl olmalıdır?
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TMS Soru Modül 7, Sayfa 244, Soru 13

Temsil düşüncesi; siyasi partiler, seçim ilkesi, çıkar 
grupları yanında, kültürel çoğulculuk bağlamında 
sivil toplum kuruluşlarının, sivil inisiyatif gruplarının 
ve küresel hareketlerin siyasal karar alma süreçleri-
ne katılmalarına imkân tanır.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinil-
mektedir?

A) Katılımcı demokrasiye

B) Çoğunlukçu demokrasiye

C) Çoğulcu demokrasiye

D) Güçler ayrılığına

E) Oligarşiye

Son yıllarda İngiltere’de oy kullananların sayısı 
azalmakta, daha az insan seçimlerde aday 
olmakta ve siyasi partilere katılmaktadır. Çoğu 
insan yaşadığı bölgede veya genel olarak ülke-
de karar mekanizması üzerinde etkisi olduğuna 
inanmamakta ve seçilmiş temsilcilerle çok az 
iletişime geçmektedir. İçinde yaşadıkları top-
luluklarda gönüllü işlere katılanların sayısında 
da ciddi bir düşüş yaşanmaktadır. Örneğin, 
2009'da İngiltere’de yapılan bir araştırmada, 
nüfusun yarısından fazlasının, bir milletvekiliyle 
ya da belediye meclis üyesiyle iletişime geçmek 
veya siyasi bir mitinge gitmek gibi hiçbir siyasi 
aktiviteye katılmadığı tespit edilmiştir.
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisinin 
eksikliğinden bahsedilmektedir?

A) Katılımcı demokrasi
B) Hümanizm
C) Kuvvetler ayrılığı
D) Doğrudan demokrasi
E) Temsilî demokrasi

Deneme Ek4, Soru 29

Toplumsal alandaki yaşamın düzenlenmesi birtakım 
sınırlamalarla mümkündür. Bu sınırlamalar, kamu-
sal alanda belli bir şekilde davranmaya kişiyi zorun-
lu kılar. Bu düzenlemeler tek tür denetim araçlarıyla 
yapılamaz. Bundan dolayı, toplumda düzenliliği 
sağlayan normların kaynağının ve normların ihlali 
durumunda gerçekleşen yaptırım türünün farklılıklar 
içerdiği söylenebilir.
Bu parçadan;

I. toplumsal normların tek tür olmadığı,

II. toplumsal kontrolün farklı araçlarla sağlandığı,

III. toplumsal normların ve kontrolün evrensel 
değerlere uygun olduğu

tespitlerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

 D) I ve II E) II ve III

Sosyalleşme aracılığıyla öğrenilen değerler ve 
normlar, insanların toplum hâlinde ve bir düzen 
içinde nasıl aşayacaklarını bilmelerini sağlayan 
sosyal kuralları oluştururlar. Ancak değerlerin 
ve normların bilinmesi insanların onlara zorunlu 
olarak uyacağı anlamına gelmez. Bu nedenle 
resmî ve resmî olmayan kurumlar, bireylerin bu 
kurallara uymalarını sağlamak adına bir takım 
yaptırımlar uygular. Böylece toplumsal düzen 
için tehdit olarak görülen sapmanın ve suçun 
önlenmesi amaçlanır.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ula-
şılabilir?

A) Norm ve değerlerin etkisinin zayıflaması 
toplumsal çözülmeye neden olur.

B) Toplumsal kontrol, toplumdaki norm ve 
değerlere uyulmasını sağlar.

C) Sosyalleşme insan yaşamı boyunca devam 
eden bir süreçtir.

D) Toplumsal normlar, hukuka uygun olduğun-
da yaptırım gücü kazanır.

