İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif ERSOY

GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve
hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine
düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl
ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş,
bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle
tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur.
Mustafa Kemal ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Sevgili Öğrenciler,
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından TYT kapsamındaki tüm ders ve konulara ait soruların yer aldığı bu kitap sizlere destek olmak
amacıyla hazırlanmıştır.
Alanında uzmanlar tarafından özenle hazırlanan sorular ve bu soruların açık
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1.

Hayatı farklı şekilde algılayıp hissedenlerin üslubu da

4.

orijinal (özgün) oluyor. Kalıplaşmış bir hayat görüşü, kişinin
I

gördüğüm Romalı genç heykelleri hatırlıyorum. Derin sular
II

kendi mizacını öldüren basmakalıp (özgünlüğü olmayan)
					
II
bir ifade tarzını kabule zorluyor. Kendini hür (özgür) hisseden
						
III

gibi daldıkça güzelleşen, zamanın ruhunun kapılarını sevdiği
III
  

sanatçı, dile ruhunun bütün heyecan ve neşesini (sevincini)
							IV

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde
ses olayı yoktur?

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

B) II

C) III

D) IV

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

E) V
5.

2.

insanlara ardına kadar açan fakat bütün bunlarla beraber
IV
şairlik gururunu ve  sevincini taptaze sunan sanatçıdır o.
V

aktarabilir. Sait Faik, bunun son örneğidir (temsilcisidir).
						
V

   A) I

Onu tablo gibi seyrederken çocukluğumda Antalya dolaylarında
I

(I) Romanın anlatım biçimi iç içe geçmiş ikili anlatımdan
oluşmaktadır. (II) Tarihler verilerek oluşturulan bölümlerin

I.   İnsanoğlu, karşılaştığı dertler sayesinde olgunluğa erişir.

birinde “ben anlatıcı” kullanılırken diğerinde “hâkim bakış

II.  Dertler, seni hayattan uzaklaştırmamalı; aksine hayata
sıkı sıkı bağlamalıdır.

açısı” kullanılmıştır. (III) Bu da romana bir oyun havası
vermiştir. (IV) Öykü, roman gibi vaka anlatımları esasında

III. Güçlü bir karaktere sahip olan kişiler, dertleriyle başa
çıkabilir.

bir oyundan ibaret değil midir; sinema, tiyatro metinleri bu
oyunlardan çıkmakta değil midir? (V) Hayatın kendisi bir
oyundur aslında.

IV. Dertler, kişilerin yetkinliğe ulaşmalarında bir basamak
vazifesi üstlenir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-

V.   En şanslı insan, dertlerini unutup tebessüm edebilen
insandır.

lerden hangisi söylenemez?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. cümle; yapıca kurallı, birleşik cümledir.

A) I ve II

C) III. cümle, basit yapılı ve olumlu bir cümledir.

B) I ve IV

B) II. cümle, birleşik bir fiil cümlesidir.

        C) II ve III

D) III ve V               E) IV ve V

D) IV. cümle; biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur.
E) V. cümle; devrik, basit bir isim cümlesidir.

3.

Bir adama bir kitap sattığın zaman ona yalnız yarım kilo
kâğıt, mürekkep ve tutkal satmış olmazsın. Ona tamamıyla
yeni bir yaşam satmış olursun. Sevgi, dostluk, mizah ve geceleyin denizdeki gemiler… Eğer o kitap gerçekten benim
anladığım anlamda bir kitapsa onun içinde bütün gökler ve
yerler vardır.

6.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Köpek balıkları büyük olmalarına karşın hızlı yüzen
canlılardır.
B) Gülkurusu rengine boyattığı duvarlara yeniden işlem

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İsimden isim yapım eki almış birden çok sözcük
B) İki fiilin kaynaşmasıyla oluşmuş birleşik isim
C) Hem yapım eki hem çekim eki almış sözcükler
D) Fiilden fiil yapım eki almış sözcük
E) Hem iyelik hem hâl eki almış sözcük

yapılacak.
C) Geliştirilen proje sayesinde huzurevi sakinleri daha güvende olacakmış.
D) Kararlaştırdığımız yerde onunla akşamüstü buluşacağız.
E) Sunumunda konar göçer toplumların özelliklerini anlatacak.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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7. Bugün hâlâ tarihi, geçmişte yaşanan olaylar topluluğu olarak algılayanlar mevcut. Zekâ ve çaba gerektiren pek çok
verimli alan varken tarihle ilgilenmenin beyhude olduğunu
düşünenler var. ---- O, insanoğluna doğru sonuçlara varmaları için yön veren bir düşünce tarzıdır. İnsanların yalnızca kendi tecrübelerinden değil; kendinden önce yaşayan
insanların tecrübelerinden de yararlanmasını sağlayan bir
bilim dalıdır.

9.

Fuzûlî “Farsça Divan”ının ön sözünde söz ve anlamın şiirdeki önemini şöyle belirtiyor ( ) “Söz ve  anlam ( ) can ile
ten gibidir ( ) söz anlamdan ( ) anlam sözden ayrı olamaz.                    
“Fuzûlî’ye göre “Söz ( ) anlam hazinesinin incilerini tane
tane sıraya dizen bir iptir. Anlamı düzene koyan sözdür,
hiçbir anlam söz olmadan biçimlenip varlık kazanamaz.“
Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen noktalama işaret-

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

leri getirilmelidir?
A) (:) (,) (;) (,) (,)

A) Nitekim geçmişte yaşayanların deneyimleri, insanların
yaşamla ilgili tecrübe kazanmasına yardımcı olur
B) Böylece o, geçmiş hakkında bilgiler vererek gelecekle
ilgili doğru kararlar vermemizi sağlar
C) Oysa insanların geçmişten cesaret almaya, geçmişi tüm

B) (:) (;) (,) (,) (;)
C) (.) (;) (,) (,) (,)
D) (.) (,) (;) (,) (,)
E) (:) (,) (:) (,) (,)

yönleriyle öğrenmeye ihtiyacı vardır
D) Hâlbuki tarih, tozlu raflarda yerini alan olaylar topluluğu
değildir
E) Bununla birlikte tarih, diğer bilim dallarından çok daha
fazla konuyla ilgilenir
						

8.

İnsanlar duygu ve akıl arasında tutturdukları dengeyle
ayakta kalır ve yaşam denen yolda ilerler. Bunlardan birinin,
kontrolü tamamen ele geçirmesi felaket getirebilir. Bu gerçek şöyle bir benzetmeyle aktarılır: Bir at arabasındasınız
ve arabanız, güçlü iki at tarafından çekiliyor. Atlardan biri
aklın, diğeri duygunun temsilcisi. Bir at sizi sürekli yolun bir
tarafına, öbürü de diğer tarafına çekmeye çalışıyor. Sizin
işiniz ----.

süsenlere dokunup karşı binadaki açık pencereye yüzünü
dönmüştü.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıda-

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sıra-

kilerden hangisi getirilmelidir?

sıyla verilmiştir?

A) güvenli bir şekilde ilerleyebilmek için dizginleri sıkıp iki-

A) Özne - nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı

sini de kontrol altında tutmaktır

tümleç) - yüklem

B) bir tarafın sizi uçuruma yuvarlamaması için arabadan
atlayacağınız anı iyi belirlemektir
bileceğini de aklınızda tutmaktır

C) Nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) yüklem

D) atların çekişmesinin ilerlemenize engel olduğunu görünce güvenilir olan atı seçmektir

D) Özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) nesne - yüklem

E) rasyonellik adına aklınızın buyruğuna girmek yerine
sezgilerinize kulak vermektir

B) Nesne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - özne - zarf
tümleci - yüklem

C) bu iki atın fırsatlar sundukları kadar kötü bir son getire-
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10. Güneş; kaldırım kenarındaki unutmabeni, menekşe ve

E) Özne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) -zarf tümleci nesne  - yüklem
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1.

Kemalettin Tuğcu bizlere yoksulluğu, yaşamla savaşmayı, acımayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretti.
Kahramanları hiç yüzüstü, umarsız bırakmadı. Eserleriyle
Tuğcu okurlarına bir bakıma acı aşısı yaptı.
Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitaplarıyla acılara, zorluklara göğüs germe becerisi kazandırmak
B) Yaşanan acıların okurla paylaşılarak azalmasını sağlamak

3.

Bitcoin ile başlayan dijital para çılgınlığı, insanları hızla etkisi
I
II
altına aldı. Blok zincir temelli onlarca para birimi dünya genelinde

III
kullanılsa da devletlerin buna resmen destek vermiyor olması,
IV
küresel finans kuruluşlarının dijital para birimlerinden uzak

durmasına neden oluyor. Fiyatlardaki aşırı dalgalanma ve alışverişte kullanma imkânının sınırlı olması dabu para birimlerinin
V
yaygınlaşmasına engel oluyor.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, “belirt-

C) Odağına acıyı alarak kalemini edebî yönden güçlendirmek

me durumu eki” almıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Acıyla yoğrulmuş hayatların kendi yönünü bulacağını
göstermek
E) Toplumun yaşadığı acıları yalın hâliyle eserlerine aktarabilmek

2.

(I) İletim demetleri sayesinde dolaşım sistemine sahip damarlı bitkiler gövde yapılarına göre odunsu ve otsu bitkiler
olarak iki kategoride incelenir. (II) Odunsu gövdeye sahip
bitkiler sahip oldukları lignin maddesi sayesinde sert ve
dayanıklı yapılıdır. (III) Ligninden yoksun otsu bitkilerde ise
odunlaşma gözlenmez. (IV) Bu yüzden dayanıksızdırlar, genellikle ağaçlar kadar uzayamazlar. (V) Gündelik dilde çoğu
insanın ağaç olarak değerlendirdiği muz bitkisi ise otsu gövdeli bitkiler için bir istisnadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır.
B) II. cümlede adıl bulunmaktadır.
C) III. cümlede isim-fiil vardır.
D) IV. cümlede edat kullanılmıştır.
E) V. cümlede sıfat-fiil bulunmaktadır.

4.
Yokuş çıkmak ya da şınav çekmek gibi kısa süre
					
I
içinde aynı kas dokularını tekrar tekrar çalıştıran
fiziksel aktivitelerde kaslarımız hızlıca bitap düşer.
II				
III
Eskiden kas yorgunluğunun kaynağı olarak kaslarda laktik
asit birikmesi ya da enerji sağlayan moleküllerin tükenmesi
sebep gösterilirdi. Ancak güncel araştırmalar bu açıklamaların              
				
IV
V
yetersiz kaldığını, kas hücrelerinin beyin sinyallerine karşılık verme yetilerinin incelenmesi gerektiğine işaret ediyor.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat
değildir?
A) I           B) II           C) III            D) IV              E) V

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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5.

Bir üslup ustası olarak eserler veren Refik Halit’in kıvrak

8.

kaleminin ucunda sınır tanımaz bir iştahla evrilen kelimeler,
bizlere kurgusuyla ve sezgisiyle birçok edebî şaheser ar-

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu konuyla ilgili araştırmalara, Batı’da 19. yüzyılın ilk
çeyreğinde rastlanmaktadır.

mağan ediyor. Yaşadığı yerin sadece havasını teneffüs etmeyen, kendini oranın bir parçası olarak gören Refik Halit;

B) 1981 senesi Haziran’ının 30’uncu günü Ankara’da dünyaya gözlerimi açtım.

yazdığı hikâye, roman ve denemelerin içinde kendine de
yer ayıran bir içtenlikle kaleme alıyor yazdıklarını.

C) Türk Dil Kurumu Başkanı’nın konuyla ilgili açıklamalarını ilgiyle okudum.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

D) Yeni yapılan bu evlerde insanların konforu için a’dan
z’ye her şey düşünülmüş.

A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz yumuşaması

E) Boğaz Köprümüz’de önümüzdeki haftadan itibaren bakım çalışmaları yapılacak.

C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü daralması
E) Ulama

TYT 2018
9.

6.

Küresel ısınmanın ve insan kaynaklı diğer değişimlerin doğal çevre ve insan yaşamındaki etkilerini iyiden iyiye hissetmeye başladığımız şu dönemde, bilim insanları üstlerine
düşen vazifeyi layıkıyla yerine getiriyorlar.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - özne yüklem
B) Nesne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - özne - zarf
tümleci - yüklem
C) Zarf tümleci - özne - nesne - zarf tümleci - yüklem

Kurşun kalem yapan yaşlı bir adam, yaptığı kalemleri satıcıya vermek için kutuya koyarken içlerinden birini kenara
ayırdı ve ona “Olabileceğin en iyi kalem olmak istiyorsan şu
beş şeyi asla unutma!” diyerek şu öğütleri verdi:
•
Hayatta başarılı olmak için öncelikle kendini, seni kullanmayı bilen bir kişinin ellerine almasına izin vermelisin.
•
Zaman zaman ucunu açacaklar ve bu sana acı verecek
fakat daha iyi bir kalem olmak için buna katlanmalısın.
• Yaptığın yanlışlara üzülme, yeniden yazma fırsatın olacak daima. Bu fırsatları kaçırma!
• Seni sen yapan en önemli parçanın, içindeki kurşun olduğunu unutma!
• Üzerinde dolaştığın her yüzeye kendine ait bir işaret bırakmalısın ve yazmaya devam etmelisin.
Bu parçada kurşun kalem ustasının kaleme verdiği

D) Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - zarf tümleci - yüklem

öğütlere göre, kalemin başarı için sahip olması gereken

E) Nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) -

özellikler arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?

yüklem

A) Gerçekçi olmak
B) Sabırlı olmak
C) Umudunu korumak
D) Özünü hatırlamak

7.

1911 yılında Genç Kalemler dergisindeki “Yeni Lisan” makalesiyle bugünkü modern Türkiye Türkçesinin doğuşunun

E) Özgün olmak
		

temellerini atan Ömer Seyfettin ( ) millî şuuru ve fikriyatıyla Türk kültür ve edebiyatının önemli fikir adamlarından ve
şahsiyetlerinden biridir ( ) Eserlerinde millî şuuru ( ) millî
kültürü ve Türk’e ait unsurları aşılamak için çaba göstermiş
( ) fikirleri ve eserleri döneminde olduğu gibi bugün de geçerliliğini korumuştur ( )

noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmeliA) (;) (.) (,) (;) (.)
B) (,) (.) (;) (,) (.)  
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(II) Oldukça ince yapıdaki bu iplikler, yüksek kaliteli çelikten daha güçlü bir yapıya sahiptir. (III) Bu nedenle araştırmacılar, örümcek ipliklerinin yapılarını daha iyi anlamaya

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki
dir?

10. (I) Örümcek ağları temel olarak ipek ipliklerden oluşur.

çalışıyorlar. (IV) Cerrahi ipliklerden askerî kıyafetlere kadar
oldukça geniş yelpazede kullanım potansiyeli taşıyan bu
üstün özellikli malzemelerin endüstriyel boyutta kullanımını sağlamak için onları yapay yollarla üretme çalışmalarına
devam ediyorlar. (V) Bu ipliğin yapısı ve mekanik özellikleri
ile ilgili bilinmeyen daha çok şey olduğu kesin.

C) (;) (!) (.) (;) (…)

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim

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

tamlaması yoktur?

E) (,) (:) (,) (,) (!)

A) I

B) II

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) III

D) IV

E) V

YKS KAMPI
TÜRKÇE TEST-3
1.

Bir sanatçının sanat yaşamı boyunca öykünmelerle dolu üret-

4.

kenliğini tasvibe kalkışmak, sanatsal ilerleyişi sekteye uğrata-

Kültür varlıkları üzerinde araştırmalar yapanları desteklemek, ülke olarak daha hızlı gelişmemizi sağlayacaktır.

caktır. Sanatın doğası, bu durumu hiçbir şekilde mazur göre-

Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük gruplarının han-

mez. Çünkü sanat, özgünlüğün ilerlemesi ile can bulur.

gisinden oluşmuştur?

Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabile-

A) İsim-fiil grubu

cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

B) Sıfat tamlaması

A) Anne babaların çocuk yetiştirme tutumu, çocuğun haya-

C) İsim tamlaması

tının şekillenmesinde önem teşkil etmektedir.

D) Zarf-fiil grubu

B) Ailenin rolü ve tutumu, çocuğun kişiliğinin ve karakteri-

E) Sıfat-fiil grubu

nin gelişmesindeki en etkili yollardan biridir.
C) Aşırı şımartılmış çocuklar, kural tanımaya alışkın olmadığından toplumsal hayata kolay uyum sağlayamazlar.
D) Çocuğunun sergilediği yanlış davranışları onayan ebeveynler, aslında çocuğa en büyük kötülüğü yapar.
E) Demokratik ebeveynler, çoğu zaman çocuğun isteklerini mantıklı bir düzeyde değerlendiren kişilerdir.

5.
Sıcak bir içecek tükettiğimizde sindirim kanalımızın ağız ve
				
I
2.

(I) Günümüz teknolojisiyle kolayca çoğaltılabilen ve geniş
kitlelere hızlıca yayılan sanat eserleri bir anlamda meta niteliği taşıyor. (II) Sanat ürünlerinin alınır satılır hâle gelmesiyle
sanat dalları, profesyonel birer meslek olarak icra edilebiliyor. (III) Müzikte ise bu durum, bir adım daha ileride.   (IV)
Müzisyenler, artık plak ve CD’lere dahi gerek kalmadan yaptığı eserleri internet üzerinden çeşitli uygulamalarla doğrudan
dinleyiciyle buluşturabiliyor. (V) Üstelik son yıllarda büyük
müzik şirketlerinin desteğine ve himayesine gerek duymadan bağımsız müzik şirketleriyle üretilen ve dolayısıyla ana
akımdan en az etkilenen “İndie Müzik” oldukça popüler.

mide arası bölümlerinde bulunan sıcaklık algılayıcı hücreler,
				
II
III
beyne vücut ısısının artmakta olduğunu ifade eden sinyaller
gönderir. Bunun üzerine beynimiz terleme mekanizmasını
hızlandırarak vücudu soğutmaya çalışır çünkü terimizdeki
su, buharlaşmak için gereken enerjiyi cildimizden alır ve
IV
buharlaşarak  vücudumuzdan uzaklaşır. Bu olay vücudumuzun
V
ısı kaybederek soğumasıyla sonuçlanır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi gövdeden türemiş bir sözcük değildir?

A) I. cümlede fiilimsileri durum yönünden tamamlayan be-

A) I

lirteçlere yer verilmiştir.

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) II. cümlede tamlananı çoğullaştırılmış belirtisiz ad tamlaması vardır.
C) III. cümlede işaret sıfatına yer verilmiştir.
D) IV. cümlede zaman zarfı kullanılmıştır.
E) V. cümlede isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil örneklendirilmiştir.
		
3.

6.

Yeryüzünde sekiz bin civarında dilin konuşulduğu belirlenmiştir ama kuruluş özellikleri dikkate alındığında 19. yüzyılın başlarında dil bilimciler tarafından üç ayrı grupta ele

Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi
anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı
için bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Eve giderken kuru yemiş almam gerektiğini hatırladım.
B) Yemekten sonra odun ateşinde tavşan kanı bir çay
demledik.
C) Doğum günümde Oltu taşı bir tespih hediye edilmişti.
D) Gece yarısı çalan telefon, pek de hayra alamet değildi.

alınmıştır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ek eylem eksikliği
B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C) Özne eksikliği
D) Tamlayan eksikliği
E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

E) İstanbul’a giderken çevre yolunu kullanmayı tercih
ederdi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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TÜRKÇE TEST-3
7.

Çağdaş Türk sinemasının iki önemli ismi olan Nuri Bilge
I
Ceylan ile Zeki Demirkubuz, sanatsal verimlilik açısından
II
III
ortak değerlere sahiptir. Eserleri ve poetikalarından yola
çıkarak denilebilir ki her iki yönetmenin de ortak kaynağı
edebiyattır. Özellikle on dokuzuncu yüzyıl Batı klasikleri,
her iki yönetmenin sanatsal estetiğini oluşturan önemli kaynaklardandır. Bir sinemacının poetikasını belirlemek için
IV
birkaç yol  izlenebilir.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

9. Ev eşyalarından tutun da uzay teknolojilerine kadar pek çok
alanda kullanımı olan plastik malzemeler ve türevleri, kullanımları sona erdiğinde ya geri dönüştürülmeli ya da doğada
kirliliğe neden olmayacak şekilde kısa sürelerde bozunma
süreçlerine dâhil olabilmelidir.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Gelecek zaman kipi
B) Şahıs eki
C) Gereklilik kipi
D) Edilgen çatılı fiil
E) Yeterlik fiili

I

II

III

IV

A) İsim               Bağlaç           Sıfat            Edat
B) Sıfat              Edat               İsim            Zarf
C) Sıfat              Zarf                Sıfat           Edat
D) Zarf               Bağlaç           İsim            Bağlaç
E) Sıfat              Bağlaç           İsim            Edat

TYT 2019		
10. 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 göstermektedir. 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 anılarını hatırlar. Bu anıların ortaya çıkması için neden
ihtiyarlığı beklediği ise bilimin araştırdığı başka bir muammadır. Kırklarında, ellilerindeki insanların da bunları kolay8. 		 I. Onu işe aldığım günden beri ne bir kez izin istedi, ne de   
bir gün işe geç geldi.

gerçekten yaşlanınca gösteriyor kendini? Sanki bunca yıl

II. Arkadaşlığımız ilerledikçe, birbirimizi tanıdıkça daha iyi

bir süre geçmesi gerekiyormuş gibi...

çalışmalara imza atacağız.
III. Kendisinden yöresel ürünler aldığımız kadın; samimi,
neşeli, hayat dolu görünüyordu.
IV. Arkadaşlar! Öncelikli işimiz, önümüzdeki yılın planlarını
yapmak olmalıdır.
V. Birkaç araç -bir otomobille iki servis otobüsü- konvoyun
çok gerisinde kalmıştı.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) I                  B) II           C) III            D) IV  
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lıkla anımsamaları gerekmez mi? Neden bu anılar, bellek

E) V

boyunca yayın yasağı varmış da yasağın kalkması için belli

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine 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 zordur.
C) Eski anıların bellek yaşlandıktan sonra hatırlanması,
bilimsel açıdan bir merak konusudur.
D) Bellekte yer alan ilk anıların bellek yaşlanmadan ortaya
çıkması, dış etkenlere bağlıdır.
E) Hatırlama efektinin ortaya çıkması ancak ihtiyarlıkta,
belleğin yaşlanmasıyla mümkündür.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

YKS KAMPI
TÜRKÇE TEST-4
1. Bir marangoz, yanında çalıştırdığı çırağa “Tembel tembel
oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir; çalışan
kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar.” anlamına gelecek bir atasözü söylemek için

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Mustafa Efendi, kapının önündeki çuvalı sırtlayıp yoluna
devam etti.

I. İşleyen demir ışıldar.

B) Kaplumbağa Terbiyecisi Tablosu, Osman Hamdi Bey’in

II. Alet işler, el övünür.

eseridir.

III. Nasihat istersen tembele iş buyur.

C) Yurt dışından yeni dönen sporcularımızı Vali dün makamında ağırladı.

IV. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

D) Onuncu Yıl Marşı, iki büyük şairimiz tarafından kaleme

V. Adamın iyisi, işbaşında belli olur.

alınmıştır.

atasözlerinden hangilerini kullanır?
A) Yalnız I

             B) Yalnız II

             C) I ve IV

D) I, II ve IV

E) I, III ve V

E) Sıcak yaz günlerinde Maraş dondurmasının yerini hiçbir
şey tutamaz

5. İklim değişimi, günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu
I
en önemli küresel sorunlardan biri. Son 20-30 yıl içinde küresel iklimde meydana gelen hızlı değişimler,şimdiden
2. Dil ve hakikat arasında kurulan ya da kurulmak istenen her
ilişki ( ) önünde sonunda bizi bir başka soruya götürür ( ) Dil
( ) hakikatin öznesi midir ( ) nesnesi midir ( )
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama

II
insan toplulukları ve doğal sistemler üzerinde geniş çaplı
III
etkilerini göstermeye başladı. Bu ölçekteki değişimlerin
IV

işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

sürmesi hâlinde yüzlerce hatta binlerce yıl sürerek dünyanın

A) (;) (:) (,) (?) (?)

her yerinde insanları ve toplumları daha da tehlikeye atacak

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

şiddetli ve geri dönüşü olmayan etkiler meydana gelecek.
V

C) (,) (“) (,) (,) (“)
D) (;) (:) (,) (,) (?)

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yalın hâlde-

E) (,) (:) (;) (?) (?)

dir?
A) I

3.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Bir yıldızın hayatını belirleyen en önemli parametrelerden
biri onun başlangıç kütlesidir.

6. (I) Namib Çölü, dünyadaki en eski çöl kabul edilir. (II) Çö-

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

lün 43 milyon yıl önce oluştuğu ve son 2 milyon yıldır da hiç
değişmediği belirtiliyor. (III) Çölün bazı bölgelerinin yıllarca
yağış almadığı, bazı yerlerinin ise yılda 100 mm’den az yağış

A) Derecelendirme zarfına yer verilmiştir.
B) Özne ve yüklemden oluşmaktadır.
C) Belgisiz zamir tamlanan görevi ile kullanılmıştır.
D) Yüklemi, tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiş
isim tamlamasıdır.
E) Ek fiil, iyelik eki almış bir sözcüğün üstüne gelmiştir.

aldığı biliniyor. (IV) Canlılar, özellikle de bitkiler için uç koşullar sunan bu çölde yaşayabilen bitki sayısıda çok azdır. (V)
Welwitschia adlı bitki bunlardan biridir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

B) II

   C) III

    D) IV       E) V
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TÜRKÇE TEST-4
7. Çoğumuz ışık kirliliğinin olmadığı bir alanda yıldızları seyretmeye
I
doyamayız. Dikkatli baktığımızda bazı yıldızların kırmızımsı bir
II
renkte, bazılarının da mavi olduğunu ayırt edebiliriz. Yıldızların

rengi kütlelerine ve yüzey sıcaklıklarına bağlı olarak değişkenlik
V

gösterir.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz değişimi yoktur?
A) I

B) II

C) III

D) IV

yükseklerinde bulunur. (II) Bilimsel çalışmalar atmosferin alt
katmanlarındaki rüzgârların sıradan rüzgâr türbinlerine sağlayabileceği azami gücün 400 TW olduğunu gösteriyor. (III)
Söz konusu olan atmosferin tamamı olduğundaysa bu değer
1800 TW’a çıkıyor. (IV) Üstelik yüksek irtifalardaki rüzgârlar

III

IV

9. (I) Dünya’daki rüzgâr enerjisinin büyük kısmı, atmosferin

E) V

daha güçlü olmanın yanı sıra daha düzenli ve süreklidir. (V)
Dolayısıyla rüzgâr enerjisinden daha fazla yararlanabilmenin
bir yolu da enerjiyi göklerden toplamaktan geçiyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı
özelliği aranmaz?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

8. (I) Pul kanatlılar takımında bulunan kelebeklerin kanatlarında kiremit gibi dizilmiş kılların uçlarının yassılaşarak genişlemesiyle oluşan pullar bulunur. (II) Milimetrenin onda biri boyutundaki bu küçük pullar, kolaylıkla kanattan kopabilir. (III)
Pulların yapısında bulunan mikroskobik ölçekteki karmaşık
çıkıntı ve çukur benzeri yapılar, pigmentleşmenin yanı sıra
ışığı kırarak kanatların eşsiz görünümüne katkıda bulunur.
(IV) Bu pullar, kelebeklerin korunmasında da etkilidir. (V)
Ayrıca bazı kelebek ve güve türlerindeki özelleşmiş pulların
feromonlar salgıladığı bilinmektedir.

A) I ve II

si ancak yakın dönemde mümkün olabilmiştir. (III) Eleştiriden
yoksunluk, sadece şiirin değil düz yazı türlerinin gelişimini de
olumsuz etkilemiş; çağdaşlaşma yolundaki edebiyatın uzun
Hamdi Tanpınar, “19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi”nde bu duruma dikkat çekerken bizde nesir türünün gelişmemiş olmasını,
tenkit fikrinin yokluğuna bağlar. (V) Modern zamanlarla birlikte
eleştirinin, türlerin gelişimindeki rolünün fark edilmesi, önemli

B) I ve IV

eleştirmenlerin yetişmesini de beraberinde getirir.

C) II ve III

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ya-

D) III ve IV
E) III ve V
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(II) Türün bir disipline bağlanarak uzmanlık alanına dönüşme-

yıllar kendini tekrar etmesinde rol oynamıştır. (IV) Ahmet

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri,
ögelerinin sıralanışı yönüyle aynıdır?

10. (I) Türk edebiyatında eleştirinin köklü bir geleneği yoktur.

zım yanlışı yapılmıştır?
A) I                  B) II           C) III            D) IV              E) V
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YKS KAMPI
TÜRKÇE TEST-5
1. Elbette. Edebiyat deyince, 20. yüzyıla kadar bizde kastedilen

3.

ve anlaşılan hemen şiirdir. Destanlarımızı, gazavatnameleri,

Bugün hava güzel
Bugün içim içime sığmıyor

nasihatnameleri hatta lügatlerimizi manzum olarak telif etmiş bir

Annemden mektup aldım

milletiz. Diğer türlerin (roman, hikâye, tiyatro, deneme) geçmişi,

Memlekette gibiyim

daha bir buçuk asrı bulmadı. Hâlbuki bin yıldır şiir söylüyoruz,

Allah’a çok şükür karnım tok

manzume yazıyoruz. “Gelenek” dendiğinde elbette şiir akla gelecek. Bir düzyazı geleneğimiz yok. Batılı anlamda, onlarınki

Elimi uzatsam kahve fincanı dudaklarımdadır

kadar güçlü, belirgin. Yeni yeni gözüken, inşa edilen bir şey.

Kuşlar kaçmıyor benden

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık ola-

Bir güvercin kanadında okşuyorum

rak söylenmiş olabilir?

Göklerin maviliğini

A) Gelenekten uzaklaşmadan şiir yazılabileceğini düşü-

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

nen pek çok şairimiz var. Siz de geleneğin Türk şiiri için
önemli olduğunu düşünüyor musunuz?
B) Bugünün şairlerinin kuramsal ve poetik düşünme ya da

A) Ünlü daralması

B) Ünsüz düşmesi

B) Ünsüz yumuşaması

D) Ünsüz benzeşmesi

verim açısından şiirimizin daha önceki evrelerine kıyas-

E) Ünlü düşmesi

la daha az üretken, daha zayıf kaldıklarını düşünüyor
musunuz?
C) Gelenekle ilişki bağlamında en çok anılan, gündeme
gelen tür şiir oluyor. Bu, diğer türlerde hâlâ şiir kadar
güçlü bir gelenek inşa etmediğimiz anlamına gelir mi?

4.

D) Günümüz şiirini de yakından takip ettiğinizi biliyoruz.

Reşat Nuri Güntekin’in 1930 yılında yayımlanan “Yaprak
I
Dökümü” adlı romanı, ele aldığı sorunlar ve konu itibarıyla
II

Şairlerimizin gelenekle bir ilişki kurduğundan söz ede-

bugünki Türkiye şartlarında da güncelliğini korumaktadır.
III

bilir miyiz?
E) Türk şiirindeki devinimin diğer edebiyat türlerinin geliş-

Bu romanın içeriğinin iyi irdelenerek günümüz Türk toplumunun
IV

mesine engel olduğunu düşünen şairlerden misiniz?

da yüz yüze kaldığı temel bir soruna çözüm üretmede zemin
V

YGS 2017
2.
(I) Genç şairin kitabını, “Acaba son dönem şiirimizde ne

oluşturacağı düşüncesindeyim.

yönde gelişmeler görülüyor, gençler nelere ilgi duyuyor, ne

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı

tarz şiirler yazmaya çabalıyor?” diyerek merakla okudum.

yanlıştır?

(II) Öncelikle söylemek gerekirse şiirlerini hem teknik hem

A) I

biçim bakımından hatasıza yakın yazıyor şair.  (III) Bu ha-

B) II

C) III

D) IV

     E) V

tasızlığın içinde okuyanı etkileyen özgün bir ifadeye rastlamak zor. (IV) Teknik ve biçim bakımından kusursuz olan
bu dizeler, öğrenilmiş bir şiir hissi uyandırıyor. (V) Hâlbuki
şiirde bir şair trajedisine, şairin varlığına ihtiyaç var.
Genç bir şairin eserinin değerlendirildiği bu parçadaki
numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden

5.

Uzak bir iklimin ılık havasında

hangisi söylenemez?

Güneş, yer, gök, deniz, iç içe kaynaşır

A) I. cümlede genç kuşaklarca beğeniyle takip edildiği vur-

Bu dizelerin ögelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin

gulanmıştır.

hangisinde verilmiştir?

B) II. cümlede yapı yönünden olgun bir düzeye eriştiği dile
getirilmiştir.
C) III. cümlede anlatım bakımından kendine özgülükten
uzak olduğu söylenmiştir.
D) IV. cümlede kimi yönleriyle eskiyi tekrar eden özelliklere sahip olduğu sezdirilmiştir.

A) Yer tamlayıcısı - zarf tümleci - nesne - yüklem
B) Nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem
C) Zarf tümleci - özne - nesne - yüklem
D) Yer tamlayıcısı - özne - zarf tümleci - yüklem
E) Yer tamlaycısı - özne - nesne - zarf tümleci - yüklem

E) V. cümlede şairin kendi şiiriyle iç içe olması gerektiği
ifade edilmiştir.
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6.

Geçmişte yeni kavramlar öğrenmek için ansiklopedilere

9.

(I) Türkçenin söyleyişi ile ilgili olarak birçok sorun bulun-

başvurulur, ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşmak için kütüpha-

maktadır. (II) Bu sorunlar, çoğu zaman göz ardı edilmiş

nelere gidilirdi. Bugün ise çoğumuz bilgi edinmek için ara-

olup söyleyiş konusu kişisel eğilimlere bırakılmıştır. (III)

ma motorlarını kullanıyoruz ve arama motorları aracılığıyla

Bu yaklaşım ise söyleyişte tutarsızlıklara yol açmıştır. (IV)

elektronik kitaplara, dergilere ve diğer dijital bilgi kaynak-

Kişisel tercihler veya kitle etkileri, dilin söyleyişi ile ilgili ka-

larına, istediğimiz yerde ve istediğimiz zamanda, kolayca

rar ve kuralları tek başına belirleyemez tabi. (V) Bu noktada

ulaşabiliyoruz.

söyleyişin dayanağı olarak çok sağlam kaynak ve belirleyi-

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

cilere illaki ihtiyaç vardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Durum zarfına yer verilmiştir.

A) I

B) Edilgen çatılı fiiller vardır.

B)II

C) III

D) IV

E) V

C) Farklı türde birleşik fiillere yer verilmiştir.
D) Sıralı ve bağlı cümlelerden oluşmaktadır.
E) Belirtisiz ad tamlaması sıfat göreviyle kullanılmıştır.

7.

(I) Günümüzde fabrikaların birçoğunda üretimi robotlar
gerçekleştiriyor, üretim süreçleri sensörler ve bilgisayarlar
aracılığıyla takip ediliyor. (II) Doktorlar, hastalar için en iyi
tedavi yöntemini yapay zekâ uygulamalarının sonuçlarına
göre belirliyor. (III) Geçmişte insanların yaptığı, özellikle
emek gerektiren birçok işi, artık robotlar ya da bilgisayarlar gerçekleştirebiliyor. (IV) Bundan dolayı robotik kodlama
dersleri, çoğu ülkede okul öncesi dönemden başlayarak
ders programlarına girmiş durumda. (V) Bu sayede gelecekteki toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik yenilikçi eğitim anlayışları geliştirilmeye çalışılıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
A) I

8.

B) II

İnsanlık

tarihi,

C) III

teknolojinin

  D) IV

yadsınamaz

    E) V

gelişimi

ile                  

I
değişmekte. Son yıllarda dijital dönüşümle birlikte yapay
II			
III
zeka ve büyük veri gibi teknolojik unsurlar, yaygınlaşarak
			
IV
gündelik hayatlarımızı farklılaştırdı.
				

10. Hatıra tutmaktan maksat ( ) sadece gelecektekileri aydınlatmak değildir ( ) bu ( ) aynı zamanda insanın kendisi ( ) za-

manı ve muhiti üzerinde düşünmesinin en iyi yoludur.  Alain
( ) insanın en iyi yazarak düşündüğünü söyler.

V

Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük, tamlayan görevli türemiş bir sözcüktür.
B) II. sözcük, fiilden türemiş ve şimdiki zaman görevinde
kullanılan bir ek almıştır.
C) III. sözcük, farklı türde yapım ekleri almış ve üstüne
edat eklenmiş bir sözcüktür.
D) IV. sözcük, fiilden türemiş bir isimdir.

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (;) (,) (,) (,)
B) (;) (,) (,) (;) (:)
C) (:) (.) (;) (,) (;)
D) (,) (,) (;) (,) (,)
E) (,) (;) (;) (,) (:)

E) V. sözcük, ek eylem almış türemiş yapılı bir fiildir.
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1.
Kırk yılı aşan yazarlık çabamda ne anlatmak istemiştim?
Bu, kurşun bir kütle gibi çökmüştü üstüme. Oysa yaşamım
boyunca nice insanlar tanımıştım; nice bağlılıklara, vefalara, öfkelere tanık olmuştum. İnsanların iyiliklerini, ihanetlerini görmüştüm. Kalıcı bir sevginin olamayacağını öğrenmiştim. Aşk kağıt üzerinde güzeldi; mutlu sonlar, romanlara
özgüydü.

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün
yazımı yanlıştır?
A) Uzmanlar, müziğin bilişsel faydalarından yararlanmak
istiyorsak bir enstrüman çalmaya başlamamızı tavsiye
ediyor.
B) Dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital dönüşüm      
gitgide yaygınlaşıyor.

Böyle diyen yazar altı çizili sözle aşağıdakilerden han-

C) Gündüz sıcağında bin bir çiçeğin kokusunu getiren rüzgâr geceleri soğuğu taşırdı.

gisini anlatmak istemiştir?

D) Aslında bu hayat pahalılığında, ona hak ettiği parayı
veremediğimizi biz de çok iyi biliyorduk.

A) Yazdıklarının anlaşılmamasına üzüldüğünü
B) Soruyu yanıtlamada güçlük çektiğini

E) Deniz sularının birdenbire bu denli hızlı yükseldiğine
çocukluğumdan beri ilk kez şahit oluyordum.

C) Eskiden yazdıklarını artık beğenmediğini
D) Yaşadıklarını anlatmaktan kaçındığını
E) Duygu dünyasına sınırlar çizdiğini
5.
2.

Ses olgusu, varlığın başladığı an bana göre. İnsan, hayatının başlangıcında bir bütün olmadan önce yalnızca ses olarak var. İlk, kalp sesini duyuyoruz embriyonun. Diyebiliriz ki
tüm galaksi sistemimiz hareket ve ses üzerinden yorumlanıyor.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi         
söylenemez?
A) Ünsüz yumuşamasına aykırı bir kullanım söz konusudur.

(I) Toplumsal değerler toplumun üyelerince paylaşılmış
ölçütler ya da hükümler olarak toplumsal yaşamın sürdürülmesinde önemlidir. (II) Değerler sosyalleşme sürecinde
üyeler arası etkileşimle aktarılır. (III) Sosyalleşme sürecinde kuşaklar arası etkileşim, toplumsal kültürün sürdürülebilmesi için önemlidir. (IV) Yaşlıların birikimleri ve geleneksel
kültür unsurları, hızlı sosyal değişme nedeniyle kaybolma
riski altındadır. (V) Yaşlılar, birikimlerini genç kuşaklara
aktararak kültürel birikimlerin ve değerlerin kaybolmasına
engel olabilirler.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-

B) Bir sözcük yönelme hâli eki alarak ünlü değişimine uğramıştır.

ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Bir sözcüğün türemesi sırasında ünlü düşmesi gerçekleşmiştir.

A) I. cümlede ek eylem kullanılmıştır.

D) Bir ünlü ile bir ünsüz arasında kullanılan kaynaştırma
ünsüzleri bulunmaktadır.

B) II. cümlenin yüklemi haber kipi ile çekimlenmiştir.

E) Ünlü daralmasına uğramış sözcüğe yer verilmemiştir.

D) IV. cümlede hem edat hem bağlaç vardır.

C) III. cümlede fiilimsi kullanılmıştır.
E) V. cümlenin yüklemi birleşik çekimli bir fiildir.

3.

Nesnelerin internetinin yaygınlaşmasıyla artık bütün cihazların veri üretmeye başladığını ve bu verilerin güvenirliliğinin çok büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Sinem
Çöleri bundan sonraki adımın bu verileri anlamlandırmak
ve hatta bunları kullanarak kontrol sistemleri meydana getirmek olduğunun altını çiziyor.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Özne - yüklem
B) Zarf tümleci - nesne - özne - zarf tümleci - yüklem
C) Zarf tümleci - özne - yüklem
D) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem
E) Zarf tümleci - yer tamlayıcısı - özne - nesne - yüklem

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı
yapılmıştır?
A) Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla başlayan Millî
Edebiyat Dönemi, “ortak dil” ile vücuda gelmiştir.
B) Bu küçük kızın gözlerine bakınca, bir an için de olsa,
tüm acılarımı unutmuş; çocukluğumu, okula başladığım
ilk günü hatırlamıştım.
C) İnsanlar, maddi ve manevi güçlerini birleştirdi mi, büyük
işler başarabileceklerini artık anlamalıdır.
D) Son yıllarda dinlediğim şarkıların birçoğu; duygusuz,
ahenksiz, sanatsallıktan uzak geliyordu bana.
E) 1496 (?) yılında doğan Fuzuli, divan şiirinde aşk ve ızdırap şairi olarak kendine bir yer edinmiştir.
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7.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynıdır?

Atalarımız “Yalnız taş, duvar olmaz.” demişler.
B) Aşağı mahalledeki kazayı gördünüz mü?
Eşyalarımı alıp hemen aşağı inmeliyim.
C) Sandığın içinde ne olduğunu çok merak ediyorum.
“Ne dönüp duruyor havada kuşlar?” dizesi geldi aklıma.
D) O güzel günlere geri dönebilmeyi çok isterdim.
Valizleri arabanın bagajına yerleştirmemizi o söyledi.
E) Bir gün herkes benim haklı olduğumu anlayacak.
Yaşlı adamın üstünde eski bir palto vardı.

Bağımsız sıralı cümlelerde her cümlenin öznesi, tümleci,
yüklemi ayrıdır. Cümleler yalnızca anlam ilişkisi nedeniyle
bir arada bulunur.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen açıklamayı
örneklendiren bir cümledir?
A)

Bu binada yirmi yıldır oturuyorum, tek bir hırsızlık olayı
ile karşılaşmadım.

B)

İlkbahar geldiğinde yaylaya çıkarız, çadırlarımızı kurarız, doğa ile baş başa kalırız.

C)

Öğrenciler zil çalınca sınıflara girdiler, öğretmenlerini
beklemeye başladılar.

D)

Bizim oralarda düğünler birkaç gün sürer, düğüne geOkuduğum roman oldukça akıcıydı, romanda bir genç
kızın yaşadıkları anlatılmıştı.
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tan çalışmanın yaygınlaşması, birçok firmanın farklı çalışma şekillerini test etmesine olanak sağladı. (III) Yazılım
kullanımının artması, telekonferans araçlarının gündelik
yaşamın bir parçası hâline gelmesi ve otomasyonun yaygınlaşması bu sürecin en önemli dönüşümlerinden oldu.
(IV) Pandemi süreciyle  iş yaşamında oyunlaştırma teknikleri kullanılmaya başladı. (V) Sosyal mesafenin korunması
için otomasyona öncelik verilmesi, endüstriyel robotlara
olan ilgiyi artırdı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
anlatım bozukluğu vardır?
A) I

10. I.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Bilim alanında yaşanan ilerlemeler baş döndürücü bir

hızla devam ediyor.
II. Salondaki dinleyiciler sözlerimden etkilenmese bu tepkiyi vermezdi.
III. İstediğiniz belgeleri birkaç gün içerisinde size postayla
göndereceğim.
IV. Bu projenin geliştirilmesi için çalışan akademisyenlerden biriyim.
V. Bizim teklifimiz kabul edilmiş olacak ki bizimle görüşmek istiyorlar.

lenlere yemekler ikram edilir.
E)

(I) Pandemi sürecinde çalışma hayatımızda bazı önemli
değişiklikler meydana geldi. (II) Zorunluluk nedeniyle uzak-

A) Bu koca şehirde on yıldır yalnız yaşıyorum.

8.

9.

Numaralı cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerdeki
“-ım, -im” eki kaç farklı işlevde kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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YKS KAMPI
TÜRKÇE TEST-7

1.

(I) Kurşun, kalemlerde karbon elementinin bir formu olan

3.

(I) Çocuğun duygusal gelişimini en çok anne, baba ve öğ-

grafit kil yardımıyla sertleştirilerek kullanılır. (II) Grafit

retmenleriyle olan ilişkileri şekillendirmektedir. (II) Onlarla

kristali, iki boyutlu düzlemde karbon atomlarının birbirine

olan ilişkileri kişiliği üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler

bağlanarak oluşturduğu yassı levhaların üst üste yığılmış

bırakır. (III) Anne, baba ve öğretmeni tarafından sevilme-

hâlidir. (III) İnce atom levhaları kalem hareketlerinden kay-

diğini, istenmediğini ya da  tam tersine aşırı korunduğunu,

naklanan sürtünmenin etkisiyle birbirleri üzerinden kolayca

baskı altında tutulduğunu  hisseden çocuklar olumsuz yön-

ayrılarak kâğıdın liflerine yapışır ve kağıtta iz bırakır. (IV)

de etkilenir. (IV) Korkak, güvensiz, kuşkucu ve kaygılı bir

18. yüzyılın sonlarına doğru, Edward Nairne silgiyi icat et-

kişilik sergiler. (V) Oysa bir çocuk aile içerisinde sevildiğini

meden önce, insanlar kurşun kalem hatalarını düzeltmek

hisseder, olduğu gibi kabul edildiğini görürse sevmeyi ve

için beyaz ekmeğin içini kullanıyorlardı. (V) Günümüzde

paylaşmayı bilen, kendine güvenen, mutlu bir kişiliğe doğru

ise silgilerin neredeyse tamamında polivinil klorür (PVC)

bir gelişme içerisinde olacaktır.

gibi petrol bazlı sentetik kauçuk türevleri tercih ediliyor. (VI)

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak

Doğal kauçuk lateks, bazı insanlarda alerjiye yol açtığı için

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

pek tercih edilmiyor.

A) I. cümlede saptamaya yer verilmiştir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf

B) II. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) II

B) III

C) IV

D) V

C) III. cümlede bir genelleme yapılmıştır.

  E) VI

D) IV. cümle kendinden önceki cümleyi örneklendirmektedir.
E) V. cümlede koşula bağlılık söz konusudur.

2.

I. İnsanların çoğu, plastiğin yalnızca petrolde bulunan maddelerden elde edildiğini zannediyor.
II. Pek çok bitkide bulunan ve zincirli bir molekül olan selülozun da değiştirilmesiyle plastik elde edilir.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bitkilerde bulunan ve zincirli bir molekül olan selülozun
plastik elde etmek için az kullanılıyor olması, plastiğin
yalnızca petrol ürünlerinden elde edildiğini düşünmemize neden oluyor.
B) Pek çok bitkinin içinde yer alan ve zincirli bir yapıya
sahip olan selülozun değiştirilmesi sonucu plastik elde
edilmesine karşın insanların birçoğu plastiğin yalnızca
petrolün içindeki maddelerden elde edildiğini düşünüyor.

YGS 2015
4.

Kendisini yazdıracak olan şeyi bulduktan sonra iç içe geçen
iki sorun yaşıyorum. Birincisi öykünün ilk cümlesi, diğeri bu
öyküyü kim anlatacak? Yazar mı, tanık olan mı, yaşayan
mı? Genellikle birinci tekil kişi ağzından anlatmayı tercih
ediyorum. Yazdıklarıma asla acımıyorum. Bu yüzden bir
öykü için yüzlerce sayfa yazsam da geriye pek az sayfa kalıyor. Benim için öykünün başlangıcını yazmak bir işkence,

C) Bitkilerin çoğunun salgıladığı selülozdan elde edilen
plastiğin kalite açısından yetersiz olması, insanların
petrolde bulunan maddelerden elde edilen plastiğe yönelmelerine sebep oluyor.
D) Ham maddesi petrol olan plastik malzemelerin yanında

sonunu yazmak ise gerçek bir haz. Galiba sondaki hazzı
yaşamak için baştaki işkenceye katlanıyorum.
Bu parçada kendisinden böyle söz eden bir yazar için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

bitkilerden elde edilen ve zincirli bir molekül olan selü-

A) Üslup konusunda hassas davranmaktadır.

lozdan da plastik üretimi yapıldığı bilinmektedir.

B) Yazdıklarına karşı eleştirel bakabilmektedir.

E) Birçok insan petrolde bulunan maddelerden elde edilen
plastikleri kullandığı için bitkilerde bulunan selülozdan
elde edilen plastik malzemeler geri planda kalıyor.

C) Bireysel konulara ağırlık vermektedir.
D) Anlatıcı kimliğini önemsemektedir.
E) Amacına ulaşma yolunda sıkıntılara katlanmaktadır.
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5.

(I)

Kimya

alanındaki

gelişmeler,

özellikle

Sanayi

8.