E) Toplumsal değerlere uymayan davranışlar 
suç olarak değerlendirilir.
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TMS Soru Modül 9, Sayfa 313, Soru 2

 [(~ p ğ q) Ÿ (q Ÿ r)] Ğ (p ¡ q)
önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) ~ B) ¡ C) ğ

 D) Ğ E) Ÿ

((p¡q)v(r^p)) ⇔ ~ ((q¡~r)^r)
bileşik önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) ¡ B) ^ C) ~ D) v E) ⇔
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Deneme 1218, Soru 38

İslam dünyasında hicrî II. asırdan itibaren orta-
ya çıkan bid‘atçı mezheplere, özellikle akılcı bir 
tavır takınan Mu‘tezile’ye, Selef’in metoduyla karşı 
çıkmak, ehlisünnet inancını savunmada yetersiz 
kalıyordu. Bu sebeple inanç konularında, ayet ve 
hadislerin yanında akla da yer verecek, akli açık-
lamalar yaparak konunun daha iyi anlaşılmasını 
ve kabul edilmesini sağlayacak yeni doktrinlere 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak 
ehlisünnet kelamının iki önemli mezhebi …………… 
ve ………………  ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki boşluklara uygun olan itikadi mez-
hepler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Şafii - Hanefi B) Eşari - Maturidi

C) Mutezile - Harici D) Bektaşi - Mevlevi

 E) Caferi - Maliki

Lise öğrencisi Safa, tesadüfen açtığı bir televizyon
analında “İslam’da İmamet” konusunun tartışıldı-
ğını görür ve merakla programı izlemeye başlar. 
Programdaki konuşmacılardan biri, imameti bir 
inanç esası kabul ettiğini söyler. Ayrıca, Hz. Ali’nin,
Hz. Muhammed’den sonra ilk imam (yönetici) olma-
sı gerektiğini, bunun ayet ve hadislerden de çıka-
rılabileceğini ve imametin Hz. Ali’nin soyundan 
gelenlerin hakkı olduğunu dile getirir.
Bu parçadaki konuşmacının bahsettiği mezhep 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hanbelilik  B) Maturidilik  C) Eşarilik

 D) Şia  E) Malikilik

Deneme 1210, Soru 39

“…Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir 
iş yapsın ve Rabb’ine ibadette kimseyi ortak koş-
masın.”

 (Kehf, 18: 110)
Verilen ayette vurgulanan asıl husus aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Şekil olarak bir ibadetin yapılması Allah (c.c.) 
katında makbul olması için yeterli değildir.

B) İnsanlar sadece yararlı işlere yönelme-
kle kalmayıp bu yaptıklarında şirk unsuru 
olmamasına dikkat etmelidirler.

C) İnsanlar, irade sahibi oldukları için davranışla-
rından sorumludurlar.

D) Her ibadet belli ölçülerde külfet ve çaba gerek-
tirir.

E) İnsan, gücünün üstünde bir yük ile sorumlu 
tutulmamıştır.

 “...İnsanlardan, ‘Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu 
dünyada ver.’ diyenler vardır. Bunların ahirette bir 
nasibi yoktur. Onlardan, ‘Rabbimiz! Bize dünyada 
da, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.’ 
diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir 
nasip vardır. Allah, hesabı pek çabuk görendir.” 
(Bakara, 2:200-202) 
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

A) Ahiret inancı, insanı ölçülü olmaya yönlendirir.

B) Allah, dünyayı isteyene dünyayı; ahireti isteyene 
ahireti verir.

C) Ahiret nimetlerini dünyadakilere tercih edenler 
zararlı çıkar.

D) Hakkından fazlasını istemek elindekini kaybet-
meye sebep olur.

E) İslam dini, dünya ve ahiret saadetini bir arada 
sunar.

DİN KÜLTÜRÜ
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Soru Mod.6, Test 3, Soru 12

Hz. Peygamber; Yüce Allah’ın “O hâlde sakın yetimi 
ezme!” (Duhâ, 93:9) emri gereği yetimlere karşı da 
duyarlı davranmış, ümmetini de yetimleri koruyup 
gözetmeye teşvik etmiştir. O, bir hadis-i şerifte 
“Müslümanların evlerinin en hayırlısı, içinde yetime 
bakılıp iyilik edilen evdir…” buyurarak yetimlere iyi 
davranılmasını istemiştir.
Verilen parçada övülen olumlu davranış aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Merhametli olmak B) Sabırlı olmak

C) Adaletli olmak D) Hoşgörülü olmak

 E) Dürüst olmak

Daha doğmadan önce babasını, altı yaşında anne-
sini kaybederek yetim ve öksüz olmanın getirdiği 
sıkıntılarla karşılaşan ve zor şartlarda yetişen Hz. 
Muhammed, karşılaştığı zor durumlarda bile haktan 
uzaklaşmamıştır. İnsanları İslam’a davet ederken 
haksızlıklara ve zulümlere maruz kalmış, hatta Taif 
şehrinde taşlanmıştır. Uhud Savaşı’nda mücadele 
ederken yaralanmış ve dişi kırılmış ancak dava-
sından geri adım atmamıştır. Bütün bu yaşadıkla-
rına rağmen güçlü bir konuma geldikten sonra da 
intikam alma yoluna gitmemiş ve her daim adaletli 
davranmıştır.
Bu parçada Hz. Muhammed’in aşağıdaki özellik-
lerinden hangisine değinilmemiştir?

A) İleri görüşlülük  B) Doğruluk

C) Sabır   D) Merhamet

  E) Kararlılık

Deneme Ek4, Soru 3

İslam ahlakının  temelinde züht, takva, fedakârlık, 
hoşgörü, yaratılanlara saygı, alçak gönüllük, gös-
terişten uzak durma gibi değerler vardır. Kur’an-ı 
Kerim bu gibi güzel değerleri emretmiş, Hz. 
Peygamber de söz konusu ilkelere uygun bir hayat 
yaşamıştır. O; sabrı, cömertliği, sade yaşantısı, 
alçak gönüllülüğü, ahlaki değerlere bağlılığı ile 
insanlara örnek olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam ahla-
kını temel alan yaklaşımlara örnek verilebilir?

A) Yesevilik B) Malikilik C) Maturidilik

 D) Şiilik E) Mutezile  

İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri de 
ahlakla ilgili konular üzerinde yoğunlaşan tasavvufi 
yorumlardır. Bu yorum biçimlerinin birincil hedefi, 
İslam dininin kurucu ilkelerine dayanarak ahlakı 
güzelleştirmek ve bireyi manevi eğitimden geçir-
mektir. Bu yorumlar dinin ahlakla ilgili esasları üze-
rinde durur ve insanları Allah’a gönülden bağlanma-
ya özendirerek onları manevi yönden eğitmeyi ve 
olgunlaştırmayı amaçlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen 
tasavvufi yorumlara örnek gösterilemez?

A) Ahilik  B) Bektaşilik  C) Kadirilik

 D) Nakşibendilik  E) Yesevilik
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Soru Mod.8, Test 5, Soru 11

Soru Mod.8, Test 5, Soru 10

Kâğıt üzerine özel yöntemlerle yapılan geleneksel 
bir süsleme sanatıdır. “Bulut gibi” ya da “bulutumsu” 
anlamına gelir.
Verilen parçada vurgulanan kavram aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Tezhip B) Ebru C) Hat    

 D) Minyatür E) Çini

Kur’an-ı Kerim'in başlangıç ve bitiş sayfalarında, 
satır ve sütun kenarlarında, metnin içinde ve dışın-
da kalan zemin boşluklarında çeşitli teknik ve 
üsluplarla süslemeler yapılmıştır. Bu kapsamda en 
yaygın örnek altın tozu ve doğal boyalarla yapılan 
çiçek ve yaprak desenleri şeklindeki süslemelerdir. 
Bu süslemelerdeki motiflerde, simetri ve renklerin 
ahengi yansıtılmaya çalışılmakta ve bu şekilde 
başta Kur’an olmak üzere çeşitli yazma eserler 
süslenmektedir.
Bu parçada bahsedilen sanat aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hat  B) Minyatür  C) Tezhip

 D) Ebru  E) Çini

Tezhip sanatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Tezhip, hamurundan yapılmış çeşitli biçimler-
deki levhaların renklendirilip sır (silis, kuvars ve 
kurşun oksit karışımı) içine bandırılıp kaplanarak 
fırınlanmasıdır.     