Devrimi’nden sonra küresel ekonominin tüm paydaş sektörlerinin dönüşmesini sağladı ve bu durum, toplumların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdı. (II) Ancak seri
üretilen yüksek teknoloji ürünleri, kimyasal içerikleri ile

Edebiyat tarihçileri için Sabahattin Kudret Aksal, şiir yazan
hikâyeciler safında “çağdaşı Necati Cumalı ve Sait Faik
Abasıyanık’la beraber” bohçalara sarılmış; tozlu raflar içinde zamanın insafına terk edilmiştir.
Bu cümlede yer alan noktalama işaretlerinden hangisi

pek çok çevre sorununa ve ekolojik hasara yol açabiliyor.                            

yanlış kullanılmıştır?

(III) Endüstriyel üretimin ve kimyasal madde kullanımının

A) Virgül (,)

daha yoğun olduğu yerler ile zararlı etkileri önlemek için en
az tedbirin alındığı bölgelerde canlılar ve doğa, kirlilikten

B) Noktalı virgül (;)

daha fazla etkileniyor; gıdalar ve hatta içme suları bile tok-

C) Tırnak işareti (“ ”)

sik kirlenmeye maruz kalabiliyor. (IV) Karmaşık kimyasal

D) Kesme işareti (’)

moleküllü malzemeler sentezlemek ve bunları ürüne dö-

E) Nokta (.)

nüştürmek günümüzün bazı problemlerini çözmeye veya
mevcut durumu iyileştirmeye yardımcı olabilir. (V) Neyse
ki günümüzde bu etkileri tespit etmek ve gerekli önlemleri
almak için yeterli sayılabilecek bilgi birikimi ve teknolojik cihazlar mevcut.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

9.

Batı Avustralya Üniversitesinden Dr. Michael Wheeler ve
ekibinin yaptığı bir araştırmada, her sabah sadece otuz dakikalık egzersiz yapmanın tansiyonu düşürmede tansiyon
ilaçları kadar etkili olabildiğini gösteren sonuçlar elde edildi. Araştırma kapsamında yapılan deneylerde, 55-80 yaş
aralığındaki 35 kadın ve 32 erkeğin üç farklı günlük planı,
rastgele sıralarla ve her bir uygulamanın arasında en az altı
gün olacak biçimde takip etmesi istendi.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Yer-yön belirteci kullanılmıştır.
B) Kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır.
C) Sözde özne kullanılmıştır.

A) Zafer Meydanı son yılların en kalabalık günlerinden birini yaşıyordu.
B) 14 Mart Tıp Bayramı, ülkemizde bu yıl daha da anlamlı

D) İlgeçlere yer verilmiştir.
E) Tamlananı ortak belirtili isim tamlaması vardır.

bir şekilde kutlandı.
C) Daha önce hiçbirimiz bir kuyruklu yıldızı bu kadar net
görmemiştik.
D) Yarım yamalak Türkçesi ile salondaki dinleyicileri selamlamıştı.
E) Yolculuk sırasında camların hepsi açık olduğu için    
ceyranda kalmıştık.

7.

Orada birkaç hafta daha duramaz mıydınız?
Bu cümlenin yüklemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

10. Kız Kulesi; İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi’ne açıldığı
yerde, Anadolu yakasına yakın, Salacak kıyısına 100 metre mesafede, kayalıklar üzerine inşa edilmiştir. XVIII. yüzyıla kadar savunma amacıyla kullanılan Kız Kulesi’ndeki ilk
küçük kale, MÖ 411 yılında Atinalı Alkibiades tarafından
yaptırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet ise eski kalenin yerine
yeni bir kale inşa ettirmiştir. XVIII. yüzyıl sonrasında ise
Kız Kulesi; gezinti yeri, gözetleme yeri, fırtınalı havalarda
denizde zor durumda kalanlara yardım sunan bir mekân,
geceleri veya sisli havalarda yol gösteren bir fener olarak
kullanılmıştır. Günümüzde 18 metrelik kulesiyle radar istasyonu görevinin yanında, bünyesindeki bir restoran ve kafe
ile ziyaretçilerine 360°’lik bir Boğaz ve İstanbul manzarası
sunmaktadır.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden

A) Geniş zamanın hikâyesi ile çekimlenmiştir.

hangisi söylenemez?

B) Basit yapılı bir fiildir.

A) Açıklayıcı anlatımdan faydalanılmıştır.

C) Özne-yüklem ilişkisine göre etken özellik taşımaktadır.

B) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.

D) İkinci çoğul şahsa göre çekimlenmiştir.

C) Tanım cümlesine yer verilmiştir.

E) Geçişsiz bir fiildir.

D) Nesnel anlatım ağır basmaktadır.
E) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
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1.

3.

gün geçtikçe artıyor. (II) Bu kaygıları azaltmak için çeşitli

Kimi filmlerde klişe bir sahne (basmakalıp bir görüntü) var-

firmalar yeni teknolojik ürünler üzerinde çalışıyorlar. (III) Bu

			
I
dır: Daktilosunun başına oturup yaratma sancıları çeken
						

ürünler arasında solunan havayı temizleyen yüz maskeleri ön plana çıkıyor. (IV) Hava kirliliği her yıl tahmini olarak

II

4,2 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. (V) Dünya Sağlık

(bir şey üretmeye çabalayan) bir yazar... Bu sahnede aktör,

Örgütü referans değerlerine göre dünya nüfusunun %91

aklındakileri bir an evvel dışarı vurmak (yazıya dökmek) için
				

gibi büyük bir kısmı hava kalitesinin düşük olduğu bölgeler-

III

de yaşıyor.  (VI) Dünya’da her 10 kişiden 9’u kirli hava so-

daktiloya heyecanla beyaz bir kâğıt takar. Tuşların

luyor ve bu hava kirliliği her yıl 1,7 milyon çocuğun ölümüne

sert sesleri eşliğinde birkaç satır yazar. Bu arada,                                       

neden oluyor.

yardım umarcasına (ne yapacağını bilmeden) kahvesin		
IV
den birkaç yudum alır. Yazdıklarının içine sinmediği (yaz					

(I) Soluduğumuz havanın kalitesi hakkındaki endişeler

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

V

dıklarından hoşnut olmadığı) yüzündeki ifadeden anlaşılır.

A) II

B) III

C) IV

D) V

E) VI

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı, ayraç içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

4.

Toplumsal kurumlar arasında, evrensel olarak her toplumda insanlığın başlangıcından bu yana sağlıklı bir toplumsal
hayatın ontolojik temeli olarak aile, büyük öneme sahip olmuştur. İnsanların yaşamlarını idame ettirdikleri ilk sosyal

2.

İzlediğiniz bir satranç oyunundaki oyuncuların yapabileceği
hamleleri ve bunların sonuçlarını analiz etmek hem keyifli
hem de eğitici bir süreçtir.

çevre olmasının yanı sıra aile, insanı topluma ve hayata
bağlamakta ve böylece toplumun da sürekliliğini sağlamaktadır. Aile, diğer taraftan toplumsal zeminde gerçekleşen
olaylardan da etkilenmekte, dönüşüm yaşamaktadır. Aile,

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi, bu cümlenin ögelerinin dizilişi ile aynıdır?
A) Kök hücre temelli tedavilerde çeşitli hastalıklar için şimdiden ümit verici sonuçlar alınıyor.
B) Yapılan araştırmalarda deride yaşayan bazı mikroorganizmaların kanser önleyici etkileri olabileceğine ilişkin
bulgular elde edildi.

tarihsel süreç içerisinde din ve gelenek gibi kendisine meşru birer dayanak bulmuş ve sosyal yaşamı düzenleyen bu
kurumlar tarafından korunmuştur.
Bu parçada aile ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bireyin yaşantısını devam ettirdiği ilk toplumsal alan
olduğuna

C) Yeni bir araştırmada kimlerin grip aşısına etkin bir yanıt
vereceğini önceden kestirmeye yarayabilecek bir grup
gen tespit edildi.
D) Sarılık, yeni doğan bebeklerde sıkça görülen ve çoğunlukla tehlikeli olmayan bir durumdur.
E) Bakterilerin mevcut antibiyotiklere direnç geliştirmesi
yeni antibiyotikler geliştirilmesini zorunlu kılıyor.

B) Toplumsal değişimin etkileriyle şekil değiştirdiğine
C) Sosyal yaşamın düzenli ilerleyişinde büyük paya sahip
olduğuna
D) Aile bağlarının zayıflamasıyla toplumdan kopmaların
yaşanacağına
E) Yaptırım gücü olan kültürel değerler tarafından himaye
edildiğine
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5.

Bilim ve teknoloji ikiz yıldızlar gibidir ve bu yıldızlar insanoğlu için vardır. Toplum açısından bilim ve teknoloji, hayatımızı kolaylaştırmak; bilim üreticileri açısından karşı konulamaz merak duygusunu gidermek için ortaya çıkar. ----.
Bilimsel gelişmeler, teknolojik ilerlemeye zemin hazırlarken
teknoloji, bilimsel bilginin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli
unsurları ortaya koyar.

8.

Mehmet Âkif Ersoy (I)  Türk edebiyatının en büyük şairlerindendir. Türkçede en çok basılan şiir kitaplarından biri olan

Safahat onundur. Şair (II) hayatının hemen her safhasında
şiirle uğraşmış (III) daha çok şair kimliğiyle tanınmıştır. Bu

itibarla onun portresine bakanlar (IV) öncelikle şair Mehmet
Âkif’i görürler (V) manzum hikâyeleri ve özellikle epik şiirleriyle Hakk’a inanan bir milletin sesi olan şairin portresidir

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

bu.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangilerine nok-

A) Teknolojinin gelişimini sürdürmesi için bilim üreticiler,
aklın dizginlerini sıkı tutmak zorundadır

talı virgül (;) getirilmelidir?

B) Teknoloji, bilimin uygulama sahasıdır ve bu ikili, bir
döngü hâlinde birbirlerinin yolunu açar

A) I ve II

C) Merak duygusunun peşinden giden bilim insanları, birçok teknolojik çalışmaya imza atmıştır

             B) II ve III

             C) III ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

D) Tarihin inşasında bilimsel gelişmelerin büyük bir öneme
sahip olduğu su götürmez bir gerçektir
E) Bilimsel çalışmaların sonunda her zaman teknolojik bir
gelişme olması beklenemez
9.

Türkçede yapım ekleri çekim eklerinden önce gelir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım

6.

(I) Göz kırpmanın öncelikli amaçlarından biri gözü sürekli
olarak nemli tutma çabasıdır. (II) Bebeklerde gözün ön tarafında dış dünya ile temas eden bölüm, yetişkinlere kıyasla daha küçük olduğu için bebek gözü daha geç kurur yani
daha geç nemlendirme gerektirir. (III) Bebeklerin uzun uyku
süreleri de gözlerinin daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlar. (IV) Yetişkinler, yüksek dikkat ya da görsel takip
gerektiren durumlarda daha az göz kırpma eğilimindedir.
(V) Benzer şekilde, bebeklerin yeni geliştirmeye başladıkları görsel deneyim ile dış dünyayı sürekli anlamlandırma
ve tanımaya odaklanma çabalarının göz kırpma sayısını
düşürdüğü düşünülüyor.

vardır?
A) Vücutlarına göre epey büyük ve geniş kanatları göz
önüne alındığında kelebeklerin uçuşu bugüne kadar
araştırmacılar için bir merak konusuydu.
B) İnsanlar, bir işe başlarken edindikleri bilgilerden ve tecrübelerden hareketle planlamalar yaparlar.
C) Biyometrik sistemler bireyin fiziksel veya davranışsal
özelliklerini ölçmek ve analiz etmek için kullanılıyor.
D) Eğitim alanında çok sayıda artırılmış gerçeklik uygulaması ile öğrenmenin desteklenmesine yönelik çalışma-

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

lar yapılıyor.
E) Tüm kulaklıklar, türüne ve üretildiği malzemeye göre

A) I. cümle, birleşik yapılı bir isim cümlesidir.

değişen seviyelerde pasif gürültü önleme özelliğine sa-

B) II. cümle, yapıca sıralı bir cümledir.

hiptir.

C) III. cümle, basit yapılı bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümle kurallı bir isim cümlesidir.
E) V. cümle, olumlu bir fiil cümlesidir.
7.

(I) İnsanoğlunun tarih boyunca tüm ilgi alanları ve ortaya
koyduğu tüm araştırmalar gözönüne alındığında en genel
boyutuyla iki temel kavram ortaya çıkar; bunlar, bilim ve
sanattır. (II) Başka bir ifade ile insanın olduğu her yerde
hem bilim hem de sanat vardır. (III) Bazen sanat ön plana
çıkar bazen de bilim. (IV) İnsan ve faaliyetleri sadece bilim
mantığı ile incelenirse oldukça somut, maddeci ve duygusuz; sadece sanat mantığı ile incelenirse oldukça soyut,
kuralsız ve duygusal bir dünya ortaya çıkar. (V) Pek çok
aydına göre bilim ve sanat, aynı kökten yayılarak bazen
ayrı yönlere uzanan, bazen de bir noktada kesişen dalların
oluşturduğu bütün içerisinde kompleks olmakla birlikte, aslında tek bir bütünü temsil etmektedir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V

10. Jipsli topraklar, kurak ve yarı kurak iklim şartlarıyla bera			

I

ber, bitki yaşamı için fiziksel ve kimyasal stres faktörüdür.
II
İşte bu aşırı stres koşullarına uyum sağlayarak yalnızca
					

III

jipsli topraklarda yetişen bitkiler jipsofit diye adlandırılır.
						IV
Hem jips hem de jips dışı topraklarda yetişen bitkilere ise
					
jipsovag denir.

V

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı gerçekleşmemiştir?
A) I

B) II
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1.

3.

Edebiyat ürünlerini kültür tarihinin deposu sayan anlayış

Mustafa Öğretmen, sınıfa girip yerine oturur. Boş sıralara
göz atıp sınıf başkanına ( )

üzerine düşünürken tarih ve edebiyat araştırmacılarının du-

( ) Bugün derse gelemeyenler kimler ( ) diye sorar.

rumunu tartışmak gerekir. Aslında her iki yaratıcı çabanın

Sınıf başkanı, ayağa kalkıp gelmeyenleri sayar ( )

da kazı alanı ortaktır ve edebî metnin sunduğu geçmişe ait
bulgular üzerinde edebiyatçı da tarihçi de farklı yöntemlerle

—  Buğra, Yiğit, Ömer ve Zeynep ( )

çalışarak ortak bir noktada buluşabilir. Ancak aralarında te-

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

mel bir fark vardır. Edebiyatçının kazı çalışmaları, yönünü
geleceğe de çevirebilirken tarihçinin bakışı geçmişle çerçevelenmiştir.

A) (:) (“) (“) (:) (.)

Bu parçaya göre edebiyat ve tarih araştırmacıları ile il-

B) (,) (—) (:) (:) (…)

gili olarak

C) (,) (—) (,) (:) (.)

I. Kaynakları ortak olsa da yaklaşım ve yöntemleri arasın-

D) (;) (“) (“) (,) (.)

da belirgin farklılıklar vardır.

E) (:) (—) (?) (:) (.)

II. İnsan ve toplumun bugünü ve geleceğine dair genel çıkarımlarda bulunurlar.
III. Üzerinde çalıştıkları kültür malzemesini değiştirmeyi
amaçlarlar.

4.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

             B) Yalnız II

             C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

(I) Teksas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre
akıllı telefonunuz erişebileceğiniz bir yerde ise bilişsel kapasiteniz önemli ölçüde düşüyor. (II) Dr. Adrian Ward ve
ekibi, 800 denek ile yürüttükleri çalışmada katılımcıların yakınlarında telefonları varken dikkatlerini verilen göreve tam
anlamıyla odaklayamadıklarını tespit etti. Araştırmacılar,
katılımcılardan tam anlamıyla odaklanmalarını gerektiren
bir dizi görevi tamamlamasını istedi. (III) Bu görevler, katılımcıların verilen bir bilgiyi akılda tutma ve işleme becerisini
ölçmeye yönelikti. (IV) Bulgular, akıllı telefonların ulaşılabilir bir yerde olmasının -kapalı dahi olsa- bilişsel kapasiteyi
düşürdüğünü ve beyin yetilerini olumsuz etkilediğini gösteriyor. (V) Katılımcıların çoğu, deney sırasında görevlerine
tam anlamıyla odaklandıklarını düşünüyor; aslında durumun öyle olmadığı ortada.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
noktalama yanlışı yapılmıştır?

2.

Bulutlar gezegenimizin yaklaşık üçte ikisini tıpkı bir kılıf

A) I

gibi kaplar. Özellikle subtropik bölgelerdeki alçak seviyede

B) II

C) III

D) IV

E) V

stratokümülüs bulutları aşağı enlemlerdeki okyanusların
üzerini yaklaşık %20 oranında kaplayarak tıpkı bir gölgelik
gibi yeryüzünü güneş ışınlarına karşı korur ve yüzey sıcaklığının artmasını engeller. Gri tonlarda ya da beyaz renkte
olan stratokümülüs bulutları, katmanlı ve yuvarlak kütlelerden oluşur ve geniş bir alana yayılır. Bu bulutlar genellikle

5.

Yasemin Hanım, yarın yeni proje ile ilgili toplantı yapacağımızı tüm arkadaşlara derhâl haber verin.

yağışa neden olmaz.

Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden

A) Belirtili nesne - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem

hangisi söylenemez?

B) Özne - zarf tümleci - belirtili nesne - yer tamlayıcısı zarf tümleci - yüklem

A) Üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır.
B) Kişileştirmeye yer verilmiştir.
C) Açıklayıcı anlatımdan faydalanılmıştır.
D) Sayısal verilerle anlatım desteklenmiştir.

C) Özne - belirtili nesne - yer tamlayıcısı - zarf tümleci yüklem
D) Belirtisiz nesne - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem
E) Özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem

E) Benzetmelere başvurulmuştur.
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6.

(I) Toplumlarda büyük bir sorun olarak kabul edilen sosyal

8.

izolasyon, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuyla ilişkilendiriliyor. (II) California Teknoloji Enstitüsünden bir
araştırma ekibi, sosyal izolasyonun beyinde belirli bir kimyasalın birikmesine neden olduğunu, bu kimyasalın beyinde olmadığı durumda ise sosyal izolasyonun olumsuz bir
etkisinin de olmadığını keşfettiler. (III) Çalışmanın insanlarda ruh sağlığı bozukluklarının tedavisi açısından önemli
bir adım olduğu düşünülüyor. (IV) Bilim insanları, bu konu-

Karbonu atmosferden uzaklaştıran unsurlara nihai karbon
tutucular, atmosfere karbon salanlara ise nihai karbon salıcılar deniyor. Bir ekosistemin karbon tutucu olarak işlev
görmesi sıcaklığa bağlı. Çünkü canlı organizmaların metabolizması optimum sıcaklık aralıklarına ihtiyaç duyuyor.
Bu aralıkların dışına çıkıldığında ise bir şeyler ters gitmeye
başlıyor. Mesela sıcaklık artışı bitkilerde fotosentez hızında
düşüşe neden olabiliyor. Bitkilerin aynı zamanda solunum
yaparak karbondioksit saldığı da hesaba katıldığında ekosistemlerin nihai karbon tutucudan nihai salıcıya dönüşme
potansiyeli var.

da yapılmış önceki çalışmalardaki gözlemleri de destekleyen araştırmalarının sonucunu Cell dergisinde yayımladı.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden

(V) Yapılan araştırmada iki hafta boyunca izole bir ortam-

hangisi söylenemez?

da tutulan farelerin, daha sonra bir araya geldikleri farele-

A) Neden sonuç ilişkisi ile birbirine bağlı cümleler bulun-

re karşı saldırgan, inatçı, korkak davranışlar sergilediği ve

maktadır.

tehdit edici uyaranlara karşı aşırı duyarlık gösterdiği gözlemlendi.

B) Tanımlamadan yararlanılmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir

C) Olasılık ifade eden cümleye yer verilmiştir.

anlatım bozukluğu yapılmıştır?

D) Önsezi içeren cümleler bulunmaktadır.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) Örneklendirme cümlesine yer verilmiştir.

E) V

9.

7.

Hafıza kaybı ve bilişsel yetilerin azalması gibi belirtiler or			

I		

II

taya çıkmadan yıllar önce bile Alzheimer hastalığı beyne

(I) Bilim insanları, beyin dokusunda daha önce bilinmeyen bir nöral iletişim şekli tanımladılar. (II) The Journal of
Physiology dergisinde yayımladıkları çalışmaya göre, bu
nöral iletişim, beyin dokusunun bir bölümündeki nöronlardan başka bir bölümdeki nöronlara arada herhangi bir bağlantı olmadan sağlanabiliyor. (III) Keşif, nöronların birbiriyle
sinaps ve aksonlar ya da geçit bağlantıları gibi bilinen bilgi
aktarımı mekanizmalarından farklı bir şekilde iletişim kurdukları konusunda yeni radikal görüşler gündeme getiriyor.
(IV) Biyomedikal mühendisi Dominique Durand, kendiliğinden yayılan bu dalgaların beyindeki yeni bir iletişim şekli
olduğunu düşündüklerini ve çok heyecanlı olduklarını söyledi. (V) Durand, kırk yıldır üzerine çalıştığı hipokampusun
hâlâ kendisini şaşırtmaya devam ettiğini belirtiyor.
Bu parçadaki numaralı cümlelerin yüklemleri yapısına

zarar vermeye başlayabiliyor. Dolayısıyla insanların beyin-

göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?

						
III
lerindeki anormal durumları tespit ederek erken Alzheimer

A) I

			

B) II

C) III

D) IV

E) V

IV

teşhisi yapmak mümkün. Bugün bu amaçla kullanılan yöntemler hem pahalıdır hem de vücuda müdahale edilmesini
			

V

daha iyi tutma ve kavramaya yardımcı olduğu ayrıca has-

gerektirir.
Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden
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10. Parmak izini oluşturan oluklu ve çıkıntılı deri dokusunun
sas dokunma hissine katkı sağladığı düşünülüyor.

hangisi yanlıştır?

Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) I. sözcük, iki farklı türde yapım eki almıştır.

A) Belirtisiz isim tamlaması

B) II. sözcük, isim kökünden türemiştir.

B) Sıfat-fiil

C) III. sözcük, hem çoğul eki hem tamlayan eki almıştır.

C) İlgeç

D) IV. sözcük, hem yapım hem çekim eki almıştır.

D) Derecelendirme zarfı

E) V. sözcük, yalnızca çekim eki almıştır.

E) Bağlaç

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

YKS KAMPI
TÜRKÇE TEST-10
1.

(I) Yapay zekâyı bilgisayar bilimleri altında gerek donanım
gerekse sadece yazılım odaklı zeki sistemlerin tasarlanıp
geliştirilmesi ile ilgilenen bir alan olarak tanımlayabiliriz.
(II) Yine gerçek dünya tabanlı problemleri çözmek için
çeşitli yapay zekâ yaklaşım, yöntem ve teknikleriyle geliştirilmiş yazılımlara da yapay zekâ diyebiliriz. (III) Bunu
sağlayan da bünyesinde çeşitli matematiksel ve mantıksal
yapılar barındıran özel algoritmalar. (IV) Tarihsel süreç, yapay zekâ algoritmalarının başta insan olmak üzere, çeşitli
canlılardan ve hatta doğadaki rutin dinamiklerden esinlenerek oluşturulmasına sahne olmuş. (V) Hâlen de bilimsel

4.

ki kaynaklardan hasar görüyor ve bu durum, kansere yol
açabilen mutasyon gibi genomik değişimlere sebep oluyor.
Morötesi ışık ise bu mutasyonların ana kaynağı. Fakat serbest radikaller gibi hücre metabolizmasının yan ürünleri ve
hücre bölünmesi sırasında meydana gelen DNA kopyalama hataları da genomsal değişimlere sebep olabiliyor.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

araştırmalar bu yönde ilerliyor.

A) Bağımlı bağlı cümleye yer verilmiştir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden

B) Birleşik fiil kullanılmıştır.

sonra “Bu teknolojinin amacı, sayısal sistemler üzerinden
gerçek dünya problemlerinin çözülmesi amacıyla zeki sis-

C) Sıfatlaştıran -ki kullanılmıştır.

temlerin oluşturulması.” cümlesi getirilebilir?

D) Fiilden türemiş bir ismi niteleyen birleşik sıfat vardır.

A) I

2.

Deri hücrelerimizdeki DNA, vücudun içindeki ve dışında-

B) II

C) III

D) IV

E) Bir söz grubu ek eylem alarak yüklem olmuştur.

E) V

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün
yazımı yanlıştır?
A) Kapı komşumuz Ayşe Hanım, güngörmüş, yaş yaşamış bir kadındı.
B) Zaman öylesine kadirbilmezdir ki bir bakmışsın ömrün
son demlerindesin.
C) İstanbul’un çıtkırıldım hanımlarıyla benim gibi kaba biri
geçinemez.
D) Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba
içirdi.
E) Köye yeni gelen öğretmenin çetinceviz olduğunu bilmiyorlardı.

5.

Şiir yazmaya niyetlenmem. Yani kendime şiir yazma ortamı
oluşturma çabam yoktur. Şiir yazmak için havaya girmeye çalışan şairler olduğunu duymuşluğum var da onun için
söylüyorum bunu. İnsanı havaya sokacak bir müzik falan
mesela. Şiirimi açık etmeye utanırım aslında. Evdekiler şiir
yazdığımı fark etmesin diye çaba gösteririm. Bazen şiir bir

3.

I. Aysel Yüksel’in titizlikle sakladığı bütün mektuplar; 2009
yılında

sürünür. Çoğu kez, zihnime dökülen dizelere kulak asmam.
Bazen dilime dökülen dizeleri yazıya geçirmediğim için

II. uzun seneler Sâmiha Ayverdi’nin gönüllü asistanlığını
yapan ve şu anda da
III. birlikte, 5000’in üzerinde mektubu barındıran bir arşiv
oluşturulmuştur
titüsünün başında bulunan
V. düzenli bir tasnife tabi tutulmuş ve o tarihten itibaren elimize ulaştırılanlarla
Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle
oluşturulursa hangisi sondan ikinci olur?
B) II

unuturum. Yazıya geçirmişsem nadir de olsa okuyup elden
geçiririm. Çoğu şiirim ise ilk hâliyle kalmıştır.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?

IV. Kubbealtı Vakfı bünyesinde hizmet veren, Ayverdi Ens-

A) I

kedinin insanın bacaklarına sürünmesi gibi gelip zihnime

C) III

D) IV

E) V

A) Yazdığınız şiirler, belli bir birikimin ürünü mü?
B) Şiirlerinizi yazarken neden yalnız kalmayı tercih ediyorsunuz?
C) Şiirlerinizi kolay mı yazarsınız, üzerinde çalışmayı sürdürür müsünüz?
D) Şiirde gizeme inanır mısınız, ilham kaynağınız nedir?
E) Şiir yazmadan önce taslak hazırlamak, sizi sınırlandırır
mı?
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6.

Mars’ın iç kısmından yüzeye doğru olan ısı akışını ölçmek

8.

için tasarlanan Köstebek lakaplı HP3, NASA’nın InSight
uzay aracındaki en önemli ve en karmaşık cihazdı.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?  
A) Yer tamlayıcısı - özne - zarf tümleci - yüklem
B) Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yüklem
C) Özne - zarf tümleci - yüklem

Ay’ın Dünya üzerinde ölçülebilen en büyük etkisi metcezir
olarak bilinen durumdur. Dünya ve Ay arasındaki çekim
kuvveti, suyla kara arasındaki “adhezyon” adı verilen birbiriyle ilişkili farklı maddelerin arasındaki çekim gücünden çok
daha büyüktür. Bu sebeple, Ay’ın Dünya üzerinde yarattığı
kütle çekim kuvveti, Dünya’ya olan uzaklığının değişmesiyle
okyanus ve denizlerin kabarma veya alçalmasına yol açar.
Gelgit olarak da tanımlanan metcezir bu sebeple oluşmaktadır. Fakat Dünya’da yaşanan metcezrin tamamı, Ay nedeniyle oluşmamaktadır. Güneş’in yaklaşık üçte bir oranındaki
kütle çekim etkisi de metcezrin yaşanmasında rol oynar.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden

D) Yer tamlayıcısı - zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yüklem

hangisi söylenemez?

E) Özne - yüklem

A) Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır.
B) Görsel ayrıntılara yer verilmiştir.
C) Terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
D) Karşılaştırmaya başvurulmuştur.
E) Nesnel anlatım öne çıkmıştır.

9.

Romanınızda geçmişteki ve günümüzdeki yazar profili hakkında birçok gözlem veriliyor. Bunlardan en çarpıcı olanı şu
galiba ( ) ( ) Özellikle yakınlarım, kitaplarım ( ) bestseller ( )
olmadığı için bana başarısız bir yazar gözüyle bakıyor fakat
bunu açıkça söylemeseler de gözleriyle ( ) duruşlarıyla anlatıyorlardı. Demek ki ilahi bir güçle dünyadaki hayatlarına yön
veriliyormuşçasına rahat ve pişkin, her işi rast giden ve ürünleri hamam böceği sayısınca basılan yazıcıların diğerlerine
verdiği zarar, alışveriş merkezinin ara sokak bakkalına verdiği
zarara eşti(  )
Bu parçada ayraçlarla boş bırakılan yerlere aşağıdaki

7.

(I) Divan edebiyatından günümüze kadar bitkilerin şiirimizdeki yeri nedir? (II) Elinizdeki kitap, bu sorunun cevabını merak eden okuyucuların başvurabileceği bir eser.                  
(III) Bitkilerin genel özellikleri, faydaları ve şiirdeki anlamları
bu eserde yeterince açıklanmış ve şiirlerle desteklenmiştir. (IV) Birçok şairin bitkileri hem şiirlerinde hem de kitap
isimlerinde kullandıklarını görebileceksiniz. (V) Modern bir

noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?
A) Virgül (,)
B) Kısa çizgi (-)
C) Tek tırnak işareti ( ‘ ’ )
D) Tırnak işareti ( “ ” )
E) İki nokta (:)

mecmua ve tezkire gözüyle de bakabilirsiniz bu esere.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede soru anlamı zarfla sağlanmıştır.
B) II. cümlede işaret sıfatı bir isim tamlamasının tamlayanını belirtmektedir.
C) III. cümlede tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiş
belirtili isim tamlaması vardır.
D) IV. cümlenin yüklemi yeterlik fiili ile kurulmuş kurallı birleşik fiildir.
E) V. cümle, basit yapılı devrik bir fiil cümlesidir.

10. Rüya, insanlık tarihinin en erken yazılı kaynaklarından
itibaren bahse konu edilen bir olgu olarak ortaya çıkıyor.
Kutsal metinlerden mitoslara, destanlardan halk masallarına ve günümüzün diğer edebî türlerine kadar birçok yazılı
kaynakta rüyaların varlığı ile karşılaşıyoruz.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünlü türemesi
E) Ulama
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1.

Edebiyatta ironi sıklıkla ---- bir araç olmuştur. İroninin hem

4.

Tarihsel serüven içerisinde toplumlar ( ) acılarını ( ) sevinç-

eleştirelliği hem bilgeliği başarılı örneklerde esere ---- katar.

lerini ( ) birikimlerini hikâye formatıyla yarınlara aktardılar.

Zekâ oyununa dönüşme tehlikesiyle yüksek bir sanatsallık

Bu yüzden aramızda hep bir ( ) hikâye anlatıcısı ( ) oldu.

arasında ---- ironi. Başarısı aldığı riske bağlıdır.

Bugünün dünyasında böyle bir hikâye anlatıcısı yok fakat
bir şekilde hikâye anlatan insanlar ( ) hâlâ var ve var olma-

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-

ya da devam edecekler.

den hangisi getirilmelidir?
A)

işlenen - yoğunluk - bağ kurar

B)

başvurulan - yavanlık - dolaşır

C)

kullanılan - derinlik - salınır

D)

görülen - başarı - görülür

E)

sorgulanan - farklılık -  kalmıştır

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (;) (;) (“) (“) (,)
B) (,) (,) (,) (-) (-) (;)
C) (;) (,) (,) (“) (“) (,)
D) (;) (,) (;) (,) (,) (;)
E) (,) (,) (;) (“) (“) (,)

2.

I. Dillerdeki bu çeşitlenmenin dille toplum arasındaki ilişkiye dayandığı söylenebilir.
II. Ancak dillerdeki çeşitlenme toplumla ilişkilendirildiğinde
bu konu, dış dil biliminin yani toplum dil biliminin konusu
olur.

5.

III. Diller; çeşitlenmeye, çiçeklenmeye ve değişkenliğe uygun yapılardır.

A) Dedem, Samsun’a taşındığımız yıl dünyaya gözlerini

IV. Dillerdeki çeşitlenme dil biliminin konusu mudur, diye
sorabilirsiniz.

B) Edebiyat dünyasına yeni adım atan genç yazar, başarı-

V. Böyle bir konu, uygulamalı dil biliminin içinde ele alınabilir.

C) Futbolcuları taşıyan uçak, havaalanına indiğinde sizi

Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluş-

D) Birkaç gün içinde kütüphaneye yeni bir memurun gele-

yummuştu.
sını sürdürebilecek mi?
bilgilendireceğiz.

turulmak istendiğinde hangisi baştan ikinci olur?
A) I

B) II

C) III

D) IV

rekaresinin birbirinden farklı olduğunu söyler. Benzer şekilde, mavi bir daire ile aynı maviden yapılmış bir kare farklı
tonlardadır. Ona göre bir renk; paletteyken farklı, fırçadayken farklı, tuvaldeyken farklıdır. Çevresindeki diğer tonların
ve şekillerin yarattığı uzam, resmin içindeki ve üzerindeki
ışık, nesnelerin düşme ve gerileme oranlarını belirleyen konum; her tonu farklılaştırır. Resme bakanın, binlerce rengin
bir çerçeve içinde eritildiğini düşünmesi bundandır.
Matisse’e göre aşağıdakilerden hangisi renk tonunu
A) Form ve ışık
B) Alanın boyutu
C) Resmin tekniği
D) Yüzeyin dokusu

E) Yaşlı adamın söylediği bu sözler, onları kendine getirmişti.

6.

Matisse, aynı mavi tonunun bir santimetrekaresiyle bir met-

farklılaştıran bir etken olamaz?

ceğini duymuştuk.

E) V

TYT 2020
3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle, temel
cümlenin nesnesi durumundadır?

(I) Kas hücresini harekete geçirecek sinyal, motor sinir hücreleri aracılığı ile taşınır. (II) Sinyali taşıyan motor hücresi,
kas hücresi ile arasındaki küçük boşluğa asetilkolin adlı molekülü gönderir. (III) Bu molekül kas hücresindeki iyon kanallarını uyararak açılmalarını sağlar. (IV) Bu sayede kas hücre
zarının iç ve dış kısmında bulunan iyonlar, yer değiştirerek
“aksiyon potansiyeli” adı verilen elektrik sinyalini oluşturur.
(V) Aksiyon potansiyeli, kas hücresi boyunca ilerler ve hücrede depolanmış kalsiyumun salınmasına yol açar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle girişik birleşik cümledir.
B) II. cümlede haber kipine yer verilmiştir.
C) III. cümlenin yüklemi isimden türemiş fiildir.
D) IV. cümlede ek fiile yer verilmemiştir.
E) V. cümle üç farklı türde fiilimsi vardır.

E) Perspektif ve açı
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7.

Ekim sonunda Nature Communications’ta yayımlanan bir
araştırma, daha önce sanılandan üç kat daha fazla insanın
yükselen deniz seviyelerinden dolayı risk altında olduğunu
ortaya koydu.

TYT 2019
9.

• Zaman zaman televizyonlarda toplu balina ölümlerine ilişkin haberler, karaya vurmuş balina görüntüleriyle karşımıza çıkar. Araştırmalar bu ölümlere okyanusların endüstriyel

Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin

ve kimyasal atıklarla kirletilmesi, suların bulanıklaşması ve

hangisinde verilmiştir?

yanlış avlanmalar gibi etkenlerin sebep olduğunu gösterir.

A) Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem

• Balinalar, okyanusta yüzerken kafalarının ön kısmından
gönderilen elektromanyetik dalgalarla yönlerini bulurlar.
Bu özelliklerinden hem bulanık sularda yüzerken hem de

B) Özne - belirtili nesne - yer tamlayıcısı - yüklem

göç ederken yararlanırlar. Ancak zaman zaman dünyanın

C) Zarf tümleci - özne - belirtili nesne - yüklem

manyetik alanının değişmesi ya da balinalardaki yön bulma

D) Özne - belirtili nesne - yüklem

sisteminin hastalık sonucu bozulması nedeniyle yönlerini
tayin etmekte sorun yaşarlar ve karaya vururlar.

E) Özne - zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem

Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
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.

8.

Sentetik kimyasallar, gıda üretiminde ve yaşam standartlarında şüphesiz önemli ilerlemeler sağlıyor. Kullanılan
		
I
kimyasal malzemelere endişeyle yaklaşılsa da bu kimya		
II
salların aslında çok azı doğal yaşama gerçek anlamda    
zarar veriyor. Kimyasal malzemelerin özellikleri, doğada ve
canlılarda ne kadar kalacaklarını, birikme davranışlarını ve
		
III
zararlı etkilerinin süre ve boyutlarını etkiliyor. Kimyasalların

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı

çeşitli organizmalara zararlı etkileri hakkında hâlihazırda

ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

		
IV
bilinenler yeterli düzeyde olmasa bile gelecek dönemde

A) Sizi 105 No.lu binanın önünde bekliyoruz, dedi ve te-

		
V
yapılması gereken çalışmalar hakkında araştırmacılara

B) Şehrin birçok noktasına dün akşam m2ye 100 kg civa-

ışık tutuyor.

rında yağış düştü.
C) Şehrin merkezindeki kar kalınlığının 20 cm’yi geçtiği

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I

lefonu kapattı.

B) II

C) III

söyleniyor.
D) NATO’dan konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldiğini

D) IV

E) V

gördük.
E) Bu ilacın 10 mg’den fazlası dikkat dağınıklığına sebep
olabilir.
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1.

4.

karşımıza bir araç çıkıyor. O vakit işler karışıyor. Bu dara-

Son zamanlarda genç yetişkin edebiyatının hızla                                                                                                                                          
filizlendiği söylenebilir. J. K. Rowling’in Harry Potter kitap-

cık sokaklarda araçlardan biri geriye doğru manevra yapıp
yol vermek zorunda kalıyor. Evlerin önünde ufacık çocuklar

I

var. Işıl ışıl gözleri ile gelip geçenleri izliyorlar. Sefalet her

larıyla canlanan ve S. Meyer’in Alacakaranlık serisinin keli		

yerde hissettiriyor kendini.

II

menin tam anlamıyla parlattığı kahramanlarla devam
				

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

III

A) Ünsüz düşmesi

eden süreç, özellikle S. Collins’in Açlık Oyunları’yla     
taçlandırdığı yoldan ilerliyor. Bu sürece yüksek bütçeli                                                                                                                                   

B) Ünlü düşmesi

IV

C) Ünlü türemesi

ve beyaz perdenin genç yıldızlarıyla renklenen uyarlama                               
filmlerin etkisi inanılmaz...
			

Kasabanın dar sokaklarında ağır ağır ilerliyoruz. Bazen

D) Ünsüz değişimi

V

E) Ünlü daralması

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) I

2.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Gökbilimciler, Şili’deki Atakama Çölü’nün yüksek kısımlaI			II
rında bulunan bir gözlemevinden evrendeki en eski ışığa
				
III
yeni bir bakış atmışlar. Araştırmacıların yaptığı gözlemler
ve bunların yanı sıra bir parça kozmik geometri, evrenin 40
			

IV

milyon yıllık bir yanılma payıyla 13,7 milyar yaşında olduğunu öne sürüyor. 139 araştırmacının iki makale hâlinde
yayımladığı bulgular, astrofizik camiasında süregelen bir
						

V

yazım yanlışı vardır?
C) III

çıkış noktaları aynıdır: İnsan yaşamından kesitler sunmak.
				

I

Yani her iki sanatın konusunu, insan ile çevresi oluşturur.
II

Günümüzde filmler için oluşturulan ifadelerin pek çoğu, 18.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir
B) II

Yapısal olarak romana daha yakın olan sinema ile romanın

		

tartışmaya yeni bir bakış açısı ekliyor.

A) I

5.

D) IV

E) V

				

III

yüzyılda gelişmiş olan roman üzerine yapılmıştır. Bu durumu,
				

IV

insanların olguların nasıl işlendiklerine ilişkin doğal merakları yaratmıştır. Tarkovsky’e göre bu son derece özgün ve
bağımsız iki sanat dalının ortak yönü, gerçekliğin sunduğu

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır?

malzemeyi yoğurmak ve yeniden düzenlemek konusunda

A) Bazı insanların altıncı hisleri gerçekten çok kuvvetli
olur.

sanatçıların sahip oldukları eşsiz özgürlüktür.

B) Çocuklar yavru kediyi balkonun kenarında yakalamış.

Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi tamlama

C) Bu basit hata, hepimizin gözünden nasıl kaçmıştı?
D) Durmadan saatine bakıp evin içinde bir sağa bir sola
gidiyordu.

			

V

değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Çorbayı içince yaşlı adamın yüzüne bir canlılık gelmişti.
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I. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın bilim ve teknoloji açısından gözler önüne serdiği tablo, daha önceki yüzyıllarda bilim ve toplum arasında kurulmuş olan bağlantının bütünüyle değiştiğini gösteriyor.
II. Gündelik hayatımızın bir parçası hâline gelen sosyal
medyada  X ışınlarından CERN deneylerine, radyo dalgalarından kuarklara, Ay’dan sonra Güneş sistemindeki
gezegenlere araç göndermeye, yapay zekâyla çalışan
sistemlere kadar sayısız başarı herkesin anlayabileceği
dilde haberler olarak paylaşımlarda yer alıyor.

TYT 2018
9.

Cümledeki sözcüklerin arasına yerli yersiz, sıfat yerleştirmenin edebiyat metninin bir özelliği olduğunu sanan “yazar
adayları” var. Bence yazmayla ilgili en temel yanlışlardan
biridir bu. Yakın anlamlı sıfatların işlevsiz olarak kullanıldığı cümleler, dikiş izlerini belli eden bir elbiseye benziyor.
Böyle olunca okur, bir bütün olarak kumaşı değil dikiş izlerini görüyor.

Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen bakış
açısıyla yazılmıştır?

A) I. cümledeki olgunun, sosyal medyadaki etkileri üzerinde durulmuştur.

A) Günler, kuvvetli bir rüzgârın sürüklediği beyaz bulut

B) I. cümlede ifade edilen konu örneklerle desteklenmiştir.

bunların sonunda muhakkak bir fırtına kopacağını se-

C) I. cümlede bahsedilen durumun gerçekleşme sebebi
açıklanmıştır.
D) I. cümlede belirtilen değişikliğin her alanda gerçekleşmediği örneklenmektedir.
E) I. cümlede değinilen durumun amacı ortaya konmuştur.

kümecikleri gibi birbiri ardına geçip gidiyordu ve biz
ziyorduk.
B) Sonbahar; yemişleri, bulutları, güneşi, maviliği ve yeşili
ile insana şiir, edebiyat, musiki ve mesut insanlarla dolu
bir dünya düşündürüyor.
C) Yağışlı, donuk ve karlı bir kış akşamının karanlığında
başlayan o derin yalnızlığım giderek artıyor; bu koyu
kimsesizliğim beni, aydınlık ve ışıklı bir sabaha uzanmaktan men ediyor.

7.

Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı
yapılmıştır?
A) Şerbetli tatlılar içinde en çok bülbülyuvasını severdi
babam.
B) Takım sandığından kargaburnunu alıp ustasına uzattı.

D) O haftayı ve ondan sonra geleni, sadece onu düşünerek geçirdim; belki rastlarım ümidiyle birkaç defa Boğaziçi’ne gittim, Emirgân’da, Kandilli’de ve şurada burada
dolaştım.
E) Çardaklardaki yapraklar, kırmızının en son hâline doğru ağır ağır, kızara kızara kırmızının renk oyunları içinde düşmeden evvel sallanıp durdular.

C) Tezgâhın üstündeki ayşekadın fasulyeler çok taze görünüyordu.
D) Büyükayı yıldız kümesi  kuzey yarım kürede yıl boyunca görülebilir.
E) Bu bölgede son yıllarda birçok devekuşu çiftliği kuruldu.
10. Bu genç yazar, son yıllarda adını edebiyat camiasında sıkça duyduğumuz kalemlerden biri. Yazarın romanları piya8.

11.000’den fazla bilim insanının imzasıyla yayımlanan (,)
I
iklim değişimi konusunda insanlığa uyarı niteliğinde olan bir

sada yok satıyor. Hâl böyle olunca ben de bu genç yazarı

makale yıla damgasını vuranlar arasındaydı (.) Makalenin ana
		
II
mesajı şuydu (:) “Eğer hayatlarımızda hızlı (,) köklü ve
III
IV
kalıcı değişiklikler yapmazsak yakın bir zamanda tarifsiz

Yazar, güzel bir konu seçmiş; kısa cümlelerle okuyucuyu

insani acılarla karşı karşıya kalacağız.” Bu yeni makalede

sinde başka yazarların sesi var; bunları daha önce okumuş

Thomas Newsome ve ekibi (,) enerji kullanımını, yüzey sı		
V
caklığını, orman kayıplarını ve tabii ki karbon salınımlarını

Bu sözleri söyleyen bir eleştirmenin sözünü ettiği ya-

kapsamlı bir şekilde inceledi.

hangisinin kullanımı yanlıştır?
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B) II

C) III

düşmeyen romanlarından birini alıp başladım okumaya.
etkilemeye, yaptığı uzun tasvirlerle okuyucunun hayal gücünü harekete geçirmeye çalışmış. Buraya kadar her şey
güzel ancak bir şey eksik yazarın anlatımında: Yazarın segibi bir duyguya kapıldığımı üzülerek belirtmem gerek.

zarın anlatımında bulduğu eksiklik aşağıdakilerden
hangisidir?

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden
A) I

okumaya karar verdim. Adını çok duyduğum ve ellerden

D) IV

A) Özlülük

             B) İçtenlik

             C) Özgünlük

D) Yoğunluk

E) Sürükleyicilik

E) V
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1.

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı

Çocuk, aklının doğal işleyişi sonucu her an ortaya çıkan tu-

yapılmıştır?

haf sorulardan birine yanıt bulma amacıyla gerçekleştirdiği

A) Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı alanda
birbirinden güzel etkinliklere şahit olmuştuk.

her samimi girişim sayesinde, o amacın sonucuyla kıyaslanamayacak oranda kalıcı kazanımlar edinir.

B) Halı Dokuyan Kızlar tablosunun da aralarında bulunduğu birçok eser açık artırma ile satılacakmış.

Bu cümlede çocuklarla ilgili olarak asıl anlatılmak iste-

C) İki futbolcunun antrenman sırasında çarpıştığını ve futbolculardan birinin maça çıkamayacağını öğrendik.

nen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuhaf sorular sorma davranışlarının çocuklarda istem-

D) Genellikle bayram arifelerinde annem ve babamla birlikte aile mezarlığına gider, dualar ederdik.

siz biçimde gerçekleştiği

E) Otobüsteki otuz beş yolcu, seyehatleri sırasında hiçbir

B) Merak ettikleri konunun iç yüzünü öğrendikleri sürece

sorunla karşılaşmadıklarını söylemişlerdi.

bilgi birikimlerinin arttığı
C) Kendi hâllerine bırakıldıklarında tuhaf sorular sorma
alışkanlıklarının sona erdiği
D) Cevabını samimi biçimde merak ettikleri soruların yetiş-

5.

kinlerce cevaplandırılması gerektiği
E) Sorularına cevap arayışlarının gelişimleri üzerinde cevaplardan daha etkili olduğu

2.

Yazının insanın zihninin şekillenmesinde oluşturduğu büyük kırılmayı anlamak için en iyi yol ( ) yazının olmadığı bir
hâli hayal etmekten geçer ( ) Ne yazık ki bu hâli eksiksiz biçimde hayal etmek imkânsızdır ve bu durum sözlü kültürün
en belirgin niteliğini ele verir ( ) ( ) Sözlü kültürde dil kayıt

lık verici doğrusu.

altına alınamaz ( ) ( )

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama

hangisi söylenemez?

işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Sayıp dökmeler bulunmaktadır.

A) (;) (,) (;) (-) (.) (-)

B) Kişisel düşünceler içermektedir.

B) (,) (.) (.) (“) (…) (“)

C) Tartışmacı anlatım ağır basmaktadır.

C) (,) (.) (:) (“) (.) (“)

D) Kanıksayıcı ifadeler vardır.

D) (;) (.) (.) (-) (.) (-)

E) Varsayıma yer verilmiştir.

E) (,) (;) (:) (“) (.) (“)
6.
3.

Üreten kişinin yalnızca estetik kaygılara odaklanması bu
ülkede kocaman bir lüks! Sansür, kaynak yetersizliği, sinemacılar arasında ihtiyaç duyulan dayanışmanın olmayışı, sinemada eleştirinin ölümü… Her şey üretimi etkiliyor.
Naçizane, en temel sorun hayal gücü. Hayal kurmaktan
vazgeçtik sanki. Öykü ve dünya kurarken yeterince cesur
olamıyoruz. Yeniyi ya da ayrıksıyı aramaktan korkuyoruz.
Biçim denemelerine açık değiliz. Şu çağda, yıl olmuş kaç,
hâlâ taşradaki orta yaş erkeğin varoluş tasalarını kaydeden
onlarca film yapılıyor bu ülkede. Dünya dil arayışında alıp
başını gitmişken bu kadar zengin bir coğrafyada on yıldır
aynı ezber alanlarda sıkışıp kalmayı benimsemek, şaşkın-

(I) Servetifünuncular, batı edebiyatını kavramışlardı çünkü
içlerinde Fransız okullarında yetişenler vardı. (II) Ne var ki
kendi edebiyatımızdan kopmuşlardı. (III) Hatta Tanzimat
Dönemi yazarlarının sadeleştirerek halka yaklaştırmak istedikleri dilden de bütünüyle uzaklaşmışlardı. (IV) Arapça
ve Farsça tamlamalarla yapma bir dil kullanarak okuyucuyla da iletişim kuramamışlardı. (V) Bunun içindir ki Ahmet
Mithat tarafından “dekadanlık”la suçlanmışlardı.

Bilim insanları, beyin dokusunda daha önce bilinmeyen bir
nöral iletişim biçimi tanımladılar. Bu nöral iletişim, beyin dokusunun bir bölümündeki nöronlardan başka bir bölümdeki
nöronlara arada herhangi bir bağlantı olmadan sağlanabilmekte. Keşif, bu nöronların birbiri ile sinaps ve aksonlar ya
da geçit bağlantıları gibi bilinen bilgi aktarımı mekanizmalarından farklı bir şekilde iletişim kurdukları konusunda yeni
radikal görüşler gündeme getiriyor.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A) Ünlü değişimi

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ya-

B) Ünlü düşmesi

zım yanlışı yapılmıştır?

C) n-m değişimi

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Ünlü daralması
E) Ünlü türemesi
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Spor yapmanın beden ve ruh sağlığımızı olumlu etkilediği-

9.

Normal şartlar altında, derimizin en üst katmanı olan epi-

ni biliyoruz. Sonuçları Cell Biology dergisinde yayımlanan

dermisteki kuru ve görece sert ölü hücreler, yaklaşık bir ay-

araştırmada ise bilim insanları spor yapmanın yeni öğreni-

lık süreçte alttan gelen daha yeni hücrelerin etkisiyle ciltten

len bir bilginin hatırlanmasını kolaylaştırdığını buldu. Ancak

uzaklaştırılır. Olağan süreçte dökülen bu parçalar gözle gö-

zamanlama çok önemli, tam dört saat sonra spor yapmak

rülemeyecek kadar küçüktür. Ancak mantar artıkları yüzün-

yeni öğrenilen bilginin uzun süreli belleğe kaydedilmesine

den savunma mekanizması devreye girdiğinde bu döngü

yardımcı oluyor.

hızlanarak bir haftaya kadar düşebilir.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

nemez?

A) Sayı sıfatı

A) Kurallı birleşik sıfat vardır.

B) İlgeç

B) Ortak tamlananlı isim tamlaması vardır.

C) Üstünlük zarfı

C) Birleşik fiile yer verilmiştir.

D) İşaret adılı

D) Durum zarfı kullanılmıştır.

E) Bağlaç

E) Bağ-fiile yer verilmiştir.

10. (I) Refah seviyesi yüksek toplumlarda bireylerin toplumsal
hayata katkısı, aynı şartları taşımayan diğer toplumlara
göre daha fazla. (II) Bedensel ve zihinsel engellilik durumlarının da dâhil olduğu her türlü bireysel farklılığın toplum
tarafından kabullenilip anlaşılması, kuşkusuz huzurlu bir
toplumsal hayatın kurulabilmesinin en kritik ön şartlarından
biri. (III) Tüm dünyada gerek devlet kurumları gerekse sivil
toplum organları tarafından bu tür farklılıklara ilişkin farkındalıkları artırmayı amaçlayan faaliyetler giderek artıyor
8.

Sanat (I) insanla birlikte var olmuş belki de din kadar eski
bir olgudur. Yazının bile bilinmediği çağlarda insanoğlu
(II) çizgiler (III) şekiller ve renkler vasıtasıyla kendini anlatma yolunu bulmuştur. Başlangıçtan beri toplum adı verilen
organizasyon içinde gelişen sanat (IV) kimi zaman yükselen değer olmuş kimi zaman da toplumlar için önemini
yitirse de farklı gelişme boyutlarına erişen (V) insan yaratıcılığının en önemli katmanını oluşturmuştur.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine her-
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B) II

C) III

D) IV

tarafından 2008’de kabul edilen 2 Nisan Dünya Otizm
Farkındalık Günü. (V) Tüm dünyada çok sayıda insanı
etkileyen otizm konusundaki farkındalığın artması, hem
toplumun bu bireylerin özelliklerini tanıyarak onları daha
iyi anlamasına yardımcı olmada hem de daha çok insanın
bu nöro gelişimsel bozukluk yelpazesi konusunda bilinçli
davranarak teşhis ve tedavi imkânlarından vakitlice yararlanmasının sağlanmasında faydalı olacaktır.

hangi bir noktalama işareti getirilemez?
A) I

ve çeşitleniyor. (IV) Bunlardan biri de Birleşmiş Milletler

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

E) V

A) I

B) II

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) III

D) IV

E) V
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1.

Ebeveynlerin arkadaşlıkta huy kapma eğilimine ---- için sıklıkla kullandığı “Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözü,
bilimin doğasının temel kavramlarından gözlem yapmaya
güzel bir örnek teşkil ediyor. Atalarımızın olgunlaşma sürecinin biyokimyasal yolları henüz ---- önce gözlemleri sonucu ifade ettikleri bu söz, gerçekliği küçük bir eksikle de olsa
yakalıyor: Meyveler birbirlerine “bakmak” yerine birbirlerini

TYT 2018
4.

I. Yazar, eserlerinde gelenekle arasına bir mesafe koymaktansa bu birikime, yaşadığı döneme özgü bir pencereden bakmayı tercih ediyor.
II. Yazarın hiçbir edebiyat geleneğine bağlanmayışı, onu
çağdaşı yazarlardan ayıran önemli bir özellik olarak ön

“koklayarak” olgunluklarını paylaşıyor.

plana çıkıyor.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-

III. Yazar, bu kitabıyla kendinden önce üretilen eserleri

den hangisi getirilmelidir?

2.

okumanın bir özgünlük sorununa yol açmayacağını herkese kanıtlıyor.

A)

değinmek - denenmeden

B)

vurgu yapmak - keşfedilmeden

C)

tepki vermek - ispatlanmadan

D)

dikkat çekmek - aşılmadan

V. Yazarın kendi olma sorununu tartıştığı bu kitapta, yü-

E)

işaret etmek - başlamadan

zünün düne değil yarına dönük olduğu açık bir biçimde

IV. Yazar, tarihin kendisine aktardığı seslere kulak tıkamıyor ancak onları kendi döneminin gerçekliğinin süzgecinden geçiriyor.

gözlemlenebiliyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri an-

Kuşak, diğer bir deyişle nesil veya jenerasyon kelimeleri
biyolojik ve sosyolojik (toplumsal) açıdan tanımlanabiliyor.   
(I) Biyolojik olarak ebeveynlerin doğum tarihi ile çocuklarının doğum tarihleri arasındaki süre “kuşak” olarak ifade ediliyor. (II) Bu nedenle ortak bir kuşak tanımı yapabilmek için
kuşak ifadesinin sosyolojik tanımını da dikkate almak gerekiyor. (III) Sosyolojik açıdan kuşak; belirli bir zaman aralığı içinde doğmuş, benzer tarihî ve sosyal olaylara tanıklık
etmiş, belirli olay ve olgulara yönelik ortak bir fikir, dünya
görüşü ve deneyime sahip bir grup insanı ifade ediyor.
(IV) Bilim insanları farklı görüşlere sahip olsa da genel olarak

lamca birbirine en yakındır?
A) I ve III

             B) I ve IV

             C) II ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

her 15 yıl sosyolojik bir kuşak dönemi olarak tanımlanıyor. (V)
Bu

parçada

numaralanmış

yerlerin

hangisine

“Günümüzde ortalama çocuk sahibi olma yaşı geçmişteki
ile aynı değil.” cümlesi getirilebilir?
A) I

3.

B) II

C) III

D) IV

E) V

(I) Göllerdeki renk değişikliği; suyun içinde yaşayan alglerden (su yosunu), gölün üzerinde bulunduğu kayalardan ya
da bazı canlıların ölümü sonucu açığa çıkan kimyasallardan kaynaklanabilir. (II) Suda bulunan alglerin sayısı bazı
dönemlerde çok fazla artış gösterince alglerin rengi, tüm
ortamı kaplayabilir. (III) Alg patlaması olarak da bilinen bu
durum; çok farklı renklerde, şekillerde ve büyüklüklerde ortaya çıkabilir. (IV) Algler, özellikle sıcaklığın ve tuzluluğun
arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli betakaroten adlı bir
madde üretir. (V) Bu madde, algleri yaz aylarında yüksek
enerjili güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.
Bu parçadaki numaralanmış cümleler, ögelerinin sayısı
bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

5.

Köklü ve zengin bir kültür birikimine sahip olan Türkler için
beslenme ve yeme-içme kültürü uzun süreçlere dayanmaktadır. Bugüne dek ilk yazılı eserlerimiz başta olmak üzere
edebî, kültürel, tarihî, ilmî pek çok eserde bu konu ele alınmış ve hakkında müstakil eserler yazılmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)

Belgisiz zamir

B)

Sıra sayı sıfatı

C)

Edat

D)

Belirtisiz isim tamlaması

E)

İşaret sıfatı
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6.

Bir şey, herhangi bir şey, öyle an olur zihnimi, yüreğimi tit-

8.

retir; sarsar. İşte öykü oradadır. Bu, hissettiğinizdir. Bunun

Her felaket dilimize yeni kelimeler katıyor. Felaketlerin
		
I
veya felaket korkularının insan zihninde beklenmedik bir

okura da hissettirilmesi gerekir. Öykü bazen malzemesiyle

		
II
uyanıklığa ve dikkat yoğunluğuna sebep olduğu söylene							
III
bilir. Zihnin bütün hücreleriyle kendini korumak için açık

gelir, size sadece yazmak düşer. Bazen çıplak yahut yarı
çıplak gelir, siz giydirirsiniz fakat malzemeyi doğru seçtiğinizde bile hissettiğinizin hissettirilemediğini görüp sil baştan yaptığınız olur. Öykü soyuttan somuta dönüşecektir

olduğu bu zamanlarda yeni kavramlar doğuyor, günlük dile

atölye çalışmasıyla, dönüşümü uzar mı uzar. Böylesini gün

				
yeni kelimeler katılıyor.

yüzüne hemen çıkarmam. Bekletirim, zaman zaman döner
okurum. Silerim, değiştiririm, bıraktığımı tekrar alırım falan.

IV

V

Oynarım. Sanki ben bir ustayım, öykü de örsümde kundu-

Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden

ra.

hangisi yanlıştır?

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık ola-

A) I. sözcük iyelik eki almıştır.

rak söylenmiş olabilir?

B) II. sözcük hem tamlanan hem tamlayan eki almıştır.

A) Sizce öykü nereden beslenir?

C) III. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.

B) Öykü yazmak sizin için ne ifade ediyor?

D) IV. sözcük yalnızca çekim eki almıştır.

C) Öykü yazarken en çok nelere dikkat edilmelidir?

E) V. sözcük fiilden fiil yapım eki almıştır.

D) Öykünün oluşma süreci sizde nasıl gelişir?
E) Sizce öykünün ana malzemesi nedir?

9.

(I) Anlamla ilgili araştırmalar, sadece filolojinin konusu olmayıp disiplinler arası bir niteliğe sahiptir. (II) Bunun temel
sebebi, insanın içerisinde yaşadığı dünyayı anlamlandırma
ihtiyacıdır. (III) Nitekim birçok dil bilimi araştırmacısı; dili,
dünyayı anlamlandırma aracı olarak nitelendirir. (IV) Dilde
yer alan zengin, çok boyutlu anlam akışı; durağan değil,
devinimli ve gelişime açık bir süreçtir. (V) Dil; söz ve sözcükler, hatta cümleler ve metinler okuyan kişiye, okunan
zaman ve mekâna bağlı olarak değişim gösterir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtili nesne bulunmaktadır?
A) I

7.

C) III

D) IV

E) V

(I) İnsanın yaratılışı, yaşamı anlama ve anlamlandırma serüveni, hepimiz için hâlâ sırlarla doludur. (II) Bu sırrı çözebilmek adına filozoflar, düşünürler ve bilginler akıl yürütmüşler; öğretiler ortaya koymuşlardır. (III) Elbette yapılan
bu çalışmalarla yaratılışı ve yaşamı anlayıp anlamlandırma
yolunda birtakım gizemlere de ipucu miktarınca yaklaşılmıştır. (IV) Ne var ki bu albenili gizlilik, hâlen birçok insanın
ilgisini çekmekte ve üzerinde düşünmeye yönlendirmektedir. (V) İnsanın merak konusu olan ilk özelliği, doğal olarak
fiziksel özellikleri olmuştur.

latım bozukluğu vardır?
A) I

B) II

C) III

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işaretinin
(^) kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bazı akşamlar giriştiğimiz edebî tartışmalar saatlerce
sürerdi.
B) Sizin felsefî görüşlerinizden istifade etmeyi hepimiz çok
isteriz.
C) Bu satışı resmîleştirmek için notere gitmemiz gerekiyormuş.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde an-
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B) II

D) IV

E) V

D) İçinde yaşadığımız gezegene en büyük zararı âdemoğlu veriyor.
E) Fırtınada kaybolan dağcılardan hâlâ bir haber alamadık.
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1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili deyimin

3.

anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A)

Ağız kalabalığına getirip söylediği onca yalanın üstünü
örtmeye çalışıyordu. (ilgisiz sözler söyleyerek asıl konudan uzaklaştırmak)

B)

Gazetecilerden biri röportaj sırasında sorduğu sorularla
futbolcunun bam teline basmıştı. (birinin çok kızacağı
şeyi yapmak veya sözü söylemek)

C)

Elinde tespihi, gözünde güneş gözlüğü, omzunda ce-

gerçekleştiriyor.

keti; çalım satıp dolaşıyordu kasabada. (çevresine kor-

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin yüklemleriyle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

ku salmak)
D)

Hikmet Efendi iyiden iyiye gemi azıya almıştı, koca ko-

A) I. cümlenin yüklemi edilgen çatılıdır.

naktaki işlerin hepsini biz yapıyorduk. (söz dinlemez
E)

(I) Günümüz toplumlarında neredeyse hayatın her alanında çok çeşitli kimyasallar kullanılıyor. (II) Daha geniş çerçeveden bakıldığında sayısız faydaları olan pek çok kimyasal
malzemenin zararlarını da görebiliyoruz. (III) Örnek vermek
gerekirse önceden zararlı böceklere karşı kullanılan bazı
böcek ilaçlarının yabani arıların nüfusunu azalttığı günümüzde biliniyor. (IV) Bu nedenle aynı amaca hizmet edecek yeni ve güvenli kimyasal maddelerin bulunması, yeni
geliştirilen ürünlerde de bunların kullanılması gerekiyor.               
(V) Üreticiler, küreselleşme nedeniyle günümüzdeki kimyasal madde üretiminin büyük çoğunluğunu Asya kıtasında

olmak)

B) II. cümlenin yüklemi etken çatılı geçişli bir fiildir.

Yakıtımız henüz bitmedi ama bu benzinle oraya yeti-

C) III. cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir.

şemeyeceğimize kalıbımı basarım. (bir şeyi güvenle

D) IV. cümlenin yüklemi etken çatılı geçişsiz bir fiildir.

doğrulamak)

E) V. cümlenin yüklemi ettirgen fiildir.

4.

Aşağıdakilerin hangisinde satır sonunda kelimelerin
bölünmesi ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) ……………..…………………………………............başöğretmen
B) .............................................................................1981
’de
C) ………………………………………………………sürpriz
D) ……………………………….……….....……….Ankara’
ya
E) ...…...……………………….…..............................ilkokul

TYT 2018
2.

Sosyalleşme süreci; gittikçe yoğunlaşan kontrol, yön verme
			
I
ve biçimlendirme etkisiyle doğal bir varlık olan insanı; uy					
II
gar, kanunlara saygılı, diğer insanların hak ve sorumluluk			
III
larını hesaba katan, kendinden emin, sakin, mutlu, mesleki
				
IV
yeterliğe sahip bireyler hâline getirir.
V
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki
almamıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

5.

Akıllı telefonların yatay veya dikey tutuşa göre ekranı otomatik döndürme özelliği, birçok uygulamayı daha kolay kullanmayı sağlıyor.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Özne - nesne - yüklem
B) Nesne - özne - zarf tümleci - nesne - yüklem
C) Özne - zarf tümleci - nesne - zarf tümleci - yüklem
D) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem
E) Nesne - zarf tümleci - özne - yüklem
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6.

(I) Su, milletlerin hayatında derin izler bırakan sözlü ve ya-

9.

zılı anlatılarda kendine hep yer bulmuştur. (II) Türk edebi-

Şu bakır zirvelerin ardından
Bir süvârî geliyor kan rengi.

yatında da İslamiyet’ten önceki sözlü ve yazılı ürünlerden
bu yana su, çeşitli kavramları simgeleyecek şekilde sıkça

Başlıyor şimdi melûl akşamda

tercih edilmiştir. (III) Kimi anlatılarda suyun kutsallaştırıldığı

Son ışıklarla bulutlar cengi.

da olmuştur hatta. (IV) Türk ve dünya edebiyatında önemli

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-

bir yere sahip olan Cengiz Aytmatov, bu imge üzerine yo-

nemez?

ğunlaşmış; kimi zaman anlatılarının merkezine bu kavramı
oturtmuştur. (V) Aytmatov’da su, çoğu zaman yaşama se-

A) Ulama yapılabilecek üç yer vardır.

vinci ve hayata bağlılıktır.

B) Ünlü daralması görülen tek sözcük vardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak

C) Ünlü harf ile ünsüz harf arasında kaynaştırma ünsüzü

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

vardır.

A) I. cümle kurallı bir fiil cümlesidir.

D) İki sözcükte ünsüz değişimi görülmektedir.

B) II. cümle birleşik yapılı bir fiil cümlesidir.

E) Ünsüz benzeşmesine örnek yoktur.

C) III. cümle devrik bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümle bağımlı sıralı bir cümledir.
E) V. cümle birleşik yapılı bir isim cümlesidir.
		

7.

(I) Öykülerim, hikâyenin belirgin olduğu, okurun duygularına hitap eden betimlemeci öykülerdense farklı teknikler
görmek, değişik anlatım yöntemleri tecrübe etmek isteyen
okurun daha çok ilgisini çekecektir. (II) Birde işin teknik ve
estetik kısmını önemsememe, gözden kaçırma söz konusu
olabilir. (III) Okurların birçoğu doğrusal akan bir olay örgüsünü takip etmeye alışkın. (IV) Bu açıdan okurun hikâyeyi
ön planda tutarak, tekniği ve anlatım yöntemini arka plana
ittiği de söylenebilir. (V) Bu alışkanlıkları sarsmak ve okuma pratiğiyle ilgili farkındalık yaratmak hoşuma gidiyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

10.

I. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak,
kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.
II. – Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?
   Ziraatçı sayar:
– Yulaf, pancar, zerzevat, tütün…
III. İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam’a yaklaşır.) Ne oluyor
beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın…
IV. Yeni bir “barış taarruzu” başladı.
Numaralanmış cümlelerdeki noktalama işaretlerinin
kullanımı ile aşağıda verilen açıklamalar eşleştirildiğin-

8.

Küçük kızın mercan yeşili gözlerinin ara sıra çok uzaklara
daldığına konaktaki herkes şahit olmuştu.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır.
B) Cümle içerisinde özel olarak vurgulanmak istenen sözleri belirtmek için kullanılır.

A) İkileme zarf göreviyle kullanılmıştır.

C) Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin

B) Belirtisiz isim tamlaması bir ismin sıfatı olmuştur.
C) İsmin dışında bir sözcük, sıfat tarafından belirtilmiştir.
D) Hikâye birleşik zamanı ile çekimlenmiş birleşik fiil vardır.
E) Sıfatın derecesini artıran miktar zarfına yer verilmiştir.
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de hangi açıklama dışta kalır?

sonuna konur.
D) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
E) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi
belirtmek için konur.
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1.

(I) Deyimler özel nitelikleri bakımından çeşitli gruplara ayrı-

3.

lır. (II) Deyimlerin geneli, kavramları mecaz yoluyla anlatım

şuz.

güzelliği ve özgünlüğü içinde belirten kalıplaşmış sözlerdir.

II. Lider ruhlu insanlar, böyle zor zamanlarda kendini gös-

(III) Bir de genelin aksine temsilî ve mecazi anlam taşıma-

terir.

yan deyimlerimiz vardır. (IV) Bazı deyimlerin iki yargılı ve

III. Başarı grafiğimiz her geçen gün daha da yükseliyordu.

uyaklı olması dikkat çeker. (V) Kimi deyimler öykücük ya

IV. Sana bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları mutlaka ya-

da konuşma biçiminde oluşur. (VI) Kimi deyimler; âdetleri,

pacağım.

inanışları, gelenekleri bildirir.

V. Planın kusursuz işledi diyelim, sonrasında ne yapmayı

Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara

düşünüyorsun?

aşağıdaki deyimlerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A)

II. cümle: Çoğu gitti azı kaldı.

B)

III. cümle: Yükte hafif, pahada ağır.

A) I. cümlede kaynaştırma ünsüzüne yer verilmemiştir.

C)

IV. cümle: Doluya koydum almadı, boşa koydum dol-

B) II. cümlede ünlü aşınması görülen sözcük vardır.

madı.

C) III. cümlede birden fazla ses olayı gerçekleşmiştir.

V. cümle: Deveye sormuşlar: “İnişi mi seversin, yokuşu

D) IV. cümlede hâl eki alan bir sözcükte ünlü değişmesi

D)

mu?” “Düz başına mı yıkıldı?” demiş.
E)

olmuştur.

VI. cümle: Büyük sözüme tövbe!

E) V. cümlede ünlü daralmasına uğramış sözcük vardır.

4.
2.

I. Hepimiz onca zaman bir hayalin peşi sıra koşup durmu-

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanıl-

(I) Üniversiteli gençlerin alternatif enerjili elektrikli araçlarını
yarıştırdıkları (bu yıl on altıncısı düzenlenen) EC Elektrikli

mamıştır?

Araç Yarışları, 1-6 Eylül 2020 tarihleri arasında Körfez

A) Derin denizlerde petrol veya doğal gaz arama süreci,

itibaren ise yarışların İstanbul Park Formula 1 Pisti’nde ger-

doğanın bizler için üretip sakladıklarını ortaya çıkarmak
adına doğaya karşı yapılan bir meydan okumadır aslında.

çekleştirilmesi hedefleniyor. (III) Bu yarışlar ile alternatif ve
temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını
yaygınlaştırmak, alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde

B) Bu denli karmaşık çalışmaları yapabilen özel sismik
arama firmalarının sayısı bir elin parmaklarını geçmez.
C) Sismik veriden yola çıkarak, bugünkü tecrübelerimizle,
hidrokarbon içerme olasılığı bulunan jeolojik yapıları
tanımlayabiliriz.
D) Ultra derin deniz sondaj gemisi sınıfındaki Fatih, 3000
m derinlikteki sularda yaklaşık 12.000 m derinliğe kadar
sondaj yapabiliyor.
E) Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak faaliyet gösterebiliyor.

Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. (II) Önümüzdeki seneden

kullanımı konusunda halkın ilgisini çekmek ve farkındalık
oluşturmak gibi amaçlar da gözetiliyor. (IV) Öğrenciler,
araçlarını istenilen teknik kriterler doğrultusunda, bir yıl
boyunca disiplinler arası bir takım çalışması neticesinde
tasarlıyor. (V) Araç için gerekli birçok parçayı kendileri üretiyor veya dışardan temin ediyorlar, sonrasında da aracın
montajını yaparak test sürüşlerini gerçekleştiriyorlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I

B) II
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E) V
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5.

Su ısıtıldığında taneciklerinin kinetik enerjisi arttığından

8.

molekülleri bir arada tutan hidrojen bağının oluşum oranı

I. Sanat anlayışını öykünme üzerine kuran bir yazarın orijinal yapıtlara imza atmasını beklemek yersizdir.   

azalır. Bu yüzden sıcak su, tanecikleri daha bağımsız ha-

II. Yaşadığı çağın sorunlarına kulak tıkayarak başarıya

reket edebilen akışkan bir sıvıya dönüşür. Sıcaklıkla bir-

ulaşmış bir sanatçı dünyanın hiçbir coğrafyasında var

likte akışkanlıkta meydana gelen değişim, buzdolabından

olmamıştır.

çıkarılan balın bir süre sonra daha kolay akmasına benze-

III. Yüzünü bugüne değil yarına dönen bir yazarın eserle-

tilebilir. Ancak sudaki akışkanlığın değişimi gözle ayırt edi-

rinde kendine özgü bir söyleyişe ulaştığını görebilirsiniz.

lebilecek ölçüde değildir. Sıcak su kütlesi akarken soğuk

IV. Tüm orijinal eserlerin zamanın rüzgârını arkalarına ala-

suya kıyasla daha küçük kümeler hâlinde yüzeye çarptığı

rak yelkenlerini dolduran yazarlarca kaleme alındığını

için çıkan sesler arasındaki farkı algılayabiliriz.

görebilirsiniz.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi

V. Başkalarının bileği taşıyla kalemini keskinleştiren sanat-

söylenemez?

çı, özgünlüğün sınırlarına hiçbir zaman yaklaşamaz.

A) Niteleyici ifadelere yer verilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri an-

B) Terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

lamca birbirine en yakındır?

C) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.

A) I ve III

D) Örneklemelerden yararlanılmıştır.
E) Öğretici anlatımdan yararlanılmıştır.

6.

(I) Amerika kıtasının hem güney hem de kuzeyinde, çok geniş bir alanda yayılım gösteren vahşi bir kedi yaşar: Puma.
(II) Dağ aslanı olarak da bilinen pumalar Kanada’nın kuzeyinden Patagonya’nın en güneyine kadar olan bölgede, ormanlar, çayırlıklar, çöller ve bataklıklar gibi çok farklı habitatlarda yaşar. (III) 4500 metre gibi çok yüksek rakımlı yerlerde
de bulunabilirler. (IV) Erkekler 180-240 cm, dişiler yaklaşık
150-210 cm uzunluğunda olur. (V) Pumaların sarımsı kahverengi, gümüş gri ve kırmızımsı kahverengi arasında değişen renkte kürkleri vardır.
Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcükler türleri
bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

9.

             B) I ve V

             C) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V

Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu, ürünlerin birbirine
benzediği ve onlara ilişkin tüm bilginin anında tüm tüketiciler tarafından erişilebilir durumda olduğu e-ticaret seçenekleri, artık hemen hemen herkesin kullandığı sıradan bir
alışveriş yöntemi hâline geldi.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı yüklem
B) Yer tamlayıcısı - özne - zarf tümleci - yüklem
C) Özne - zarf tümleci - yüklem
D) Özne - yüklem
E) Yer tamlayıcısı  - özne - zarf tümleci - belirtili nesne yüklem

YGS 2017
7.

Yazma sadece Orta Doğu’nun Mısır ve Mezopotamya gibi
				
I
oldukça büyük uygarlıklarına özgü bir eylem olagelmişken
II				
III
Homeros denen dev; MÖ IX. veya VIII. yüzyıl içinde, tarihin
derinliklerinden gelen tüm destanlardan, efsanelerden ve

kısa sürede ve en az zararla atlatılabilmesi hepimizin ortak
dileği.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-

masallardan aldıklarını bir senteze kavuşturdu ve bize daha

nemez?

önce hiç kimsenin kapılarını aralamadığı sıradışı insanlık

A) Türemiş bir sıfat türemiş bir ismi nitelemiştir.

IV 			
serüvenleri anlattı.

V

B) İyelik eki almış edilgen bir fiilimsi kullanılmıştır.

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı
yanlıştır?
A) I
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10. Hem ülkemiz hem de diğer ülkeler için bu zor günlerin en

B) II

C) III

D) IV

E) V

C) Tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlaması vardır.
D) İsimleri bağlama göreviyle kullanılmış tekrarlı bağlaç vardır.
E) Birleşik yapılı bir isim cümlesidir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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1.
Ey insan! Etrafında yarattığın düşmanlar seni kendi kusurlarının,

eksikliklerinin

farkına

varmaktan

3.

(I) Yirminci yüzyılda bilimsel alanda pek çok ilerleme kaydedilmiş ve gelişmeler yaşanmıştır. (II) Bütün bu olgular-

alıkoyar.

dan başka I. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkım ve felaketler

Başkalarını cezalandırdığın, aşağıladığın hatta yok ettiğin

insanın hayata karşı iyimserliğini, inancını temelden sars-

sürece dikkatini kendi içine yöneltemezsin. Böylece ken-

mıştır. (III) Bilimsel alanda meydana gelen değişimlerin

dinle yüzleşme ihtiyacı da hissetmezsin. Yarattığın düş-

yanı sıra insanın kavrayamadığı karmaşıklıkta yeni tekno-

manlar çaresizliklerinin yerini alır, onlar sayesinde zayıflık-

lojik ürünlerin ortaya çıkması, insanoğlunun kendi ürettiği

larının üstünü örtersin. Şunu aklından çıkarma: “Sandığın

bu ürünler karşısında yabancılaşmasına, kendisini zayıf ve

gibi başkalarının günahları, seni aziz yapmaz!”

değersiz hissetmesine neden olmuştur. (IV) Modernist roman; bu yeni olgu ve gelişmelere koşut olarak parçalanmış

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula-

gerçeklik karşısında kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına

şılabilir?

çekilen, yabancılaşan, toplumla çatışan, karamsar, bunalımlı, zayıf bireyi konu edinmiştir. (V) Bu roman anlayışında

A) Bireyin dışarıya ve başkalarına yansıttığı öfke ve nef-

kronolojik zamanda geriye dönüşler yapılmış, geleneksel

ret, zamanla kendi zaaflarından arınmasına neden olur.

anlatım ve yapıdan uzaklaşılmış, olay örgüsü ve mekân

B) Bireyin yaşadığı toplumdaki öteki bireylerin hatalarına

önemini kaybetmiştir.

karşı geliştirdiği tavır, kendi benliğiyle kurduğu bağı
güçlendirir.

Bu parçadaki anlam akışının sağlanması için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?

C) Ötekileştiren ve ötekini düşman gibi gören birey, kendini eleştirme ve yargılama ihtiyacını hissetmeyerek

A) I ve II

kendini yüceltir.
D) Bireyin çevresindeki insanları tehdit olarak algılaması-

             B) I ve IV

             C) II ve III

D) III ve IV

E) III ve V

nın temelinde toplumdan yalıtılmış bir hayat sürmesi
yatar.
E) Kendilerine ve başkalarına yönelttikleri eleştirel sese
kulak vermeyi başarabilenler hatasız ve dengeli bir ya-

4.

(I) Nihayet uçağımız kalkmış, yolculuğumuz başlamıştı.
(II) Vakit gece yarısına doğru ilerlerken ben heyecandan

şam sürerler.

uyuyamamıştım. (III) Film izlemeye çalışıyordum. (IV) Nesrinle sohbet ediyorduk, o da benim gibi yeni yerler görecek
olmanın heyecanı içindeydi. (V) Büyülü Hindistan bize kapılarını açmıştı.
Bu parçadaki numaralanmış cümleler yapıları bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) I

2.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Yeni bir araştırmada hava kirliliğinin sağlık üzerindeki
olumsuz etkilerinin sadece uzun vadede değil kısa
I

II

sürelerde de kendini gösterebildiğine işaret eden bulgular
III
elde edildi. Görünüşe göre, hava kirliliğinin bir parçası olan
küçük sıvı ve katı parçacıklar akciğerlerden kan dolaşımına
IV
geçip insanların hastanede yatmasını gerektirecek kadar
ciddi hastalıklara yol açabiliyor.
		

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum, “gözden geçirmek” deyimiyle uyuşmamaktadır?
A) Bana gönderdiğin belgelerin hepsini, dün akşam tek
tek okudum.
B) Aracın motorunu inceledim ama arızanın kaynağını
tespit edemedim.
C) Yapılan hatayı düzeltebilmek için banka hesap hare-

V

ketlerine tek tek baktım.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri
gövdeden türemiştir?
A) I ve II

5.

             B) I ve IV

             C) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V

D) Görüşme yapılan numaraları tarayarak bir delile ulaşmaya çalıştım.
E) Sağlıklı bir sonuca ulaşmak istiyorsak daha kapsamlı
bir çalışma yapmalıyız.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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6.

Kültür; bir milletin tarih boyunca ürettiği sözlü, yazılı, maddi
ve manevi değerleridir.

Sevdiğiniz insanlarla buluşup sohbet ettiğiniz mekânlar gibi
davranan sanat ve edebiyat dergileri (I) hem sevdiğiniz ya-

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7.

9.

zarlara hem size ev sahipliği yapar. Bazen alır çok uzaklara götürür (II) bazen silkeler kendinize getirir sizi. Ufuk
açan, düşüncelere salan (III) yazarların peşinde dünyayı
dolaştıran kültür ve sanat dergileri (IV) ikram olarak çay ve

A)

Tüm sözcükler yalın hâldedir.

B)

Özne ve yüklemden oluşmaktadır.

C)

Gövdeden türemiş sözcükler bulunmaktadır.

D)

Ek fiile yer verilmiştir.

E)

Kökteş köklü sözcük vardır.

kahveden ziyade umutlar (V) hayaller ve huzur sunar.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Küresel ısınmanın ileriye dönük olumsuz etkilerine karşı
çözüm, önemli bir ölçüde dünya devletlerinin ve devletler
arası kurumların neler yapacağına bağlı olsa da bugün artık iklim krizinin çözümünde bireysel davranışların da ne
kadar önemli bir rol oynayabileceği biliniyor.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bağlaçlara yer verilmiştir.
B) Zincirleme isim tamlaması vardır.
C) Soru zamiri kullanılmıştır.
D) Yer-yön zarfına yer verilmiştir.
E) Birden fazla edat kullanılmıştır.

8.

Yazın dünyamızın en önemli şahsiyetleri; erken dönem
denemelerini, ilk şiirlerini, gelecek vadeden makalelerini
zamanlarının meşhur mecmualarına göndererek edebiyat
sahnesine ilk adımlarını atmışlardır. Süreli basılı yayınlar,
her dönemde hem okur hem de yazarlar için sanatseverlerin ve ağırlıklı olarak edebiyatseverlerin yegâne buluşma
platformu olmuştur. Magazin dergilerinin aksine, ışıl ışıl
kâğıtlara göz alıcı rengârenk fotoğraflar ile basılmayan kültür ve sanat dergileri, günümüzde hâlen yayın hayatlarını
sürdürebilmelerini janjanlı poşetlerine veya verdikleri promosyon ürünlere değil; milimetre kalınlığında tek bir sayfasının dahi okuyucusunu kilometrelerce derine indirebilme
yeteneğine borçlu.
Bu parçadan hareketle edebiyat dergileri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Albenili bir görünüşe sahip olmadıkları
B) Büyük sanatçıların yetişmesine önayak olduğu
C) Çok katmanlı anlam özelliği barındıran yazılar içerdiği
D) Edebiyata gönül verenlerce ilgi gördüğü
E) İçeriğinde magazinsel yazılara yer verilmediği
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10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna
uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan 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 ilçesindeki
KYK’da kalmıştı.
D) Kulüplerin 5. olağan toplantısı TFF’nin tesislerinde gerçekleştirildi.
E) Bir yaz günü saat 19.00’da TBMM’nin önünde buluşup
yola çıkmışlardı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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1.

4.

(I) Türk sanat ve kültür tarihinin en önemlilerinden biri
çini sanatıdır. (II) İlk örneklerine Karahanlılar Dönemi’nde

Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangi-

rastlanan bu kıymetli sanat, yüzyıllardır orijinal formunu

sinin yazımı yanlıştır?

koruyarak yeni nesillere aktarılmaya devam ediyor. (III)

A) Bunca yıllık tanışıklığımıza rağmen benden şüphelen-

Geleneksel özelliklerinin itinayla korunduğu çini sanatı,

diğiniz için teessüf ederim.

Türk Mimari Tarihi’nde önemli bir yere sahip. (IV) Çini tabiri

B) Durumu üst makama arzederiz, verilecek cevaba göre

genelde tüm alt kollarıyla birlikte tek bir tanım olarak kulla-

de ne yapacağımızı kararlaştırırız.

nılsa da bu sanat iki alt kola bölünüyor. (V) Çini sanatının
erken zamanlarında “Kaşi” olarak nitelendirilen ilk kol tam

C) Bu saatten sonra gelse de gelmese de hiç fark etmez;

anlamıyla duvar çinilerini kapsıyor. (VI) “Evani” tanımı ise

her şey için çok geç artık.

duvar çinilerinin dışında kalan tabak, bardak, çanak, vazo

D) Antalya’da etkili olan yağış, seraları bir anda su altında

gibi hem günlük kullanım amacıyla üretilmiş hem de süs

bıraktı ve bütün mahsulü mahvetti.

için kullanılabilen eserleri kapsıyor.

E) O her istediğini yapacak, istediği gibi at koşturacak; biz

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf

de öylece oturup seyir mi edeceğiz?

numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) II

2.

B) III

C) IV

D) V

E) VI

Türkiye’nin lezzet durakları diye bir liste yapsak ilk sıralara
yazılacak yerlerden biri şüphesiz Adana olacaktır. Farklı
kültürlerden izler taşıyan bu şehir, geniş bir mutfak kültürüne sahip. Akla ilk gelen ve damak çatlatan lezzeti, elbette
kebap. Adana’nın sokaklarında gezerken adımbaşı kebapçıya rastlamanız mümkün. Kebabın yanında servis edilen
6-7 çeşit garnitür de ikram olarak sunuluyor. Et burada o
kadar çok tüketiliyor ki sabah kahvaltılarında bile şiş ciğer
yenilen mekânlarda yer bulabilmeniz mümkün olmuyor.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edilgen çatılı fiillere yer verilmiştir.
B) Birleşik fiil kullanılmıştır.
C) Üç fiilimsi türüne de örnek vardır.
D) Birleşik zamanlı fiile yer verilmiştir.

5.

I. Oysa modernizm, kendini değişim ve ilerleme üzerine
inşa eder.

E) Dilek kipiyle çekimlenmiş fiil vardır.

II. Geleneğe dayalı hayatın sınırları ve kuralları, geçmişten
gelen kalıplaşmış alışkanlıklarla belirlendiğinden bireyin
3.

En son teknoloji ürünü lensler ile donatılmış akıllı telefonlar ve görüntü işleme konusunda çok geniş imkânlar sunan
yazılımlar, günümüz fotoğraf tutkunlarının işini oldukça kolaylaştırıyor.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

kendini güvende hissedeceği bir alan oluşturmaktadır.
III. Sürekli yenilenen sadece teknolojik ürünler, günlük hayatı yönlendiren eşyalar değildir; insan da eşya ile birlikte sürekli değişir.
IV. Geleneğin kurallarına göre yaşamak ve var olmak, bu
nedenle insan için rahatlığı da beraberinde getirir.
V. Bir neslin diğer nesilden tamamen farklılaşması, üstelik

A) Belirtisiz nesne - özne - zarf tümleci - yüklem
B) Zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem
C) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem
D) Özne - zarf tümleci - yüklem
E) Belirtisiz nesne - zarf tümleci - yüklem

bu farklılığın on beş yirmi yıl gibi kısa dilimlerde gerçekleşmesi bu yüzdendir.
Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir bütünlük oluşturulmak istense hangisi sondan ikinci olur?
A) I

B) II

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) III

D) IV

E) V
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6.

Modernleşme, bir dönüşüm süreci olmakla birlikte içerisinde
pek çok aşamayı barındırır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeI
ler, kapitalizm ve sosyalizm gibi yeni ekonomik gelişmeler,
ulus devletlerin doğuşu ve Sanayi Devrimi bunların başlı					

II

9.

(I) Yerli çizgi romanlardaki tarih ve kahramanlık unsuru, gazetelerin okur ve yayın beklentilerine uygun sayılmış olacak ki bu unsurlar, uzun yıllar kendilerine gazetelerde yer
bulabilmiştir. (II) Hemen her gazete çizgi romanlara, özellikle tarihî çizgi romanlara köşe açmıştır. (III) Gazetelerin
çizgi romandan geniş ölçüde faydalandığı dönemleri, sadece çizgi romana gösterilen ilgiye bağlamamak gerekir.

calarıdır. Bu süreç, Orta Çağ’ın skolastik felsefenin yıkılı-

(IV) Çizgi romanlar görsel olarak gazetelere katkıda bulun-

				
III
şıyla başlamış ve aydınlanma felsefesi ile doruk noktasına

tekniklerinin yetersizliği nedeniyle gazetelerde kullanılan

ulaşmıştır. Özü itibarıyla modernleşme; aklın rehberliğinde
insanlığı geliştirmek, ileriye götürmek esasına dayanır.
Edebiyatı, insanı ve toplumu eğitme yolunda doğrudan bir

maktadır. (V) Altmışlı yılların ikinci yarısına kadar matbaa
fotoğraf sayısı oldukça azdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde genelden özele bir anlatım yolu izlenmiştir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

araç olarak gören geleneksel bakış, 20. yüzyılın başında
						IV
modernizm akımının tesiriyle alt üst olmuştur.
					

V

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir
yazım yanlışı vardır?
A) I

7.

B) II

C) III

      D) IV

E) V

Stres ve yalnızlıkla beraber uykusuzluk da sağlığı olumsuz
yönde etkileyebilecek başka bir faktör. Stresin uyku düzenini
altüst ettiği bir gerçek. Fakat uykusuzluk stresten bağımsız
olarak soğuk algınlığına olan hassasiyeti de etkiliyor ve stresin
bağışıklık sistemi üzerindeki etkisine benzer bir etki yapıyor.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi

10. Bir yazarın kaleme aldığı eserlerde içinde yaşadığı top-

C) Ünlü düşmesi

lumdan uzak kalması, kati surette kabul edilemez. Çünkü

D) Ünsüz türemesi

yazarlık, toplumdan beslenmeyi gerektirir. Kökleri topluma

E) Ünlü daralması

erişemeyen yazar, susuz kalmış bir ağaç gibi kuruyacaktır.
Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabile-

8.

(I) NASA’nın düzenlediği “Tournament Earth - Astronaut
Photography Edition” adlı fotoğraf yarışmasında Van Gölü’ne ait
bir fotoğraf birinci seçildi. (II) Fotoğraf 12 Eylül 2016 tarihinde
Uluslararası Uzay İstasyonundan Kate Rubins adlı astronot tarafından çekilmişti.  (IIII) Fotoğrafın odaklandığı Erciş ilçesi yakınlarında göl suları sığ iken gölün diğer kısımlarında su derinliği 450
metreyi bulabiliyor. (IV) Van Gölü’nün su seviyeleri son 600.000
yıl içinde iklim değişimleri, volkanik patlamalar ve tektonik etkinliklere bağlı olarak yüzlerce metreyi bulan değişimler göstermiş.
(V) Açık ve koyu renk girdaplar biçiminde görülen dumanımsı
turbidite (bulanıklık) bölgeleri çoğunlukla kalsiyum karbonat,
canlı artığı olan ölü organik maddeler ile bazı organik maddelerden kaynaklanıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde örtülü özne kullanılmıştır?
A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V

cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Ölümü öldürerek ölümsüzlüğe ulaşmak, ancak yazdıklarıyla insanlığa estetik bir miras bırakmakla mümkündür.
B) Duygu ve düşüncelerin doğru, güzel ve etkili bir şekilde
ifadesi olarak tanımlanan edebiyatın şubeleri içerisinde
şiir, çok seçkin bir yere sahiptir.
C) İnsanoğlunun en önemli, en derin zihinsel ve ruhsal faaliyeti; genellikle inanç ve dünya görüşü üzerinedir.
D) Bilimde her şey, nicel yani ölçülebilir olmalıdır ya da ölçülebilir bir hâle getirilmelidir.
E) Bazı bilim insanları, ortaya atılan bu görüşleri hiçbir biçimde kabul etmeyeceklerinin sinyalini şimdiden verdi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

YKS KAMPI
TÜRKÇE TEST-19
1.

İmgelerin, kelimelerin ve nesnelerin üzerimize yığın hâlin-

3.

de çullandığı (yakınlaştığı) bir tünelden geçiyoruz. Sanayi
		 I
Devrimi’nin insan ruhuna ve ilişkilerine etkisini henüz

Tüm canlılar, uyanık oldukları saatlerde doğal olarak belirli
		
I
II
bir miktarda nörolojik hasar yaşarlar, beyinde nöronların
içindeki hasarlı genler ve proteinler de dâhil olmak üzeIII
re atıklar birikebilir ve beyin hastalıklarına neden olabilir.
IV
Uyku, bu hasarı onarmaya ve atıkları temizlemeye yar-

tanımlayamamışken (adlandıramamışken) dijital devrimi
		
II
hayatlarımıza buyur ettik (saygıyla karşıladık). Yahut dijital
			
III
devrim kendini pek tanıtmadığı için ne olduğunu anlayamadığımız teklifsiz bir misafir gibi evimize ansızın elinde

dımcı olur; diğer bir deyişle beynin dağınıklığını giderir ve
V
önemli hastalıklara yol açabilecek çöpleri temizler.
          

birkaç kese altın, pek çok hediye ve konfor olanaklarıyla

Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden

çıkageldi. Niyetini ve masumiyetini yeterince sorgulamaya

hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük isimden isim yapım eki almıştır.

lüzum görmedik (gerekli bulmadık), o da kendine bir yer
		 IV
açtı ve adamakıllı (iyiden iyiye) evimize yerleşti.
		
V

B) II. sözcük zarf-fiil eki almıştır.
C) III. sözcük bir yapım bir çekim eki almıştır.
D) IV. sözcük iyelik eki almıştır.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anla-

E) V. sözcük geniş zaman eki almıştır.

mı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelimelerin
yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Tezgâhların üstündeki yeşilfasulyeler ve biberler çok taze
görünüyordu.
B) Bin parçadan oluşan bir yapboz alıp eve doğru yürümeye
başladık.
C) Ankara’nın okuryazar gençlerinin hepsi bizi muhabbetle
karşılamıştı.
D) Misafirlere çayla birlikte cam kâselerin içinde kuruyemiş
ikram ettik.
E) Buraya geldiğimizden beri olağanüstü bir durumla karşılaşmamıştık.

2.

İnsan nüfusunun hızla artması, insanların çevreye ve doğaya karşı duyarsız davranmaları, kısıtlı olan doğal kaynakları kontrolsüz bir şekilde kullanmaları, aşırı ve hızlı
tüketim alışkanlıkları; doğal yaşam alanlarını ve biyolojik

5.

(I) Kimyasal yapı taşlarına kolayca ayrıştırılabilen ve yüksek kaliteli ürünlere yeniden dönüştürülebilen yeni bir plastik türü keşfedildi. (II) Bu keşifle plastik atık miktarının azal-

çeşitliliği tehdit ediyor.

tılabileceğine dair umutlar da arttı. (III) Her yıl dünyada 300

Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin

kısmı geri dönüştürülüyor. (IV) Geri kalanı çöp alanlarında

hangisinde verilmiştir?

milyon tondan fazla plastik üretiliyor ve yalnızca küçük bir
birikiyor, yakılıyor, su kaynaklarına ya da okyanuslara karışıyor ve çevreye önemli zararlar veriyor. (V) Uzmanlar, yet-

A) Özne - belirtili nesne - yüklem
B) Belirtili nesne - yer tamlayıcısı - yüklem
C) Özne - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem
D) Belirtisiz nesne - özne - yüklem
E) Özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem

kililer bir an önce önlem almaları gerektiğine vurgu yapıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) I

B) II

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) III

D) IV

E) V
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TÜRKÇE TEST-19
6.

(I) Savaş uçaklarının hava muharebesinde pilotların beceri-

9.

Adını fillerden alan Fildişi Sahili, bir zamanlar Batı

si son derece önemli. (II) Özellikle ülkemizde yetişen pilot-

Afrika’nın en büyük fil popülasyonuna sahipti. Ancak gü-

ların üstün yetenekleri bizler için her zaman övünç kaynağı

nümüzde ülkedeki fil sayısı hızlı bir azalma içinde. Fildişi

olmuştur. (III) Ancak son zamanlarda işler değişmeye baş-

Sahili’nin Abidjan kentindeki Felix Houphouet-Boigny

ladı. (IV) Günümüzde jetleri uçurmak için pilot gerekli olsa

Üniversitesinden Sery Gonedele ve ekibi, 2011-2017 ara-

da bir süre sonra yapay zekânın uçurduğu savaş uçaklarını

sında ülke genelindeki 25 koruma alanında incelemeler

görebiliriz. (V) Bunun için dünya genelinde çeşitli çalışma-

yaptı. Araştırmacılar ayrıca basına yansımış haberleri ve

lar yürütülüyor.

insanlarla filler arasındaki çatışmalara ilişkin kayıtları da in-

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

celedi. Elde ettikleri sonuçlara dayanarak Fildişi Sahili’nde
hemen hemen 225 fil kaldığı tahmininde bulundular. Bu da
1994’teki bir araştırmada belirlenen sayıya göre %86’lık bir

A)

I. cümlede ek fiil vardır.

düşüşe karşılık geliyor.

B)

II. cümlede sıfat-fiil kullanılmıştır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

C)

III. cümlede edat vardır.

D)

IV. cümlede isim-fiil kullanılmıştır.

E)

V. cümlede zamir vardır.

A) Niteleme
B) Örneklendirme
C) Karşılaştırma
D) İkileme

7.