B) Altınlamak manasına gelen tezhip, kitap süsle-
me sanatlarının önemli bir dalıdır.

C) Bu sanatla uğraşanlara müzehhib denilir. 

D) Tezhipte ana malzeme altındır fakat altınla birlik-
te toprak boyalardan elde edilen çeşitli renkler de 
kullanılır. 

E) Müzehhibin yaptığı iş, bir tür hattı giydirmektir, 
sanatçı, hattı süsler ve onu daha cazip hâle 
getirir.

Kur’an-ı Kerim'in başlangıç ve bitiş sayfalarında, 
satır ve sütun kenarlarında, metnin içinde ve dışın-
da kalan zemin boşluklarında çeşitli teknik ve 
üsluplarla süslemeler yapılmıştır. Bu kapsamda en 
yaygın örnek altın tozu ve doğal boyalarla yapılan 
çiçek ve yaprak desenleri şeklindeki süslemelerdir. 
Bu süslemelerdeki motiflerde, simetri ve renklerin 
ahengi yansıtılmaya çalışılmakta ve bu şekilde 
başta Kur’an olmak üzere çeşitli yazma eserler 
süslenmektedir.
Bu parçada bahsedilen sanat aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hat  B) Minyatür  C) Tezhip

 D) Ebru  E) Çini
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Hindular, geleneksel din anlayışları gereği yaşadık-
ları toplum içinde belirli toplumsal sınıflara ayrılmış-
lardır. Herkes doğuştan bu sınıflara aittir. Her sınıfın 
örgütlenmesi ve ilkeleri vardır. O sınıfta bulunan 
Hindu bu ilkelere tartışmasız uyar. Hinduizmde dört 
ana gruptan oluşan sınıf sistemi mevcuttur.
Yukarıda hakkında kısa bilgi verilen Hinduizm’in 
geleneksel inancına ne denir?

A) Kast sistemi B) Nirvana

C) Sudralar  D) Ajur vedalar

 E) Tenasüh

El yazması kitapların metinlerini resim yoluyla açık-
lamak amacıyla yapılmıştır. Işık ve gölge oyunla-
rıyla derinlik kazandırılmayan, küçük boyutlu, renkli 
resimlere denir. Bu resimlere bakanlar "canlılık" 
izlenimi almazlar.
Verilen parçada vurgulanan kavram aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Çini B) Hat C) Minyatür

 D) Tezhip E) Ebru

Kur’an-ı Kerim'in başlangıç ve bitiş sayfalarında, 
satır ve sütun kenarlarında, metnin içinde ve dışın-
da kalan zemin boşluklarında çeşitli teknik ve 
üsluplarla süslemeler yapılmıştır. Bu kapsamda en 
yaygın örnek altın tozu ve doğal boyalarla yapılan 
çiçek ve yaprak desenleri şeklindeki süslemelerdir. 
Bu süslemelerdeki motiflerde, simetri ve renklerin 
ahengi yansıtılmaya çalışılmakta ve bu şekilde 
başta Kur’an olmak üzere çeşitli yazma eserler 
süslenmektedir.
Bu parçada bahsedilen sanat aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hat  B) Minyatür  C) Tezhip

 D) Ebru  E) Çini

Soru Mod.8, Test 5, Soru 12

Soru Mod 9, Test 3, Soru 2

Hinduizm dinine göre inananlar; dinî ve sos-
yal olarak din adamları, yöneticiler/askerler, 
esnaflar, köleler ve toplum dışı sayılanlar olmak 
üzere beş gruba ayrılır. Kaynağını Hint kut-
sal metinlerinden alan bu inanca göre sınıflar 
doğuştandır ve sınıflar arası geçiş mümkün 
değildir. Ayrıca bu inanç, kişinin mesleğine, 
yaşayacağı yere ve hatta evleneceği kişiye 
kadar hayatının her alanındaki seçimlerinde 
belirleyici bir etkiye sahiptir.
Hinduizmdeki bu inanç aşağıdakilerden hangi-
siyle isimlendirilir?