Türkiye, toplam enerji tüketiminin yaklaşık dörtte birini ken-

E) Sayısal veriler

di enerji kaynaklarından, kalan kısmını ise ithalattan karşılıyor. Çok çeşitli enerji kaynakları potansiyeline sahip ülkemizde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için özellikle son
yıllarda çok önemli adımlar atılıyor.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz sertleşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz düşmesi

TYT 2020
8.

Kentsel düş gücünü heceleyenler, kentin karakteri olan
nesnelerdir. Bu nesneler, kentin tarihine tanıklık eden ve
onunla bütünleşen varlıklar olarak kendilerini kabul ettirir.
Dilsiz güçler rolünde hep sahnededirler. Galata Kulesi,
Beyoğlu’nun yıkık dökük evleri, bir avlunun gölgesindeki
zarif bir kuyu, kim bilir güneşin yakıcılığında hangi sohbetlere siper olmuş görkemli asırlık çınarlar, yüzyıllık bir
çeşme, küçük bir fotoğrafçının vitrinini süsleyen eski aile
fotoğrafları… Bu nesnelerin işlevi; varlıklarıyla kentin romanını yazmak, varlıklarını sürdürürken çağın yüklediği yeni
anlamlara rağmen kente sahip çıkmaktır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Öyküleme
B) Örneklendirme
C) Tanık gösterme
D) Tanımlama

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemelerin yazımı ile
ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Yüz yüz elli yıllık bu köstekli saat, babama dedesinden
kalmıştı.
B) Hakem pozisyonun omuz omuza bir mücadele olduğuna hükmetti.
C) Ard arda patlayan havai fişekler izleyenlere görsel bir
ziyafet sunuyordu.
D) Etüt derslerinde öğrencilerle bire bir çalışmak daha etkili oluyor.
E) Baş başa kaldıkları zaman bu meseleyi konuşacaklarından eminim.

E) Karşılaştırma
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YKS KAMPI
TÜRKÇE TEST-20
1.

Gazeteler, siyasi vesikalar, çoğu can sıkıcı bir üslupla ya-

TYT 2018

zılmış tarihler ve hatıralar, devirleriyle çok yakından ilgilidir.

3.

Tarihçiler ve sosyologlar kaynaklarını onların çöplüğünde

Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermemektedir?

ararlar. Fakat kim bunlara devirlerini doğru aksettirdikleri

A) Engin denizlerde, dünyanın gürültüsünden patırtısın-

için güzel diyebilir? Bugün bütün dünyada yönetimleri, ide-

dan uzak, düşsel bir adanın şiiriyle büyülenmemiş in-

olojileri müdafaa eden tonlarca yazı yazılıyor. Onlardan ge-

san sayısı azımsanamayacak kadar çoktur.

riye güzel diye saklanacak bir şey kalmayacağından emin

B) İnsanoğlu yüzyıllardır mutluluk, dirlik, düzenlik, ölüm-

olabiliriz. ----. Bunu anlamayan ve bunun sebepleri üzeri-

süzlük yönündeki özlemlerini çoğunlukla uzak bir ada

ne düşünmeyen, Paul Valery’nin “her şeyden önce sanat”

görüntüsüyle dile getirmeyi seçmiştir.

prensibini benimsemeyen bir sanatkâr, daha mesleğinin
“a”sını bilmeyen bir zavallıdır.

C) Kendini ıssız bir adada en çetin güçlüklerle karşı karşıya düşünen, parklarda Robinsonculuk oynayan çocuk-

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre

lar bugün de var.

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

D) Bir edebiyat yapıtında anlatılan olayın yeri olarak de-

A) Güzele ulaşmak için bu tür yazıların bir çaba içine gir-

ğerlendirilen ada, yalnızlığın sembolü olmasıyla coğraf-

melerini tabii ki bekleyemeyiz

yacının veya haritacının adasından farklıdır.

B) Bu örnekler gösterir ki estetik kıymet; aktüel, tarihî, sos-

E) Coğrafyacı açısından ada; konumu, yüzey şekilleri, yüz

yal kıymetten çok ayrı bir mahiyete sahiptir

ölçümü, nüfusu ve iklimi incelenecek her yanı suyla

C) İçinde yaşanılan çağı anlatmak, yaşanılanlara tanıklık

çevrili bir kara parçasıdır.

etmek bir tarihçinin asıl amacıdır
D) Zaman içerisinde bu vesikalar, tarihin tozlu raflarındaki
yerini mutlaka alacaktır
E) Bir sanatseverin okuduğu bir eserde devrinden bir şey-

4.

Genç yaşta ölen şairlerin ardından “----” diye hayıflanmak
âdet olmuştur. İlhami Çiçek defnedilirken Nuri Pakdil’in

ler bulma isteğine kapıldığını görürüz

söylediği “Bugün bir şiir sandığını toprağa gömdük.” cümlesi aynı doğrultuda okunabilir.
Bu parçada tırnak içinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilirse Nuri Pakdil’in sözüyle bir
paralellik sağlanmış olur?
A) Kendine has bir şiir dili olan ender şairlerden biriydi.
B) Şiirlerindeki yoğunluk her okuyana farklı bakış açıları
sunuyordu.
C) Kim bilir daha söylenecek ne kadar çok sözü vardı.

2.

D) Az yazan ancak öze ulaşan önemli bir şahsiyetti.

Türk romancıları ideolojileriyle -hangi ideoloji olursa ol				
I
sun- aralarına mesafe koyamadıkları yönünde eleştirilebilir. Ancak günümüzün ideolojiden vazgeçmiş apolitik yaII
zarlarının durumu vahimdir. Bakış açınız yoksa malzemenize biçim veremezsiniz; çünkü onu derinlemesine göremez			
III
siniz, dolayısıyla roman yazamazsınız. Bakış açınız, siyasi
IV
duruşunuzla kısıtlıysa yazdıklarınızda ya bir kuruluk, ya bir
					
V
abartı söz konusudur.
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangileri yanlış kullanılmıştır?
A) I ve II

E) Sıradan söylemi ile etkili dizeler kaleme alan bir şairdi.

5.

İklim değişikliğinden sağlığa ve sentetik mayalara, enerjiden süper iletkenlere kadar birçok alanda gerçekleştirilmekte olan önemli çalışmaların merakla beklenen sonuçlarını bu yıl içinde öğrenebileceğiz.
Bu cümlenin nesnesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Belirtisiz isim tamlaması
  B) Bağlaç
  C) İşaret sıfatı

             B) II ve III

             C) III ve IV

  D) Edat

D) III ve V

E) IV ve V

  E) Sıfat-fiil
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TÜRKÇE TEST-20
6.

(I) Bilim insanları, kalp atış hızının depresyonla ilişkili oldu-

İslam memleketlerinde farklı sahalara ait pek çok konunun
kolayca anlaşılması ve öğrenilmesinde şiirden faydalanıl-

lar, depresif hastaların sürekli olarak daha yüksek kalp atış

mıştır. Şiirin ahengi, vezin ve kafiye gibi unsurlara sahip ol-

hızlarına ve daha düşük kalp atış hızı değişkenliğine sahip

ması aktarılan konunun zihinde kalıcı olmasını sağlamıştır.

olduğunu göstermişti ancak aradaki ilişki, şimdiye kadar

Ayrıca şiirde az sözle çok şeyin ifade edilebilmesi, kelime

net biçimde ortaya konulamamıştı. (III) Araştırmacılar yeni

israfının yapılmaması, bazı türlerde nesre göre daha çok

çalışmalarıyla bu ilişkiyi ilk kez bu kadar net biçimde ortaya

tercih edilmesinin sebepleri arasında sayılabilir.

koydu. (IV) Çalışmadaki katılımcıların günler boyunca kalp
atış hızı sürekli kaydedildi ve antidepresan olarak depresyonu hemen hemen tümüyle ortadan kaldırabilen ketamin
kullanıldı. (V) Geleneksel antidepresanların etki göstermesi
haftalar sürebiliyorken ketamin, hızlı etki etmesi ve dakikalar içerisinde sonuç vermesi ile ön plana çıkan bir maddedir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

7.

9.

ğunu hâlihazırda biliyorlardı. (II) Geçmişte yapılan çalışma-

B) II

C) III

D) IV

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yeterlik fiili kullanılmıştır.
B) Edilgen fiilimsilere yer verilmiştir.
C) Üstünlük zarfı kullanılmıştır.
D) İsimden türemiş geçişli fiil vardır.
E) Kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır.

E) V

Başka yıldızların yörüngesinde dolanan gezegenleri izlemeye adanmış yeni bir uydu, geçtiğimiz yılın sonunda,
Kazakistan’daki üsten uzaya gönderildi.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tamlayanı sıfat almış bir isim tamlaması vardır.
B) Hâl eklerinin hepsi örneklendirilmiştir.
C) Edilgen çatılı fiile yer verilmiştir.
D) Girişik birleşik yapılı bir cümledir.
E) Birden fazla çekimli eylem kullanılmıştır.
TYT 2020
10. Keşişler, dünyanın tarihini anlatmayı hiçbir zaman bitiremediler çünkü her defasında dünyanın yaratılması ile işe
başladılar.

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kul-

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ni incelemenizi

A) Kendilerinden öncekilerin geldiği noktadan devam et-

tavsiye ederim.
B) Üç katlı bu alışveriş merkezinde a’dan z’ye her şey vardı.
C) “Dostum ne’n var?” diyerek elini arkadaşının omzuna
attı.
D) Türk Dil Kurumu Başkanı’na benim de bir sorum olacaktı.
E) Konya Ovamız’ın verimli topraklarında incelemelerde
bulunduk.
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Bu cümlede keşişlerin tutumuna dair yapılan eleştiri

lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

mek yerine sürecin başını açıklamayı iş edinmeleri
B) İnsanın varlık sebebinin ancak varoluşun ilk dönemlerini öğrenmekle kavranabileceğine inanmaları
C) Dünyanın tarihini insanlık tarihinden tamamen ayrı bir
çalışma alanı olarak görmekte ısrar etmeleri
D) Dünyanın yaratılışını anlamayı, insanlığın sonradan
katettiği mesafeyi anlatmaktan daha önemli görmeleri
E) Yaratılışına dair tartışmalara odaklanıp dünyanın birey
tarafından nasıl kurgulandığını atlamaları

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

YKS KAMPI
TÜRKÇE TEST-21
1.

Öğretmenimiz, duvar takvimindeki yaprakta yer alan fotoğ-

3.

Çağımızın en büyük yanılgılarından biri, maziye günümü-

raf hakkında düşüncelerimizi yazmamızı istedi. Fotoğrafta,
bir bahçede anne ve birkaç çocuk vardı. Yaz günü olduğu

zün anlayışıyla yaklaşarak geçmişe ait olanın bugünün öl		
I

belliydi çünkü güneş, masmavi gök hâlâ gözümün önünde.

çütleriyle değerlendirilmesi ve böylece peşin hükümlere,

Ben bu fotoğrafı alt alta sıraladığım cümlelerle betimlemeye çalıştım. Öğretmen, yazdıklarımı beğendi; bunun şiir ol-

değer yargılarına varılmasıdır. Söz konusu divan edebiya-

duğunu söyledi, şu şekilde de eleştirdi: Annenin yanındaki,
kucağındaki çocukları koleksiyon malzemesi olarak betim-

tı olduğunda alışıla gelmiş kesin yargılamaların yanı sıra
II
III

lemişsin.
Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

birtakım ön kabuller de işin içine girmektedir.
IV
V

A) Öyküler;  bazen kişinin ayna karşısında kendi kendine

Bu parçadaki altı çizili sözlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

konuşması şeklinde bazen de dosta yazılmış lirik mektuplar biçiminde, içten ve uzak çağrışımlara gitmeden

A) I

kurgulanıyor.

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) Kendi çevresinde gördüğü, tanık olduğu kişileri, eşyaları öykünün evrenine yansıtırken onları; olayı, çatışmayı,
anlatımı süsleyecek malzeme olarak değerlendiriyor.
C) Detaylarda fazlaca yoğunlaşıp modern öykünün temel
kurallarından olan tek etki ve odaklanma konularını

4.

Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Aerobik Cimnastik
Şampiyonası’nda altın madalya kazanan millî sporcumuz

ihmal ediyor gözükse de bütünlüğü korumada başarılı

Ayşe Begüm Onbaşı, başarısında emeği bulunan herkese

oluyor.

çok teşekkür etti.

D) Okuduğu çizgi romanlarla seyrettiği filmlerle karmaşık
hayat içerisinde kendilerine yer edinmeye çalışan kah-

Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakiler-

ramanları, dışlanmışlık duygusu ile okurlarına sunuyor.

den hangisinde verilmiştir?

E) Kişileri ve olayları anlatırken ana mekânların, başka-

A) Yer tamlayıcısı - özne - yer tamlayıcısı - yüklem

rakterlerin üzerinde yoğunlaşması onun romanlarında

B) Yer tamlayıcısı - özne - yüklem

merakı, gerilimi, sürükleyiciliği ön plana çıkarıyor.

C) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem
D) Özne - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem
E) Yer tamlaycısı - özne - zarf tümleci - yüklem

2.

Günümüzde insanın kendine ---- alanlardan biri de sosyal
medya. Özellikle fotoğrafların ön plana çıktığı paylaşım siteleri, görselliğin son derece önemli olduğu çağımızda bu
iş için ----. Çünkü fotoğraf dünyanın her köşesinde anlaşılan tek dildir ve bütün ülkeler ve kültürler arasında ---- insanlık ailesini birbirine bağlar. Fotoğrafın diliyle dünyanın
bir ucundaki Norveçli bir kadının günlük yaşantısından
Hindistanlı bir moda tasarımcısının kreasyonlarına kadar

5.

Esendal’ın ustalık eserlerinden biri olarak nitelenebilecek
bu öykü, yazarın zamanın ruhunu ne denli takip ettiğini ve
zamanın ruhuna ne denli isabetli eleştiri geliştirdiğini örneklemesi açısından dikkate değerdir.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin

birçok konu hakkında ---- olabilirsiniz.

hangisinde verilmiştir?

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-

A) Özne - belirtili nesne - yer tamlayıcısı - yüklem

gisi getirilemez?

B) Özne - zarf tümleci - belirtili nesne - yer tamlayıcısı -

A) fikir sahibi
B) bulunmaz Hint kumaşı
C) köprü kurarak
D) biçilmiş kaftan

yüklem
C) Özne - zarf tümleci - yüklem
D) Belirtili nesne - özne - zarf tümleci - yüklem
E) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem

E) ayna tuttuğu
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6.

İslam memleketlerinde farklı sahalara ait pek çok
konunun kolayca anlaşılması ve öğrenilmesinde şiirden
I
faydalanılmıştır. Şiirin ahengi, vezin ve kafiye gibi unsurlara
II
III
sahip olması aktarılan konunun zihinde kalıcı olmasını
sağlamıştır. Ayrıca şiirde az sözle çokça şeyin ifade edi-

9.

Montun yakasını kaldırdı. Erkenciydi bu sabah. Minibüs
henüz gelmemişti kahvenin önündeki durağına. Cumartesi
sabahı onu bu kadar erken kaldırabilecek tek şey, köyün
ıssızlığından biraz olsun kurtulmak olabilirdi ancak. İlçede
buradan daha kalabalık sokaklarda dolaşacaktı en azından
ve her yer kendisini tanımayan insanlarla dolu olacaktı.
Kahveye girdi, bir çay söyledi.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-

IV
V
lebilmesi, kelime israfının yapılmaması şiirin nesre göre

nemez?

daha çok tercih edilmesinin sebepleri arasında sayılabilir.

A) Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcükler vardır.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) Ünlü aşınmasına uğramış sözcüğe yer verilmiştir.
C) Ünlü türemesi görülen bir sözcük kullanılmıştır.
D) Ünsüz yumuşamasına aykırılık görülen sözcük vardır.
E) Türeme sırasında ünsüz kaybına uğramış sözcük kullanılmıştır.

7.

(I) Teknolojik ilerlemenin yeni bir safhasını tecrübe ediyoruz. (II) Dünyada riskler ve fırsatlar yeniden tanımlanırken
bireyin durumu da her geçen gün değişiyor. (III) Akıllı cihazlar etrafında dönüşen gündelik rutin, pek çok açıdan
kendinden önceki günlere benzemiyor. (IV) Nesnelerin
interneti, büyük verinin kullanımı, yapay zekâ derken kafalarımız karışıyor ve içimizi bir korku kaplıyor. (V) Bu kafa
karışıklığının yanında her yerden yükselen hikâye anlatımının önemi iddiasıyla dijital dünyada hikâye anlatmanın
imkânları yeniden sorgulanır hâle geliyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

10.		
(I) Temiz suya erişimin zor olduğu bölgelerde havadan
su damıtmayı sağlayan teknolojik yöntemler, özellikle
de küresel ısınma ile kuraklığın daha da kötüleşeceği
yerlerin geleceği için kritik önem taşıyor. (II) Bu yüzden
de bu amaca yönelik pek çok araştırma yapılıyor. (III)
Massachusetts Institute of Technology’den Alina LaPo-

8.

Postmodernizm, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önce
mimari alanda sonrasında sanatın diğer sahalarına da yansıyarak bir akım hâlini almıştır. Modernizm sonrası anlamına gelen kavram, modernizmin tersine belirsizliğe, farklılığa, çoğulculuğa vurgu yapar. Postmodernizmin edebiyata
daha doğrusu romana yansıması ise metinler arasılığı sağlayan parodi, pastiş, burleks, kolaj, montaj ve üst kurmaca
gibi yöntemler sayesinde olur.

ışığı kaynaklı ısı yardımıyla su damıtmayı sağlayan
yeni bir cihaz geliştirmeyi başardı. (IV) Cihazın içinde
geceleri havadan su buharı toplamayı sağlayan zeolit
adlı adsorban (gazların ya da sıvıların yüzeyine tutunmasını sağlayan) bir malzeme bulunuyor. (V) Gündüz
süresince de “güneş soğurucu” bir panelden elde edilen
ısı adsorban malzemenin yüzeyine tutunan suyun malzemeden ayrılarak kullanılabilir hâle gelmesini sağlıyor.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)

Önce çekim sonra yapım eki alan bir sözcük vardır.

B)

Tamlayan eki almış birleşik isme yer verilmiştir.

C)

Geniş zaman kipiyle çekimlenmiş birden fazla eylem
vardır.
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tin ve ekibi neredeyse tamamen kuru havadan, güneş

D)

Gövdeden türemiş sözcüklere yer verilmiştir.

E)

Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillere yer verilmiştir.

(VI) Zeolit çok gözenekli bir yapıya ve dolayısıyla geniş
bir iç yüzey alanına sahip olduğu için neredeyse kuru
hâldeki havada bulunan çok az miktarlardaki suyu bile
absorbe edebiliyor.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) II

B) III

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) IV

D) V

E) VI
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1.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

İçtenlikle yaşama sevinci içinde olan, güler yüzlü Anadolu

A) Bugün Ankara’nın batısında sağanak yağışın etkili ola-

insanı günlük hayatını, sevincini, hasretini türkü yapar ken-

cağı söyleniyor.

disine. Kimsenin bilmesini istemediği inancı, sevdası; gönlünde buram buram tüten umudu... Hepsi türkülerin görün-

B) İstanbul’da tarihî ve turistik yerler daha çok Avrupa ya-

mez heybesinde taşınır.

kasında yer alıyor.
C) Millî Edebiyat Dönemi’nin önemli simalarından biri de

Bu parçadaki altı çizili sözle türkülerle ilgili olarak anla-

Ziya Gökalp’tır.

tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

D) Bilim Kurulunun aldığı kararları Bakan birazdan canlı

A) Halkın sırlarını ve yaşadıklarını saklaması

yayında açıklayacak.

B) Güncel sosyal olaylara tanıklık etmesi

E) Rumeli Hisarı’ndan denize giren  profesyonel yüzücüler

C) Gelenek ve görenekleri günümüze aktarıp koruması

Boğaz’ı yüzerek geçti.

D) Halkın duygu ve düşüncelerinden beslenmesi
E) Dilden dile gönülden gönüle dolaşması

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı ile
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Konuyu ayrıntılarıyla ele aldık, uzun uzun konuştuk, bir
karara vardık.
B) Bu, benim gibi titiz insanlar için kolayca alınacak bir karar değildi.

2.

C) Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul

(I) Son yıllarda Dünya ikliminde gerek yüzey ve okyanus

yolunu tutardı.

sıcaklıkları gerekse deniz buzunun kapladığı alan açısından alarm verici rekorlar yaşandı. (II) Dünya Meteoroloji

D) Tören alayındaki çocuklar gibi gülerek, eğlenerek sahi-

Örgütünün de teyit ettiği üzere, küresel yüzey sıcaklığı açı-

lin yolunu tutmuştuk.

sından 2019, 1880’den bu yana kaydedilen en sıcak ikinci

E) Siz ister benimle birlikte gelirsiniz, ister burada kalıp ka-

yıl oldu. (III) Yüzey sıcaklığının kaydedildiği 140 yıl içindeki

derinize razı olursunuz.

en sıcak 20 yılın 19’u 2001’den sonra yaşandı ve küresel
ortalama yüzey sıcaklığı endüstri öncesindeki düzeylere
göre 0,98°C arttı. (IV) Son beş yıllık ve son on yıllık ortalama hava sıcaklıkları da kendi kategorilerinde en yüksek
değerlerdeydi. (V) 1980’lerden bu yana her on yıl, bir öncekinden daha sıcak geçti.

I. Küçük köpek kendisine şevkat gösterildiğini anlayınca
sakinleşti.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle, içinde belirtisiz nesnesi olan bir fiil cümlesidir.
B) II. cümle, girişik birleşik bir fiil cümlesidir.
C) III. cümle, yapıca bağlı, olumlu bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümle, içinde kurallı birleşik sıfat bulunan isim cümlesidir.
E) V. cümle, yüklemi haber kipiyle çekimlenmiş basit bir
cümledir.

5.

      II. Lale devrinde sanata ve toplumsal hayata özgün bir anlayış getirilmiştir.
     III. Son dönemde yaşanan erezyona karşı tedbirler alınmalıdır.
     IV. Yeni yapılan park dinazor resimleriyle süslenmişti.
   V. Bu davayı kazanan avukat Hilal Hanım olmuştu.
Numaralanmış cümlelerde yapılan yazım yanlışlarından
hangilerinin nedeni diğerlerinden farklıdır?
A) I ve II

B) II ve III
D) III ve IV

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) II ve V

E) IV ve V

55

TÜRKÇE TEST-22
6.

Sanatın geniş manada yaşanılan zamanı yansıttığına dair
genel bir kanı vardır. Bir başka deyişle her sanat eseri,
şöyle veya böyle içinde üretildiği zamanın ve toplumun
ürünüdür. Bu görüş, büsbütün yanlış olmamakla birlikte
tamamıyla doğru da kabul edilemez. Evet, her sanat eseri
içinde üretildiği zamanın ve toplumun damgasını taşır üstünde. Ama yarattığı evren ve uyandırdığı duygular, bütün
bunların arasında karanlık gecelerde yanıp sönen yıldızlar
gibi gelecekten haber verir. Bu bakımdan sanat, ----.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

9.

I.

Çevre kirliliği, küresel ısınma gibi olumsuz durumlardan

en çok şikâyet eden gelişmiş ülkelerdir.
    II. Bu problemlere en çok sebep olanların gelişmiş ülkeler
olduğu gerçeği göz ardı edilmektedir.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre kirliliği, küresel ısınma vb. problemlerden en çok
şikâyetçi olan ülkelerin bu problemlere en çok kendilerinin neden olduğu gerçeği maalesef görmezden gelin-

A) insanın yaşadıklarını somutlaştırmasının bir aracıdır
B) yaşanılan zamandan çok yaşanacak zamanların yankısıdır
C) geçmişle olan bağlardan kopmak anlamına gelir
D) şimdiki zaman ile geçmiş arasında bir köprü vazifesi görür
E) insanoğluna sonsuzluğa erişmesi adına verilmiş bir şanstır

mektedir.
B) Gelişmiş ülkelerin çevre sorunlarına gelişmekte olan ülkeler kadar etkisi olduğu gerçeği göz ardı edilmektedir.
C) Çevre kirliliği, küresel ısınma gibi problemlere gelişmekte olan ülkelerin daha fazla sebep olduğu düşüncesi maalesef genel kabul görmektedir.
D) Çevre kirliliği, küresel ısınma vb. problemlerden en çok
şikâyetçi olan gelişmiş ülkelerin bu problemlere en çok

7.

(I) Hemen her toplum, belli ritüellerle ve merasimlerle zamanının belli bir kısmını yemeğe ayırmaktadır. (II) Bu anlamıyla yemek, aynı zamanda toplumsal bütünleşmenin ve
dayanışmanın da araçsallaştırılmış bir hâliyle karşımıza
çıkmaktadır. (III) İletişim ağı olarak da değerlendirilebilecek
bu süreçte, yemeğin toplumsal bir işlevselliğe bürünerek
toplumsal dayanışmayı artırdığı ve birlikteliklere meşruiyet
sağladığı görülmektedir. (IV) Yemek yeme kültürünü değiştiren ilk unsur coğrafyadır. (V) Yaşanılan bölgenin iklimi
ve elde edilen ürünler, yeme içme şeklini belirleyen temel

kendilerinin neden olduğu gerçeği görmezden gelinmektedir.
E) Çevre kirliliği, küresel ısınma gibi problemlerden en çok
şikâyet eden ülkelerin bu problemlere en çok kendilerinin sebep olduğu gerçeği göz ardı edilmektedir.

unsurdur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiş
isim tamlaması vardır.
B) II. cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır.
C) III. cümlenin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir.
D) IV. cümlede sayı sıfatına yer verilmiştir.
E) V. cümle üç ögeden oluşan girişik birleşik bir isim cümlesidir.

TYT 2020
10. (I) “Ötekine önem ve değer vermek” şeklinde de tanımlanan empati, kendimizin ve başkalarının sınırlarını belirlemekle başlar. (II) İlkel bir varoluştan gerçek ve ahlaki değerlere sahip bir insan olma yolunda yükselişimiz empati
sayesindedir. (III) Zihnimizin sınırlarından çıkıp başkalarının zihinlerinde dolaşabilmek, kendiliğinden elde ettiğimiz
bir yeti değildir.     (IV) Empatinin ahlak temellerimizin ne
kadar derininde yer aldığını, empati ortamında büyüyen

8.

Son dönemde teknolojik gelişmelerle yeni bir safhaya giren sinema sanatı, buna bağlı olarak içeriğinde de belli bir
dönüşüme tanık olmaktadır. Türk sineması, dünya sineması içindeki mecrasında ilerlemekte, yeni teknoloji ve içerik
arasında bazen bir arayış, çoğu zaman da savruluşa muhatap olmaktadır.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) İsim - sıfat - zarf - zamir
B) Sıfat - zamir - sıfat - zarf
C) Zarf - zamir - sıfat - zarf

çocukların ileride akranlarına kıyasla daha fazla empati kurabilmesinden anlayabiliyoruz. (V) Gerçek empati, anlamak
kadar başkalarının duygularını, duyarlılıklarını hissedebilmektir. (VI) Ötekine önem vermeyi küçüklüğümüzden beri
bir değer olarak öğrenmişsek insanlarla ilişkimizde empatik
davranmayı bir davranış kalıbı olarak özümseriz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi aynı
düşünceyi aktarmaktadır?
A) I ve III

             B) I ve V

             C) II ve VI

D) III ve IV

E) IV ve VI

D) Sıfat - zarf - sıfat - zamir
E) İsim - zamir - sıfat - zarf
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1.

4.

Deniz Tural, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 2002 yılında

----. Bütün yapıtlar kendilerinden önceki yapıtlarla yapılmış

mezun oldu. Onkoloji doktoru olarak mesleğine İstanbul’da

Gogol’la tartışır. Kafka, Dönüşüm’de Dostoyevski’nin elli

Son polisiye çalışması “Pentagram Cinayetleri”. Tür olarak

sorusuyla cevaplar. Oğuz Atay romanlarını yaralı Don

matematik diline en yakın edebî tür olarak görmesine bağlı-

bir konuşmanın izlerini taşır. Dostoyevski İnsancıklar’da

devam ediyor. Daha önce yayımlanmış dört öykü kitabı var.

yıl önce sorduğu soruyu, “İnsan mıyım, yoksa böcek mi?”

polisiye seçmesinin en büyük nedenini polisiye öyküleri
yor. Kriminal vakayı hızlı çözmenin matematik ve geometri

Kişotların, yeraltında yaşayanların, hamam böcekleri ve
metamorfozların yankılandığı bir vadide yazar.

diline hâkim olmaktan geçtiğini düşünüyor.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıda-

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

kilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tanıkların görüşlerine yer verilmiştir.

A) Hiçbir yapıt boşluğa doğmaz; akan nehre sonradan eklenir

B) Kişinin ifadeleri dolaylı yoldan aktarılmıştır.

B) Hemen her anlatı çoktan kabul edilmiş doğruların üzerinde

C) Tanıtılan yazarın doğum yeri ve yılına ait bilgi yoktur.

yükselir

D) Yazarın asıl mesleğinin ne olduğu açıklanmıştır.

C) Her yazar kendinden önce düğümlenmiş metinlerin ilme-

E) Deniz Tural’ın öykücülüğü hakkında nesnel veriler

ğini çözer

mevcuttur.

D) Her yapıt, olay örgüsü açısından biricik olma idealiyle yola
çıkar
E) Edebî yapıtlar, yazarının iç hesaplaşmalarının yansıdığı bir
aynadır

2.

Yazının insanın zihninin şekillenmesinde oluşturduğu bü-

5.

Bekliyorum

yük kırılmayı anlamak için en iyi yol ( ) yazının olmadığı bir

Öyle bir havada gel ki

hâli hayal etmekten geçer ( ) Ne yazık ki bu hâli eksiksiz

Vazgeçmek mümkün olmasın.

biçimde hayal etmek imkânsızdır ve bu durum sözlü kültü-

Bu şiirde altı çizili sözcüğün oluşturduğu öge aşağıda-

rün en belirgin niteliğini ele verir ( ) ( )Sözlü kültürde dil kayıt

kilerden hangisidir?

altına alınamaz( ) ( )

A) Yüklem                  B) Nesne                  C) Özne

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama

      D) Zarf tümleci              E) Yer tamlayıcısı

işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (,) (;) (-) (.) (-)
B) (,) (.) (.) (“) (…) (“)
C) (,) (.) (:) (“) (.) (“)
D) (;) (.) (.) (-) (.) (-)
E) (,) (;) (:) (“) (.) (“)
3.

(I) Deha; taştan, topraktan, tabiattan ve toplumun kürek kemiğinden bir şeyler koparan güçtür. (II) Elbet, zaman zaman
kendisine dönüp kendi kendinden de bir şeyler koparacaktır.
(III) Her ibda (yoktan var etme), büyük bir tüketime dayalıdır.
(IV) Eğer tüketecek bir şey bulamazsa deha kendini tüketir.
(V) Hem de kimsenin ve hiçbir şeyin tüketemeyeceği şekilde
ve kadar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I ve II                  B) I ve V                    C) II ve III

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, ilgi adılından sonra yaklaşma durum eki almıştır?
A) Dolaptakilerden yalnızca birini al.
B) Bugünkü performansını ötekilerden daha çok beğendim.
C) Benimkinin sayfalarında renkli resimler var.
D) Bu da her yönüyle babamınkine benziyor.
E) Bizimkinde hiçbir fazlalık yok.

D) II ve IV                 E) III ve V

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

57

TÜRKÇE TEST-23
7.

Sedirde al yeşil, dal dal Bursa ipeklisi, / Duvarda mavi bir bah-

9.

(I) Ricardo Reis, Portekiz’in ünlü liman kentinde, Porto’da

çe gibi Kütahyalı çiniler, / Gümüş ibriklerde şarap / Bakır len-

doğmuş 1887 yılında. (II) 1919’da Portekiz’de Cumhuriyet

gerlerde kızarmış kuzular nar idi.

ilan edilince ülkesinden ayrılmış. (III) Daha sonra,

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

Portekizce konuşulan bir ülkede, Brezilya’da sürgünde yaşamış. (IV) Metafizik ve neoklasik şiirleriyle usta şairler arasına katılmış. (V) Onun 1935’te sürgünde mutluluk içinde

A) Sıfat tarafından nitelenmiş isim tamlaması

öldüğünü söyleyenler vardır.

B) Niteleme ve belirtme sıfatı almış isim

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi ya-

C) Edat

pıca diğerlerinden farklıdır?

D) Türemiş sıfat

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

E) Kurallı birleşik sıfat

       D) III ve V                 E) IV ve V

YGS 2016
10. (I) Fatih Balkış, Baht Dönüşü adlı romanında, kişisel müzik
çalışmalarına ara veren bir piyanistin hayatının müzik üzerinden sorgulanmasını işliyor. (II) Önemli olan müzisyenin
8.

müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve ihanet etme-

Mutluluk dediğin nedir ki?

mesidir. (III) Eline aldığı her müzik aleti, evrenin en uzak

        Ellerim semada bir dilek:

noktalarından buralara gelen bir canlıymış hissi uyandır-

        Senin için dua etmek, yalvarmak.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, bu dizelerdeki
işleviyle kullanılmıştır?

malıdır onda. (IV) Sanatçının piyanosunun suskunluğu, bitirilmemiş eserlerinin yalnızlığı hepimizin matemi sayılmaz
mı? (V) Müzisyenin yolculuğu, o müzik aletinin lisanıyla
açıklanabilecektir.

A) Ali, beni bütün kalbiyle seviyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde an-

B) Açık yeşil, uzun bir elbise giymişti.
C) Bu sıkıntılarım bitmez benim, diyordu.
D) Kardeşim erik topluyor, bahçede oynuyordu.

latım bozukluğu vardır?
A) I.

B) II.

E) Annem, en sevdiğim varlık, bugün geliyor.
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YKS KAMPI
TARİH TEST-1
1.

Tarihte hiçbir değişiklik dün ile bugün arasındaki sürekliliği

4.

bozmaz.

üzere ikiye ayrılırdı. Şeri hukuk İslam hukuku olup temeli
Kuranı Kerim’e dayanırdı. Örfi hukuk, Türk gelenek ve göre-

Yalnız bu görüşe dayanarak;

neklerine uygun olarak hazırlanmış kurallar bütünüydü.

I. tarihin öznesinin insan olduğu

Buna göre Osmanlı Devleti  ile ilgili;

II. bulunan yeni belgelerin tarihi tamamen değiştirebildiği

I.

III. tarihi bir olayın kendinden sonra gelen bir olayı etkilediği

II. Hukuk alanında birlik sağlanmıştır

Egemenliğin kaynağını din ve gelenekler oluşturmuştur

III. Eski uygulamalar ve inançlar hukukun temelini oluştur-

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

muştur

A)Yalnız I

durumlarından hangileri söylenebilir?

B) Yalnız II
C) Yalnız III

A) Yalnız I

D) I ve II

B) Yalnız II

D) I ve II

E) I ve III

2.

Osmanlı Devleti’nde hukuk; şeri hukuk ve örfi hukuk olmak

C) Yalnız III

E) II ve III

Hicretten sonra Medine’de İslam Devleti’nin kurulmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Kabilecilik anlayışının güç kazanması
B) Müslümanların siyasi bir güç haline gelmesi
C) İslamiyet’in yayılmasının yavaşlamasına
D) Mekkelilerin İslam dinini benimsemesine
E) Müslümanlar arasında ayrılıklar başlamasına

5.

Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında I. Balkan savaşının sonunda Londra Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre Yunanistan’a Selanik, Girit ve Güney Makedonya,
Bulgaristan’a Kavala, Dedeağaç ve bütün Trakya, Sırbistan’a
da Orta ve Kuzey Makedonya bırakılmıştır. Ayrıca Ege
Adalarının geleceği ve Arnavutluk’un sınırlarının belirlenmesinde Avrupalı devletlerin karar vermesi uygun görülmüştür.

3.

İslamiyet öncesi Türklerde;

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisi-

I. tahılları öğütmek için taşlar kullanılması,

ne ulaşılamaz?

II. yapılan kazılarda saban demirleri bulunması

A) Osmanlı Devleti’nin sınırlarının daraldığı		

III. tahılları saklamak için çukurlar açılması

B) Balkan milletleri arasındaki sorunların tamamen sona erdiği

durumlarından hangileri tarım yapıldığının doğrudan

C) Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti karşısında güç

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

kazandığı
D) Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarının geleceğine ilişkin söz sahibi olduğu
E) Balkanlardaki Osmanlı egemenliğinin sona erdiği

D) I ve III
E) II ve III
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TARİH TEST-1
6.

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda

8.

Kast sistemi brahman (din adamı), kşatriya (asker ve asiller),

Osmanlı Devleti ile ittifak kurmasının nedenleri arasında

vaysiya (tüccar ve çiftçi), südra (zanaatkâr ve işçi) denilen

gösterilemez?

sınıflardan oluşmuştur. Bu sistemin dışında kalanlara parya
(köle) denilmiştir.

A) Yeni cepheler açarak savaş yükünü hafifletmek

Bu sistemin Hindistan’da yarattığı en olumsuz sonuç

B) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmak

aşağıdakilerden hangisidir?

C) Halifenin İslam dünyası üzerindeki nüfuzundan yararlanmak

A) Millet olma bilinci gelişmemiştir.

D) Osmanlı Devleti’nin silah gücünden yararlanmak

B) Kültürel birlik oluşmamıştır.

E) Osmanlı Devleti’nin hammadde ve insan gücünden
yararlanmak

C) Eşitsizliğe dayalı bir toplum yapısı oluşmuştur.
D) Ülke savunmasını zorlaştırmıştır
E) Teokratik yönetim güçlenmiştir.

9.

Türk devletlerinde hanedan üyesi prensler bulundukları bölgelerin yöneticisi olmuşlardır. Bu prensler buralarda serbest
hareket ederken dış ilişkilerde merkeze bağlı kalmışlardır.
Buna göre;
I. Federatif devlet anlayışı etkili olmuştur.
II. Ülke toprakları “hanedanın ortak malıdır” anlayışıyla hareket edilmiştir.
III.”Kut” anlayışı yoktur.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?

7.

Kadeş Antlaşması, dünya tarihinde eşitlik ilkesine dayanan

A) Yalnız I		

en eski antlaşmadır. Antlaşma çivi yazısıyla gümüş plakalar

		

üzerine dönemin diplomasi dili Akadca olarak yazılmıştır.

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

Ayrıca Kadeş Antlaşması’nda Hitit kralının yanında kraliçenin
de mührü bulunmaktadır. Bu antlaşmanın gümüş levhalara
kazınmış olan asıl metinleri kayıptır. Mısır’da tapınakların duvarlarına kazınan antlaşmanın bir nüshası da, 1906 yılında
Boğazköy (Boğazkale) kazılarında kil tablet olarak bulunmuş
olup İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.
Bu paragrafa göre,  Kadeş Antlaşması üzerinde araştırma yapan bir tarihçinin, tarihe yardımcı bilim dallarının
hangisinden faydalandığı söylenemez?
A) Arkeoloji
B) Diplomatik
C) Paleografya
D) Antropoloji

10. Uygur Devleti’ne ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğru değildir?
A) Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.
B) Devletin merkezi Karabalgasun’dur.
C) Mani dinini kabul etmeleri savaşçı özelliklerini zayıflatmıştır.
D) Kırgızlar tarafından yıkılmıştır.
E) Onlu ordu sistemini bulmuşlardır.

E) Kronoloji
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YKS KAMPI
TARİH TEST-2
1.

- Hz. Ömer’in halifelik dönemi İslam Devleti’nin teşkilatlandı-

3.

Yeni Çağ’da Avrupa’da matbaanın bulunmasından sonra din

ğı dönem olmuştur. Bu dönemde İslam ülkesinin sınırlarının

kitapları, çeşitli dillerde basılmaya başlandı. Hristiyanların

genişlemesine bağlı olarak siyasi hâkimiyet alanı büyümüş

kutsal kitabı olan İncil’i herkes okuma imkânı buldu. Bu du-

ve nüfus artmıştır. Bunun üzerine ülke toprakları yönetim bi-

rum Reform hareketlerine ortam hazırladı.

rimlerine ayrılarak illere valiler atanmıştır.

Buna göre Reform hareketlerinin başlamasına;

- Hz. Osman Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim çoğaltılmış, eyalet-

I. Halkın dini inançları konusunda aracısız olarak bilgi edine-

lere gönderilerek idari ve adli konularda uygulamalarda birlik

bilmesi,

sağlanmıştır.

II. Hristiyanlığın yeni keşfedilen yerlerde yayılması,

Bu bilgilere göre;

III. Katolik Kilisesi’nin eski gücünü kaybetmesi

I. İdari düzenlemeler ülke sınırlarının genişlemesiyle beraber

durumlarından hangisinin ortam hazırladığı söylenebi-

yürütülmüştür.

lir?

II. Kur’an-ı Kerim’in emirleri idari ve adli konularda yapılan

A) Yalnız I

düzenlemelerde esas alınmıştır.

B) Yalnız II

III. İdari düzenlemeler ekonomiyi sarsmıştır.

C) Yalnız III

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

D) I ve III
E) II ve III

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

4.

Beylikten Devlete geçiş sürecinde yaşanan bazı önemli olaylar şunlardır;
- Rumeli’den alınan yerlere önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirilmiştir
- Orhan Bey döneminde Karesioğulları Beyliği alınmıştır
- Kosova ve Niğbolu savaşları ile Haçlı ittifakın yenilgiye uğratılmıştır
- Halife tarafından Yıldırım Bayezid’e “Sultan-ı İklim-i Rum”
unvanı verilmiştir.

2.

Aşağıdakilerden

hangisi

İslamiyet’i

benimseyen

Türklerin eski gelenek ve kültürlerine bağlı kaldıklarına
kanıt olarak gösterilemez?
A) Hanedanların kendilerini soy olarak Türk boylarına dayandırmaları
B) Han-hakan gibi unvanların hükümdarlarca kullanılması
C) Hükümdarların çıkardıkları emirlerde şer’i buyruklara uygun davranmaları
D) Hukuk kurallarında örfi kanunlara yer verilmesi
E) Bilginlerin, yabancı terimleri Türkçeleştirerek eserler vermeleri

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) İskân siyaseti ile fetihler kalıcı hale getirilmiştir.
B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik çalışmalar
olmuştur.
C) İslam dünyasında prestiji artmıştır.
D) Genişleme siyasetinde gaza ve cihat anlayışı dışına çıkılmamıştır.
E) Balkan ve Avrupa devletleri için tehdit unsuru olarak görülmüştür.
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5.

Törenin oluşumunda; kut anlayışı ile kağanlar tarafından ko-

8.

nulan kurallar, kurultaylarda alınan kararlar ve kağanın iradesiyle toplum içinde yavaş yavaş oluşan gelenekler etkili

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı hükümleri İtilaf
Devletlerinin yapacakları işgallere hukuki gerekçe oluşturma
amacı taşırken, bazı maddeleri de bu işgalleri kolaylaştırmaya yönelik maddelerdir.

olmuştur. Getirilen kuralların adalete uygun olmasına dikkat
edilmiştir. Kağanlar da dâhil olmak üzere bu töreye herkesin

Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki maddelerin-

uyması zorunludur. Töre, Türk toplumunda gerek kağanın ik-

den hangisi işgalleri kolaylaştırmaya yönelik maddeler-

tidarı gerekse devletin sürekliliği için önemli bir koşuldur. Bu

den biri değildir?

sebeple töresini kaybetmiş bir ulusun yok olmuş sayılacağı
hatırlatılarak kağanlardan her zaman töreye uygun davran-

A) Osmanlı Devleti, İtilaf devletleri esirlerini serbest bırakacaktır.

maları istenmiştir.

B) Boğazlar İtilaf devletlerinin denetimine girecektir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

C) Tüm haberleşme tesisleri İtilaf devletlerinin denetimine
girecektir.

A) Hükümdar tüm kararlarında bağımsızdır.

D) Toros Tünelleri İtilaf devletlerinin denetiminde olacaktır.

B) Töre, halk meclisi tarafından hazırlanır.

E) Osmanlı orduları terhis edilecek sadece iç güvenliği sağla-

C) Töre her gücün üzerindedir.

yacak kadar asker bulundurulacaktır.

D) Hükümdar, halk üzerinde her türlü hakka sahiptir.
E) Törenin oluşmasında dini kurallar etkilidir.

6.

I. Genellikle gayrimüslim esir çocuklarının ya da satın alınan
kölelerin yetiştirilmesiyle oluşan ordudur.
II. Maaşlı, eğitimli ve her an savaşa hazırdırlar.
III. Doğrudan sultana bağlıdır.

Mustafa Kemal “Bugün, günün ağardığını nasıl görüyorsam,
uzaktan, bütün şark milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. İstiklal ve hürriyetine kavuşacak olan çok kardeş millet
vardır... Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok
olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk
farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır...” demiştir.

IV. Toprak sistemine dayalı bir ordudur.
Yukarıda verilen bilgilerin hangileri Büyük Selçuklu
Devleti’nde “Gulaman-ı Saray” ordusu ile ilgilidir?
A) Yalnız I

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü Türk inkılâbının hangi
yönünü ortaya koymaktadır?
A) Kendine özgülüğünü
B) Evrenselliğini

B) I ve II

C) Çok yönlülüğünü

C) II ve III

D) Geleneksel değerleri önemsemesini

D) I, II ve III

E) Bağımsızlığı ilke edinmesini

E) I, II, III,IV

7.      1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması’nda yer alan;
• Osmanlı Devleti Avrupa devletler topluluğunun bir üyesi
olacak
• Osmanlı toprak bütünlüğünü Avrupalı devletlerin kefilliği altında olacak
• Boğazların kapalılığını öngören 1841 Boğazlar Sözleşmesi
esaslarının devamlılığı kabul edilecek

II. Karadeniz Türk gölü olmaktan çıkmıştır.
III. Rusya’nın Osmanlı üzerindeki baskısı sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II

10. Son Osmanlı Mebusan Meclisinden gelen üyelerden ve yeni
seçilmiş mebuslardan oluşan Birinci TBMM, bir taraftan kurtuluş mücadelesi verirken diğer taraftan da bağımsız bir devletin temellerini atmıştır. Bu meclisteki vekiller farklı zümrelere ait, farklı meslek ve düşüncelere sahipti. Hükûmet üyelerini
seçen Meclis; yasama, yürütme ve yargı yetkisini de kullanmaktaydı.
lardan hangisine varılamaz?

I. Osmanlı Devleti, siyasi gücünü yitirmiştir.

A) Yalnız I

TYT 2019

Buna göre Birinci TBMM ile ilgili olarak aşağıdaki yargı-

         maddeleri birlikte düşünüldüğünde;
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9.

A) Kuvvetler birliği ilkesini benimsediğine
B) Olağanüstü koşullarda toplandığına
C) İnkılâp çalışmalarına öncelik verdiğine
D) Meclis hükûmeti sisteminin uygulandığına

C) Yalnız III

E) Toplumdaki çeşitliliği yansıttığına

E) I, II ve III

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

YKS KAMPI
TARİH TEST-3
1.

İlk Türk devletlerinin kurulup güçlenmesinde soy dayanış-

3.

İngiltere ile “Hasta Adam” olarak nitelendirdiği Osmanlı

masının önemli bir yeri vardır. Bu devletlerde toplumun en

Devleti’nin topraklarını paylaşma konusunda anlaşama-

küçük birimi oğuş olarak adlandırılan aile idi. Aynı soydan

yan Rus Çarı I.Nikola, “Hasta Adam”ın mirası hakkında tek

gelen ailelerin birleşmesiyle uruglar, urugların bir araya gel-

başına tedbirler almaya kalkıştı. Hareket noktası olarak da

mesiyle boylar meydana gelirdi. Geniş bozkır sahalarında

Kutsal Yerler Meselesi’ni ele aldı. Kırım Savaşı’nın (1853-

iklim ve coğrafya gereği sürekli hareket hâlinde olan Türkler,

1856) görünürdeki sebebi, Filistin’deki kutsal yerleri, Katolik

toprak bağlılığını değil soy aidiyetini birinci planda tutmuşlar-

Kilisesi’nin mi yoksa Ortodoks Kilisesi’nin mi denetleyeceği

dır. Ayrıca sınırlı otlakları kullanma mecburiyeti, aile ve grup

üzerine olan çekişmeydi. Fransa, Katolikler adına aracılıkta

ilişkilerini güçlendirmiştir. Zira bu özellik gelişmemiş olsaydı

bulunuyordu. Ruslar ise Ortodoksların haklarının savunucu-

geniş bozkırlar boyunca ilerleyen boyların tek başına hayatta

luğunu yapıyordu. Katolik Kilisesi’ne 1740’ta üstünlük tanın-

kalması mümkün olmazdı.

mıştı ancak kutsal toprakları Katoliklerden daha fazla sayıda
Ortodoks hacının ziyaret ediyor olması zamanla Ortodoks

Buna göre ilk Türk devletleri ile ilgili;

Kilisesi’nin konumunu güçlendirmişti. Avusturya’nın desteğini
alan Fransa, Katoliklerin üstünlüğünün yeniden onaylanma-

I. Ekonomilerinin toprağa dayalı olduğu,

sını, Rusya ise statükonun yürürlükte kalmasını istiyordu.

II. Coğrafya ve iklim şartlarının dayanışmayı güçlendirdiği,

Bununla birlikte Kudüs’teki Kutsal Yerler Meselesi, 1850 yılı

III. Boylar federasyonu şeklinde örgütlendiği,

ortalarından beri ciddi bir milletler arası gerginlik konusu ol-

IV. Geniş topraklara sahip asiller sınıfının olduğu,

muştu.

V. Konar-göçer yaşam tarzına sahip olduğu.

Metne göre;

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

I. Rusya’nın bütün Hristiyanları tek bir çatı altında birleştirmek

A) I ve II

B) I ve IV
D) II, III ve V

istediği,
C) II ve III

II. Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin yıkılışını tek başına gerçekleştirmek istediği,

E) I, IV ve V

III. Rusya’nın Fransa ile birlikte Osmanlı topraklarını paylaşmak istediği,
IV. Uluslararası ilişkilerde dini ayrılıkların etkili olduğu.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

2.

C) Yalnız III
E) II ve IV

Ortaçağda yaşanan;
I. Moğol istilası,
II. Abbasi – Bizans mücadelesi,

4.

III. Haçlı Seferleri,
IV. Halifelik mücadelesi.
  

gelişmelerinden

hangilerinin

Türk-İslam

olumsuz yönde etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) I ve III

Aşağıdakilerden

hangisinin

gerçekleştirilmesinde

Mustafa Kemal’in etkisi yoktur?
devletlerini     

A) Muş ve Bitlis’in Ruslardan geri alınması.
B) Anafartalar ve Arıburnu savaşlarının kazanılması.
C) 31 Mart olayının bastırılması.
D) Vatan ve Hürriyet cemiyetinin kurulması.
E) İttihat ve Terakki cemiyetinin kurulması.

D) III ve IV
E) I, II, III, IV
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TARİH TEST-3
5.

9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal Paşa
bütün resmî görevlerinin yanı sıra askerlik mesleği ve devlet memuriyetinden de istifa etti .Kendi ifadesiyle sine-i millete (milletin
bağrına) döndü. İstifasını da aşağıdaki şu sözlerle kamuoyuna
duyurmuştu; “Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni isteklerine kurban etmemek
için açılan milli savaşmalar uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmağa askeri ve resmi sıfatım artık engel olmaya başladı. Bu gaye-i mukaddese için milletle beraber sonsuza kadar
çalışmağa mukaddesatım adına söz vermiş olduğum cihetle,
pek âşıkı bulunduğum yüce askerlik mesleğine bugün veda ve
istifa ettim. Bundan sonra milli ve kutsal gayemiz için her türlü
fedakârlıkla çalışmak üzere sine-i millette bir ferd-i mücahit su-

8.

Abbasi halifesinin Şii Büveyhoğulları baskısı karşısında
Tuğrul Bey’den yardım istemesi üzerine 1055’te Bağdat seferi yapılmıştır. Şii Büveyhoğulları hükümdarı Meliku’r-Rahim’i
esir alan Tuğrul Bey bu devlete son verdi. 1060 yılında Şii
Fatımiler tarafından ele geçirilen Bağdat’ı tekrar alan Tuğrul
Beye, Abbasi halifesi tarafından Rükneddin ve Kasım Emir’ül
Müminin unvanları verilmiştir.
Paragrafa göre, Bağdat Seferlerinin sonuçları ile ilgili
ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu İslam dünyasınca resmen kabul edilmiştir.

retiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilan eylerim.”

B) Şii tehlikesi tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Mustafa Kemal ‘in bu ifadelerine  göre;

C) Tuğrul Bey halifelik makamını üzerine almıştır.

I. Vatan ve millet için bir şeyler yapma ümidinin kalmadığı,

D) Selçuklu devlet yönetimine Arap ve Fars kültürleri hakim

II. Milletin hukuk ve istiklâlini temin uğrunda milletle beraber
çalışacağı,

olmaya başlamıştır.
E) Abbasiler siyasi olarak gücünü kaybetmeye başlamıştır.

III. İstanbul hükümetinden daha iyi koşullarda daha iyi bir görev istediği,
IV. Rahat hareket edebilmek, O’nu kısıtlayan bağlardan kurtulmak istediği,
V.Halkın işgaller karşısında direniş cemiyetleri kurmasını
sağlamak istediği.
yargılarından hangileri ulaşılabilir?
A) Yalnız I

Aşağıdakilerden hangisinde Büyük Selçuklu ile Osmanlı
Devleti’ndeki yönetim anlayışı ve devlet teşkilatı karşılaştırıldığında benzer ya da ortak noktalar olduğu söylenemez?

B) Yalnız II
D) II ve III

9.

C) Yalnız V
E) II ve IV

A) İkta-Tımar
B) Divanı saltanat-Divanı Hümayun
C) Gulam Sistemi-Devşirme Sistemi

2013-YGS

D) Darül Adl- Darül Fünun

6.

E) Atabey-Lala

Osmanlı Devleti’nde 1856-1909 yılları arasında, Müslüman olmayanlar askerlik bedeli ödeyerek askerlikten muaf tutulmuştur. 1909’da çıkarılan bir kanunla askerlik muafiyeti kaldırılarak
Müslüman olmayanlar da askere alınmaya başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin, Müslüman olmayanların askere alınma nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?
A) Zorunlu askerlik sistemini yaygınlaştırmak
B) Anayasadaki eşitlik ilkesini hayata geçirmek
C) Müslüman olmayanların devlete bağlılığını güçlendirmek
D) Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmalarını önlemek
E) Ordunun asker sayısını artırmak

10. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal işgalcilerle ve
İstanbul hükümetinin olumsuz politikalarıyla mücadele ederken Milli egemenlik ve Milli bağımsızlık ilkelerini esas almıştır.
Mili egemenlik halkın yönetimde söz sahibi olması yönetime
katılması demektir. Milli bağımsızlık ise işgallerle mücadele
etmeyi, sömürgecilik ve manda altına girilmemesini, ekonomi, eğitim, kültür, askeri, yargı, dini ve başka alanlarda başka
devletlerin boyunduruğuna karşı mücadele edilmesini ifade
eder.

7.

Göktürkler Dönemi’ne ait orak, kürek, demir, saban gibi eşyalar bulunmuş ayrıca Yenisey vadilerine kadar uzanan Tötö
Kanalı gibi sulama kanallarına ulaşılmıştır.
Buna göre Göktürklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Sosyal ve ekonomik hayat tarzlarında değişim yaşandığına

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde milli mücadele döneminde hem Milli bağımsızlığa hem de Milli egemenliğe
vurgu yapıldığı söylenebilir?
A) Samsun Raporu
B) Amasya Genelgesi
C) Havza genelgesi

B) Göçebe hayat tarzını terk ettiklerine

D) Amasya Protokolü

C) Bozkır kültüründen etkilendiklerine

E) Misakı Milli kararları

D) Tarımsal ürünlerin ticarette kullanıldığına
E) Hayvancılığın tarımın gelişmesinde etkili olduğuna
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YKS KAMPI
TARİH TEST-4
1.

Türkiye İktisat Kongresi’nde ulusal ve tam bağımsız bir eko-

4.

Kervanların konakladığı, mola verdiği ve ticari malların tüketi-

nomiyi esas alan öneriler ön plana çıkmıştır.

ciye ulaştığı mekânlara tarih boyunca farklı isimler verilmiştir.

İktisat Kongresi’nde yapılan önerilerden;

Bu mekanlardan biri olan hanlar; kervanların indiği, malla-

I.

yerlerdi. Hanlarda birden fazla dükkân olması durumunda

rın depolandığı, atölyelerin bulunduğu ve ticaretin yapıldığı

Kambiyo merkezleri ile tahvil borsalarının millîleştirilmesi

buraya ………… da denilirdi. …….…., genellikle aynı esnaf

II. İşçilerin sendikal haklarının verilmesi

grubuna ait dükkânların bir sokak üzerinde sıralanması ile

III. Tekel hakkı tanınmış yabancı sermayenin kaldırılması

meydana gelmekteydi. …………. ise İslamiyet’in ilk dönem-

IV. Tarım dışındaki işçiler için günlük çalışma süresinin 8

lerinde daha çok korunma, savunma ve askerî amaçlı inşa

saat olması

edilerek karakol veya ordugâh olarak kullanılırdı.

hangilerinin bu doğrultuda olduğu söylenemez?
A) I ve II

B) II ve III
D) II ve IV

Bu paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

C) I ve III
E) III ve IV

A) çarşı - kervansaray - ribat
B) ribat - çarşı - arasta
C) han - ribat - kapan
D) çarşı - arasta - ribat
E) arasta - han - ribat

2015 YGS
2.

Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda Divanıhümayun kalemlerinin başında olan reisülküttabın öneminin artmasında,
I. iç ve dış yazışma kurallarını iyi bilmesi,
II. devletler arası ilişkilerde diplomasinin önem kazanması,
III. âyanların güçlenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I

5.

‘’Veziriazamlık ulu bir makamdır. Sebepsiz azlolunmayıp,
nice yıllar makamında kalması ve işlerinde müstakil olması gerekir. Evvelce beylik ve diğer memurluklar iş görmüş

B) Yalnız II

emektar, doğru ve dindar kimselere verilip karşılığında rüşvet

C) Yalnız III

ve bahşiş alınmazdı. İlmiyeye ait yüksek makamların birile-

D) I ve II

rinin aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi
ise ona verilmek gerekir. Kadılık yolunda vasıta bilgidir. Yaş,

E) II ve III

sene, soy sop değildir.’’

Koçi Bey Risalesi’nden alınan bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İlmiye sınıfına yapılacak atamalarda bilgi ve yeterliliğin
esas alınması
3.

B) Eskiden bu görevlerde bulunmuş kişilere görev verilmesi

I. Dini alanda mimari eserler yapma

C) Vezirlerin görevlerinden haksız yere alınmaması ve görev-

II. Uygur alfabesini kullanma

lerinde sürekliliğinin olması

III. Hükümdar adına hutbe okutma
Yukarıda

verilen

özelliklerden

D) Devlet görevlerinin liyakatli, dürüst kimselere verilmesi
hangileri

Uygur

Karahanlı devletlerinde ortak değildir?
A) Yalnız

B) Yalnız II
D) I ve II

ve

E) Memuriyetler karşılığında rüşvet alınmaması, kayırma yapılmaması

C) Yalnız III
E) I ve III
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TARİH TEST-4
6.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı HicazYemen cephesinin açılmasında;

9.

Türk devlet teşkilatında kurultay; devlet yönetiminin temelini oluşturan en yüksek kuruluştu. Kağan, hanedan üyeleri,
hatun, aygucı ve boy beylerinden oluşan kurultay, genellikle

I. Ümmetçilik,

yılda üç kez toplanarak devlet işlerini gö¬rüşürdü. Boy bey-

II. Osmanlıcılık,

le-rinin kurultaya katılımı sadakat işareti sayılır aksi bir durum söz konusu olduğunda bu bir isyan olarak algılanırdı.

III. Sömürgecilik,

Kurultay, kağanın seçimi veya görevden alınmasında da et-

IV. Milliyetçilik
düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?

ki¬liydi. Kağan, kurultayın doğal başkanıydı ve kağanın olmadığı zamanlarda aygucı kurultaya başkanlık ederdi. Kurultay
kararlarının uygulanmasını sağlamak ve takip etmek için

A) Yalnız I

buyruklardan oluşan bir ayukıya ihtiyaç duyulmuştur. Fakat

B) Yalnız II

halktan ve yönetimden birinci derecede sorumlu olan kağandır. Kurultayı toplantıya çağırma, töre değişikliğini teklif etme,

C) I ve II

aygucıyı tayin etme, yargıya başkanlık etme görevleri kağana

D) II ve IV

aittir.

E) III ve IV

Metne göre;
I.

Kurultay törelerin oluşmasında etkilidir.

II.

Kurultay aldığı kararların uygulanmasını takip ederdi.

III.
7.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de devletçilik ilkesinin
uygulanması için doğrudan bir gerekçe olamaz?
A) Teşviki Sanayi Kanunu’ndan beklenenin gerçekleşmemesi
B) İhtiyaçtan fazla üretime geçilmek istenmesi

Kurultay’a katılmayan boy beyleri isyan etmiş kabul
edilirdi.

IV.

Kurultay ve ayukı birbirlerinden ayrı kurumlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) II ve IV

D) I, III ve IV

C) Yeterli, kalifiye ve teknik elemanın olmaması

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

D) Ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları bile karşılayamaması
E) Doğal kaynaklardan yararlanılmaya çalışılması

10. I. Derne
2014 YGS
8.

Osmanlı Devleti’nde devşirme usulü çerçevesinde Hristiyan
reayanın çocukları, kapıkulu ocaklarına asker yetiştirmek
üzere toplanır ve uzun bir eğitim sürecinden geçirilirdi. Bu
sürecin ilk aşaması, çocukların Türk ailelerinin yanına verilmesiydi.

II. Anafartalar
III. Katma
IV. Kût’ül-Amâre
Mustafa Kemal yukarıda verilen savaşlardan hangilerin-

Devşirilen çocukların Türk ailelerinin yanına verilme nedeninin, aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

de I.Dünya Savaşı’nda sömürgeciliğe karşı mücadele etmiştir?
A) Yalnız I

A) Yönetimde deneyim kazandırılması
B) Meslek sahibi olmalarının sağlanması

D) I, II ve III

C) Sportif faaliyetlerde yetiştirilmesi
D) Türk-İslam gelenek ve göreneklerinin öğretilmesi
E) Silah kullanmada maharet kazandırılması
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B) Yalnız II

C) II ve III

E) I, III ve IV

YKS KAMPI
TARİH TEST-5
1.

Fatih devrinde Midilli Adası’nın alınması ile başlayan

3.

Mustafa Kemal; Kurtuluş Savaşı sürecinde itilaf devletlerin-

Osmanlı-Venedik Savaşları 16 yıl boyunca sürmüştür. Bu

den gelen barış önerilerini dikkate alarak, Türk Halkı’nın haklı

savaşlar sırasında Venediklilere ait birçok ada, Osmanlıların

davasını dünya kamuoyuna duyurmak ve aleyhindeki pro-

eline geçmesine rağmen Venedikliler ile yine de antlaşma ya-

pagandaları boşa çıkartmak için bu taleplere olumlu cevap

pılması yoluna gidilmiştir.

verirken, diğer taraftan bu görüşmeler sırasında Türk tarafına
Sevr Antlaşması’nın yumuşatılarak sunulan şartlarını kabul

Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmenin temel sebebi

etmemiştir.

olduğu söylenebilir?

Mustafa Kemal’in bu tutumu ile ilgili olarak aşağıdaki

A) Askerlerin savaşa karşı isteksiz oluşu

yargılardan hangisi savunulabilir?

B) Doğuda Safevi tehlikesinin ortaya çıkması

A) Tam bağımsız ve barış yanlısı bir politika izlemesi.

C) Anadolu’da Karamanoğulları’nın ayaklanması

B) İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlan-

D) Cem Sultan Olayı’nın ortaya çıkması

mak istemesi.

E) Venedik donanması ile henüz baş edebilecek güce ula-

C) Kendi yaşam ve bağımsızlıkları tehdit altında olan milletle-

şamaması

re örnek olmak istemesi.
D) Ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim kurmak istemesi.
E) Savaş sonrasında kurulacak uluslararası örgütlerde yer
almak istemesi.

2.

Tarihi süreç içerisinde Türklerde kadının kullandığı “hatun”
unvanı da değişikliğe uğramıştır. İlk zamanlarda başta bulunan en yüksek otoritelerin temsil sıfatlarından biri “hatun”
iken, kadınlar için zamanla “terken”, “sultan”, “bige” ve “begüm” gibi unvanlar kullanılmaya başlanmıştır. Yine en eski
Türk kadın unvanlarından olan “il bilge” de bu süreçte “terken”e dönüşmüştür. İlk defa Uygurlar zamanında kullanılmış
olan “Terken” unvanına, en fazla Karahanlılar, Harizmşahlar
ve Selçuklular zamanında rastlanılmaktadır. Hayatlarının her
döneminde aktif olan bu hanım sultanlar, analık görevlerinin
dışında devletin sosyal ve siyasal bünyesinde son derece etkili olmuşlardır. Onların, her daim harekete hazır bir ordusu,
sarayı, devlet erkanı, özel emlak ve kendilerine ait bir hazineleri vardır. Ayrıca çeşitli alanlarda vakıflar kurmakla da
meşgul olmuş ve toplumun ihtiyaç duyduğu kurumları kendi
bütçeleri ile inşa ettirmişlerdir.
2012 YGS

Verilen bilgilere göre;

4.

I. İdarî yetki ve sıfatlar aynı zamanda askeri görevleri de kapsamaktadır.
II. Kadınlar önemli bir ekonomik güce sahip olup bunu toplum
yararına da kullanmışlardır.
etkisi sosyal ve ekonomik yapıda görülmektedir.
IV. Türk devlet ve idare teşkilatı süreklilik göstermektedir.
V. Kadınların sosyal ve siyasal yapıdaki etkileri zamanla
azalmıştır.

D) II ve III

nırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı.

hangisinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasında
B) Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında
C) İç mimaride kalem işi süslemeleriyle yetinilmesinde
D) Hat sanatının ortaya çıkmasında

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
B) Yalnız IV

alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sı-

Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakilerden

III. Türklerin girdikleri kültür çevreleri ile kabul ettikleri dinlerin

A) Yalnız I

Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref’te yer

E) Minyatüre yalnız tarihî konulu yazmalarda rastlanılmasında

C) Yalnız V
E) I ve IV
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TARİH TEST-5
5.

Bumin Kağan Türk boylarını tek bayrak altında toplayıp bağımsızlığını ilan etmiş Göktürk devletini kurmuştur.

7.

Halil İnalcık’a göre gaza Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda

Türk

önemli bir yer tutar, fakat beyliğin kuruluşunu sadece gazaya

halkı Kut inancından dolayı hükümdara bağlılık içerisinde

bağlamak konuya tek boyutlu bakmaktır. İnalcık, uçlardaki

ülkenin Bumin Kağan ve hanedanına ait olduğunu kabul et-

sosyal değişime dikkat çekmiştir. XIII ve XIV. yüzyılda meyda-

miştir. Göktürkler ’de hükümdarlık Bumin Kağan’ın soyundan

na gelen bu köklü sosyal değişimin temel sebebi Moğolların

gelenler tarafından devam ettirilmiştir. Ayrıca Bumin Kağan

yönetimine girmek istemeyen Türkmenlerin göçleri ve bölge-

hükümdar olduğunda ülkeyi daha kolay yönetebilmek için

de buna bağlı oluşan nüfus baskısıdır. Bizans sınırında gaza

doğu-batı şeklinde ikiye bölerek batının yönetimini kardeşi

ideolojisiyle donanmış bu nüfus potansiyeli, iyi yönlendirilmiş

İstemi Yabgu ’ya bırakmıştır. İstemi Yabgu batıyı yönetirken

ve yeni bir Türk Beyliği’nin doğuşunu sağlamıştır.

iç işlerinde serbest dış işlerinde Bumin Kağana bağlı kalarak

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşı-

yönetmiştir.

lamaz?

Buna göre;
I.

A) Moğollar Anadolu’yu istila etmişlerdir.

Federatif bir yapı vardır.

B) Gaza ideolojisi Bizans sınırında etkili olmuştur.

II. Monarşi bir yönetim anlayışı vardır.

C) Anadolu’da Türkiye Selçuklu Devleti’nin varlığı sona ermiştir.

III. Feodal devlet yapısı vardır.

D) Anadolu siyasal birlik bozulmuştur.

IV. İlahi bir egemenlik anlayışı vardır.

E) Gaza düşüncesi İslami bir kavram olarak gelişmiştir.

Göktürkler‘in yönetim anlayışıyla ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız III

8.

B) Yalnız IV

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, halkın gücüne dayanarak bağımsızlığın sağlanabileceğine inanmadığı için

C) II ve III

İstan¬bul Hükûmeti’nin politikalarını desteklemiş ve güç-

D) I, II ve IV

lü bir devletin manda ve himayesini istemiştir?

E) II,III ve IV

A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Trakya Paşaeli Cemiyeti
D) Hınçak Cemiyeti
E) Alyans İsrailit Cemiyeti

6.

9.

1 Temmuz 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu’na
göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda,
bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy
ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden
araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk
yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık,

Yukarıda Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yapılan bir mi-

yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk

Bu örneğe bakarak Türkiye Selçuklu Devleti’nde süsle-

taşıyabileceği kabul edildi.

me sanatlarından biri olarak kullanılan çinilerde;
I.

Geometrik şekiller

Buna göre Kabotaj Kanunu’nun;

II. Halkçılık

III. İnsan figürleri

III. Devletçilik

IV. Hayvan figürleri
hangi figürlerin kullanıldığı söylenebilir?
A) I ve II

limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük

I. Milliyetçilik

II. Bitki motifleri

B) I ve IV
D) I, II ve III
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çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca

mari eserde kullanılan çini ile ilgili bir görsel yer almaktadır.

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

Atatürk ilkelerinden hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I

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

YKS KAMPI
TARİH TEST-6
1.

Abbasiler, bütün olumsuzluklara rağmen siyasi yaşamını

3.

XVIII. yüzyılda III. Ahmet döneminde Avrupa’yı daha yakın-

1258 yılına kadar devam ettirmiştir. Bu tarihte Cengiz Han’ın

dan tanımak için Paris’e ilk kez geçici elçi gönderilmiştir.

torunu Hülagü, Bağdat şehrini işgal ederek Abbasi Devleti’ne

Bu dönemde İlk Türk matbaası açılmış, dini eserler dışında

son verdi. Bu olaydan sonra Abbasi ailesinden el- Müstansır,

diğer eserler matbaada basılabilmiştir. Kütüphaneler açıl-

Memlûk Sultanı Baybars tarafından Kahire’de halife ilan edil-

mış, ilk kez çiçek aşısı uygulanmış, Yeniçeri Ocağına bağlı

miştir. Böylece halifelik makamı, Memlûklerin koruması altına

“Tulumbacılar” adıyla ilk defa düzenli bir itfaiye teşkilatı ku-

girmiş Sultan Baybars da siyasi otoritesine meşruiyet kazan-

rulmuştur. Ayrıca çiniciliğin yeniden canlandırılması amacıyla

dırmıştır.

1725 yılında İstanbul’da bir çini atölyesi, bunun yanında bir
de kumaş ve çuha atölyesi kurulmuştur. Mimari alanda da

Metne göre;

batı tarzı eserler yapılmıştır.

I. Abbasi Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiştir.
II. Memlûkler, İslam dünyasının koruyuculuğunu

III. Ahmet Dönemi’nde yaşanan bu gelişmelere baktığımızda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

üstlenmiştir.

A) Avrupa’yla ilk kez diplomatik ilişkiler başlamıştır.

III. Cengiz İmparatorluğu hakimiyet alanını Ön Asya’ya kadar

B) Osmanlı devletinde sanayileşme faaliyetleri yaşanmıştır.

genişletmiştir.

C) Askeri alanda yenilik yapılmamıştır.

IV. Sultan Baybars veraset anlayışını değiştirmiştir.

D) Batının üstünlüğü kabul edilmiş batı tarzı yenilikler yapıl-

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

mıştır.

A) I ve III

E) Yenilikler yapılırken toplumun hassasiyetleri dikkate alınmıştır.

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

4.

I. Dünya Savaşı’nda 1916’da İngilizler, İran ve Irak petrol bölgelerini ele geçirebilmek amacıyla Osmanlı Devleti’ne karşı
saldırıya geçmişlerdir. Irak-Basra cephesinde Araplar destek
vermemesine rağmen Osmanlı Devleti Selmanpak ve Kutül

2.

Amara’da İngilizlere karşı başarılı olmuş. Ancak daha sonra İngilizler bu cephede üstünlüğü ele geçirmiş ve Osmanlı
orduları Musul’a kadar geri çekilmiş Irak cephesinde savaşı
kaybetmiştir.
Buna göre Irak cephesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Musul sorunu ortaya çıkmıştır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın amblemine baktığımızda aşağıdakilerden hangisine yer verildiği söylenemez?
A) Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılına,
B) En büyük Komutan olan Atatürk’e,
C) Tarihsel süreçte devamlılığa,

B) Mustafa Kemal bu cephede İngilizler ile mücadele etmişlerdir.
C) Cephenin açılmasında ekonomik nedenler etkili olmuştur.
D) İngilizler, Osmanlı’nın Hindistan’a ulaşmasını engellemeye
çalışmıştır.
E) Osmanlı Devleti’nin kapanan son cephesidir.

D) Tarihte kurulmuş 16 Türk Devletine,
E) Cihan hakimiyeti anlayışına.
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TARİH TEST-6
5. 1929 yılında ABD’de başlayan ve daha sonra tüm dün-

8.

Kutadgu Bilig adlı eserinde Yusuf Has Hacip; “Arapça ve

yayı etkileyen ekonomik krizin (Büyük Buhran) Türkiye

Farsça kitaplar çoktur. Bizim dilimizle bütün hikmetleri topla-

Cumhuriyeti’ne de etkileri olmuştur.

yan (kitap) budur. Bu Türkçe koşukları yazdım sana, okurken
unutma dua kıl bana.” ifadesine yer vermiştir.

1929 Dünya ekonomik krizinin Türkiye’de yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söyle-

Yusuf Has Hacip’in bu ifadesiyle ilgili olarak aşağıdaki-

nemez?

lerden hangisi söylenebilir?

A) Teşviki Sanayi Kanunu’nun başarısız olmasında

A) Türkçe’nin Arapça ve Farsçadan üstün olduğunu kanıtlamaya çalıştığı

B) Merkez Bankası’nın kurulmasında

B) İlk Türkçe sözlüğü yazdığı

C) Devletçilik politikasına geçilmesinde

C) Türkçe yazılmış kitapların sayısının artırılmasının önemi

D) Milli Koruma Kanunu’nun çıkartılmasında

D) Türkçe’nin Arapça ve Farsçanın etkisinden kurtarılmasını

E) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin kurulmasında

E) Eserini Göktürk alfabesiyle yazdığı

2011 YGS
6.

Osmanlı Devleti’nde dağılmayı önleme çalışmalarından birisi
de Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesidir. Ancak Tanzimat
Fermanı toplumun tamamı tarafından kabul görmemiş, birtakım tepkilere neden olmuştur.

Osmanlı Devleti’ nde 17.yüzyılda şehzadelerin sancağa
çıkma usulünün bırakılmasına bağlı olarak padişahların ço-

Tanzimat Fermanı’na bu tepkilerin oluşmasında,
I.

9.

Kimi Müslümanların, Müslüman olmayanlara verilen
hakları yadırgaması,

II. Öngörülen reformların yetersiz kalması,
III. Müslüman olmayanların ayrılıkçı hareketlerinin devam
etmesi

ğunun devlet idaresine egemen olamaması, merkezi devlet
yapısındaki bozulmalara neden olmuştur.
Bu durumun;
I. padişahların yönetim tecrübesi kazanamaması,
II. devlet adamlarının ve padişahların sık sık değişmesi,

durumlarından hangilerinin neden olduğu savunulabilir?

III. devlet işlerinde saray kadınlarının etkisinin görülmesi

A) Yalnız II		

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?

		

B) Yalnız III		

D) Yalnız I		

C) I ve II

E) I, II ve III

A) Yalnız I 		
D) II ve III

B)Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

7.

10. Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa girmesinde, İtilâf Devletleri’ne duyulan güvensizlik
de etkili olmuştur.
Savaş öncesi İtilaf Devletleri’nin faaliyetlerinden hangisi,
Haritaya göre İpek, Kürk ve Baharat yolları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İpek Yolu ve Kürk Yolu’nun kesiştiği tek ortak yer İtil bölgesidir.
B) Ticaret yollarının üçü de Orta Asya’dan geçmektedir.
C) Baharat Yolu ve İpek Yolu’nun ortak noktası Antakya’dır.
D) İpek ve Baharat yolları farklı istikamette ilerlemiştir.

yukarıdaki yargıyı destekleyen bir gelişme değildir?
A) İngiltere ve Fransa’nın azınlıkları sürekli kışkırtması
B) İngilizlerin Ortadoğu’daki petrol kaynaklarını ele geçirme isteği
C) Rusya’nın Balkanlarda uyguladığı Panslavizm politikası
D) Savaştan önce kapitülasyonları kaldırabileceklerini açıklamaları
E) Kendi aralarında yaptıkları ittifaka Osmanlı Devleti’ni dahil
etmemeleri

E) Ticaret yollarının başlangıç noktası Asya kıtasıdır.
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YKS KAMPI
TARİH TEST-7
1.

Atatürk, Türk milleti için spor faaliyetlerinin önemini şöyle
anlatmıştır: “Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini dü-

4.

zenleme görevinde bulunanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için herhangi
bir müsabakada kazanmak amacıyla spor yapmazlar. Esas
olan, bütün her yaştaki Türkler için beden eğitimini sağlamaktır. ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.’ sözünü atalarımız
boşuna söylememiştir”
Atatürk’ün bu sözünün;

KÖK TÜRK paralarında hükümdar ve hatunun

I. Milliyetçilik

resimlerinin birlikte yer alması ile ilgili olarak;
I.

II. Halkçılık

hatunun yönetimde söz sahibi olduğu,

II. hatunun devlet teşkilatında önemli rolleri olduğu,

III. Laiklik

III. hatunun kut anlayışı içerisinde olduğu,

İlkelerinden hangileri ile ilişkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

IV. hatunun toplumsal hayatın bütün alanlarında görüldüğü

C) Yalnız III

yargılarından hangileri söylenemez?

E) I ve III

A) Yalnız IV
D) II ve III

2017 LYS
2.

B) I ve II

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

Osmanlı Devleti’nde plantasyon benzeri çiftlikler, yani tek bir
kişinin sahip olup yönettiği, genellikle pazara yönelik üretim
yapan büyük tarımsal işletmeler, çoğunlukla çift-hane sisteminin dışında kalan mevat (ölü, tarım dışı kalmış) arazide
ortaya çıkmıştır. XVIII. yüzyıl öncesinde bu tür çiftlikler, daha
çok sermaye sahibi devlet görevlileri tarafından kuruluyor ve
çeşitli vakıfların inşası söz konusu olabiliyordu. Bu yeni kurulan çiftliklerde iş gücü olarak ücret karşılığında köle ve ortakçılardan yararlanılıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, devletin bu tür büyük çiftliklerin kuruluşunu teşvik etmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Yabancı sermaye yatırımlarını geliştirmek
B) Kullanılmayan arazileri tarıma kazandırmak
C) Tarımsal üretimin artmasına zemin hazırlamak
D) Yeni istihdam alanı yaratmak
E) Kamu hizmetleri için kaynak sağlamak

5.

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihat ve Terakki Partisi iktidara gelmiştir. Bu dönemde giderek güçlenen milliyetçilik düşüncesi, Osmanlı aydınının iktisadi fikirlerini de etkilemiştir.
İttihatçılar, Millî İktisat Politikası’yla hem Batı kapitalizminin
Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkilerini giderebileceklerine
hem de ülke içinde giderek güçlenen azınlık tüccarlara karşı
millî burjuvazi yaratabileceklerine inanmıştır. Dönemin düşünce adamlarından Yusuf Akçura bu konuda, “Eğer Türkler
kendi içlerinden bir sermayedar burjuva sınıfı çıkaramayacak
olursa yalnız memur ve köylüden ibaret Osmanlı toplumunun
muasır bir devlet hâlinde devamlı yaşayabilmesi zordur.” demiştir.
Metne

3.

Tarihin konusu, zaman içinde insan faaliyetleri, farklı etkilerle
meydana gelen değişimler ve insan eylemlerinin sonucunda
ortaya çıkan eserlerdir. Kısaca tarihin konusu insan ve insanın faaliyetleridir.
Metne göre aşağıdakilerden hangisinin tarihin konusu

göre

aşağıdakilerden

hangisinin

İttihat

ve

Terakki’nin “Millî İktisat Politikası” doğrultusunda attığı
adımlardan biri olduğu söylenemez?
A) Türkleri girişimciliğe özendirmesi
B) Müslüman tüccarları örgütlemesi

olduğu söylenemez?

C) İthalatı teşvik etmesi

A) Malazgirt Savaşı

D) Kapitülasyonları kaldırması

B) Orta Asya Türk göçleri

E) Koruyucu bir dış ticaret politikası uygulaması

C) Sanayi Devrimi
D) Yazının icadı
E) İklim değişikliği ve kuraklık
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TARİH TEST-7
6. İtilaf Devletleri’nin I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı

B) Reval Görüşmeleri

Kâğıdı genellikle ürettikleri pamuktan yapan Uygurların, mabetlerinde din adamlarının özenle oluşturduğu kütüphaneler
de bulunurdu. Uygur eserleri, ilk zamanlarda tomar şeklindeki
kâğıtlara yazılırken ilerleyen zamanlarda günümüze benzer
kitap şekilleriyle de yazılmaya başlanmış, eserlerin yazımında siyah ve kırmızı mürekkepler kullanılmıştır.

C) San Remo Konferansı

Buna göre Uygurlarla ilgili;

D) Yalta Konferansı

I.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşılmıştır,

E) Londra Konferansı

II.

Dünya tarihinde ilk kez kütüphane kurulmuştur,

III.

Kültürel çalışmaların gelişmesinde dinin katkısı vardır,

IV.

Matbaayı kullanmışlardır

Devleti’ni paylaşma tasarılarına son şeklini verdikleri
konferans aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paris Barış Konferansı

9.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II		
7.

B) I ve III

D) I, II ve III

I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü

C) II ve IV

E) II, III ve IV

II. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
III. Medeni Kanunun kabulü
IV. Soyadı Kanunu’nun kabulü
Verilen inkılaplar dikkate alındığında aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A) Ulusal kimlik oluşturulmak istenmiştir.
B) Eğitim kurumları tek elden yönetilmek istenmiştir.
C) Ayrıcalıksız bir toplum oluşturulmak istenmiştir.
D) Hukuk alanında birlik sağlanmak istenmiştir.
E) Türk kadınına “evlilikte edinilen mallarda ortaklık” hakkı
verilmek istenmiştir.

10. Türkiye Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev üzüntüsünden verem hastalığına yakalanan kız kardeşi Gevher
Nesibe Hatun’a son isteğini sorar. Gevher Nesibe Hatun;
“Ben devasız bir derde düştüm, kurtulmama imkân yok. Eğer
dilersen mal varlığımla benim adıma bir şifahane yaptır. Bu

2015-YGS
8.

Osmanlı Devleti’nde XVIII. Yüzyılda Divanıhümayunun
kalemlerinin başında olan reisülküttabın öneminin artmasında,

şifahanede bir yandan dertlilere şifa verilirken bir yandan şifası olmayan dertlere çare aransın. Bu şifahanede ünlü hekim
ve cerrah yetişsin. Burada kimse bir kuruş ödemesin ve benim adıma bir vakıf olsun.” der.

I. iç ve dış yazışma kurallarını iyi bilmesi,

Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti’yle ilgili;

II. devletler arası ilişkilerde diplomasinin önem kazanması,

I.

Sağlık alanındaki çalışmaların devlet eliyle yürütüldüğü,

III. âyanların güçlenmesi

II.

Bilim adamlarına ve bilimsel çalışmalara önem verildiği,

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II

III. Hanedanın sosyal konulara öncülük ettiği,
IV. Sağlık alanındaki faaliyetlerde vakıfların rolü olduğu
hangileri söylenebilir?

C) Yalnız III

A) I ve II

D) I ve II

		

B) I ve III
D) I, II ve III

E) II ve III
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C) II ve IV
E) II, III ve IV

YKS KAMPI
TARİH TEST-8
1.

Osmanlı Devleti’nde seyfiye sınıfı yönetim ve askerlik gö-

2012 YGS

revi olan sınıfı ifade eder. Divandaki temsilcileri veziriazam,

4.

kaptanıderya ve yeniçeri ağasıdır. Ayrıca taşrada beylerbeyi,

Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine
ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken dönemlerde

sancakbeyi ve tımarlı sipahilerde seyfiye sınıfına mensuptur.

bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin
varlığına kanıt olduğu savunulabilir?

Buna göre, seyfiye sınıfının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması

A)Padişah adına yürütme gücünü kullanma

B) Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların kullanılması

B) Tarımsal üretimin devamlılığını sağlama

C) Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla deniz kabuklarının kullanılması

C) Kadıları ve müderrisleri atama

D) Girişleri çatıda olan tahıl ambarlarının bulunması

D)Güvenliği temin etme

E) MÖ 7000 yılına tarihlenen en eski dokuma parçasının bulunması

E) Asker ihtiyacını karşılama

5.
2. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra Adana,
Antep, Maraş ve Urfa’ya önce İngilizler girdiler. İngilizler daha
sonra buraları Fransızlara bıraktı. Fransızlar bu yörelere hem
kendileri yerleştiler hem de Mısır ve Suriye’den getirttikleri
Ermenileri yerleştirdiler. Fransızların ordularına alarak silahlandırdıkları bu Ermenilerin intikam duygularıyla saldırı-

Karasuk kültürünün takipçisi olan Tagar kültürü, kendinden önceki Türk kültürlerinin bir sentezi ve gelişmiş şeklidir.
Bölgenin adından dolayı burada yaşayan insanlara Altaylılar
denilmeye başlanmıştır. Tunçtan bıçak, ok uçları, küçük hayvan heykelleri, çeşitli hayvan tasvirleri yer alan taşınabilir sanat eserleri ve otağ şeklinde ağaç evler bu kültürün belli başlı
eserleridir.
Bu bilgilere dayanarak Tagar Kültürü ile ilgili;

ya geçmesi ve Fransızların keyfi davranışları, Türk halkının
düşmana karşı harekete geçmesine sebep oldu. Güney cep-

I- Kapsayıcı ve yeni bir kültür evresidir,

hesinde Fransız ve Ermenilere karşı Kuvayı Milliye direnişi

II-Konar-göçer kültür örneklerini taşımaktadır,

başladı.

III-Maden işlemeciliğinde gelişmiştir,

Güney cephesinde yaşanan bu gelişmelere bakarak aşa-

IV-İnanç sistemleri çok tanrılıdır.

ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

yargılarından  hangilerine ulaşılabilir?

A) Urfa, Antep ve Maraş bölge halkının mücadelesi sonucunda kurtarılmıştır.

A) Yalnız II		

B) İngilizler güney bölgesini işgal ettiklerinde silahlı çatışma-

B) Yalnız IV

D) I, II ve lll

lar yaşanmamıştır.

C) ll ve lll

E) III ve IV

C) Sevr’den sonra açılan ilk cephemizdir.
D) Ermeniler Güney bölgelerinde devlet kurma düşüncesiyle
hareket etmişlerdir.
E) Kuvayımilliyeciler birleşerek, Fransız ve Ermenilere karşı
ortak hareket etmişlerdir.

6.

Urartular, tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok
hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır. Taş işçiliğinde
gelişen Urartular su kanalları, su bentleri ve içinde mezar armağanları olan mezar odaları yapmışlardır. İnşa ettikleri Van
Kalesi günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmıştır.

3.

Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal devlet anlayışıyla ilköğretimin parasız ve zorunlu olması ilk kez aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

I. ölümden sonraki yaşama inandıklarına,
II. tarımda gelişmiş olduklarına,
III. mimaride geliştiklerine,

A) 1924 Anayasası

IV. savunmaya ihtiyaç duyduklarına

B) Tevhidi Tedrisat Kanunu

ifadelerinden hangisine ulaşılamaz?

C) Maarif Teşkilatı hakkında Kanun
D) 1923’de anayasada yapılan değişiklikler
E) 1961 Anayasası

Buna göre Urartulularla ilgili;

A) Yalnız II		
			

D) ll ve lll
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B) Yalnız IV

C) I, II ve lll

E) III ve IV
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TARİH TEST-8
7.

Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda 1683-1699 yılları arasında

9.

BMM’nin açılışı sırasında Mustafa Kemal’in meclise sundu-

Kutsal İttifak Devletleri (Rusya, Avusturya, Lehistan, Venedik,

ğu önergede; “Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu

Malta) ile yaptığı savaşları kaybetmiştir. Bu savaşların sonun-

zaman, Meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler doğrultusunda

da imzalanan 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul antlaşmalarıyla;

yerini alır.’’maddesi kabul edilen 1 Nolu kararlar içerisinde yer

Temeşvar hariç Macaristan ve Erdel’i Avusturya’ya, Podolya ve

almıştır.

Ukrayna’yı Lehistan’a, Mora ve Dalmaçya kıyılarını Venedik’e,
Azak kalesi ve çevresini Rusya’ya bırakarak ilk kez büyük ölçüde toprak kaybetmiştir. XVIII. Yüzyılın başlarında Osmanlı
Devleti; Rusya ile yaptığı Purut Savaşı’nı (1711) kazanmış ve

Mustafa Kemal’in verdiği önergede yer alan bu madde ile
ilgili olarak;
I.Önceliğin vatanın kurtulmasına verildiği,

Azak kalesini Ruslardan geri almıştır. Bu savaşı kazanmanın

II.Padişah ve halifenin haklarının kesinlikle korunacağı,

etkisiyle 1714’te Venedik’e savaş ilan edilmiştir.

III.İstanbul Hükümeti’nin Millî Mücadele’yi desteklediği,

Buna göre;

IV.Padişah ve halifenin üstünde millî iradenin olduğu

I.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde kaybedilen yerlerin
geri alınabileceği düşüncesi ortaya çıkmıştır.

II. Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda da kendisine karşı oluşan
bir ittifak ile mücadele etmiştir.

A) I ve III
			

D) II ve IV

B) I ve IV		

C) II ve III

E) III ve IV

III. Osmanlı Devleti denge politikası uygulamaya başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I 		
			

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III
E) I, II ve III

8. I. Dünya Savaşı sürecinde ABD Başkanı Wilson’un ilan ettiği
İlkelerin bazılarını İtilaf Devletleri kendi istekleri ve anlayışlarına göre yorumlayarak değişiklikler yapmış ;
- Wilson İlkeleri’nde yer alan; “Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayıp sömürgecilik yapmayacaklar” maddesini,” manda ve himaye “ adıyla etkisizleştirmişlerdir.
-“Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınmaması” madde-

10. Selçuklular, 1071 Malazgirt Savaşı’ndan 1176 Miryokefalon
Savaşı’na kadar geçen sürede hem Bizans ve Haçlı saldı-

sini ise “Onarım bedeli “ adıyla geçersiz hale getirmişlerdir.

rılarını durdurmak hem de Türk beylikleriyle özellikle de

İtilaf Devletleri’nin bu tutumuyla ilgili;

zorunda kalmıştır.

Danişmentliler ve Suriye’deki Eyyubilerle mücadele etmek

I. Wilson İlkeleri’ni kendi anlayışlarına göre düzenledikleri,

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu

II. Ekonomik çıkarlarını devam ettirmek istedikleri,

savunulabilir?

III. Bölgesel savunmaya yönelik çalışmalar yaptıkları,

A) Anadolu’nun hızla Türkleşmesine

IV. ABD’yi, Avrupa siyasetinde etkisizleştirdikleri,

B) Bizans ve Haçlılara karşı Anadolu’da Türk siyasi birliğinin

V. Sorunların çözümünde fedakârlık yaptıkları
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
		

A) I ve III
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D) I, II ve IV

B) I ve V

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

sağlanmasına
C) Anadolu Selçuklularının sosyal ve ekonomik gelişiminin
yavaşlamasına
D) Selçuklularda merkezî yönetim anlayışının değişmesine
E) Hanedan üyeleri arasındaki taht kavgalarının azalmasına
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1.

İnsanlığın Cilalı Taş Devri (Neolitik) ‘ni yaşadığı dönemde;

3.

Melikşah : “Sen saltanatta benim ortağım mısın? Eğer benim
emrimde ise haddini bilmelisin. Sen hangi salahiyetle,ferma-

I. Bakır paralar

nımız olmadan evlâtlarına ülkeler ve iktalar veriyor, arzu ettiğini yapıyorsun? İster misin ki önünden hokkanın , başından

II. Seramik kap kacak

destarının (sarık)alınmasını emredeyim?’’

III. Gümüş kolyeler

Nizamülmülk : “Sultan’a şöyle söyleyiniz! Senin nail olduğun

IV. Kil tabletler

ikbal benim fikir ve tedbirim sayesindedir. Babanın öldürül-

V. Tarım aletleri

düğü gün seni nasıl tuttuğumu, ayaklanmaları bastırdığımı,

araç gereçlerinden hangilerini yapabilecek bilgi birikimine sahip olduğu savunulabilir?

benim divit ve destarımla (sarık) senin taç ve tahtın birbirine

A) I ve II
		

D) II ve V		

B) I ve III

C) III ve IV

E) IV ve V

seni istemeyenleri nasıl uzaklaştırdığımı hatırla ve unutma ki
bağlıdır. O taç ve devlet bu divitle birlikte ortadan kalkar.’’
Büyük

Selçuklu

hükümdarı

Melikşah

ve

Vezir

Nizamülmülk’ ün ifadelerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Vergi toplamada düzenleme yapıldığı
B) Yönetimde federatif bir anlayışın olduğu
C) Devlet içinde karışıklıkların ortaya çıktığı
D) Vezirin devletin sürekliliğini kendi varlığına bağladığı
E) Hükümdarın iktidarı vezir ile paylaştığı

2.

Mezopotamya’da yapılan kazılarda ekonomik ilişkileri belgeleyen ticarî senetler ve sözleşmeler bulunmuştur. Alış veriş ve
kölelerin davranışları gibi konular, taş anıtlara yazılan kurallarla sınırlandırılmıştır. Urgakina ilk yazılı yasaları hazırlamıştır. Daha sonra Babil Kralı Hammurabi bu yasaları yeniden
derlemiş ve toplumuna göre düzenlemiştir. Urgakina yasaları, din adamlarının yolsuzluklarını engellemiş baskı ve zulmü
ortadan kaldırmıştır. Yasa koyucu krallar, emirlerini tanrısal
bir gücün buyruğu olarak duyurmuşlardır. Sümerlerde fidye
usulüne göre düzenlenen cezalar, Hammurabi yasalarında
kısasa-kısas şekline dönüşmüş, Asur yasalarında ise işkenceye yer verilmiştir.

4. Osmanlılar; Selçuklu Gulam Sistemi’ni örnek alarak, gayrimüslim tebaalarının çocukları için bir yenilik olarak devşirme usulünü getirmişlerdir. Kul sistemi olarakta bilinen
bu uygulama, Osmanlılarda devlete bağlı seçkin devlet
adamı yetiştirmenin en önemli aracı olmuştur. II. Mehmet
Devrinde üst düzey askerî-idarî makamlar büyük ölçüde
kullara verildi. Artık vezirlik kullara has bir makam sayılmaya başlandı. Ancak kulların güvencesiz statüsü bağlamında özellikle iki uygulamadan bahsetmek gereklidir:
“siyaseten katl” ve “müsadere”. Yani devlet adamları görevlerindeki hata ve kusurlarından dolayı padişahın emriyle idam edilir ve mallarına devlet tarafından el konurdu.

Paragrafa göre Mezopotamya yasaları birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi savunulamaz?
A) Özel mülkiyet yazılı hukuk kurallarının oluşumunu etkilemiştir
B) Sümer yasaları, Hammurabi ve Asur yasalarına göre daha
insancıldır.

Paragrafa göre Osmanlı Devleti’nde uygulanan Kul
Sistemi ile ilgili;
I.

Merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik bir uygulamadır.

II.

İtaat ve sadakat temeline dayalıdır.

III. Gayrı Müslimler yönetimde görev almışlardır.
IV. Kul sisteminde yargı ve mülkiyet güvencesi yoktur.

C) Yasalarda sınıf ayrımının korunduğu hükümler yer almaktadır.
D) Yasaların meşruiyet kaynağı olarak din gösterilmiştir.
E) Babil Kralı Hammurabi ‘nin hazırladığı yasalar özgündür.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I 		
D) I ve IV

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

B) Yalnız II

C) Yalnız III
E) II ve IV
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5.

İngiliz siyasetçi ve asker Churchill’e göre, Asya Türkiye’sindeki

8.

kuvvetlerin Avrupa cephesinde faaliyet gösteren kuvvetlerle
bağlantısı kesilecek ve böylece Doğu Cephesi’nde bulunan
Rus kuvvetlerinin yükü hafifletilerek Osmanlı Devleti barış

Elimize geçen hukuk vesikalarından anlaşıldığına göre
Uygurların alım-satım ve borç alıp vermede belirli bir para
ve ölçü sistemleri vardı. Borç olarak alınan mal ve para faiz
karşılığında genellikle ilkbaharda alınır, mahsulün kaldırıldığı
sonbaharda ödenirdi.

yapmaya mecbur edilecekti.

Bu kayıtlara göre;

Churchill’in I. Dünya Savaşı sırasında yukarıda bahsetti-

I. Ticaret gelişmiştir

ği ve müttefiklerin birlikte açmasını istediği cephe aşağı-

II. Ziraat faaliyetleri gelişmiştir

dakilerden hangisidir?

III. Yazılı hukuk gelişmiştir

A) Çanakkale

IV. Bankacılık faaliyetleri görülmüştür

B) Kafkas

Uygurlarla ilgili hangilerine ulaşılabilir?

C) Kanal

A) I ve II

D) Galiçya

B) II ve III

D) II, III ve IV

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

E) Romanya
9.

2015 - YGS
6.

Osmanlı Devleti’nde ayrılıkçı hareketler önce Balkanlarda
başlamıştır.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz?

Selçuklu Oğuzlarının, Karahanlılara tabi olarak yaşadık-

A) Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımı

lenemez?

ları bu dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-

B) Avrupa devletlerinin bölge halkını kışkırtması

A) Göçebe yaşam tarzı sürmüşlerdir

C) Coğrafi konum itibarıyla Avrupa’daki gelişmelerin yakından

B) Karahanlılar, savaşçı özelliklerinden yararlanmıştır

takip edilmesi

C) Hakanlar tarafından vergiden muaf tutulmuşlardır
D) Tarımsal faaliyetlerle de uğraşmışlardır

D) Balkanlarda Müslümanların bulunması
E) Osmanlı merkezî yönetiminin zayıflaması

7.