A) Nirvana   B) Kast

C) Karma   D) Reenkarnasyon

  E) Brahma
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“... O gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, 
Rahman’dır, Rahîm’dir. O, kendisinden başka 
hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün 
gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), 
barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, 
gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip 
ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte
eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuk-
larından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, 
şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. 
Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. 
O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahi-
bidir.” (Haşr, 59:22-24)
Bu ayetlerde Allah’ın sıfatlarından hangisine 
değinilmemiştir?

A) Kudret  B) İlim  C) Tekvin

 D) Beka  E) Vahdaniyet

“... O gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, 
Rahman’dır, Rahîm’dir. O, kendisinden başka 
hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün 
gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), 
barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, 
gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip 
ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte
eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuk-
larından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, 
şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. 
Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. 
O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahi-
bidir.” (Haşr, 59:22-24)
Bu ayetlerde Allah’ın sıfatlarından hangisine 
değinilmemiştir?

A) Kudret  B) İlim  C) Tekvin

 D) Beka  E) Vahdaniyet

Soru Mod 3, Test 4, Soru 2

Soru Mod 3, Test 1, Soru 8

“Sen ölümsüz ve daima diri olan (Allah’a) güven.” 
 (Furkan suresi, 58. ayet)
Bu ayette Allah’ın (c.c.) hangi sıfatı daha çok 
vurgulanmaktadır?

A) Beka B) Semi C) İrade

 D) Tekvin E) Kıdem

“O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O; işitendir, gören-
dir.”
 (Şura suresi, 11. ayet) 
Verilen ayette vurgulanan sıfat aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Semi 

B) Muhalefetünli’l-havadis

C) Vahdaniyet 

D) İlim

E) İrade
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Deneme 1209, Soru 40

Deneme Ek1, Soru 35

“Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak 
ancak, fakirler, miskinler, zekât toplayan görevliler, 
müellefe-i kulûb, köleler, borçlular, Allah yolunda 
olanlar ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hak-
kıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe, 
113: 60)
Verilen ayette zekâtın hangi boyutu vurgulan-
mıştır?

A) Kimler zekât vermelidir?

B) Zekât hangi mallardan verilir?

C) Zekât kimlere verilmelidir?

D) Zekât hangi oranlarda verilmelidir?

E) Kimlere zekât veremeyiz?

Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak doğan Ali 
Kemal, tahsilini tamamladıktan sonra ticaretle 
uğraşmaya başlar ve ticaretten büyük miktarda 
elde ettiği gelirle hayır işleri yapmak ister.
Ali Kemal’in bu amaçla yaptığı;
I. geçim sıkıntısı çeken babasına gönderdiği para-

lar,

II. ihtiyaç sahibi çocuklara verdiği eğitim bursları,

III. hayrat olarak yaptırdığı çeşme
yardımlarından hangileri zekât olarak geçerli 
olabilir?

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

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

 
Peygamber olmadan bir dinin insanlara ulaştırılması 
ve anlaşılması mümkün değildir. Allah emir, yasak 
ve öğütlerini insanlara onlar aracılığıyla ulaştırmış-
tır. Örneğin Hz. Muhammed (s.a.v.) hem Kur’an’ı 
tebliğ etmiş hem de onu açıklayarak uygulamıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin savunul-
ması gerekir?

A) Peygamberler, din koyucudurlar.

B) Peygamberlerin sözleri, Allah’ın buyruklarından 
bağımsız değildir.

C) Peygamber olmasa da insanlara din 
gönderilmiştir.

D) Peygamberler getirdikleri esaslardan öncelikle 
sorumlu değildirler.

E) Her dinde mutlaka bir peygamber inancı vardır.