Selçuklu kaynaklarına göre Karahanlı ve Selçuklu Oğuzlarının
ilişkilerinin mahiyeti şöyle idi: “ Selçuklular kimseye itaat etmezler ve şehirlere yanaşmazlardı. Hayvanlarını otlatmak için
çayırları takip ederler ve bolluk zamanı ortalığı doldururlardı.
Kimse bunları korkutamaz ve kimse de bunlara geri dur demezdi. Sultanlar bunları ürkütmüyor, darlık vakitlerinde(askeri
yardım gerektiği zamanlarda) lüzumları olur diye gözetiyorlar,
iktalar veriyorlar ve mühim vakalar, savaşlar için saklıyorlardı.”

Latince “Büyük Sözleşme, Büyük Ferman” anlamlarına gelen
Magna Carta, Ortaçağ İngilteresi’nin en önemli belgelerinden
bir tanesidir. Magna Carta, feodallerin kral karşısında haklarını
garanti altına alan bir belgedir. Kilise, din görevlilerinin atanmasında özgür olacak, baronların rızası alınmadan kararlaştırılan
miktardan daha fazla oranda vergi alınamayacak, mevcut yasalara uyan hiçbir özgür insan keyfi olarak cezalandırılamayacaktır.
Her ne sebepten olursa olsun kral kanunlara uymayı reddederse,
soylular onu azledip yerine yeni bir kral seçme hakkına sahiptiler.

E) Karşılıklı çıkar ilişkileri görülmüştür

10. Tanzimat Fermanı, ülkenin içine düştüğü kötü durumdan kurtarılması için Osmanlı devlet adamları tarafından hazırlanmıştır. Islahat Fermanı ise yabancı devletlerin baskısı sonucunda
düzenlenmiş ve ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti bu Ferman’ı
kendiliğinden ilan etmiş görünmekle sadece şekil yönünden
hükümranlık hakkını kullanmıştır. Ferman, gayrimüslimlerin
ayrıcalıklarını genişletmiş, Müslümanlar için ise yeni haklar
getirmemiştir. Aslında ise Hristiyan toplulukların korunması kararları, Avrupa devletlerinin eline geçmiştir.
Buna göre Tanzimat ve Islahat fermanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Buna göre, 1215 yılında İngiltere’de Kral ve Feodal
beyler (Baronlar) arasında imzalanan Magna Carta ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tanzimat fermanının ilanında gayrimüslim halkın etkisi vardır

A) Kral kendisi dışında başka bir gücün varlığını tanımış oldu

C) Islahat fermanının ilanında Avrupalıların baskısı etkili olmuştur

B) Parlementer sisteme geçiş sağlandı

D) Devletin kötü durumdan kurtarılması için yapılan çalışmalardır

C) Kral kanun gücünün üstünlüğünü kabul etmiş oldu

E) Islahat fermanı gayrimüslimlerin haklarını genişletmeye

D) Yargı güvencesi getirilmiş oldu

B) Avrupalılar Osmanlı Devletinin içişlerine karışma imkânını
elde etmiştir

yöneliktir

E) Kilise daha güçlü bir konuma geldi
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1.

Atatürk “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk

4.

milleti denir. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu,
İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir soyun evlatları ve
hep aynı cevherin damarlarıdır. Biz doğrudan doğruya milli-

“Tanrı buyurmuş size yeryüzünü al diye! Başımla kutumu da
veriyorum al diye! Gökteki Güneş ise yurdun bayrağı olsun,
İlimizin çadırı, yukarıdaki gök olsun.”
Oğuz Kağan Destanı’nda yer alan bu ifadelerle öncelikle
aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

yetperveriz ve Türk Milliyetçisiyiz, cumhuriyetimizin dayanağı
Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültü-

A) Veraset anlayışına

rüyle dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyette o kadar

B) Konar-göçer yaşam tarzına

kuvvetli olur” demiştir.

C) Cihat ve gaza anlayışına

Atatürk’ün bu sözüne göre, milliyetçilik anlayışıyla ilgili

D) Güneşin ve gökyüzünün kutsallığına

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

E) Cihan Hakimiyeti anlayışına

A) Etnik kökene dayalı değildir
B) Birleştiricidir
C) Eşitliğe dayalıdır

5.

D) Sosyolojiktir(Toplumsaldır)
E) Din birliğine dayalıdır

2018 TYT
2.
Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan millî cemiyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mütareke sonrasındaki işgalleri protesto eden mitingler
ve gösteriler düzenlemişlerdir.
B) Kongrelerin toplanmasında rol oynamışlardır.
C) Ülkede yeni bir rejim kurmayı amaçlamışlardır.

3.

Osman ve Orhan Bey dönemlerinde geleneksel veraset anlayışı
olan “Ülke, hanedanın ortak malıdır.” töresi uygulanmış, Sultan
I. Murat ise, veraset sisteminde değişiklik yaparak “Ülke, padişah ve oğullarının ortak malıdır.” prensibini getirmiştir. Fatih
Kanunnamesi’nde de Devlet-i Âliyye’nin bekası için (Nizam-ı
Âlem) gerekirse kardeşlerin haledilmesi (öldürülmesi) hükmü
getirilerek “Ülke, sadece padişahın malıdır.” fikri benimsenmiştir.
Sultan I. Ahmet’le birlikte, ekber (büyük) ve erşed (akıllı) anlayışı
benimsenerek büyük ve akıllı olan kardeşin hükümdar olması
kararlaştırılmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti’ndeki veraset sisteminin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ayaklanmaları önlemek
B) Dünyada yaşanan gelişmelere ayak uydurabilmek
C) Kanun üstünlüğü ilkesini gerçekleştirmek

D) Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasında etkili olmuşlardır.

D) Merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek

E) Kuvayımilliye için silah ve malzeme temin etmişlerdir.

E) Türk İslam sentezini yerleştirmek

İlk çağlardan beri insanlar; içinde yaşadığı doğayı, doğa varlıklarını ve olaylarını gözlemleme ihtiyacı duymuştur. İnsanların tarım
yapabilmesi için mevsimlerin zamanını önceden bilmesi gerekmektedir. Bu durum ancak takvim bilgisi ile gerçekleşebilirdi. Bu
nedenle gökyüzündeki doğa olaylarını ve varlıklarını gözlemleyerek anlamaya çalışan insanoğlu, astronomi ilminde çalışmalara başlamış ve hızlı bir gelişme sağlamıştır. Astronomideki bu
gelişme; matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlerin gelişmesini
hızlandırmıştır.
Buna göre İlk çağlarda insanların bilimsel çalışmaları ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Takvim alanındaki çalışmalar bu dönemde başlamıştır.
B) Bilimsel çalışmalarda gözleme dayalı yöntem kullanılmıştır.
C) Astronominin ve takvim bilgisinin gelişmesi tarımsal
faaliyetlerin başlamasında etkili olmuştur.
D) Bilimsel gelişmeler birbirinden bağımsız değildir.
E) Tarımsal faaliyetler rastgele yapılmamıştır.

6. 1917’de yaşanan önemli gelişmelerden biri de Rusya’daki
Bolşevik İhtilali’dir. Rusya’da sosyal, siyasi sorunlarla beraber
ekonomik sıkıntıların artmasıyla, Bolşevikler hükûmet darbesi yaparak iktidarı ele geçirdi (7 Kasım 1917). Sovyet Rusya
Devletini kuran Bolşevik yönetimi, Osmanlı ve İttifak Devletleri
ile 3 Mart 1918’de Brest Litowsk Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi. Sovyet Rusya bu antlaşmayla Kars-Ardahan ve
Batum’u Osmanlı Devleti’ne verip işgal ettiği diğer bölgelerden
de çekildi. Bolşevik yönetimi, Çarlık hükûmetinin bütün gizli
antlaşmalarını dünya kamuoyuna açıkladı. Böylece Osmanlı
Devleti’nin paylaşıldığı gizli antlaşmalar da açığa çıktı.
I. Dünya Savaşı’nda Rusya’da yaşanan bu gelişmelere
bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sovyet Rusya savaştan çekilen ilk itilaf devletidir.
B) Osmanlı Devleti ile Sovyet Rusya arasında imzalanan tek
antlaşmadır.
C) İtilaf Devletleri’nin yaptığı gizli antlaşmalarda değişikliğe
neden olmuştur.
D) Savaşta dengeler değişmiştir.
E) Kafkas Cephesi kapatılmıştır.
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TARİH TEST-10
7.

“Bizim dinimiz en makul, en tabii bir dindir. Ancak bundan

9.

Koyun Yılı; yağmur çok yağar, nimetler bollaşır. İnsanlar iyilik

dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabi olması için akla,

ve hayra eğilimli olurlar. Bu yılda gerçi fitne ve karışıklık çık-

fenne, ilme ve mantığa uyması lazımdır. Bizim dinimiz bunla-

sa da çabukça huzur sağlanır, güvenlik temin edilir. Bu yılın

ra tamamen uygundur. Müslümanların toplumsal hayatında,

ilkinde doğanlar güzel yüzlü, rızkı bol, çok çalışkan; ortasında

hiç kimsenin özel bir sınıf hâlinde mevcudiyetini muhafaza

doğanlar vefasız, düşmanlık çıkaran ve az çocuklu olurlar;

hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler dinî emirlere

sonunda doğanlar cahil ve kısa ömürlü olurlar.

uygun harekette bulunmuş olmazlar. Bizde ruhbanlık yoktur,
hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye
mecburuz. Her fert dinini, din duygusunu, imanı öğrenmek
için bir yere muhtaçtır orası da mekteptir.”

I. zamanın insan karakterini şekillendirdiği,
II. kalıp yargıların bulunduğu,

Atatürk’ün bu sözünün,
I.

Buna göre İslamiyet öncesi Türklerin takvim ve zaman
anlayışları ile ilgili olarak;

III. toplumsal yaşamı etkilediği

Laiklik

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

II. Halkçılık

A) Yalnız I

III. Milliyetçilik

		

IV. Devletçilik

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III
E) I, II ve III

hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) I, II ve III

C) I ve III

E) I, II, III ve IV

10. Osmanlı padişahları, Ankara Savaşı’ndan İstanbul’un Fethi’ne
kadar geçen süreç içerisinde Türk kimliklerini ön plana çıkarmaya çalışmışlar ve soylarının Kayı Boyu’na dayandığını daha
fazla vurgulamışlardı.
Osmanlı Devleti’nin bu politika ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Devşirme sisteminin uygulanmasını kolaylaştırmak
B) İktidarlarını meşru bir zemine oturtmak
C) Boy teşkilatlanmasına göre hareket etmek
D) Taht kavgalarını engellemek
E) Osmanlı vatandaşlığını ortak kimlik hâline getirmek

2020 TYT
8.

Anadolu Selçuklu Devleti, 8 Mart 1220’de Venedik ile dostluk
ve ticaret anlaşması yapmıştır. Buna göre Selçuklu topraklarında Venediklilerin kendi aralarında veya diğer yabancılarla
olan anlaşmazlıklara, oluşturulacak bir mahkeme heyeti tarafından bakılmasına izin verilmiş ancak hırsızlık ve adam
öldürme gibi suçlarda Selçuklu mahkemelerinin yetkili olduğuna karar verilmiştir.
Bu bilgiyle;
I. Hristiyanların tek temsilcisinin Venedikliler olduğu,
II. Venedik’e Selçuklu ülkesinde ayrıcalıklar tanındığı,
III. Selçuklu sultanının ticareti canlandırmak istediği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I 		
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Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ‘‘halkçılık’’ ilkesinin bir gereği olduğu söylenemez?
A) Güçler birliği ilkesini devam ettirmek
B) Halk egemenliğine dayalı bir yönetim kurmak
C) Sınıf ayrımcılığını kabul etmemek

B) Yalnız II 		

D) I ve III 		

11. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültürel özellikleri paylaşan, yaşadığı ülkeyi vatan bilen, kaderini ve geleceğini o ülkenin
kaderine bağlamış insanların tamamına halk adı verilir. Bu
sözcükten türetilmiş halkçılık kavramı, halk egemenliğine
dayalı Türk demokrasisinin temelidir. Atatürkçü düşüncede
halkçılık, herkesin kanun önünde eşitliğine, hiçbir kişi ya da
gruba ayrıcalık tanınmamasına denir. Halkçılık ilkesi sosyal
alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin bireylerinin mutlu ve refah
içinde olmasını hedefler.

C) I ve II

E) II ve III

D) Adaletli gelir dağılımını sağlamak
E) Sosyal güvenlik anlayışını benimsemek
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YKS KAMPI
COĞRAFYA TEST-1
1.

Güneşli gün sayısının fazla olması kıyılarda yaz turizminin;

3.

kışların uzun sürmesi yüksek ve yeryüzü şekillerinin engebeli

Görselde Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’de Basra Körfezi
kıyısında bulunan Palmiye Adaları gösterilmiştir.

olduğu yerlerde kış turizminin gelişimine daha fazla olanak
sağlar.
Yukarıda verilen bilgide;
I.

Doğal ortam özelliklerinin yapılan ekonomik faaliyet

türüne etkisi
II. Ekonomik faaliyetlerin doğal ortam unsurlarını bozması
III. Doğal ortamdan yararlanmanın gün geçtikçe artması
gibi durumlardan hangileri örneklendirilmiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

İnsan ve doğal çevre etkileşimi düşünüldüğünde görsel

C) Yalnız III

aşağıdakilerden hangisini daha iyi açıklamaktadır?

E) I ve III

A) Bütün su yüzeylerinin yerleşmeler için uygun alanlar olduğu
B) Yerleşmeye uygun olmayan bazı alanlarda yerleşmeler
kurulduğu
C) Dünya nüfusunun büyük bölümünün kıyılarda toplandığı
D) Turizm tesislerinin deniz içlerinde inşa edilmesinin daha
doğru olduğu
E) Sıcak bölgelerde nüfusun su kaynakları çevresinde daha
fazla yoğunlaştığı

2.

Doğayı oluşturan atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer olmak üzere dört temel ortam bulunmaktadır. Doğal ortamları
oluşturan unsurlar birbirleriyle sürekli etkileşim hâlindedir.
Doğal ortamlardaki bu etkileşim, dört ortamı oluşturan unsurların arasında gerçekleşebildiği gibi iki farklı ortamı oluşturan
unsurlar arasında hatta bir ortamın kendi unsurları arasında
bile gerçekleşebilmektedir.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?

Coğrafya, insanın önce ülkesini daha sonra dünyayı tanımasını sağlar. Bulunduğun yerin konumu ve sahip olduğu zenginlikler coğrafi bilgiler sayesinde öğrenilir. Coğrafya öğretimi, bireye doğa ve vatan sevgisini aşıladığı gibi ihtiyaçlarını

A) Bataklık alanlarının kurutularak tarımsal faaliyetler için
uygun alanlar haline getirilmesi
B) Engebeli alanlarda ulaşımı geliştirmek için tünel ve köprülerin inşa edilmesi
C) Sıcaklık ve yağışın fazla olduğu alanlarda bitki ve hayvan
çeşitliliğinin fazla olması
D) Atmosferdeki kirleticilerin artmasına bağlı olarak sera etkisi ve küresel ısınmanın artması
E) Yazların sıcak ve kurak geçtiği bozkır alanlarında küçükbaş hayvancılığın yaygın olması

4.

karşılama konusunda birbiriyle iletişim hâlinde olan ülkelerin
sosyal, siyasi ve ekonomik yakınlaşmasını da sağlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafya öğreniminin faydaları arasında yer almaz?

A) Doğadaki potansiyelleri belirleme
B) Doğaya bağımlılığı arttırma
C) Yaşanılan çevreyi tanıma
D) Doğa ve insan sevgisi
E) Kültürel etkileşim
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COĞRAFYA TEST-1
5.

Zaman içinde bilgi birikiminin artması, bilim ve tekniğin ilerle-

7.

Aşağıda insanın coğrafi ortamlarda yapmış olduğu bazı et-

mesi, teknolojik araçların gelişmesi gibi etkenlerle insanların

kinlikler verilmiştir.

doğa üzerindeki etkisi artmıştır. Böylece insanlar, yaşam ve

I.

ekonomi için kısıtlı gibi görünen doğal alanlardan da faydalanabilmiştir.

II. Gıda ihtiyacının karşılanması için platolarda hayvancılık
yapılması

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

III. Akarsu vadisi boyunca yerleşim alanlarının inşa edilmesi

A) Delta ovalarında tarım yapılması

IV. Tarımsal ürünün hasadı sonrasında ürün kalıntılarının
(anızların) yakılması

B) Yüksek yerlerde kışların uzun sürmesi

Bu etkinliklerin coğrafi ortama uyum durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru sınıflandırılmıştır?

C) Engebeli alanlarda ulaşım yapılabilmesi

Daha uyumlu

D) Soğuk bölgelerde yerleşmelerin seyrek olması
E) Kurak bölgelerde tarımsal faaliyetlerin sınırlı olması

6.

Enerji ihtiyacının karşılanması için rüzgâr santrallerinin
kurulması

Uyumlu değil

A)

I ve II		

III ve IV

B)

I ve III		

II ve IV

C)

I ve IV		

II ve III

D)

II ve IV		

I ve III

E)

III ve IV		

I ve II

Coğrafya Bilimi’nin bölümlenmesinde doğal çevre ve insan iki
önemli öğedir. Bu nedenle coğrafya en temelde fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olarak ikiye ayrılmaktadır.

8.

İnsanın doğadaki ilk deneyimleri sonucu gelişen temel algısı ve
ilk izlenimleri; doğanın “güçlü”, kendisinin “güçsüz” ve ona karşı
savunmasız olduğudur.
O dönemde insan, doğaya fazla etkide bulunamaz, doğa karşısında savunmasızdır.
Aşağıdakilerden hangisi, verilen görüşü tam olarak destekleyen bir örnektir?
A) Yoğun göç ile sanayi alanlarının şehirlerin içinde kalması
B) Dere yataklarının doldurulması sonucu sel ve taşkınların
oluşması
C) Fosil yakıt kullanımına bağlı olarak küresel iklim değişikli-

Buna göre yukarıda numaralandırılan görsellerden hangileri fiziki coğrafyanın inceleme alanındadır?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV
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C) II ve III
E) III ve IV

ğinin oluşması
D) Şiddetli kasırga ve fırtınalara bağlı olarak yerleşmelerin
tahrip olması
E) Doğal koruma alanları oluşturularak doğanın sürdürülebilirliğinin sağlanması

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

YKS KAMPI
COĞRAFYA TEST-2
1.

Dünya’nın eksen hareketine bağlı olarak bazı durumlar gün

4.

içinde değişim gösterir. Örneğin cisimlerin gölge boyları sa-

Görselde Dünya’nın yıl içerisinde Güneş karşısındaki bir
konumu gösterilmiştir.

bahtan öğleye doğru kısalırken, öğleden akşama doğru da
uzar.

Yılın bütün günlerinde Dünya’nın Güneş gören tarafı ile

Aşağıdakilerden hangisinde, gün içinde değişim gözlen-

görmeyen tarafının eşit olması;

mez?
A) Sıcaklıklar
B) Güneş ışınlarının açısı
C) Meltem rüzgârının yönü

I.

Güneş’in Dünya’ya uzak olması

II.

Dünya’nın küresel şekle sahip olması

III.

Dünya’nın iç ısısını koruması

gibi unsurlardan hangilerinin sonucudur?

D) Sürekli rüzgârların sapma yönü
E) Güneşin ışınlarının tutulma oranı

A) Yalnız I
D) I ve II

2.

B) Yalnız II

C)Yalnız III
E) I ve III

• Güneş ışınları yıl içindeki en dik açı ile gelir.
• İlkbahar mevsimi başlangıcıdır.
• Yıl içindeki en uzun gece süresi yaşanır.
• Yerel saatle Güneş yıl içinde en geç saatte doğar.
Türkiye’ye ait yukarıda verilen bilgilerin birden fazlasının
yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A) 21 Mart

B) 21 Haziran

D) 21 Aralık 		

C) 23 Eylül

E) 4 Temmuz

5.
3.

Ankara’da yapılan ve beş günlük süreyi kapsayan bir gözlemin sonuçlarından bazıları aşağıda verilmiştir.
•

Gölge boyu kısalmaktadır.

•

Gündüz süresi uzamaktadır.

•

Gece gündüz arasındaki süre farkı azalmaktadır.

B) 21 – 25 eylül
C) 1 – 5 aralık
D) 22 – 26 şubat

merkez, yıl içinde Güneş ışınlarını en dik açı ile 21 haziranda
alırken; en sıcak dönemleri temmuz ayı içerisinde görülebilmektedir.
Verilen bilgilerden hangisinin nedeni, yukarıdaki örnek

Buna göre gözlem hangi tarihler arasında yapılmış olabilir?
A) 10 – 14 temmuz

Kuzey Yarım Küre’de orta kuşakta kara içinde yer alan bir

ile daha fazla benzerlik gösterir?
A) Yerden yükseldikçe ortalama sıcaklıklar azalır.
B) Nem oranının fazla olduğu alanlarda sıcaklık farkı azdır.
C) Ekvator ve çevresinin sıcaklık ortalamaları yüksektir.
D) Dağların güneşe dönük yamaçları daha sıcaktır.
E) Gün içinde en yüksek sıcaklıklar öğleden sonra yaşanır.

E) 15 – 19 mayıs
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COĞRAFYA TEST-2
6.

2021 Şubat ayında Türkiye’de özellikle büyükşehirlerdeki so-

8.

kak hayvanları, yoğun kar yağışı ve don olayı sonucunda cid-

Türkiye’de şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlarda 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış
lastiği kullanılması gerekmektedir.

di sorunlar yaşarken; Şubat 2021’de Avustralya’daki sokak
hayvanları ise yüksek sıcaklıklardan olumsuz etkilenmişlerdir.

Türkiye’de kış lastiği kullanımı için yukarıda verilen tarih
aralığının belirlenmesi Dünya’nın aşağıdaki özelliklerin-

Sokak hayvanlarının aynı zamanda farklı nedenlere bağlı

den hangisi ile ilgilidir?

sorunlar yaşaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklana-

A) Yörüngesinin elips şekli

bilir?

B) Küresel şekli
C) Eksen hareketi

A) Dünya’nın Güneş etrafında elips şeklindeki yörüngede

D) Güneş’e uzaklığı

hareket etmesi

E) Eksen eğikliği

B) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasında açının bulunması
C) Türkiye’nin orta kuşakta bulunması ve dört mevsimi belirgin olarak yaşaması

9.

Aşağıdaki tabloda yarım kürelerdeki mevsim süreleri gösterilmiştir.

D) Dünyanın kendi etrafındaki 360° dönüşünü 24 saatte tamamlaması
E) Avustralya’nın ekvatora daha yakın olması ve sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması

Mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklı olmasının
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yörüngenin elips şekli
B) Dünya’nın küresel şekli
C) Dünya’nın eksen hareketi
D) Kara ve deniz dağılışı
E) Eksen eğikliği
7.

Görselde ekinoks ve solstis günlerinde Dünya’nın konumu
gösterilmiştir.

10. Dünya’nın kutuplardan basık Ekvator’dan şişkin kendine has
şekline geoit denir.

Buna göre konumlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I ve III’de Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır.
B) II’de Kuzey Yarım Küre ’de en uzun gündüz yaşanır.
C) III’de Güney Yarımküre ’de yaz mevsimi sonlanır.
D) II ve IV’de aydınlanma çizgisi kutup dairelerine teğet geçer.
E) IV’de Türkiye’de öğle vakti yatay zeminde en uzun gölge
boyu oluşur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin olması ile ilgilidir?
A) Yükseltileri aynı olan merkezlerden kutuplara yakın olanda yerçekiminin daha fazla olması
B) Enlem değerleri aynı olan merkezlerden yükseltisi fazla
olanda sıcaklığın daha az olması
C) Aynı boylam üzerindeki merkezlerde yerel saatin aynı olması
D) Bir dağın güney yamacında sıcaklığın diğer yamaçlardan
daha fazla olması
E) Aynı boylam üzerindeki merkezlerden ekvatora yakın olanda gece gündüz arasındaki süre farkının daha az olması
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YKS KAMPI
COĞRAFYA TEST-3
1.

Üzerinden Ekvator’un ve

3.

Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere coğrafi konum denir. Coğrafi konum, mutlak ve

Başlangıç Meridyeni’nin

göreceli konum olmak üzere ikiye ayrılır.

geçmediği bir alanın konumuna

Buna göre Türkiye’ye ait;

ait bilgiler verilmiştir.

I.

Verilen alan ile üzerinden Ekvator’un ve Başlangıç

Yıl içinde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

Meridyeni’nin geçmediği aşağıdaki alanlardan hangisi-

II. Aynı anda farklı mevsim özellikleri yaşanır.

nin iz düşüm alanı aynı büyüklüktedir?

III. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir.

AA)

gibi bilgiler sırasıyla hangi konumların özelliğidir?
I

4.

II

III

A) Mutlak konum

Göreceli konum

Mutlak konum

B) Göreceli konum

Göreceli konum

Göreceli konum

C) Göreceli konum

Mutlak konum

Mutlak konum

D) Mutlak konum

Mutlak konum

Göreceli konum

E) Mutlak konum

Göreceli konum

Göreceli konum

Aşağıda bazı alanların sıcaklığa bağlı gerçekleşen özellikleri
karşılaştırılmıştır.

2.

Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkez için
aynı anda Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir.

Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
söylenemez?
Tabloda hangisinin sıcaklığa etkisine ait örnek verilmemiştir?

A) Yerel saati en geri olan III. merkezdir.
B) I ve II. merkezin öğle vakitlerinde güneş ışınlarını alış açı-

A) Nem
B) Bakı

ları aynıdır.
C) Güneşin ufuktaki yükseltisi en az I. merkezdedir.

C) Okyanus akıntıları

D) II. merkez Başlangıç Meridyeni üzerindedir.

D) Enlem

E) En fazla boylam farkı I ve III. merkezler arasındadır.

E) Yükselti
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COĞRAFYA TEST-3
5.

Koordinat sisteminde beş farklı taralı bölge verilmiştir.

7.

Aşağıda bir bölgeye ait özellikler verilmiştir.
• Kuzeyinde çizgisel hız daha fazladır.
• En doğusu ile en batısı arasında 1 saatlik zaman farkı vardır.
• Yıl içindeki en uzun gündüz süresi 24 saatin altındadır.
• Yatay düzleme dik olarak yerleştirilen cismin gölge boyu
sıfır olmaz.
Buna göre özellikleri verilen bölgenin mutlak konumu
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Taralı bölgeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tamamı dönenceler arasında yer alan taralı alanlar 3 tanedir.
B) Başlangıç Meridyeni 2 taralı alanın içinden geçer.
C) Taralı alanların hepsinin doğu batı uç noktaları arasındaki
yerel saat farkı eşittir.
D) En kuzeyi Kuzey Yarım Küre’de bulunan taralı alanlar 3
tanedir.
E) Taralı alanların hepsinin iz düşüm yüz ölçümleri eşittir.

8.

• A merkezi, Türkiye’nin güneydoğu köşesindeki enlem ve
boylamın kesişim alanında yer almaktadır.
• B merkezi ise 40° Kuzey paraleli ile 55° Doğu meridyeninin kesişim alanında yer alır.
Koordinatlar göz önüne alındığında B merkezi, A merkezine göre hangi yöndedir?
A) Güneybatı
		

6.

B) Güneydoğu

D) Kuzeydoğu

C) Kuzeybatı
E) Doğu

Aşağıda bir alanın mutlak konumu taranarak gösterilmiştir.

9.

Aşağıda A ve B merkezleri ilgili olarak bazı bilgiler verilmiştir.
•

A merkezinde dağların yılın bazı dönemlerinde güney yamacı, bazı dönemlerinde ise kuzey yamacı güneş ışınlarını daha dik alır.

•

B merkezinde yıl içinde dört mevsim şartları belirgin olarak yaşanırken, 21 haziran yaz başlangıcıdır.

Buna göre bu merkezlerin konumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
A) A merkezi daha kuzeydedir.
B) A merkezi Ekvatora daha yakındır.
C) B merkezi Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasındadır.
Taralı alanın mutlak konumu haritadaki numaralı alanlar-

D) B merkezi Kuzey Kutup Dairesi üzerindedir.

dan hangisinin mutlak konumuna daha yakındır?

E) Her iki merkez de orta kuşakta bulunur.

A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V
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YKS KAMPI
COĞRAFYA TEST-4
1.		

4.

Erciyes Dağı ve çevresinde doğa yürüyüşü yapmak isteyen
grubun liderinde bulunan beş farklı haritanın bazı özellikleri
aşağıda verilmiştir.
•

I. harita; Kayseri ilini gösteren 1/ 200 000 ölçekli idari harita

•

II. harita; Kızılırmak Havzası’nı gösteren 1/ 1 000 000
ölçekli izohips haritası

•

III. harita; Kayseri ilini gösteren 1/ 500 000 ölçekli fiziki
harita

Ölçekleri aynı olan yukarıdaki haritalar, aşağıdakilerden

•

hangisi yönünden benzerdir?

IV. harita; Erciyes Dağı’nı gösteren 1/ 25 000 ölçekli topoğrafya haritası

•

A) Bozulma oranı

V. harita; Erciyes Dağı çevresindeki köyleri gösteren
1/ 5 000 ölçekli yerleşme planı

B) Kullanım amacı

Grup lideri hangi haritayı kullanır ise yürüyüş alanı ve

C) Kağıtta kapladığı alan

çevresindeki doğal ve beşeri unsurlara ait daha detaylı

D) Lejant içerikleri

bilgi sahibi olabilir?

E) Yükselti değerlerini gösterme

A) I

B) II

C) III

D) IV		

E) V

2.

Silindir projeksiyon yöntemi ile çizilen yukarıdaki dünya
haritasında, gösterilen alanlardan hangi ikisinde projeksiyona bağlı oluşan bozulma oranı birbirine daha yakındır?
A) I ve II
		

B) I ve V
D) III ve IV

5.

Aşağıda iki farklı alana ait izohips haritaları verilmiştir.

C) II ve III
E) IV ve V

3.
•

Doruk

•

Boyun

Yukarıda verilen haritaların ikisinde de Türkiye’ye ait

•

Sırt

aynı olan özelliklerin koyu renkle boyandığı bir tablo

•

Kıyı çizgisi

•

Vadi

aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

Buna göre, verilenlerden kaç tanesi iki haritada da bulunur?
A) 1
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B) 2

C) 3

D) 4

E) 5
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COĞRAFYA TEST-4
6.

9.

Konuma dayalı her türlü bilginin toplanması, depolanma-

Yukarıda renklendirilmiş izohips haritasında verilenlere

sı, işlenmesi, analiz edilmesi ve sunulması olarak tanım-

göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

lanan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) sağladığı kolaylıklar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Veriler katmanlar hâlinde birbirlerinden bağımsız olarak tutulabilir.

A) İzohipsler arası yükselti artışı 250 metredir.
B) Arazinin güneybatısının yükseltisi daha azdır.

B) Bilgiler sorgulanabilir ve değerlendirilebilir.

C) Göl kıyısının yükseltisi 2250 metreden azdır.

C) Bilgilerin kaybolması engellenir.

D) Göl, yükseltisi en az olan tepede yer almaktadır.

D) İstenilen veriler aktif hâle getirilebilir.

E) Farklı yükseltide dört tepe bulunmaktadır.

E) Verilerin zamana bağlı değişimi engellenir.

7.

Yukarıda verilen haritaların gösterdikleri alanlar ve harita
boyutları dikkate alındığında bozulma oranının en fazladan en aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?

8.

A) III

I

II

B) I

II

III

C) II

I

III

D) II

III

I

E) III

II

I

10. Mekânsal veriler, noktasal, çizgisel ve alansal gösterimlerle
haritalara aktarılır.

• Coğrafya biliminin ve haritacılığın gelişiminde önemli
katkıları olmuştur.

rilmiştir?

• Eserinde 27 tane harita bulunur.

• Hint Okyanusu ve Çin Denizi’nin haritasını da çizmiştir.
Yukarıda bilgileri verilen Türk – Müslüman bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Macar Reis 		

Buna göre tablodaki mekânsal verilerden hangisinin
haritaya aktarımında kullanılan gösterim yanlış eşleşti-

• En önemli eseri Cihannüma’dır

A) Ağrı Dağı
B) Tuz Gölü
C) Kızılırmak

B) Evliya Çelebi 		

D) Toroslar		

C) Kâtip Çelebi

E) Obruk Platosu

D) Piri Reis		
E) Kaşgarlı Mahmut
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YKS KAMPI
COĞRAFYA TEST-5
1.

“ Sıcaklık değerleri Cuma gününe kadar mevsim normal-

3.

lerinin üzerinde seyredecek. Fakat Cuma günü Trakya ve
İstanbul’dan başlayarak hava sıcaklıkları hissedilir derecede
azalarak mevsim normalleri civarına inecek. ’’
Yukarıdaki ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini örneklendirmektedir?
A) Hava durumu
B) Hava kütlesi
C) İklim

Uçak pistleri yapılırken dikkat edilen noktalardan biri de pist-

D) Cephe

lerin yaygın olarak esen rüzgâr yönünde yapılmasıdır. İniş
ve kalkışlarda uçaklar yan rüzgâr gücünün az olduğu durum-

E) Astronomik mevsim

larda pistte daha kolay manevra yapabilirler. Bu nedenle havalimanlarında, ana pistin yönünün belirlenmesinde, hâkim
rüzgâr yönü önemlidir.
Buna göre havalimanına yapılan pistlerin yönlerinin belirlenmesinde, aşağıdakilerden hangisinin göz önünde
bulundurulması gerekir?
A) Yükseklik
B) Basınç merkezlerinin konumu
C) Ortalama nem oranı
D) Ortalama sıcaklık değerleri
E) Toprak ve kayaç yapısı

2.

4.

Haritada Dünya yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı
verilmiştir.

Yukarıda konumu ve gerçek görüntüsü verilen yer şeklinin güney yamacında aşağıdakilerden hangisinin diğer
yamaçlara göre farklı olması bakı etkisi ile açıklanamaz?
A) Ortalama sıcaklıkların fazlalığı
B) Olgunlaşma süresinin kısa olması
C) Güneşlenmenin daha yüksek olması
D) Kalıcı kar alt sınırının yüksekliği

İzoterm eğrilerinin Güney Yarım Küre’de daha az sapma
göstermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın küresel şekli
B) Güneş ışınlarını daha eğik alması
C) Dünya’nın eksen eğikliği
D) Mevsimlerin daha belirgin olması
E) Su ortamlarının daha geniş olması

E) Toprağın kolay aşınmaya uğraması
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5.

Haritada koyu renk ile gösterilerek numaralandırılan beş

7.

Haritalarda üç farklı iklimin dağılış alanları taranarak gösterilmiştir.

alanın dördüne ait iklim özellikleri aşağıda verilmiştir.

• Yaz aylarında karasallık ve çöl etkisi ile sıcaklıklar yüksektir.
• Yağışların büyük bölümü kış mevsiminde genellikle cephe
yağışı şeklindedir.
• Bağıl nem oranı yıl boyunca yüksek, yıllık sıcaklık farkı azdır.
• Yaz mevsimi özellikle yükseltinin etkisi ile serin ve kısa sürer.
Buna göre, haritada numaralarla gösterilen alanlardan
hangisine ait iklim özelliği verilmemiştir?
A) I

6.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Aşağıdaki doğal bitki örtülerinden hangisi, haritalardan

Aşağıda bir bölgeye ait yıllık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği

herhangi biri ile ilişkilendirilemez?

verilmiştir.

A) Tropikal yağmur ormanları
B) Kızılçam ormanları
C) Maki
D) Çöl bitkileri
E) Tundra

8.

Aşağıda bir bölgenin izohips haritası ile bir merkeze ait rüzgâr frekans diyagramı verilmiştir.

Grafikteki bilgiler dikkate alındığında grafiğin haritadaki
işaretli yerlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?

Yer şekillerinin rüzgâr yönüne etkisi düşünüldüğünde,
rüzgâr frekans diyagramı haritadaki işaretli merkezlerden hangisine ait olabilir?

A) I		
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B) II

C) III

D) IV 		

E) V

A) I

B) II
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C) III

D) IV

E) V

YKS KAMPI
COĞRAFYA TEST-6
1.

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin iklimine ait özellikler ve bu özel-

3.

liklerin oluşmasında etkili olan temel etkenler verilmiştir.

Kuzey Afrika’daki Sahra Çölü çok az yağış alan bir yerdir. Bu
nedenle Sahra Çölü’nde çok kurak bir iklim yaşanır. Bölge
insanları bu nedenle, az miktarda sudan en fazla faydayı sağlayabilecek bir yaşam kültürü geliştirmiştir.

Buna göre haritadaki işaretli alanlardan hangisinde Sahra

Buna göre hangi özelliğe ait temel etkenlerin yeri birbiri
ile değiştirilirse tablodaki hata düzeltilmiş olur?

Çölü’ndekine benzer bir yaşam kültürü görülmez?

A) I ve II

A) I		

B) I ve III
D) II ve IV

2.

C) II ve III

B) II

C) III

D) IV		

E) V

E) III ve IV

Haritada Dünya temmuz ayı ortalama indirgenmiş sıcaklık
dağılışı gösterilmiştir.

4.

Hava kütlesi kendisinden daha soğuk bir yüzeye temas ettiğinde sıcaklığı düşer. Sıcaklığın azalmasına bağlı olarak
hava kütlesinin maksimum nem miktarı azalır. Böylece hava
kütlesi içindeki su buharı yoğuşarak gözle görülür hâle gelir.
Havada asılı kalabilen su damlacıklarından oluşan bu yoğuşma türüne sis denir.

Harita ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden
hangisi kesin olarak doğrudur?

oluşma ihtimali daha yüksektir?

A) Haritada 300 C’nin üzerinde sıcaklığa sahip alan bulunmamaktadır.
B) Soğuk okyanus akıntıları nedeni ile Güney Amerika’nın
batı kıyılarında sıcaklıklar doğu kıyılarından düşüktür.
C) Yükselti nedeni ile Asya’nın kuzeyinde sıcaklıklar güneyinden düşüktür.
D) Karalar daha geniş yer kapladığı için Kuzey Yarımkürede
izoterm aralıkları daha dardır.
E) En yüksek sıcaklıklar Oğlak Dönencesi çevresindeki karasal alanlarda görülmektedir.

Buna göre aşağıdaki hava kütlelerinin hangisinde sis
A) Sıcak hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca alçalması
B) Soğuk hava kütlesinin aynı karakterdeki bir hava kütlesi
ile karşılaşması
C) Sıcak deniz üzerindeki hava kütlesinin soğuk kara üzerine doğru ilerlemesi
D) Soğuk kara üzerindeki hava kütlesinin sıcak deniz üzerine doğru ilerlemesi
E) Dağların yüksek kesimlerindeki hava kütlelerinin güneşin
doğuşu ile ısınmaya başlaması
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5.

Aşağıdaki Dünya haritasında büyük iklim tiplerinden birinin

7.

etkili olduğu alanlar koyu renk ile gösterilmiştir.

(I) Yer çekimi etkisiyle Dünya ile birlikte hareket eden atmosferin şekli, Dünya’nın şekline benzer. (II) Bunun nedeni,
Ekvator’da ısınan havanın genişleyip yükselerek burada atmosfer kalınlığını arttırması, kutuplarda ise soğuyan havanın
yoğunlaşıp alçalarak atmosfer kalınlığını azaltmasıdır. (III)
Atmosferin ortalama kalınlığı yaklaşık 10.000 km olmasına
rağmen atmosferi oluşturan gazların büyük bölümü yeryüzüne yakın alanlarda bulunmaktadır. (IV) Yüzeye yakın alanda yoğun olarak bulunan gazlardan biri de su buharıdır. (V)
Su buharının yoğun olması nedeni ile atmosferin alt katmanı
olan troposferdeki sıcaklık diğer katmanlardan daha fazladır.
Yukarıdaki açıklamada numaralandırılan cümlelerden

Bu alanda etkili olan iklimin özellikleri ile ilgili olarak aşa-

hangisinde yanlış bilgi bulunmaktadır?

ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I			

A) Oluşumunda eksen eğikliği ile kara ve denizlerin farklı

B) II

C) III

D) IV

E) V

ısınma özelliği etkilidir.
B) Kış aylarında denizden esen rüzgarlarla oluşan yağışlar
sellere neden olmaktadır.
C) Yağışın mevsimlere dağılışı düzensizdir.
D) Yağış oluşum şekli genellikle orografiktir.
E) Sıcak iklimler arasında yer alır.

8.

Aşağıda Dünya’da basınç dağılışını gösteren bir harita verilmiştir.

6.

Aşağıda Türkiye yıllık ortalama yağış dağılışı haritası verilmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde haritanın ait olduğu dönem
gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A) Yıllık ortalama basınç haritasıdır. Çünkü her iki yarım küHaritadaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Yağışın dağılışında enlemin etkisi denizelliğe göre daha
azdır.
B) Kıyılardan iç kesimlere doğru yağış miktarı azalmaktadır.
C) Dağların kıyıya dik uzandığı alanlarda yağışlı alan daha
geniştir.

rede de yüksek basınç alanları bulunmaktadır.
B) Temmuz ayı basınç haritasıdır. Çünkü Güney Yarım Küre’de basınç alanları enleme daha uygun dağılmıştır.
C) Temmuz ayı basınç haritasıdır. Çünkü Kuzey Yarım Küre’de aynı enlemdeki karalar alçak basınç, denizler yüksek basınç alanıdır.
D) Ocak ayı basınç haritasıdır. Çünkü Kuzey Yarım Küre’de
alçak basınç alanları daha geniştir.

D) Dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda yağış miktarı
daha fazladır.

E) Ocak ayı basınç haritasıdır. Çünkü 30° Güney Enlemi
çevresinde yüksek basınç alanları bulunmaktadır.

E) Kıyılarda yükseltinin arttığı alanlarda yağış miktarı azalmaktadır.
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1.

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili ayrıca dört denize kıyı-

3.

sı olan bir ülkedir. Buna bağlı olarak kıyılarımızda dalga ve

lar şeklinde sınıflandırılabilir.

akıntıların meydana getirdiği yeryüzü şekilleri ile kıyı tiplerine

Buna göre, Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi diğer dör-

ait çok sayıda örnek bulunmaktadır.

dünden farklı sınıflandırmada yer alır?

Buna göre Türkiye kıyılarında;

A) Orojenik hareketler sonucunda meydana gelen kırılmalar

I. Fiyortlu kıyılar

Türkiye’nin

II. Dalmaçya kıyılar

B) Anadolu’nun epirojenik hareketlerle toptan yükselmesi

IV. Kalanklı kıyılar

Doğu Karadeniz

B) I ve IV
D) II ve IV

kıyılarında kıyı taraçalarını meydana

getirmiştir.

gibi kıyı tiplerinden hangilerine ait örnekler bulunmaz?

		

batısında horst ve graben alanlarının oluş-

masına neden olmuştur.

III. Ria tipi kıyılar

A) Yalnız I

Yer şekilleri, iç kuvvetlerin ve dış kuvvetlerin etkisi ile oluşan-

C) Kula çevresindeki volkan konileri ve krater oluşumları,

C) II ve III

Nemrut Dağı’nda bulunan kaldera, Konya’daki Meke Maarı volkanizma örnekleridir.

E) III ve IV

D) Türkiye, aktif fay hatlarının bulunması nedeniyle tektonik
depremlerin sık görüldüğü bir ülkedir.
E) Mağara tavanlarının çökmesi sonucunda oluşan obruklar, Orta Anadolu’nun güneyindeki Obruk Platosu, Konya
Ovası ile Toros Dağları’nda yaygındır.

2.

4.

Aşağıdaki görselde Napoli’nin batısında yer alan Pozzuoli’de
Roma Dönemi’ne ait Serapis Tapınağı bulunmaktadır. Bu tapınağın üç sütunu üzerinde, tabandan 5-6 metre yüksekte,
taş yiyen bir midye türünün açtığı oyuklar vardır. Ayrıca bu
tür canlılara ait kabukların yer aldığı tabakalar bugünkü deniz
seviyesinden yaklaşık yedi metre yukarıda bulunmaktadır.

Batı Anadolu’da kurulan ve kendi döneminde dünyanın en
gelişmiş yerleşimlerinden biri olan Efes Antik Kenti, zamanının en önemli ticaret limanlarından biri olmuştur. Ancak zamanla denizle bağlantısı kesilen kent ticari önemini yitirmiştir.
Günümüzde Efes Antik Kenti kıyıdan kilometrelerce uzakta
yer almaktadır.
Verilen durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden
hangisi diğerlerine göre daha etkili olmuştur?
A) Orojenez ile graben alanlarının çökmesi
B) Transgresyon ile denizin karaya doğru ilerlemesi
C) Regresyon ile deniz seviyesinin değişmesi
D) Akarsular ile kıyıda birikim oluşması
E) Küresel iklim değişimi ile kıyı çizgisinin gerilemesi

Bahsedilen durumun ortaya çıkmasında etkili olan temel
faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epirojenez
		

D) Deprem
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B) Orojenez

C ) Volkanizma

E) Dış kuvvetler
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COĞRAFYA TEST-7
5.

Haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.

7.

Türkiye

ortalama

yükseltisi

fazla

olan

bir

ülkedir.

Topoğrafyanın oldukça engebeli olduğu ülkemizde yükselti,
genel olarak kıyılardan iç kesimlere ve batıdan doğuya doğru artar. Doğu - batı doğrultusunda uzanan dağlık alanların
oldukça fazla olmasının yanında kıyı ile iç kesimlerde geniş
düzlükler de yer alır.
Verilen bilgi ile aşağıdakilerden hangisi en az ilişkilidir?
A) Akarsuların hidroelektrik potansiyelinin fazla olması
B) Kısa mesafelerde sıcaklık ortalamalarının fazla değişmesi
C) Kıyı Ege’de kuzey-güney yönünde yol yapım maliyetinin

Haritadaki koyu renkli alanlarda aşağıdakilerden hangisi-

fazla olması

nin dağılışı gösterilmiştir?

D) Karadeniz’deki nemli hava kütlesinin iç kesimlere etkisinin

A) Kıvrılma ile oluşan dağların bulunduğu sahalar

az olması

B) Rüzgârların yeryüzü şekillerini biçimlendirmede etkili ol-

E) Akdeniz’in kıyılarında güneşli gün sayısının fazla olması

duğu sahalar
C) Sönmüş volkan konilerinin bulunduğu sahalar
D) Karstik araziye bağlı olarak yer altı sularının fazla olduğu
sahalar
E) Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin görüldüğü sahalar

8.

Aşağıda gösterilen Dünya’nın iç yapısı hakkında doğrudan
gözlem yapmak mümkün değildir. Bilim insanları Dünya’nın
iç yapısı hakkında bilgi sahibi olabilmek için çeşitli yöntem ve

6.

Dünya yaklaşık 260 milyon yıl önce Pangea adı verilen tek

teknikler kullanmıştır.

kara parçasından oluşmaktaydı. Zaman içerisinde levhaların
hareketi ile yer kabuğu parçalanarak dünyamız bugünkü görünümünü almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtları arasında
gösterilemez?
A) Güney Amerika ve Afrika’nın kıta sınırlarının birbirine
uyumluluk göstermesi
B) Kanada ve Grönland’da benzer oluşumlu tortul tabakaların bulunması
C) Kuzey Amerika ve İskandinav Yarımadası’nda benzer
uzanış ve yapıya sahip dağların bulunması
D) Amazon ve Kongo havzalarında benzer bitki türlerinin bulunması
E) Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın doğusunda benzer

Bilim insanlarının bu yöntem ve tekniklerde inceledikleri
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Karstik su kaynakları
B) Jeotermal sular
C) Derin sondaj kuyuları
D) Deprem dalgaları
E) Magma kökenli kayaçlar

magmatik kayaçların bulunması
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YKS KAMPI
COĞRAFYA TEST-8
1.

Dünya haritasında beş farklı alan numaralandırılarak veril-

4.

miştir.

Yer altı ve yer üstü suları ile yağışlar tarafından beslenen göller; sahip olduğu su özellikleri bakımından tatlı, tuzlu, acı ve
sodalı olabilir.
Göl sularının farklı özellikte olmasında aşağıdakilerden
hangisi diğerlerine göre daha az etkilidir?
A) Göl çanağının kayaç yapısı
B) Gölün büyüklüğü ve derinliği
C) Gölün gideğenin olup olmaması
D) Gölün bulunduğu yerin iklim koşulları
E) Göl çevresindeki arazinin engebe durumu

Haritadaki numaralı alanların hangileri zonal toprak türleri bakımından daha fazla benzerdir?
A) I ve V
		

2.

B) II ve III
D) III ve IV		

C) II ve V
E) IV ve V

Geçmiş jeolojik dönemlere ait iklim koşullarında yaşamış
olan bitki türlerinden bazıları, günümüz iklim koşullarına da
uyum sağlayarak varlığını sürdürebilmektedir. Kuvaterner’de,
günümüzden daha ılıman iklim koşullarına sahip olan Toros
Dağları’nda nem isteği fazla olan ağaçlar geniş yer kaplamaktaydı. Günümüzde daha sıcak iklim şartlarına sahip olan
Toros Dağları’nda yer yer bu ağaçların kalıntılarına rastlanmaktadır.

5.

Yukarıda aşağıdakilerden hangisine ait bilgiler verilmiştir?

Su döngüsü, suyun atmosfere geçişi ve atmosferden yeryüzüne dönüşü şeklinde iki bölüme ayrılabilir.

A) Fosil
B) Humus
C) Relikt bitki
D) Endemik bitki
E) Antropojen bozkır

3.

Ülkelerin su varlığında, iklim özellikleri, arazi yapısı, nüfus
miktarı, gelişmişlik seviyesi gibi faktörler etkilidir. Su varlığı
bakımından ülkeler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.
• Su Fakirliği: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su
miktarının 1000 m3 ten daha az olması.

miktarının 2000 m3 ten daha az olması.
• Su Zenginliği: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su
miktarının 8000 m3 ten daha fazla olması.
Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde kişi başına düşen yıllık tatlı su kaynaklarına erişimin daha fazla olması
beklenir?

D) Avustralya

B) Çin

Yer altı sularının çeşitli yollarla tekrar yer üstü sularına
dâhil olması

• Su Azlığı: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su 		

A) Mısır		

I.

C) Fransa
E) Türkmenistan

II. Güneş ışınlarının etkisiyle okyanusların, göllerin ve nehirlerin buharlaşması
III. Soğuyarak gerçekleşen yoğuşma ile kar, yağmur gibi yağışların oluşması
IV. Canlılarda terleme ve solunumun gerçekleşmesi
Buna göre, yukarıdakilerden hangileri suyun atmosfere
geçişi aşamasında yer alır?
A) I ve II 		
		

B) I ve III

D) II ve IV		
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C) II ve III
E) III ve IV
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COĞRAFYA TEST-8
6.

Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların dördüne ait

8.

toprak özellikleri aşağıda verilmiştir.

A. Yazların serin ve yağışlı geçtiği alanlarda bulunan, mevsim boyunca yeşil kalan ve bozkırlardan daha gür olan ot
topluluğudur.
B. Yağış miktarının ağaç yetişmesine imkân vermeyecek kadar az olduğu yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek
ve cılız ot topluluğudur.

• Sıcaklığın 0 °C‘nin üzerinde olduğu aylarda toprak üzerindeki buz çözülür ve tundra toprakları oluşur.
• Akarsuların taşıdığı malzemeleri biriktirmesi ile tarım için
elverişli alüvyal topraklar oluşur.
• Sıcaklık ve nemlilik yüksek olduğu için kırmızı renkli laterit

Yukarıda özellikleri verilen doğal bitki örtüleri, Türkiye

toprakları oluşur.

haritasında taranan yerlerin hangilerinde daha yaygın
olarak görülür?

• Yağış azlığı ve gece gündüz sıcaklık farkı nedeni ile çöl
toprakları oluşur.

A

B

Buna göre haritadaki alanlardan hangisine ait toprak

A) I

III

özelliği verilmemiştir?

B) II

IV

C) III

II

D) IV

I

E) IV

II

A) I		

7.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Yer altı sularının yeryüzüne çıktığı yerlere kaynak denir.
Kaynaklar; sularının sıcaklığına, kimyasal bileşimlerine ve
yeryüzüne çıkış özelliklerine göre farklılık gösterir.

9.

Yer altındaki gözenek ve boşluklarda bulunan sular, yüzey
suları ile birlikte doğada bulunan kalker (kireç taşı), kaya
tuzu, jips (alçı taşı), tebeşir, dolomit vb. kayaçları eriterek çeşitli şekiller oluşturur. Bu yolla oluşan şekillere karstik şekil,
bu şekillerin yoğun olduğu arazilere ise karst topoğrafyası denir. Türkiye’de karst topoğrafyasına ait şekiller yaygın olarak
görülmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen kay-

98

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki bu alanlara örnek

nağın özellikleri arasında gösterilebilir?

olarak gösterilmez?

A) Sularının sıcaklığı yüksektir.

A) Silifke Ovası

B) Tarımda sulamada kullanılmaz.

B) Elmalı Polyesi

C) Sularının içinde eriyik kireçtaşı çok fazladır.

C) Cennet Obruğu

D) Akımı yağış rejimine göre değişim gösterir.

D) Damlataş Mağarası

E) Kimyasal maddeler nedeni ile içme suyu olarak kullanılmaz.

E) Pamukkale Travertenleri
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YKS KAMPI
COĞRAFYA TEST-9
1.

Bir alanda;
I.

3.

Yeryüzünde yerleşme alanlarının dağılışı düzenli değildir.
Bazı bölgelerde yerleşme alanları, daha yoğunken bazı böl-

Ekonomik amaçlı göçlerin yaşanması

gelerde daha seyrektir ya da hiç yoktur.

II. Doğal afetlerin yaşanması
III. Uzun süreli yaşanan savaşlar
IV. Salgın hastalıklara bağlı ölümlerin artması
gibi durumlardan hangileri, kadın ve erkek nüfusunun
oransal dağılımını daha fazla etkiler?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

Buna göre, haritadaki taralı alanların hangisinde, yerleşmelerin sınırlı olmasının temel sebebi yanlış verilmiştir?
A) I – buzul
B) II – engebe
C) III – kuraklık
D) IV – bataklık
E) V – su yüzeyi

4.

Görsellerde Türkiye’nin farklı bölgelerinde görülen iki farklı
kırsal yerleşme dokusu verilmiştir.

2.

Dünya haritasında yerleşmelerin sınırlı olduğu bazı alanlar
renklendirilerek gösterilmiştir.

Haritada taranan alanlarda yerleşmelerin sınırlı olmasında;
I.

Bu yerleşmelerin yaygın olduğu bölgeler ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Yükselti fazlalığı

A) Yerleşme – I ’in bulunduğu bölgede yer şekilleri daha engebelidir.

II. Bitki örtüsü sıklığı

B) Yerleşme – II ’in bulunduğu bölgede su kaynakları daha
azdır.

III. Toprak verimsizliği
IV. Su azlığı
gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidir?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

C) Yerleşme – I ’in bulunduğu bölgede tahıl tarımı daha yaygındır.
D) Yerleşme – II ’in bulunduğu bölgede yer şekilleri daha
düzdür.
E) Yerleşme – I ’in bulunduğu bölgede tarımda sulamaya
duyulan ihtiyaç daha azdır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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COĞRAFYA TEST-9
5.

Aşağıda farklı zamanlarda meydana gelen göçlere örnekler

7.

verilmiştir.

Haritada Türkiye’de nüfusun seyrek olduğu beş alan koyu
renk ile gösterilmiştir.

• Nanoteknoloji konusunda araştırma yapan Çinli akademisyenin ABD’ye göç etmesi
• 1961 yılında Almanya ile yapılan anlaşma sonrası çok sayıda Türk’ün ülkenin yeniden inşası için Almanya’ya göç
etmesi
• 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra çok sayıda
Türk’ün Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmesi
• Ortadoğu ülkelerinde yaşanan siyasi sorunlar nedeni ile çok
sayıda insanın başka ülkelere göç etmesi
Yukarıda hangi göç türüne örnek verilmemiştir?

Haritadaki işaretli yerlerden hangisinde nüfusun seyrek

A) İşçi göçü

olmasının doğal nedeni diğerlerinden farklıdır?

B) Mülteci göçü

A) I 		

C) Beyin göçü

B) II		

D) IV 		

C) III

E) V

D) Yeni Dünyaya Göçler
E) Mübadele göçü
8.

Asya’da Himalayalar, Avrupa’da Alpler, Kuzey Amerika’da
Kayalık Dağları, Güney Amerika’da And Dağları gibi engebeli alanlar genellikle az nüfuslanmıştır. Dikey doğrultuda
sıcaklığın düşmesi, tarım alanlarının kısıtlı olması ve ulaşım
güçlüğü bu alanlarda nüfuslanmayı azaltmıştır. Ancak bu
alanlar, nem oranının düşük ve yağışların yetersiz olduğu
çöller kadar nüfustan yoksun değildir. Turizm, madencilik ve
hayvancılığın yapılmasıyla buralarda az da olsa nüfuslanma

6.

oluşturmuştur.

Aşağıdaki şemada yukarıdan aşağıya doğru her kutuya yazı-

Yukarıdaki bilgide nüfusun dağılışında etkili olan hangi

lan ifade bir önceki ile ilişkilidir.

faktöre değinilmemiştir?
A) Ekonomik faaliyetler
B) Yer şekilleri
C) Enlem
D) Yükselti
E) İklim

9.

(I) Türkiye’de nüfusun büyük bölümünün denize kıyısı olan
bölgelerde yaşadığı görülmektedir. (II) Bu alanlarda sadece
günümüzde değil eskiden beri nüfusun yoğun olduğu bilin-

Buna göre A, B ve C ile gösterilen alanlara hangileri getirilir ise doğru olur?
A

B

C

A) Doğal Faktörler

Engebeli Alanlar

Kuzey Afrika

B) Beşeri Faktörler

Düz Alanlar

Sibirya

C) Doğal Faktörler

Engebeli Alanlar

İskandinavya

D) Beşeri Faktörler

Sık nüfuslu Yerler

Batı Avrupa

E) Doğal Faktörler

Düz Alanlar

Himalayalar

mektedir. (III) Ancak kıyı bölgelerin bazılarında bataklıkların
bulunması, bazılarında ise kıyının sarp ve eğimli olması nedeni ile yerleşmelerin seyrek olduğu görülmektedir. (IV) İç kesimlerde nüfusun dağılışı kıyı kesimlere göre daha düzenlidir.
(V) Yükselti ve engebenin fazla olduğu yüksek kesimlerde ise
nüfus yoğunluğunun diğer alanlara göre daha az olduğu söylenebilir.
Türkiye’de nüfusun dağılışı ile ilgili olarak verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) I		
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B) II
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C) III

D) IV

E) V

YKS KAMPI
COĞRAFYA TEST-10
1.

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu

4.

İnsanların barınma ve ekonomik faaliyetlerini sürdürme

oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandı-

amaçlı yaptıkları meskenler, yerleşme alanlarına göre fark-

ğında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zaman-

lılık göstermektedir. Kırsal yerleşmelerde mesken yapımında

da nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli

kullanılan malzeme çevredeki doğal ortam koşullarına göre

göstergelerden biridir. Türkiye’de 1980 yılında 19 olan ortan-

ahşap, taş, toprak vb. olabilmektedir.

ca yaş, 2019 yılında 32,4’e 2020 yılında 32,7’ye yükseldi.
Türkiye’de ortanca yaşın yükselmesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkisi diğerlerinden daha azdır?

A) Dışarıya olan göçlerin azalması
B) Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi
C) Ekonomik koşulların iyileşmesi
D) Doğum oranının düşmesi
E) Ortalama yaşam süresinin uzaması

Haritada numaralandırılan alanlardaki kırsal yerleşmelerde, meskenlerde yaygın olarak kullanılan doğal malzeme
aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

2.

İnsanların yaşam şartlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de

I

iklimdir. İnsan yaşamı açısından elverişli şartların oluştuğu iklim

II

III

bölgelerinde nüfusun yoğunlaştığı görülmektedir. Sıcaklık, yağış

A) Ahşap		

Taş		

Toprak

ve kuraklığın çok fazla olduğu veya aşırı soğukların görüldüğü böl-

B) Toprak		

Taş 		

Ahşap

geler, yerleşmeye uygun olmadığı için seyrek nüfusludur.

C) Toprak		

Ahşap		

Taş

Buna göre;

D) Taş		

Toprak		

Ahşap

I.

E) Taş		

Ahşap		

Toprak

Amazon Havzası

II. Kuzey Afrika
III. Orta Asya
gibi alanlardan hangilerinde nüfusun seyrek olması iklim
ile ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I		
		

B) Yalnız II

D) II ve III		

C) Yalnız III

E) I, II ve III
5.

Evrensel bir olay olarak değerlendirebileceğimiz göçler genel
olarak fakir bölgelerden daha zengin bölgelere, afet, savaş

3.

Aşağıda Türkiye’nin 2007 ve 2020 yıllarına ait nüfus piramitleri verilmiştir.

ve kargaşanın yaşandığı yerlerden güvenli, barış ve düzenin
bulunduğu yerlere, sağlık ve eğitim imkânlarının çok sınırlı olduğu yerlerden bu imkânların görece daha iyi olduğu yerlere
doğru gerçekleşen bir olaydır.
Buna göre aşağıdaki göçlerden hangisi yapılan genellemeye örnek olarak gösterilemez?
A) 2003 Körfez Savaşı’ndan sonra çok sayıda Iraklının Türkiye’ye sığınması
B) 1999 Marmara Depremi’nden sonra çok sayıda insanın

Piramitlerdeki bilgiler dikkate alındığında 2020 yılında
aşağıdakilerden hangisinin azaldığına kesin olarak ulaşılabilir?

diğer bölgelere göç etmesi
C) 1923 Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadele
D) Son yıllarda Orta Doğu ülkelerinden Türkiye’ye olan be-

A) Toplam nüfus

yin göçü

B) Nüfus artış hızı
C) Kırsal nüfus oranı

E) Afrika ülkelerinden Avrupa’ya olan mülteci göçleri

D) Aritmetik nüfus yoğunluğu
E) 65 ve üstü yaş grubundaki nüfus oranı
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COĞRAFYA TEST-10
6.

Tarihî süreçte dünya nüfusu genel olarak sürekli artış göstermekle birlikte bazı dönemlerde artışta hızlanma, bazı dönem-

9.

Aşağıdaki dünya haritasında beş farklı alan taranarak numaralandırılmıştır.

lerde de yavaşlama olmuştur. Dünya nüfusunda ani artışların
olduğu dönemlere sıçrama dönemi denir.
Buna göre;
I.

Sanayi Devrimi

II. Tarımsal hayata geçiş
III. Madenlerin işlenmesi
IV. Dünya savaşları
gibi olaylardan hangileri dünya nüfusunda sıçramalara
neden olmuştur?
A) I ve II
		

B) I ve III		
D) II ve IV		

C) II ve III
E) III ve IV

İklim; tarım, sanayi, hizmetler sektörü gibi ekonomik faaliyetlerle, insanların yaşam şartlarını etkileyen önemli bir
faktördür. Bu nedenle insan yaşamı açısından elverişli iklim

7.

Türkiye’deki göç hareketlerine bakıldığında, kırdan kente göç
olgusunun 1950’li yıllarda yoğunlaşmaya başladığı, bu yoğunluğun 1980 sonrasında ve 2000’li yıllarda da devam ettiği
görülmektedir. Bu durum kırsal alanda meydana gelen pek
çok mekânsal sorunu da beraberinde getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında gösterilemez?

şartlarının oluştuğu bölgelerde nüfusun da yoğunlaştığı görülmektedir.
Buna göre, haritadaki alanlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak gösterilemez?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) Nüfus artış hızının yavaşlayarak belirli bir süre sonra durma noktasına gelmesi
B) Boş kalan tarım alanlarının erozyona maruz kalarak verimsizleşmesi
C) Boşalan ev ve eklentilerinin zamanla harabeye dönmesi
D) Kamu yatırımlarının kullanılamaz hâle gelmesi
E) Gecekondulaşma ve çarpık kentleşmenin artması

2015 - YGS
10. Aşağıdaki haritada beş alan numaralarla gösterilmiş ve bu

8.

Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin bazı yıllardaki nüfus artış hızı

alanların dördüne ait göç özellikleri verilmiştir.

verilmiştir.

•

Sanayi, ticaret ve ulaşım imkânlarının fazlalığı yoğun göç
almasına neden olmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine grafikteki bilgilerle kesin olarak ulaşılabilir?

Tarım alanlarının dar ve limanın işlek olmaması nüfusun
dışarıya göçüne neden olmaktadır.

A) 1945 ile 1960 yılları arasında nüfus artış hızı artmış ancak nüfus azalmıştır.

•

B) 1960 ile 1980 yılları arasında toplam nüfus yaklaşık

•

8 milyon azalmıştır.

İklim koşullarının olumsuz, arazinin engebeli ve dağlık
olmasına bağlı olarak dışarıya göç yaşanmaktadır.
Tarımsal üretimle birlikte son yıllarda sanayi ve ticaretin
gelişmesi buraya olan göçü artırmıştır.

C) 1985 yılından sonra nüfus hızlı bir şekilde azalmıştır.

Buna göre, haritada numaralarla gösterilen alanlardan

D) 2018 ile 2020 yılları arasında nüfus artış hızı azalırken
nüfus artmıştır.

hangisine ait göç özelliği verilmemiştir?

E) Nüfusun ülke geneline dağılışı 2020 yılında daha düzenlidir.
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A) I

B) II
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C) III

D) IV

E) V

YKS KAMPI
COĞRAFYA TEST-11
1.

4.

Haritada farklı bölge türlerine ait bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

Bölgeler, oluşum biçimlerine ve özelliklerine göre şekilsel ve
işlevsel bölgeler olmak üzere ikiye ayrılır.
Buna göre, aşağıda verilen bölge örneklerinden hangisi
diğerlerinden farklı grupta yer alır?
A) Asya Kıtası dağlık bölgeleri
B) Ilıman okyanusal iklim bölgeleri
C) Dünya tektonik göl bölgeleri

Buna göre taralı alanlardan hangisi;

D) Batı Avrupa sanayi bölgeleri
E) Türkiye Orman Genel Müdürlüğü bölgeleri

2.

•

ormanlık,

•

seyrek nüfuslu,

•

engebeli,

•

kış turizmi

gibi şekilsel bölge türlerinin tamamı ile ilişkilendirilebilir?

Anadolu’daki Kral Yolu, Çin’den Akdeniz ve Karadeniz kıyıla-

A) I		

rına kadar uzanan İpek Yolu, Hindistan’daki baharatı Akdeniz

B) II

C) III

D) IV 		

E) V

ve Kızıldeniz kıyılarına ulaştıran Baharat Yolu İlk ve Orta
çağlarda kullanılan önemli ticari ulaşım yolları iken; coğrafi
keşiflerle birlikte daha çok kıtalar arası ticarette kullanılmaya başlanan ulaşım sistemleri de gelişmiştir. Sanayi Devrimi
sayesinde buhar gücüne dayalı makinelerin çalıştırılması ile
temelleri atılan ulaşım sisteminin yanında, son yıllarda büyük
gelişme gösteren ulaşım sistemlerinden biri de enerji kaynaklarının karalardan ve su altlarından taşınmasıdır.
Yukarıda hangi ulaşım sistemine ait bilgi yoktur?
A) Hava yolu
B) Boru hatları
C) Demir yolu

5.

D) Deniz yolu

İklim, yeryüzü şekilleri, çöller ve bataklıklar gibi fiziki faktörlerle sermaye ve teknoloji gibi beşerî faktörlerin her bölgede

E) Kara yolu

aynı özellikte olmamasına bağlı olarak ulaşım dünyanın her
bölgesinde aynı düzeyde gelişmemiştir.

3.

Birincil ekonomik faaliyetler, temel maddelerin doğrudan
veya dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesine dayanır.
Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ve teknolojik imkânları bu faaliyette çalışanların oranı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Buna göre, aktif nüfusunun büyük bölümü birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan bir ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tarımdan elde edilen verim yüksektir.

Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alan-

B) Ekonomisinde tarımın payı fazladır.
C) İthalatında işlenmiş maddelerin payı fazladır.
D) Hayvancılık faaliyetlerinde doğal koşulların etkisi fazladır.
E) Ekonomik faaliyetlerde hayvan gücünden yaralanma oranı yüksektir.

ların hangilerinde ulaşım ağları diğerlerine göre daha az
gelişmiştir?
A) I ve II

B) I ve IV
D) II ve IV 		

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) II ve III
E) III ve IV
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COĞRAFYA TEST-11
6.

Yeryüzünün doğal veya beşerî unsurlar bakımından kendi
içinde benzerlik gösteren parçalarına bölge adı verilmektedir.
Bölge sınırları, bölgeyi oluşturma amacı ve ölçütlerine göre
zamanla değişiklik gösterebilir. Bu değişim doğal kriterlere
göre oluşturulmuş bölgelerde uzun zamanda olurken, beşerî
kriterlere göre oluşturulmuş bölgelerde değişim daha kısa zamanda gerçekleşebilir.
Buna göre aşağıdaki bölge türlerinden hangisinin sınırlarının daha kısa sürede değişmesi beklenmektedir?
A) Akdeniz iklim bölgesi

9.

Deniz yolu taşımacılığında kanallar oldukça önemli bir yere
sahiptir. Kara içlerine yapılan kanallar sayesinde daha önceleri çok uzun mesafeler kateden gemilerin yolları kısalmış,
zaman ve yakıt giderlerinden büyük oranda tasarruf sağlanmıştır. Aynı zamanda bu kanallar inşa edildikleri ülkeler için
önemli bir gelir kaynağı da olmuştur.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi böyle bir gelire
sahip değildir?
A) Mısır
B) Panama

B) Asya’daki sanayi bölgeleri

C) Yunanistan

C) Afrika’daki çöl bölgeleri

D) Almanya

D) Türkiye’deki engebeli bölgeler

E) İran

E) Geniş yapraklı orman bölgeleri

7.

2015 - YGS

Bulundurduğu çeşitli özelliklerle çevresinden ayrılan, buna
karşılık kendi sınırları içinde benzerlik gösteren coğrafi birime
bölge denir. Belirlenen coğrafi unsura göre çizilen bölge sınırları bazen birbiriyle örtüşürken bazen de farklılık gösterebilir.
Buna göre aşağıda verilen hangi bölgelerin sınırları birbirine daha fazla benzerlik gösterir?

2017 - YGS
10. Aşağıdakilerden hangisi, yer şekillerinin tarım faaliyetleri
üzerindeki sınırlayıcı etkisine örnek gösterilebilir?
A) Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama olanaklarının az
olması
B) Yıl boyunca yağış alan bölgelerde bazı tahılların üretiminin zor olması

A) Avrupa Birliği Bölgesi – NAFTA Bölgesi

C) Az gelişmiş ülkelerde gübre kullanımının yetersiz olması

B) Engebeli bölge – Yoğun nüfuslu bölge

D) Engebeli alanlarda tarla yerine bahçe tarımının tercih

C) Kurak bölge – Ekvatoral bölge

edilmesi

D) Akdeniz iklim bölgesi – Kızılçam orman bölgesi

E) Gelişmiş ülkelerde sanayi bitkileri üretiminin yaygın olması

E) Tropikal rüzgârlar bölgesi – Soğuk iklim bölgesi

2018 - TYT
11. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle
gösterilmiştir.
2020 - TYT
8.

Bölge sınırları, bölgeyi oluşturma amacı ve ölçütlerine göre
değişiklik gösterebilir.
Sınırlardaki bu değişiklik;
I.

karasal iklim bölgesi,

II. kuru tarım bölgesi,
III. karstik kayaçlar bölgesi,
IV. serbest ticaret bölgesi
türlerinin hangilerinde daha kısa sürede gerçekleşebilir?

A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

Bu alanlardan hangileri yüksek dağlık bölgeler arasında
yer almaz?

C) II ve III
E) III ve IV

A) I ve II

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

YKS KAMPI
COĞRAFYA TEST-12
1.

Doğal afetlerin dünya üzerindeki dağılışı düzenli değildir.

3.

Erozyon; bitki örtüsünün tahrip edilmesi sonucu toprağın su,

Ülkelere ve bölgelere göre doğal afetlerin dağılışı farklı olsa

rüzgâr ve insanların çeşitli faaliyetleriyle aşınarak taşınması

da bazı afetlerin meydana geldiği alanların benzer olduğu gö-

olayıdır. Bir alanda erozyonun hızlanması ile mevcut den-

rülmektedir.

ge bozulmaya başlar, topraktaki verim düşer, tarım alanları

I.

azalır, toplumda zamanla kıtlık ve açlık gibi sorunlar görülür.

Deprem

Erozyon, yavaş gerçekleşir ancak telafisi mümkün olmayan

II. Tsunami

sonuçlarla da karşı karşıya bırakabilir.

III. Kuraklık

Buna göre, erozyonu önlemek için alınabilecek önlemler

IV. Erozyon

arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Buna göre verilen doğal afetlerden hangilerinin Türkiye’deki

A) Eğimli arazilerde yapılan tarımda araziler basamaklandırılmalı

dağılışı birbiri ile daha fazla benzerlik göstermektedir?
A) I ve II

B) I ve III		
D) II ve IV		

B) Tarım arazileri, yüzeydeki su akışını azaltmak için eğime
dik sürülmeli

C) II ve III

C) Kurak bölgelerdeki tarım alanlarında nadas yöntemi yaygınlaştırılmalı

E) III ve IV

D) Bitki örtüsü tahribatı önlenerek, ağaçlandırma yapılmalı
E) Çayır ve meralarda zamanından önce ve aşırı otlatma yapılmamalı

4.

I.

Yazların sıcak ve kurak olduğu Erzurum ve çevresi
orman yangını riski en yüksek olan alanlardandır.

II. Kar yağışı ve eğimin fazla olması nedeni ile Konya ve
çevresinde çok sayıda çığ yaşanmaktadır.
III. Aktif fay hattı üzerinde bulunan Hatay ve çevresinde
tektonik deprem riski yüksektir.
IV. Engebe, yağış ve kar erimeleri ile Artvin ve çevresinde
sık olarak heyelanlar görülmektedir.
Türkiye’de görülen afetler ile ilgili yukarıda verilenlerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II 		
2.

Yeryüzünde depremlerin yoğunlaştığı üç ana kuşak bulun-

			

B) I ve IV

D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

maktadır. Bu kuşaklar levha sınırlarıyla büyük oranda örtüşür. Bunlardan birincisi Büyük Okyanus’u çember şeklinde
saran Pasifik Deprem Kuşağı’dır. İkincisi Akdeniz-Himalaya
Deprem Kuşağı’dır. Yeryüzündeki depremlerin yaklaşık
%90’ı bu iki deprem kuşağında görülmektedir. Üçüncüsü ise

5.

Her yıl çok sayıda ülkede etkili olan tayfun ve kasırga gibi
şiddetli ve yıkıcı rüzgarlar Türkiye’de daha az ve daha dar

Atlantik Deprem Kuşağı’dır.

kapsamlı görülmektedir.

I.

Bu durumun nedenleri arasında Türkiye’nin;

Peru

II. Yeni Zelenda

I.

III. İzlanda

II. Üç tarafının denizlerle çevrili olması
III. Okyanusa kıyısının bulunmaması

IV. İtalya
Buna göre, verilen ülkelerden hangileri aynı deprem kuşağında yer almaktadır?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

Orta kuşakta bulunması

C) II ve III

E) III ve IV

IV. Kuzeyi ile güneyi arasında enlem farkının az olması
gibi özelliklerinden hangileri daha fazla etkilidir?
A) I ve II		
		

B) I ve III		

D) II ve IV		
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C) II ve III
E) III ve IV
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COĞRAFYA TEST-12
6.

Aşağıdaki haritada bir afetin dünya üzerindeki risk dağılışı

2010 - YGS

gösterilmiştir.

8.

Aşağıdaki şekilde, dağlık bir yörede kurulmuş köy ve buradaki jeolojik yapı gösterilmiştir.

Bu köyün, meydana gelebilecek bir heyelandan korunması için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?

Risk dağılışı verilen afet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köyü düzlük alanın doğusuna taşımak

A) Tsunami

B) Köyü batıdaki ormanlık alan içine taşımak

B) Deprem

C) Köy alanını ağaçlandırmak

C) Sel

D) Evlerin yapımında dayanıklı malzeme kullanmak

D) Heyelan

E) Orman arazisinde taraçalandırma yapmak

E) Volkanik patlama

2018 - TYT
9.

I. Sahra’nın güneyindeki ülkelerde 1984-1985 yıllarında
görülen kuraklığa bağlı olarak 1 milyonun üzerinde insanın
açlıktan hayatını kaybetmesi
II. 2004 yılında depreme bağlı olarak gelişen ve Hint
Okyanusu’nda etkili olan dev tsunaminin, kıyı kesimde 200
binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olması

7.

Aşağıda afetlerin insanlar ve çevre üzerindeki etkilerini artıran dört beşeri faaliyet verilmiştir.
•

Eğimli ve karlı yamaçlarda, taşıtların titreşime neden olması

•

Akarsu yataklarının yerleşmeye açılması

•

Eğimli arazilerde bitki örtüsünün tahrip edilmesi

IV. Şili’de 2010 yılının şubat ayında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 524 kişinin hayatını kaybetmesi ve
binlerce kişinin evsiz kalması

•

Yerleşmelerin ova tabanı gibi zayıf zeminlere kurulması

Farklı zamanlarda meydana gelen yukarıdaki doğal afet-

Buna göre verilenler, aşağıdakilerden hangisinin zararlarının artmasında daha az etkilidir?
A) Tsunami
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III. Muson Asyası’nda 2004 yılının haziran ve temmuz aylarında meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 300 kişinin yaşamını yitirmesi ve binlerce kişinin ise çeşitli şekillerde zarar
görmesi

B) Sel ve taşkın
D) Erozyon

C) Çığ

E) Deprem

lerden hangilerinin oluşumunda iklimin etkisi daha fazladır?
A) I ve II 		

B) I ve III 		

D) II ve IV 		

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

E) III ve IV

C) II ve III
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YKS KAMPI
FELSEFE GRUBU TEST-1
1.

Varlık felsefesi ilk defa Antik Yunan’da, doğa filozoflarının

3.

Doğruluk değeri alabilen her cümle bir önermedir. Sadece

varlığın ana maddesinin; başka bir deyişle ana ilkesinin ne

akılsal ilkelere dayanan a priori önermeler olduğu gibi olgusal

olduğunu sormalarıyla ortaya çıkmıştır.

içerikle sınırlı a posteriori önermeler de vardır. “Evli olmayanlar bekârdır” önermesinin doğruluk değeri için olgusal ala-

Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin ce-

na bakmaya gerek yoktur ama “Ay’da derin çukurlar vardır”

vap aradığı temel sorudur?

önermesinde aynı şey söz konusu değildir.

A) Her şeyin kendisinden çıktığı öz nedir?

Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk

B) Varlığın bir varoluş amacı var mıdır?

değerinin belirlenmesinde gözleme gerek yoktur?

C) Varlıklar nasıl sınıflandırılabilir?

A) Dünya, Mars ve Jüpiter Güneş’in etrafında döner.

D) Varlıkta bir değişim var mıdır?

B) Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir.

E) İnsan, varlığı bilebilir mi?

C) Güllerin hiçbiri kırmızı olmadığı gibi beyaz da değildir.
D) Hava açık olduğundan yağmur yağmayacaktır.
E) Bütün insanlar ve hayvanlar ölümlüdür.

2.

İnsan, kavramlara dayanarak yöneldiği şeyleri tanır ve onu
bir başkasından ayırır. Her kavram aynı zamanda bir tanım

4.

Kant’a göre, herkesi kapsayan ve bireyin hiçbir gerekçe olmaksızın kabulleneceği bir ahlak yasası olmalıdır. Bu ahlak

kümesidir. Ancak bir tanım kümesinin ifade ettiği şey, tanım-

yasası bireyler için buyruk (emir)tur. Bu buyruk bir amaca yö-

lamada bulunduğu varlıkla birebir örtüşmez çünkü varlıklar

nelik olmayıp, amacı kendisinde olan bir yapıdır. Bu buyruk

birçok özelliğe sahiptir ve bunların hepsinin tanımlamada

kişinin tercihiyle iyi niyetle kabullenilirse de ödev niteliği taşır.

kullanılmasının çeşitli zorlukları vardır. Bununla beraber varlıkların daha keşfedilmemiş özelliklerinin de olabileceği düşü-

Buna göre bir davranışın ahlaki olması aşağıdaki koşul-

nülecek olursa bu zorluğun imkânsızlık derecesinde olduğu

lardan hangisine bağlıdır?

söylenebilir. Kısacası bir varlığa yahut bir nesneye ait sınırlı

A) Bireyleri mutlu etmesine

bir tanım yapmak yani kesin olarak belli olan bir kavram kümesiyle ifade etmek mümkün değildir. “Elma” kavramının ilk

B) Bir amaca yönelik ödev olmasına

hali belki de gözlemlenen varlığın rengi, kokusu gibi özellikle-

C) Toplumsal değerlere uygunluğuna

rine dayanarak oluşturulmuş olabilir. Ancak “elma” kavramını

D) Toplumsal yarar sağlamasına

işaret eden varlığa yönelik deneyimimin artmasıyla beraber

E) Ödeve kişinin kendi isteğiyle uymasına

onun tanımı da git gide  “gülgillerden, çiçekleri pembe veya
beyaz bir ağacın kabuğu parlak, sert, kırmızı, sarı ve yeşil
renkte, kokusu hoş, tadı ekşi veya tatlı, dokusu gevrek, ufak
çekirdekli meyveye” dönüşmüştür. Böylelikle “elma” kavramının tanım kümesi genişleyerek değişmiştir. Aynı zamanda
söz konusu dönüşüm düşüncenin gelişmesinin de kanıtı niteliğindedir. Dolayısıyla kavramlar gözlemlerle beraber sürekli
yenilenir ve düşünce de gelişir.

5.

Herakleitos’a göre gerçekte değişmeyen tek şey değişimin
kendisidir. Değişmedeki değişmezliği sağlayan şey ise logostur.

Bu parçada dilin işlevi hakkında aşağıdakilerden hangisi

Buna göre Herakleitos’un “varlığın ne olduğu” na ilişkin

vurgulanmaktadır?

cevabı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) İletişimi sağlaması

A) Oluş

B) Düşünceleri sembolleştirmesi

B) İdea

C) Kesin tanımlamalar yapması

C) Madde

D) Bilgileri yapılandırması

D) Fenomen

E) Duyguların dışa vurulması

E) Hem madde hem düşünce
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6.

9.

Modern bilimin öncüleri olarak kabul edilen Copernicus,

Aristoteles’e göre ahlakta bazı davranışlar amaç, bazıları

Kepler, Galileo, Newton astronomi alanından başlayarak

araçtır. Örneğin insanların çoğu zenginliği arzular ve elde

bilim anlayışında önemli bir dönüşüme yol açtılar. Onların

etmeye çalışır. Ancak onlar için zenginlik, zenginlik olarak

katkısıyla hakikat arayışında engel oluşturan geleneksel ba-

amaç mıdır; yoksa zenginlikle elde etmek istedikleri başka bir

kıştan vazgeçildi. Hatta otoritelerin bilimde yeri olmadığına

amaç, mesela haz veya ün mü söz konusudur? Bu durumda

inanılmaya başlandı. “X doğrudur.” biçimindeki bir önermeye

insanların eylemlerinde peşinden koştukları iyi, kendisinden

artık “Hangi otorite bunu söylüyor?” sorusuyla değil, “Bununla

öte herhangi bir şeyin elde edilmesi için «araç olarak isten-

ilgili kanıtınız ne?”, “Deliliniz nerede?” diye karşılık verilir

meyen» dir. İşte insanın bizatihi kendisi için istediği bu nihai

oldu. Sonunda otoriteler de eleştirel sorgulamaya açık, hesap

iyi, mutluluğun ta kendisidir.

sorulabilir olarak görüldü.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

Bu parçaya göre bilimin modernleşmesi aşağıdakilerden
hangisine dayandırılabilir?
A) Hakikati arama çabalarının ağırlık kazanmasına
B) Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi aranmasına

A) Ahlaken iyi davranış insanın koşullarına göre değişir.
B) Bir eylemin ahlaken iyiliği başkalarına sağladığı yarara
bağlıdır.
C) İnsanın nihai amacı olan mutluluk; esenlik ve fayda gibi
değerlerin toplamıdır.

C) Yöntem problemlerinin çözülmesine
D) Düşünmenin mantık ilkelerine dayandırılmasına

D) Başka bir amaç için yapılan ahlaki bir eylem insana mutluluk verir.

E) Dogmatik anlayışın yıkılmasına

E) Niçin diye sorulduğunda başka bir amaca işaret etmeyen
eylem ahlaken iyidir.
7.

Tatlı, acı, soğuk, sıcak, renk ancak zihinde vardır. Gerçekte
ise boşlukta savrulan ve rastlantı sonucu karşılaştıklarında
birleşmeleri zorunlu olan varlıklar vardır.

10. Felsefe tarihinde sistematik bir filozof olarak bilinen Platon’un

Demokritos’un bu görüşüne göre gerçekte var olan aşağıdakilerden hangisidir?

sanat anlayışı, varlık anlayışı ile ilişkilidir. Ona göre sanat,
gerçeğin silik bir kopyası olan dış dünyadaki nesnelerin birer
kopyasını yapmaya koyulursa değersiz bir ürün ortaya çıkar
ve aslından uzaklaşır.

A) Düşünce
B) Ateş

Buna göre Platon’un aşağıdakilerden hangisini eleştirdi-

C) Ruh

ği söylenebilir?

D) Atom

A) Sanat eserinin dış dünyadan uzaklaşmasını

E) Töz

B) Güzelin kişiden kişiye değişmesini
C) Evrenin yaradılıştan bir sanat eseri olarak algılanmasını

YGS 2014

D) Kopyaların aslını yansıtmadığını

8.

E) Pratik olarak işe yarayan eserlerin üretilmemesini

Mert’in gittiği okulun kapısında öğrencilerin giriş çıkışlarını
denetleyen bir görevli bulunmadığından öğrenciler istedikleri
zaman kimseye haber vermeden okuldan çıkıp gidebilmektedir. Ancak derste yoklama yapılır ve öğrencinin sınıfta olmadığı ortaya çıkarsa öğrenci ceza almaktadır. Bu nedenle Mert’in sınıf arkadaşları yoklama almayan öğretmenlerin
derslerine girmemekte, o saatlerde okulun karşısındaki kafede oyun oynamaktadır. Ancak Mert bunu doğru bulmadığı
için arkadaşlarının tüm ısrarlarına rağmen her seferinde onlara katılmayıp derste kalmayı seçmektedir.
Buna göre, Mert’in oyun oynamak yerine derste kalması
ahlak felsefesinin temel kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?

11. Öyle hareket et ki; eylemlerinde olabildiğince çok mutluluğu,
olabildiğince çok haz ile olabildiğince çok insan için gerçekleştirebil.
Buna göre Bentham’ın ahlak ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
A) Toplumsal faydacılık
B) Ödeve uygunluk

A) Toplumsal fayda

C) Bireysel hazcılık

B) Ahlakî eylem

D) Altın ortaya uygunluk

C) Özgürlük

E) Bilgiye dayalılık

D) Zihinsel haz
E) Mutluluk
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1.

I. Hiçbir şey var değildir.

4.

II. Olsa da bilinemez.
III. Bilinse de başkasına aktarılamaz.
Sofist Gorgias’ın bu üç iddiasından hangileri ontolojik

yalnızca kendi iyiliği ve mutluluğu için davranır.

bir yargı bildirmektedir?
A) Yalnız I

B)Yalnız II

D) I ve II

Hobbes’a göre insan, doğası gereği bencil bir varlıktır ve tüm
eylemlerinin temelinde ben sevgisi vardır. İnsanın yaşamdaki
amacı kendini korumak ve kendi çıkarlarını gerçekleştirmektir. Bunun için başkalarının çıkarlarını görmezden gelerek

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

C) Yalnız III

A) Evrensel bir ahlak yasası yoktur.

E) I ve III

B) İnsan özgürlüğü evrensel bir değerdir.
C) Ahlaki değerler insandan ve toplumdan bağımsız olarak vardır.
D) Bir eylemin değerini, en çok sayıdaki insan için en çok yararı
belirler.
E) İnsanın özgürlüğü tutkularını yenmesiyle sağlanabilir.

2.

Sartre’a göre insan için varoluş özden önce gelir. O, özünü
kendi tercihleriyle ve eylemleriyle gerçekleştirecek, yani varoluşunu şekillendirerek özünü ortaya koyacaktır. Kahraman ya
da korkak olmak, insanın kendi yaptıklarıyla ilgili bir sonuçtur.
Bu parçada ileri sürülen görüşler aşağıdaki yaklaşımlar-

5.

dan hangisine aittir?
A) Nihilizm

Yaratılmış her varlığı sevmek gerektiğini söyleyen Anadolu
bilgeleri için insanı sevmek iyi, sevmemek kötüdür. İyilik yapmak, hoşgörülü olmak, Tanrı’ya giden yolda en önemli değerlerdir. İnsanı sevmek Tanrı’yı sevmektir.
Anadolu bilgelerine ait olan bu görüşler aşağıdaki sözlerden hangisiyle  doğru şekilde ifade edilmiştir?

B) Utilitarizm
C) Egzistansiyalizm

A) Hoşgörüde akarsu gibi ol.

D) Egoizm

B) Doğruluk seni bulmaz, sen eğri isen.

E) Hedonizm

C) Yaradılanı sevdik, yaradandan ötürü.
D) Kibir bele bağlanan ağır bir taş gibidir.
E) Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

6.

Descartesçı şüphe iyimser ve kahramanca bir şüphedir, o
felsefe binasının inşa edilmesinden önce gelen bir alan temizlemedir; ilk hareket noktasıdır. Yeni bir felsefe kurmak için

3.

Farabi var olan her şeyin Tanrı’nın bir yansıması, ondan zorunlu bir taşmanın sonucu ortaya çıktığını ileri sürer. Tanrı
özü itibariyle akıl olduğundan ondan taşan şeyler de akılsaldır. Böyle olduğu içindir ki insan akılla gerek var olanların

daha önceki bütün bilgilerin iradi olarak bir yana bırakılması,
yok sayılmasıdır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

gerekse de Tanrı’nın bilgisine erişebilir. Doğru ve erdemli bir

A) Şüphe, insana iyimser ve sarsılmaz bir ruh hali sağlar.

yaşam işte bu bilgiye uygun bir yaşam olacaktır.

B) Nesnel doğrular yoktur; tüm bilgi şüpheyle karşılanmalı-

Buna göre Farabi, erdemli yaşamın ilkelerini aşağıdakilerin hangisinde bulmaktadır?
A) İnsansal ilişkilerde
B) Metafizik alanda
C) Ödev duygusunda
D) Doğal koşullarda

dır.
C) Şüphe, doğruya ulaşmanın hizmetine sunulmuş bir yöntemdir.
D) Duyulara dayalı bilginin yanıltıcılığı nedeniyle doğru bilgiye ulaşılamaz.
E) Zihin bilgileri tasdik etme veya inkâr etme gücüne sahip
olmadığından her şey şüphe ile karşılanmalıdır.

E) Koşulsuz buyrukta
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7.

Felsefenin ortaya çıktığı Antik Çağ’da Yunan felsefesi doğayı
konu edinmiştir. Pers savaşları sırasında filozoflar doğadan
insana yönelmiş ve mutluluk, ahlak, toplum yaşamı gibi konuları sorgulamaya başlamıştır. İskender’in Doğu seferleri ile
farklı bir kültür ve inanç sistemi ile karşılaşan felsefe bu defa
da dinsel unsurları kendisine konu edinmeye başlamıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?                                                           
A) Bilimsel gelişmeler felsefi gelişmeleri tetiklemiştir.                                                                 
B) Felsefe, üretildiği çağın koşullarından bağımsızdır.                                                                               

ÖSS 2000
10. Doğa bilimlerinin kullandığı yöntemlerden biri de tümevarımdır. Bu yöntemle, belirli gözlemlerden yola çıkarak, gözlenmemiş olanları da içine alan genellemelerde bulunulur. Bu
akıl yürütme biçiminin güvenilmez olduğunu iddia edenler,
pazardan elma alan bir kişinin tavrını örnek verirler. Bu kişi
tezgâhtaki elmalardan birkaçını inceledikten sonra diğerlerinin de inceledikleri gibi olması gerektiğine karar vererek
elmaların tümünü satın alır. Elmaların hepsini incelemediği
için, eve geldiğinde bu kişinin beklediğine uymayan, biçimsiz,

C) Felsefi gelişmeler filozofların özel ilgi alanıyla bağlantılıdır.                                                                    

çürük bir elma ile karşılaşma olasılığı her zaman vardır.

D) Felsefe gündelik hayatın sorunlarına çözüm bulmak için

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi tümevarım yöntemi-

yapılan bir etkinliktir.                            
E) Toplumsal siyasal gelişmeler ile felsefe arasında sıkı bir
ilişki vardır.

nin sakıncalı bir yönü olarak ileri sürülmektedir?
A) Duyulara dayalı bilgi edinme yolu olan gözlemlerden yararlanılması
B) Doğanın akışına müdahale edilmeyip, gözlenecek nesnelerin doğanın kendi akışı içinde ortaya çıkmasının beklenmesi
C) Bütünün sınırlı sayıdaki elemanıyla ilgili deneyimlere da-

TYT 2019
8.

Levinas’a göre kişinin kendisi hakkındaki endişelerinden
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 davranış-

yanarak bütün hakkında yargıya varılması
D) Genellemenin herhangi bir olguya dayanmadan, akıl ve
mantık ilkeleriyle yapılması
E) Doğadaki her olayın bir nedeni olduğu varsayımının temel alınması

tır. Benzer şekilde “kendime yardım etmem” bencillik ya da
açgözlülükle ilgili olabilecekken, 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.
Bu parçada ahlaki değerlendirmenin amacı olarak aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?
A) Ölçülülük

B) Mutluluk

D) Fayda

C) Sorumluluk

E) Dinginlik

TYT 2018
11. Gazali, doğadaki nedenselliğe yönelik şüpheci bir yaklaşım
sergiler. Ona göre filozoflar, doğadaki düzeni doğa yasası
dedikleri ilkelerle açıklar. Buna göre doğada olup biten hiçbir
şey bu ilkelere aykırı olamaz. Ancak Gazali için filozofların
nedensellik dedikleri şey, terimlerin ve bu terimlere karşılık
gelen nesnelerin birbirini gerektirmesi değil, olayların birbiri
ardı sıra gelmesinden ibarettir. Çünkü ateş ile yanma ara-

YGS 2013
9.

Walter Benjamin mekanik yeniden üretimin, bütün bir çağa
damgasını vurmasına bağlı olarak sanatın bütün sahiciliğini
kaybettiğini söyler. Ona göre özgün bir sanat eseri, her yeniden üretimiyle birlikte, “aura”sından hep bir şeyler daha yitirir.
Bundan ötürü kültür bir bütün olarak meta üretim endüstrisine

sındaki ilişkiye bakıldığında ateşin yakmayabileceğini düşünmek mantıksal olarak çelişkili değildir.
Gazali’nin bu parçada nedensellikle ilgili düşüncesini
aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

dönüşür, buna bağlı olarak da kültür ürünleri şeyleşir.

A) Doğadaki her şey doğal nedenlerden meydana gelir.

Bu parçada kullanılan “aura” kavramı, sanat eserinin

B) Aynı koşullar altında hep aynı sonuçlar ortaya çıkar.

hangi özelliğini dile getirmektedir?

C) Neden sonuç ilişkisi tanrısal iradenin sonucudur.

A) Evrenselliğini                    

D) Doğa denilen karmaşık yapıda, mucize veya rastlantı söz

B) Yaratıcılık gerektirdiğini    
C) Kalıcı olmasını                  

konusu değildir.
E) Neden ve sonuç arasında doğada zorunlu bir ilişki yoktur.

D) Estetik kaygıyla bağını
E) Biricikliğini
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1.

Ksenofon’un “Sokrates’ten Anılar”ında şu sözlere rastlıyoruz:

4.

“Alçakgönüllü olmalıyız çünkü övünme zarar ve utanç getirir.
Dostlar edinmeye çalışmalıyız çünkü sadık bir dost en yararlı
şeydir. Toplum işlerine karışmaktan kaçınmamalıyız, çünkü

I. “ İnsan zihninde dışarıdan gelen duyumlarla zihnin kendisinde bulunan kavramlar bir araya getirilmezse, kavramlar
duyularımızın malzemesine uygulanmazsa bilgi diye bir
şey ortaya çıkmaz.”

bütünün iyiliği tek tek kişilere de iyilik getirir.”

II. “Birtakım apriori ( önsel) kavram ve kategoriler zihnimizde
hazır olarak bulunur ve bunların bilgisine akılla ulaşılır.”

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin insan hayatında-

III. “Tüm bilgilerimizi duyu deneyi sayesinde elde ederiz.”

ki önemi vurgulanmıştır?

Verilen görüşlerin temsil ettiği yaklaşımlar sırasıyla aşa-

A) Erdemli olmanın

ğıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

B) Özgür olmanın

A) Rasyonalizm-Empirizm-Kritisizm

C) İtaatkâr olmanın

B) Kritisizm-Empirizm-Rasyonalizm

D) Vicdanlı olmanın

C) Empirizm-Rasyonalizm-Kritisizm

E) Dürüst olmanın

D) Kritisizm-Rasyonalizm-Empirizm
E) Rasyonalizm-Kritisizm-Empirizm

2.

Bir toplumun temelini oluşturan şey o toplumun üyelerinin
geçmişte veya şimdi; dolaylı veya açık bir şekilde dile ge-

5.

tirdikleri rızaları değilse nedir? Öyleyse işe insanın en doğal
haliyle veya Hobbes’un deyimiyle savaş, Locke’un deyimiyle
barış, Rousseau’nun deyimiyle ise inzivaya çekilmekle başladıktan sonra, insanın kendi rızasıyla, toplumsal bir sözleşme

Hegel’e göre her şey bir amaç doğrultusunda varlığa geldi.
Bu amacı belirleyen de geist’tı. Geist başlangıçta soyuttu
ama kendini somut olan doğada gerçekleştirdi. Ama doğada
geist kendine yabancılaştı. Soyut olan geist artık somuttu. Bu
çelişkiden kurtulmak isteyen geist insan aklının ürünü olan
devlette, kültürde kendini gerçekleştirdi ve tanıdı.

sürecine girilir.

Bu parçada açıklanan süreç aşağıdaki kavramlardan

Buna göre “toplumların devlet olma” sürecini en iyi ifade

hangisiyle ifade edilir?

eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diyalektik

A) Devlet  insanların ortak iradelerinin bir araya gelmesiyle

B) İroni

ortaya çıkmıştır.