Peygamberler, Allah’ın insanlara iletmek istediği 
mesajları bildirmek üzere görevlendirilen elçilerdir. 
Onların görevi Allah’tan aldıkları vahyi insanlara ile-
terek onları kötülük ve haksızlık gibi davranışlardan
uzaklaştırmak, adalet ve eşitlik gibi güzel hasletlerin
yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bunu da önce kendi-
leri en güzel şekilde uygulayarak insanlara rehberlik
etmişlerdir.
Bu parçadan hareketle peygamberler hakkında 
aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Tebliğ yapmakla sorumludurlar.

B) Vahyi pratiğe dökerler.

C) Allah tarafından seçilmişlerdir.

D) Toplumun ıslahına hizmet ederler.

E) Hata yapmaktan korunmuşlardır
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Deneme 1218, Soru 18

Soru Mod.9, Test 4, Soru 5

Peygamber Efendimiz, Medineli bir grup 
Müslüman’la akabe biatlarını gerçekleştirdikten 
sonra, Medinelilere İslam’ı öğretmesi için Musab b. 
Umeyr’i öğretmen olarak göndermiştir.
Peygamber Efendimiz, Mekke’den Medine’ye hicret 
ettiklerinde burada bir mescit yaptırmıştır. Mescidin 
bir bölümü de mektep (okul) olarak kullanılmıştır. Bu 
okula “Suffa” denilmiştir.
Yukarıdaki örneklerden hareketle Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) hangi özelliğine ulaşılabilir?

A)  Cömert olmasına 

B)  Adaletli olmasına       

C)  Güvenilir olmasına 

D)  Bilgiye önem vermesine      

E)  İstişareye önem vermesine

Hz. Muhammed bir gün kendisine gelen biri-
nin görüşme sırasında aşırı derecede heye-
canlandığını görünce “Kardeşim, korkma! Ben 
de senin gibi annesi kurutulmuş et yiyen bir 
insanım.” diyerek yanına gelen o kimseyi sakin-
leştirmiştir.
Hz. Muhammed'in bu davranışı aşağıdaki ahlaki 
kavramlardan hangisine örnek gösterilebilir?

A) Yumuşak huyluluk  B) Tevazu

C) Fedakârlık   D) Hoşgörü

  E) Adil olma

İbadetin gösteriş amaçlı veya herhangi bir çıkar elde 
etmek için yapılması, dinimizce çirkin bir davranış 
olarak görülür. Ayrıca ibadetlere gösterişin karışma-
sı, onun manevi değerini azaltır. Yüce Allah Kur’an-ı 
Kerim’de ibadetlerde gösterişten uzak durulması 
konusunda bizi uyarır: “Yazıklar olsun o namaz 
kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. 
İbadetlerini gösteriş için yaparlar.” (Mâun, 4-6)
Bu paragrafta ibadet ederken aşağıdakilerin 
hangisinden kaçınılması öğütlenmektedir?

A) Haksızlıktan B) Kin ve düşmanlıktan

C) Hasetten  D) Riyadan
 E) Gıybetten

Osmanlı Dönemi'nde esnafın alacaklarını kay-
dettiği defterlere zimem defteri denirdi. Bu def-
terlerde halkın daha sonra ödemek üzere satın 
aldığı ürünler kaydedilir ve ödendikçe silinirdi. 
Bu defterler yoluyla çevrede kimin fakir hatta 
zor durumda olduğu kolaylıkla tespit edilebilirdi. 
Zenginler bu sayede esnafa gelerek borcu biri-
ken ve ödeme zorluğu çeken kimselerin borcu-
nu öderdi. Bu şekilde zengin, herhangi bir kar-
şılık beklemeden sırf Allah rızası için yardımını
gerçekleştirmiş, fakir de kendini minnet altında 
hissetmemiş olurdu.
Bu uygulamanın öncelikle aşağıdaki olumsuz 
davranışlardan hangisini engellediği söylene-
bilir?

A) İsraf   B) Nankörlük
C) Haset   D) Hırs
  E) Gösteriş