C) Skolastik

B) Devlet güçlü olanların kurduğu baskı ile ortaya çıkmıştır.

D) Patristik

C) Devlet fikri farklı toplumların ürünüdür.

E) Ödev ahlakı

D) İnsanlar ve devlet hep var olmuştur.
E) Devleti  var eden eşitlik fikridir.

6.

3.

Oscar Wilde “İki kayadan en güzel olanı, en kocaman olanı,
en yıkılamaz olanıdır. İki berrak gökten en güzel olanı, en
parlak, en uçsuz bucaksız olanıdır. İki fırtınadan en güzel ola-

Töz’ün genel anlamı altta bulunan, değişen durumlara ve niteliklere karşı kalıcı olan, bir başka şeyde değil, kendi kendisiyle,
kendi kendisinde var olandır. Başka bir deyişle de töz, varoluşu için başka bir şeye ihtiyaç duymayan şeydir.
Buna göre ‘’töz’’ yaklaşımları verilen aşağıdaki eşleştir-

nı en şiddetli olanıdır. Hatta iki çölden en güzel olanı en ümit

melerden hangisi yanlıştır?

kırıcı, en vahşi ve en tekdüze olanıdır.” der.

A) Thales – “Her şeyin kökeninde su vardır.”

Bu parçada  “güzellik” le aşağıdaki kavramlardan hangi-

B) Herakleitos – “Ateş tüm var olanların ilk ve gerçek temelidir.”

si ilişkilendirilmektedir?
A) Hakikat

     B) İyi

     D) Hoş

       C) Yüce
       E) Fayda

C) Pythagoras – “Toprak, hava, su ve ateş olarak belirlenen
dört öge her şeyin temelidir.”
D) Anaximandros – “Her şeyin kendisinden çıktığı ana madde sonsuz ve sınırsızdır.”
E) Demokritos – “Her şeyin kendisinden çıktığı şey atomdur.”
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7.

İnsan önce vardır ve sonra da kendi insani özünü kendisi belirler. O, sonradan özgür seçimleriyle kendisini kurar. Böylece
insan önce hiç iken sonra kendisini sürekli olarak var eder.
İnsan, bilinç sahibi ve özgür bir varlık olduğu için yapıp ettiklerinden sorumludur. Ancak insanın özgürlüğünü ve bu nedenle sorumlu olduğunu anlaması onda bulantıya yol açar.
Ancak sorumluluk duygusu insan soyluluğunun biricik kayna-

10. Bilimsel gelişmeler tarihsel süreçte değişimler yaşamaktadır.
Orta Çağ’da büyük bir gerileme yaşayan bilim, Rönesans
ile birlikte büyük atılımlar yapmıştır. Rönesans hem bilimsel
hem de kültürel alanda birçok yeni gelişmeyi beraberinde getirerek bilimin önünü açmıştır.
Buna göre bilim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine

ğıdır.

ulaşılabilir?

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-

A) Kesintisiz bir şekilde ilerler.

maz?

B) İnsanların kendini geliştirmesini sağlar.

A) İnsanın özgür ve sorumlu bir varlık olduğunu anlaması onda
bulantıya neden olur.                   
B) Her insan, kendi insani özünü kendisi belirler.                                                                                 
C) İnsan önce bir hiç iken, kendi özünü belirlemesiyle kendisini
var etmiş olur.                                        

C) Sistematik tutarlılıkla bugünlere gelmiştir.
D) Sıçramalarla ilerler.
E) Saygınlığı toplumdan topluma değişir.

D) İnsan ne kadar özgür olursa olsun yine de toplumun etkisindedir.                                                     
E) İnsanın sorumlu olmasının nedenlerinden biri, bilinç sahibi
olmasıdır.

8.

Husserl’e göre bilmek, fenomenin içindeki özü kavramaktır.
Bunun için de ilk yapılması gereken nesnenin özüne ait olmayan rastlantısal özelliklerin bir kenara bırakılması yani paranteze alınmasıdır. Ancak varlığın özüne ait olmayan bilgiler

YGS 2017
11. Locke, nesnelerin kendilerini izlenimler olarak duyularımıza

paranteze alındığında özün bilgisine ulaşılabilir.

duyurduğunu, nesneler konusundaki fikirlerimizin temelinde

Buna göre fenomenolojik bir yöntem olan paranteze al-

işaret ettiği gibi bu tür bir argüman, evrende zihnimizden ba-

manın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

bu izlenimlerin bulunduğunu söylüyordu. Ama Berkeley’in
ğımsız birtakım nesnelerin varlığına değil yalnızca bir fikirler
evreninin varlığına işaret eder.

A) Öznel doğruya ulaşmak

Bu parçada Locke ve Berkeley’in ele aldığı bilgi görüşü

B) Aşkın varlığın bilgisine ulaşmak

aşağıdakilerden hangisidir?

C) Varlığın özünün bilgisine ulaşmak
D) Varlığın bilgisine ulaşılamayacağını göstermek

A) Akılcılık

D) Sezgicilik

E) Nesnelerin duyular aracılığı ile algılanmasını sağlamak

9.

Marx’a göre tarihte ağırlık taşıyan veya belirleyici olan olaylar
ekonomik ilişkilerdir. Ekonomik olayların içine; üretim araçları, üretim biçimi, üretim araçlarına sahip olma durumu, bunların meydana getirdiği sınıflaşma tarzı girer. Bütün bunlar
Marxizm‘in   “alt yapı’’ diye nitelendirdiği şeyi ifade ederler.
Hukuk alanındaki görüşler, felsefi sistemler, ahlak teorileri,
siyasi idealler aslında bu “alt yapı” nın belirlemiş olduğu “üst
yapı’’ ya ait unsurlardır.

C) Deneycilik

     E) Şüphecilik                       

YGS 2016
12. Tanrının varlığını açıkça reddetmediği halde açıkça kabul
de etmeyen, “Tanrı vardır.” veya “Tanrı yoktur.” diyebilmek

Marx’ın bu parçada vurguladığı görüş aşağıdakilerden
hangisidir?

için bilgimizin yeterli olmadığını öne süren ve bu nedenle
tanrının varlığı veya yokluğu üzerine ontolojik bir kanıtlamanın mümkün olmadığını iddia eden görüş, aşağıdaki-

A) Maddi olayları toplumsal ilişkiler yönetir.

lerden hangisidir?

B) Ekonomik ve toplumsal olaylar birbirini etkiler.

A)Ateizm

C) Toplumsal ve ekonomik olaylar sürekli değişir.

B)Teizm
D)Deizm

D) Toplumsal olayların temelinde ekonomik ilişkiler yatar.
E) Toplum birbirine benzer olguların bir arada durmasıdır.
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B) Eleştiricilik
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C)Agnostisizm
E)Panteizm

YKS KAMPI
FELSEFE GRUBU TEST-4
1.

Orta Çağ Avrupa’sına baktığımızda kilise ve din adamları

4.

Kant’a göre; “Bir satıcının deneyimsiz bir müşteriyi aldatmaması

Hristiyanlığa ve İncil’e uymadığı gerekçesiyle her türlü bilim-

ödeve uygun bir eylemdir. Yoğun alışveriş yapılan bir dükkânda

sel çalışmaya karşı çıkmıştır. Hatta bu bilimsel çalışmaları

akıllı bir tüccar da böyle bir şey yapmaz; herkes için genel bir

yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmıştır. İşte bu yüzden

fiyat koyar. Öyle ki küçük bir çocuk bile herkes gibi oradan alış-

Orta Çağ’ın diğer ismi “karanlık çağ” olmuştur.

veriş yapabilir. Böylece insanlara dürüstçe hizmet edilmiş olur;
ama bu, o tüccarın bunu ödevden dolayı ve dürüstlük ilkelerine

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine

dayandığı için yaptığına inanmamız için yetmez…”

ulaşılamaz?

Buna göre bir eylemin ödeve uygun olmasının ölçütü

A) Din, bilimsel çalışmaları etkilemiştir.

aşağıdakilerden hangisidir?

B) Bilim insanı bilim yapabilmek için uygun ortamı bulama-

A) Topluma hizmet etmesi

mıştır.

B) Özgürce yapılmış olması

C) Orta Çağ Avrupa’sında bilimsel çalışmalar tamamen durmuştur.

C) Kişisel çıkara dayanması

D) Bilimin bugünlere gelmesinde bazı bilim insanları ağır be-

D) Temelinde iyi niyetin bulunması

deller ödemiştir.                        

E) Diğer insanların araçsallaştırılması

E) Orta Çağ Avrupa’sında kilise ve din adamları bilimin
önündeki en büyük engel olmuşlardır.
5.

Max Weber, siyaset felsefesinde egemenlik kavramına ilişkin
birtakım çıkarımlarda bulunmuştur. Ona göre üç tür egemen-

2.

lik bulunmaktadır. Bunlar monarşi ve feodal yönetimlerde gö-

Gazâli’ye göre duyular aldatıcı, akıl ise çelişkili yargılar vere-

rülebilen töre ve toplumsal normlara göre şekillenen gelenek-

bildiğinden yanıltıcıdır. Gerçeğin bilgisine ulaşmanın tek yolu

sel egemenlik; halkın, bir kişinin kahramanlık ve karakterinin

inançtır. Tanrı’nın bilgisine yine Tanrı’nın insana vermiş oldu-

gücüne duyduğu itaat ve saygısıyla oluşan karizmatik ege-

ğu bir yetiyle, kalp gözüyle ulaşılabilir.

menlik; yönetimin anayasa ve hukuka uygun olarak seçimle
şekillendiği rasyonel egemenliktir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Gazali için söylenebilir?

Buna göre Weber’in egemenlik türlerini açıklarken kullandığı ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hakikatin bilgisi fenomenlerin içinde saklıdır.
B) Hakikati kavramanın yolu sezgidir.

A) Bireyler arası ilişki biçimi

C) Tüm bilgiler doğuştan insanda bulunur.

B) İktidarın gücünün kaynağı

D) Kesin, genel geçer ve doğru bilginin kaynağı akıldır.

C) Sınıflar arası ilişki biçimleri

E) Duyu verilerinin akılla işlenmesi doğru bilgiye giden yoldur.

D) Toplumsal kurumların doğası
E) Bürokrasinin yönetimdeki etkinliği

3.

Varlık idea cinsindendir.

6.

Küçük yaşlarda merakı desteklenen kişi sorgulamaya başladığında düşünmeye ve bilmeye başlar. Felsefeyle üst düzey

Varlık madde cinsindendir.

düşünmeye başlayanlarsa ulaştıkları sonucu da sorgulama-

Varlık hem madde hem düşünce cinsindendir.
Varlık fenomendir.
Yukarıda verilen varlıkla ilgili felsefi görüşlerin ortak
yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlığın var olup olmadığını sorgulama
B) Varlığın akılla kavranabileceğini savunma
C) Varlığın var olduğunu kabul etme
D) Varlığın duyularla kavranabileceğini savunma

ya başlarlar. Bu durum düşünmeyi düşünme yani düşüncenin
kendi üzerine yönelmesidir.
Paragraftaki düşünce felsefenin hangi özelliğini ifade eder?
A) Tutarlılık
B) Refleksif olma
C) Akla dayanma
D) Öznellik
E) Eleştirel olma

E) Varlığın ne olduğunu bilememe

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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FELSEFE GRUBU TEST-4
7.

Demokritos’a göre gerçek, cisimsel olan atomlar ve atomların
hareketleridir. Algı ve düşünme; bu iki ruh olayı ona göre vücudumuzdaki atomların en hafifi, en düzü olan ateş atomlarının hareketidir. Platon için ise kavramlar birer gerçektir. Bir
yanda asıl varlıkların dünyası olan idealar dünyası vardır ve
kavramlar bu dünyaya aittir. Öbür yanda ise duyumlanan tek
tek nesnelerin dünyası olan görünüşler dünyası vardır.
Buna göre Demokritos ve Platon’un görüşleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
A) Materyalizm - Düalizm

YGS 2016
10. Epiktetos şöyle der: “At şarkı söyleyemediği için mutsuz
mudur? Hayır. Köpek uçamadığı için mutsuz mudur? Hayır.
İnsan aslanları boğazlayamadığı için mutsuz mudur? Hayır.
Çünkü at koşamadığı, köpek duyumsayamadığı zaman mutsuz olur. Ya insan? İnsan ise utancını, iyiliğini, bağlılığını,
adaletliliğini yitirdiği zaman, tanrıların onun ruhunda yaratmış
olduğu tanrısal özellikler silindiği zaman mutsuz olur.”
Epiktetos’un bu sözlerinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

B) İdealizm - Materyalizm

A) Mutluluk, ahlaklılığın ölçütüdür.

C) Fenomenoloji - İdealizm

B) Her varlık doğasına uygun davrandığında mutlu olur.

D) Entüisyonizm - Materyalizm

C) Hayvanlarda da ahlaklılıktan söz edilebilir.

E) Materyalizm - İdealizm

D) İnsanı hayvanlardan farklı değerlendirmek gerekir.
E) Mutluluk her canlının doğal arzusudur.

8.

Hartmann’a göre ontolojinin problemleri metafiziğin problemleriyle aynı değildir. Ontoloji sadece varlık konusuyla ilgilenir. Metafiziğin problemlerinden farklı olarak, ontolojinin bazı
problemleri zamanla çözülebilir hale gelmiş ve felsefenin alanından çıkarak bilimin konusu olmuştur.
Buna göre metafiziği ontolojiden ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazı varlık sorunlarına çözüm üretmesi
B) Varlığın var olup olmadığını sorgulaması
C) Varlığı reel gerçekliği içinde ele alması
D) Kimi varlık sorunlarının bilimsel olması
E) Fizik dünyanın ötesindeki önermeleri konu edinmesi

11. Bergson’a göre bize hem doğruyu hem de iyiyi gösterecek
olan kendi içimizdeki sestir. Çünkü bizim dışımızda, bizden
bağımsız bir doğru ya da iyi yoktur. Yani bir insana yardım
edip etmeyeceğimize dair bilgiyi bize ancak kendi içimizdeki
ses verebilir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Evrensel ahlak yasasının içselleştirilmesi doğru davranışı
gerçekleştirmemizi sağlar.
B) Evrensel ahlak yasasının temelinde sezgi vardır.
C) Eylemlerimize yön veren ahlak yasası nesneldir
D) Evrensel bir ahlak yasası yoktur.
E) Tüm ahlaki değerler görelidir.

YGS 2014
12. Her bireyin hakları vardır ve adalet bu hakların korunmasıyla
9.

Kuhn’a göre bilimsel gelişmeler düz bir doğru şeklinde ilerlemez. Bilimsel araştırmalar statik bir süreç değildir. Bu süreç
birikimden ziyade değişimle, bu değişim ise sıçramalar şeklinde gerçekleşir.

lediği suçla orantılı olarak cezalandırılmasını gerektirir. Peki
hakların sınırları nelerdir? Kimine göre haklar bencil çıkarlarla ilgili ayrıcalıklardır kimine göre ise sadece varsayımlardan
ibarettir. Kimi, hakların insanın doğasından kaynaklandığını

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Bilimsel savlar olgusal doğrulamaya uygun olmalıdır.

söyler kimi de akıl yürütme kapasitemize bağlı olduğunu ileri
sürer.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

B) Bilim, bilim insanlarının sergilediği bir etkinliktir.

A) Hak kavramının, üzerinde uzlaşılmış bir tanımı yoktur.

C) Bilim, devrimsel olarak ilerleyen dinamik bir süreçtir.

B) Haklar adaletin temelini oluşturur.

D) Bilim içinde yaşanılan toplumsal koşullardan bağımsız

C) Hakların ihlali suç sayılır.

olarak gelişir.

D) Cezalar suça bağlı olarak verilmelidir.

E) Bilim, bilim insanlarından bağımsız ilerleyen tarihsel ve
birikimsel bir süreçtir.
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ilgilidir. Eğer biri bu hakları ihlal ederse adalet bu kişinin iş-

E) Haklara saygı her bireyin yükümlülüğüdür.
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YKS KAMPI
FELSEFE GRUBU TEST-5
1.

  I. Bildiklerimizin sınırı var mıdır?

5.

umurunda bile değildir. Bütün amacı aslında sadece devletin

II. Kaç tarz varlık vardır?

bekası ve mutluluğudur. İnsanlar da bunun için vardır. Ona

III. Evrenin ana maddesi nedir?

göre insan bir doğa gücüdür, canlı bir enerji kaynağıdır. Bu

IV. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?

yüzden Hıristiyanlığın çizmiş olduğu mütevazı, alçakgönüllü

V. İnsanlar neden ve nasıl unutur?

insan tipine karşıdır. Onun özlemini çektiği insan tipi İlk Çağ
insanı gibi atılgan ve üretken olanlardır. İnsan gerekirse ulvi

Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorular-

bir amaç için devletin varlığını, kendi varlığına tercih edebil-

dan değildir?
A) Yalnız I

Machiavelli, bireyin mutluluğu için uğraşmaz. Bu öncelik onun

             B) Yalnız III

             C) Yalnız V

D) I ve V

E) III ve V

melidir. Machiavelli’ye göre iki tür insan vardır: Tarihi yaşayanlar ile tarihi yapanlar. Malzeme olanlar ile mimar olanlar.
Onun gönlü şüphesiz ikincisinden yanadır.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine

2.

ulaşılamaz?

Herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir,
sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle... Üşüyen biri için
rüzgar soğuktur, üşümeyen içinse soğuk değildir.” diyen
Protagoras’ın düşünceleri aşağıdaki yargılardan hangi-

A) İnsanın ontolojik varlığı ve iradesi üzerinde hiçbir otorite

siyle uygunluk gösterir?

B) Cesareti ve mücadele azmiyle birey, kapasitesini kullan-

olamaz.
malıdır.

A) Doğru bilgi mümkündür.

C) Birey ve devlet ilişkisinde, tercih bireysel olandan yana

B) Doğruluğun ölçütü insandır.

yapılmamalıdır.

C) Tüm bilgiler doğuştan gelir.

D) Siyaset anlayışında devletin bütünselliği ön planda tutul-

D) Doğru bilgiye şüphe ile ulaşılır.

malıdır.

E) Deneyimler ile doğru bilgiye ulaşılabilir.

3.

E) Bireyler, devletin devamı için kendisini feda edebilmelidir.

Varlık felsefesinde “var olan” kavramıyla, zamanda ve
mekânda var olan nesnelerin yanında, zihinde varlık bulan
nesneler de kastedilmektedir.
Buna göre “var olan” hakkında aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Sadece olgulardan ibarettir.
B) Tüm “var olan” düşünen bir zihne bağlıdır.
C) Zihnin dışında algılanan her şeydir.
D) İnsan bilgisinin sınırlarını aşmaktadır.
E) Soyut ve somut olma özelliğine sahiptir.

6.

Sanat eserinin temel özelliklerinden birisi de düş gücü ve
becerisi sonucunda ortaya çıkmasıdır. Bundan ötürü doğada

4.

Spinoza’ya göre özgür bir ruh kararlarını akıl yoluyla alır.
Ahlaksal yaşam aklın tutkulara karşı savaşıdır. İnsanı özgür
olmayıştan özgürlüğe yükseltme olanağı ancak ahlaksal yaşamda bulunur. Tutkular insanı köle yapar, insan düşünme
halindeyken özgürdür.

görülen söz gelimi Kapadokya’daki Peri Bacaları, Damlataş
Mağarası’ndaki sarkıt ve dikitler, Pamukkale’deki travertenler
harika oluşumlar olsalar da sanat eseri sayılmazlar.
Parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Estetik kaygı taşıması
B) Kişisel yaratıcılık ürünü olması

A) Özgürlük bir bilinç gerektirir.
B) Özgürlük ahlaksal yaşamla mümkündür.
C) Ahlaki yaşamın önündeki engel tutkulardır.
D) Akıl ile tutkuları yenmek ahlaksal yaşamın amacıdır.

C) Somut olması
D) İçinde bulunduğu kültürden etkilenmesi
E) Sanat için ortaya konması

E) İnsan tutkularını yaşadıkça özgürlüğünü gerçekleştirir.
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FELSEFE GRUBU TEST-5
7.

A. Comte’a göre insan, pozitif çağa uzun bir tarihsel sürecin sonunda ulaşmıştır. Bu süreci Comte “üç hal yasası” ile
açıklar. Birinci dönem teolojik aşamadır. Bu dönemde her
şey Tanrısal nedenlerle açıklanır. İkinci dönem olan metafizik
aşamada Tanrının yerini  doğaüstü soyut güçler alır. Üçüncü
dönem ise pozitif aşamadır ve bu dönem insan düşüncesinin
gelişiminin en ileri aşamasıdır.

YGS 2017
9.

Modern fiziğin temeli olan Kuantum Kuramı hakkındaki popüler kitapların tümü şu noktanın altını çizer: Newton Kuramı’nı
temel alan eski fizikten kalma varsayımların hiçbirini yeni fiziğin içine taşıyamazsınız. Örneğin, eski fizik anlayışında bulunan, her olayın bir nedeni olduğu ya da olayların, nedenleri
tarafından belirlendikleri anlayışını yeni fiziğe aktaramaya-

Parçaya göre A. Comte, bu tarihsel süreci hangi ölçüte

cağınız gibi “parçacık” terimini Kuantum Kuramı içinde kul-

göre sınıflandırmıştır?

lanıyorsanız parçacığın Newtoncu anlamda küçük bir madde
parçası olduğunu da varsayamazsınız.

A) Bilimsel gelişmeler

Newton Kuramı ile Kuantum Kuramı hakkındaki bu par-

B) Toplumsal olayların değişimi

çada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

C) Toplumların düşünsel açıdan gelişimi

A) Bu iki kuramın birbirine karşıt olduğu

D) İnsanların geliştirdiği teknik araçlar

B) Newton Kuramı’ nın yanlış olduğu

E) İnsanların dini inançlarının değişimi

C) Kuantum Kuramı’ nın daha nesnel olduğu
D) Bu iki kuramın farklı paradigmalarda olduğu
E) Bilimsel bilginin tekrarlanabilir olduğu

TYT 2020
10. Anselmus Tanrı’nın var olduğuna dair delile Tanrı kavramının
kendisinden doğrudan ulaşılabileceğini savunmuştur. Ona
göre, Tanrı kendisinden daha yetkini düşünülemeyen, tasavvur edilemeyen bir varlıktır. İfade edildiği şekliyle yetkin varlık
TYT 2018
8.

fikri bütün insanlarda vardır. Ancak en yetkin varlık olan Tanrı

İnsanların yüzyıllardan beri doğru olarak kabul ettikleri bilgilerin bile bir gün yanlış olduğu anlaşılabilir. Örneğin yüzyıllarca
Aristoteles fiziğiyle desteklenen   Batlamyus   astronomisine
göre Dünya’nın evrenin merkezinde hareketsiz bir şekilde
durduğu doğru ve kesin bir bilgi olarak kabul edilmiştir. Oysa
modern çağdaki bilimsel gelişmeler bu teorinin yanlış olduğunu gösterdi. Acaba gelecek yüzyıllarda yeni bilimsel gelişmelerle şu anda doğru ve kesin olarak kabul ettiğimiz Newton fiziği ve Kepler astronomisinin de yanlış olduğu ortaya çıkabilir
mi? Bundan kuşku duymamızı kim, nasıl engelleyebilir?
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisi tartışılmaktadır?
A) Bilginin kaynağı nedir?
B) İnsan bilgisinin bir sınırı var mıdır?
C) Bilimselliğin ölçütü nedir?
D) Doğru bilgi mümkün müdür?

fikrinin sadece zihnimizde olduğunu kabul etmek, daha yetkini düşünülemeyen varlık tanımıyla çelişki yaratır. Çünkü hem
zihinde hem de zihin dışında var olan, sadece zihinde var
olandan daha yetkindir. O halde Tanrı, hem zihinde bulunan
bir kavram  hem de zihin dışında var olan olarak vardır.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Tanrı kavramının kendisi Tanrı’nın zihin dışında da var
olduğunu göstermez.
B) En yetkin varlık olarak Tanrı zihindeki tüm diğer kavramların kaynağıdır.
C) Tanrı’nın varlığı deneyime başvurmaksızın apriori bir
yöntemle ispatlanabilir.
D) Tanrı’nın varlığı zihinde diğer kavramlara başvurmadan
ispat edilemez.
E) Mükemmel bir dünyanın varlığından yola çıkılarak Tanrı’nın varlığı ispatlanabilir.

E) Bilginin değeri nedir?
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1.

Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgu-

4.

Kant’a göre bilginin ham maddesi duyulardan gelir. Duyular

larla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya konan

aklın doğuştan getirdiği kategorilerin içine girer. Bu kategori-

düşüncenin çelişkisiz olmasıdır.

lerde şekil alarak akıl ilkeleri ile işlenir ve böylece bilgi meydana gelir.

Bu açıklamada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

Bu açıklamadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Cevaplardan çok sorular önemlidir.

A) Bilginin oluşmasında, duyular tek başına yeterli değildir.

B) Çağın koşullarından etkilenir.

B) Kesin ve doğru bilgilere ulaşmak mümkün değildir.

C) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.

C) Duyu verileri kategoriler sayesinde şekil alır.

D) Bitmişlik ve kesinlik yoktur.

D) Duyularla gelen bilgiler, akıl ilkeleri ile işlenir.

E) Mantıksal ve tutarlıdır.

E) Tüm insanlarda aynı kategoriler mevcuttur.

5.

Ontolojinin, hatta felsefenin ilk sorusu “arkhe” problemidir.
İnsanoğlu temel ve esas olanı merak ederek, önce tüm var

2.

olanların başlangıcını (töz) anlamaya çalışmıştır. Bu nedenle

Sokrates’in annesi doğum yaptıran bir ebedir. Annesi hak-

İlk Çağ filozofları, felsefeyi daha çok doğayı anlama isteğiyle

kında: “Annem nasıl var olan bir bebeğin dünyaya gelmesi-

“Evrenin özü nedir?” sorusuyla başlatmışlardır.

ne yardımcı oluyorsa, bilgilerin ortaya çıkışı da buna benzer.
Örneğin bir öğretmen öğrencisine yeni bir şey öğretmez, an-

Bu düşünceden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine

cak onun aklında var olan bilgilerin açığa çıkarılmasına yar-

ulaşılamaz?

dımcı olur.” der.

A) Felsefenin ilk sorusu, varlık felsefesiyle ilgilidir.

Parçada bilginin ortaya çıkışı ile anlatılmak istenen temel

B) Töz, bir varlığın her ne ise o olmasını sağlayan unsurdur.

düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

C) İlk Çağ filozofları, daha çok doğayı anlamaya çalışmıştır.

A) Bilgiler doğuştandır ve sorgulama yöntemiyle ortaya çıka-

D) Varlığın ana maddesini oluş ve süregelen değişimler

rılır.

oluşturur.

B) Bilgilerimizi deneyimle sonradan elde ederiz.

E) Arkhe, var olanların ilk ana maddesi anlamında kullanıl-

C) Bilgilerimizin kaynağı beş duyu organımızdır.

maktadır.

D) Bilgiyi, insan istemese de çevreden edinir.
E) Yaşamın her anında bilgi üretimi devam eder.
6.

İnsanın istenç ve eylemleri, içten ve dıştan gelen nedenlerle
belirlenmiştir. Kararlarımız, içinde yaşadığımız koşullara bağlıdır. İnsanın Tanrı, doğa veya toplum tarafından belirlenmiş

3.

I. Akıl ve inanç tartışmaları ön plandadır.
II. Tanrının varlığı kanıtlanmaya çalışılmıştır.
III. Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır.
IV. Oluşturulan fikirlerde dinsel otoriteye karşı gelinmemesi
gerektiği söylenmiştir.
Verilenlerden hangileri Hristiyan felsefesinin özellikleri
arasında yer alır?
A) I ve II

             B) I ve IV

             C) I, II ve III

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

bir yazgısı vardır.
Bu görüşleri savunan bir düşünüre göre ahlaki eylemin
temel niteliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ahlaki eylem irademizle gerçekleşir.
B) Her ahlaki eylemin temel bir amacı vardır.
C) Evrensel ahlakın amacı sorumlu davranışlar sergilenmesidir.
D) İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür değildir.
E) Bir davranış ödev ahlakına uygun değilse ahlaki sayılmaz.
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7.

Siyaset hem bilimin hem felsefenin konusu olmuştur. Siyaset
bilimi, siyaset alanına giren tüm olguları bilimsel yöntemlerle
araştırıp genel sonuçlara ulaşmaya çalışırken, siyaset felsefesi siyaset üzerine bir sorgulama ve akıl yürütme etkinliği
olup “olması gereken” hakkında görüş ileri sürer.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin
konusu olamaz?
A) Egemenliğin kullanılış biçimlerini ele alır.
B) Devlet ve siyasal kurumları bilimsel yönteme dayalı olarak inceler.

YGS 2012
10. Giorgione’nin Fırtına adlı tablosuna baktığımızda kompozisyonun sanatsal açıdan bir hayli basit olmasına karşın figürlerin özel bir dikkatle çizildiğini ve resmin, her yere nüfuz etmiş
ışık ve hava sayesinde kaynaşıp bir bütün oluşturduğunu
görüyoruz. Figürlerden bu küçük tablonun çoğunu kaplayan manzaraya bakıyoruz, sonra tekrar figürlere dönüyoruz.
Giorgione, kendisinden önce gelenler gibi önce nesneleri ve
kişileri çizip sonra onları bir mekâna yerleştirmiyor; doğayı,
toprağı, ağaçları, ışığı, havayı, bulutları ve kentleriyle insanları bir bütün olarak düşünüyor.
Bu parçada anlatılanlara göre Giorgione’nin eserini oluş-

C) Devletin varlık nedenini sorgular.
D) İktidarın kaynağını nereden aldığını araştırır.
E) Sivil toplum, devlet ve demokrasi ilişkisine bağlı olarak
olması gerekeni inceler.

tururken güzelliğin hangi niteliğini öne çıkardığı söylenebilir?
A) Yetkin olmak

B) Orantılı olmak

C) Aslına uygunluk

D) Uyumlu bütünlük

        E) Simetrik olmak                     

ÖSS 1999
8.

Sokrates, konuşmalarında, kendisinin hiçbir şey bilmediği
gerekçesiyle, karşısındaki kişiye sorular yöneltir. Bu sorular
ve onlara aldığı cevaplarla önce, o kişinin ortaya koyduğu düşüncenin üstünkörülüğünü, temelsizliğini gösterir. Sorularına
devam ederek, konuştuğu kişinin doğru düşünceye ulaşmasına yardımcı olur. Kendi deyişiyle “ruhta uyku halinde bulunan düşünceleri doğurtmaya” uğraşır.
Sokrates’in bu yaklaşımının temelinde aşağıdaki görüşlerden hangisi vardır?
A) Bilgiye, o konuda uzman kişilerin görüşleri alınarak ulaşılır.

ÖSS 2006
11. Kaf Dağı’nın ardında Zümrüdüanka kuşu var mı yok mu? Var
dediğimizde de yok dediğimizde de fark etmiyorsa bunu bilmenin benim için önemi yoktur. Bununla birlikte, “Kaf Dağı
var, onun ardında da Zümrüdüanka kuşu var.” diyorsam ve
bu bilgiler benim işime yarıyorsa bunlar doğrudur.
Bunları söyleyen kişinin görüşü, bilgi kuramıyla ilgili
aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?
A) Kuşkuculuk
B) Pragmatizm

B) Bilgi, karşıt görüşlerin uzlaştırılmasıyla oluşur.

C) Empirizm

C) Saklı olan doğrular, insanın sorgulama yoluyla düşündü-

D) Sezgicilik

rülmesi sonucu ortaya çıkarılabilir.

E) Fenomenolojizm

D) Apaçık olmayan gerçeklere, erdemli kişiler gibi, erdemsiz
kişiler de ulaşabilir.
E) Doğrular, duyularımızın ve aklımızın kavrayabilme gücüyle sınırlıdır.

9.

Felsefe, bilimin varsayımları, doğası, alanı ve yöntemi hakkında sorular sorarak bilime katkıda bulunur. Buna karşılık
felsefe de, bilimsel sonuç ve bilgilerden bakış açısını geliştirmek için faydalanır.
Bu durumu en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Felsefe ve bilim karşılıklı etkileşim içerisindedir.
B) Bilimin yöntemi ile felsefenin yöntemi aynıdır.
C) Felsefe bilimin neliği üzerine çalışmalar yapmaktadır.
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ÖSS 2009
12. Ahlak felsefesinde nesnelcilikte, değerlerin dış dünyada, onlara ilişkin kavrayışımızdan ayrı ve bağımsız olarak var olduğu ve bunların insan tarafından bilinebileceği ileri sürülür.
Değerlerin ahlaki yargıları ve eylemleri belirleyen ilkeler olarak kullanılmak durumunda olduğu ve nesnelerle eylemlerin,
kendilerinde insandan bağımsız olarak var olan bir nitelikten
dolayı iyi ya da değerli olduğu savunulur.
Bu parçaya göre bir eylemin “iyi ya da değerli” olması
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Kişiye yarar sağlamasıyla
B) Evrensel ahlak yasasına uygun olmasıyla
C) Kişinin özgür iradesine bağlı olmasıyla

D) Bilimdeki gelişmeler felsefenin alanını daraltmaktadır.

D) Özgürlüğün sorumluluk gerektirdiği düşüncesine uygun
olmasıyla

E) Bilimsel bulgular yeni felsefi sistemlere kapı aralamaktadır.

E) Kişinin, öyle davranmasının ödevi olduğunu düşünmesiyle

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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1.

Aristoteles’in ünlü yapıtı “Metafizik”, “Bütün insanlar doğal

4.

olarak bilmek ister.” cümlesi ile başlar. İnsan evreni, kendisini
çevreleyen dünyayı, içinde yaşadığı toplumu, geçmişini ve
bütünüyle kendisini tanımak ve bilmek ister.
Buna göre felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Bilmenin imkânı sorusu zaman zaman karamsarlığa kapılmamıza neden olsa da, bu çarpışma yolculuğun devamı için
bir engel değildir. Gorgias’ın “doğru yoktur!” haykırışına şahit olurken, birdenbire Platon’un asıl gerçekliği başka dünyadaki idealar alemine dayandırmasına; oradan da Hegel’in
gerçek olanı aklileştirme serüvenine geçebiliriz felsefede.
Düşünmenin derin dehlizlerinde sonluluk olmadığını ve duvarın öbür tarafına geçmenin de mümkün olabildiğini görürüz.

A) Kapsamlı bilgiye ulaşmaya çalışır.

Parçada felsefe ile ilgili açıklanmak istenen en temel

B) Varlığı anlama ve açıklama çabasıdır.

problem aşağıdakilerden hangisidir?

C) İnsanın kendi yaşamını merakının bir ürünüdür.

A) Bilginin kaynağının ne olduğu

D) Doğuşunda büyük filozofların etkisi olmuştur.

B) Bilginin sınırlarının olup olmadığı

E) Yaşamı tüm yönleriyle bilmeye çalışır.

C) Bilginin değerinin ne olduğu
D) Doğru bilginin ölçütlerinin ne olduğu

2.

E) Bilginin kendisinin ne olduğu

“İnsan yalnızca evrenin bir unsuru, bütün tarafından belirlenmiş doğanın küçük bir parçası, evren makinesi içinde basit bir
dişlidir.” diyen bir düşünürün görüşleri aşağıdaki yargılardan hangisi ile çelişir?

5.

A) Ahlaki özgürlükten söz edemeyiz.

I. Devlet-birey ve birey-birey ilişkilerini düzenleyen normlar
bütünüdür.

B) Evren mekanik ve bilimsel yasalara göre işlemektedir.

II. Yönetimin mevcut anayasaya uygun olmasıdır.

C) Ahlaki kararlar insan iradesinin dışındaki nedenlere bağ-

III. Anayasanın bireye tanıdığı yetkidir.

lıdır.

IV. İktidarı elinde bulunduran kişilerin toplumu idare etmesidir.

D) İnsan doğal, toplumsal ve psikolojik olarak belirlenmiştir.

Verilen tanımlar ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde

E) İnsan ahlaki eylemde bulunurken kendi iradesi ile hareket

hangi seçenek açıkta kalır?

eder.

A) Egemenlik
B) Hak

3.

Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin

C) Hukuk

olmama durumundan kurtulmasıdır. İnsanoğlu Orta Çağ bo-

D) Meşruiyet

yunca akıl anahtarlarının tek sahibi konumundaki kilisenin var-

E) Yönetim

lık anlayışını sorgulamaksızın kabul etmek yerine, artık aklının
anahtarını eline alarak kullanma cesaretini göstermiştir. Fakat
aşırı mekanik ve aklı kutsayan yeni yaklaşımlar nedeniyle bu
kez de, insanın duygu varlığı olduğu gerçeği yadsınmaya başlamıştır. Romantizm bu nedenle 18. yüzyılda bilim ve aklın
karşısına duygu ve sanatı koyarak, yaratıcılıkta özgürlük ve
coşkunluğu öne çıkarmıştır.

Parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6.

Deizm: “Yaratıcı her şeyi yarattıktan sonra bir kenara çekilir
ve yarattıklarına müdahale etmez.”
Teizm: “Yaratıcı sürekli yaratma halindedir ve yarattıklarına
müdahale eder. Yaratılan var olmak için yaratana muhtaçtır.”
Panteizm: “Evren ile yaratıcı aynı şeydir. Bir bütündür.”

A) Aydınlanma öncesi dönemde dini ve geleneksel düşünceler ağır basmaktadır.
B) Romantizm aklı kutsayan düşünceler yerine insani duyguları öne çıkarmıştır.
C) Varlığa dair düşünceleri belirleyen kriterler zaman içinde
değişim göstermiştir.
D) Varlığa bakış ölçütlerinde dini ve geleneksel düşünce her
zaman hâkim olmuştur.
E) Aydınlanma dogmatik düşünceler yerine, otorite olarak

Verilen yaklaşımların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaratan ile yaratılanın sürekli iç içe olduğunu düşünmeleri
B) Yaratan ile yaratılanın birbirinden farklı olduğunu ileri sürmeleri
C) Yaratıcının varlığının bilinemeyeceğini düşünmeleri
D) Yaratıcının olduğunu kabul etmeleri
E) Doğa ile Tanrı’yı özdeş olarak görmeleri

akıl ve bilimi seçmiştir.
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7.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

YGS 2011

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?

9.

Nesnenin bilgisinin söz konusu olabilmesi için önce nesnenin
var olması gerekir. Örneğin; ağacın ne olduğundan, türlerin-

Ya gözler altındaki mor halkalar?

den, yararlarından söz edebilmek için öncelikle “ağaç” deni-

Neden böyle düşman görünürsünüz,

len bir şey var olmalıdır.

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim

A) Bilgi kuramı ontolojiye dayanır.

Nerde o günler, o şevk, o heyecan?

B) Varlığın varlığı, onun bilgisine bağlıdır.

Bu güler yüzlü adam ben değilim;

C) Bilgi, bilinçteki bir şeyin bilgisidir.

Yalandır kaygısız olduğum yalan.

D) Bilgi, varlığın bilgisiyse nesneldir.
E) Kesin bilgi, deney verilerine dayanan bilgidir.

                                          Cahit Sıtkı Tarancı
Verilen şiirin ana teması, aşağıdaki iddialardan hangisinin anlatmak istediği ile benzerlik göstermektedir?
A) Bir ırmakta aynı şekilde iki kere yıkanılmaz.
B) Varoluş özden önce gelir.
C) İnsan her şeyin ölçüsüdür.
D) Düşünüyorum o hâlde varım.
E) Varlık birdir ve değişmez.

ÖSS 2003

TYT 2020

8.

10. Varoluşçu filozof A. Camus ’ye göre, insan üstün olan de-

Kimi sanatçılar dünyayı, ona ilişkin her türlü bayat algının;
pembe ten, sarı veya kırmızı elmalara ilişkin her türlü önyargının dışında, yepyeni görmemizi isterler. Basmakalıp düşüncelerden kurtulmak kolay değildir elbette; ama bu kalıplardan
kurtulan sanatçılar, genellikle en ilginç yapıtları veriyorlar.
Bize, doğadaki varlıkların hiç düşlemediğimiz, yepyeni güzelliklerini görmeyi öğretenler de onlardır. Eğer onları izleyip onlardan bir şeyler öğrenirsek, pencereden dışarı bakmak bile

ğerleri yıkabilecek ve kolay edinilemeyen özgürlüğü çabalayarak elde edebilecek olandır. Özgürlük ne yasanın mutlak
egemenliği ne de bütünüyle yokluğudur. Yasanın boyunduruğu altında ezilmek de her şeyi istediğimiz gibi yapabilmek de
özgürlük değildir. Üstün bir değerle yazgıya yön verilmiyorsa,
rastlantı kralsa karanlıklar içinde yürüyüştür söz konusu olan.
Körün korkunç özgürlüğüdür bu. Bir eylemi yasaklamak veya

heyecan verici bir serüvene dönüşecektir.

seçmek, bir değer ya da ereğin varlığını gerekli kılar.

Bu parçaya göre, sözü edilen sanatçılar bize aşağıdaki-

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

lerden hangisini kazandırmaktadır?

A) Özgürlük, seçimlerimize dışsal bir müdahalenin yokluğudur.

A) Heyecanları denetleme yetisi

B) Her türlü yasa, insanın özgürlüğünü kısıtlar.

B) Değerleri karşılaştırma yetisi

C) Toplum kuralları, özgürlük esas alınarak belirlenmelidir.

C) Renkleri doğadaki gibi algılama gücü

D) Özgürlük eylemin amaca yönelik ve değer odaklı olmasıdır.

D) Farklı güzellik anlayışlarını kabul etme eğilimi

E) Bize doğuştan biçilen yazgıya ayak uydurmak özgürlüktür.

E) Doğadaki güzellikleri resme yansıtma isteği
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1.

Felsefe bilgisi, adeta bir şehrin ortasındaki yüksek kule gibi-

3.

dir. Kulenin şehre bakan pencereleri vardır. Her pencereden
şehrin belli bir kısmı görünür, sadece kulenin en üst noktasında bulunan felsefe penceresinden bütün şehri görmek
mümkündür. Başka bir deyişle felsefe bilgisi sayesinde insan,

Kopernik’in dile getirdiği ve Galileo’nun yaklaşık bir yüzyıl
sonra geliştirdiği Güneş merkezli evren sisteminin önemi,
gerçekte neyin ne etrafında döndüğünü göstermesinden
daha çok insanla doğa arasındaki ilişkiye dair oluşturduğu
bakış açısındadır. Bu bakış açışı Aydınlanma düşünürlerinin
aklın gücüne duydukları güvenin temelini oluşturmuştur.

gerçeğe herhangi bir yönüyle parçacı bir yaklaşımla değil,
mümkün olan her yönüyle genel olarak değerlendirilebilecek

Buna göre Aydınlanma düşüncesinin temelinde aşağıda-

bir bakma olanağını kazanır.

kilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?

Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki niteliklerinden
hangisi vurgulanmıştır?

A) İnsan aklının doğanın sırlarını keşfedeceğine duyulan
inanç

A) Sistemli ve düzenlidir.

B) Bu dünyaya yönelmiş bakış açısı

B) Sorgulayıcı bir bakış açısına sahiptir.

C) Doğanın insan tarafından denetim altına alınabilecek
cansız ve mekanik bir varlık olduğu anlayışı

C) Birleştirici ve bütünleştiricidir.
D) Konuları evrensel bir özelliğe sahiptir.

D) Tüm varlıkların Tanrı tarafından belli bir amaca göre yaratıldığı inancı

E) Öznel bir bakış açısına sahiptir.

E) Rasyonel düşünce ve akla duyulan güven

4.

Siyasetin baştan sona bir “insan yönetme sanatı” olduğunu
düşünen Maurice Duverger, onu toplumun tüm üyelerinin
yararına olabilecek bir düzen yaratma aracı olarak tanımlar.
İnsanlar zorunlu ya da gönüllü olarak kendilerini bir düzenin
içinde bulurken, bunu değiştirmek ve geliştirmek isteyebilirler. Siyasetin doğası, insanla doğrudan ilgilidir.
Parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Siyaset ile toplumsal düzen oluşturulabilir.
B) Siyasetin temel konusu insan yaşamıdır.
C) Devlet düzeni insandan bağımsız olarak kurulur.
D) Düzen siyasetin konusu içinde yer alır.

2.

E) Düzeni kurmak ve değiştirmek insanların elindedir.

“İnsanoğlu evrende olan biteni anlamak için felsefe öncesi
dönemde mitolojileri, İlk Çağ’da doğa olayları üzerinden bir
öz bulma çabasını, Orta Çağ boyunca ise yüce bir gücün kudretini gerekçe göstererek açıklamaya çalışmıştır. Rönesans
sonrası ise aklı temel alan açıklamalara yönelim göstermiştir.
Artık gerek teolojik, gerekse metafizik dönemler bitmiş, bilimin aydınlığında pozitif bir döneme geçilmiştir. Bu nedenle
felsefede metafizik unsurlar artık önemini yitirmiştir.” diyen
bir filozofun görüşü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) “Varlığa ilişkin bilgi akılla elde edilir.” diyen rasyonalizm

5.

20. yüzyıl felsefesi gerçeğin ne olduğu ve nasıl bilineceğinin
ele alındığı; metafizik tartışmaların kendini hissettirdiği bir dönem olmasının yanı sıra dünya savaşları gibi toplumsal ve
ekonomik düzlemde yaşanan değişimlere yönelik fikirlerin
de oluştuğu bir dönemdir. Çağdaş bir felsefe olan 20. yüzyıl
felsefesi zaman içinde sistemleşmiş ve dünyanın çeşitli yerlerinde yapılır olmuştur.
Bu parçadan hareketle 20. yüzyıl felsefesi için aşağıdaki-

B) “Varlık hem ruh hem maddedir.” diyen düalizm

lerden hangisi söylenemez?

C) “Varlık fenomendir.” diyen fenomenoloji

A) Gerçeklik sorunu ele alınmıştır.

D) “Var olan her şeyin temeli maddeseldir.” diyen materya-

B) Çağın olaylarından etkilenmiştir.

lizm
E) “Varlığa ilişkin gözlemlenebilir olgu ve olaylar bilinebilir.”
diyen pozitivizm

C) Çağdaş bir felsefedir.
D) Tek bir coğrafyanın egemenliğindedir.
E) Metafizik konular da ele alınmıştır.
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FELSEFE GRUBU TEST-8
6.

F. Bacon’a göre doğru bilgiye ulaşmak için öncelikle zihnin

YGS 2013

ön yargılardan kurtarılması gerekir. Bu ön yargılar için “idol”

9.

gisini eleştirdiği söylenebilir?

Descartes, Metot Üzerine Konuşma adlı kitabına sağduyunun
eşit olarak dağıtıldığını söyleyen cümleyle başlar. Ona göre
bunun kanıtı, başka konularda kendilerine verilenle yetinmeyen insanların, sağduyu söz konusu olduğunda kendilerinde
bulunandan şikâyetçi olmamasıdır. Sağduyu doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisidir. Sağduyu eşit dağıtılmış olduğuna göre, bütün insanların aynı konularda aynı sonuçlara
varması gerekirdi. Ancak öyle olmadığını, aynı konularda akıl
yürüten insanların farklı farklı sonuçlara vardıklarını görüyoruz. Bunun nedeni farklı yollardan akıl yürütmeleridir.

A) Pozitif bilim anlayışını

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

kavramını kullanan Bacon, idolleri pencerenin önüne birikmiş
ve gerçekleri net bir şekilde görmemize mani olan lekelere
benzetir. Ona göre yüzyıllardır doğruluğu sorgulanmadan
okunup ezberlenen kitapların değil, doğanın kitabının okunması gereklidir.
Bu parçadan hareketle F. Bacon’un aşağıdakilerden han-

B) Özel olaylardan yola çıkılarak genel yargılara ulaşılmasını

A) Aynı biçimde akıl yürütenler aynı sonuçlara varırlar.

C) Gözlem ve deneye başvurulmasını

B) Herkes kendi sağduyusundan hoşnuttur.

D) Kesin olarak görülen dogmatik bilgilerin doğruluğunu

C) Aynı konularda farklı sonuçlara varılmasının nedeni sağduyu eksikliğidir

E) Bilimsel şüphe ve araştırma anlayışını

D) Sağduyu, ahlak alanında doğruya ulaşmamızda yardımcı
olabilir.
E) Sağduyu; iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın farkında

TYT 2018
7.

olma yetisidir.

Beynin fotoğrafı, zihnin veya bilincin fotoğrafı değildir. Fiziksel
bir şey olmadığı için zihnin bir fotoğrafı olamaz. Bu yüzden
büyük olasılıkla kaynağı zihin olduğu için bir inancın, düşüncenin, algının, imgelemin, arzunun ve duygunun fotoğrafını
da çekemeyiz. Çünkü zihin ve beden birbirinden farklı iki tözdür. Düşünmemizi sağlayan beynimiz değil zihnimizdir.
Bu parçadaki görüşler aşağıdaki varlık anlayışlarından
hangisiyle açıklanır?
A) Herakleitos’un oluşu esas alan anlayışı

10. Felsefenin temel disiplinlerinden değer felsefesi “aksiyoloji”
olarak da ifade edilir. Aksiyoloji iki ana başlığı altında barındırır. Bunlar ahlak ve sanat felsefesidir. Ahlak felsefesi; ahlak
kuralları ve onların yöneldiği davranışlar üzerine düşünür ve
sorgular. Felsefenin ahlakla ilgilenen, ahlaki ilkeler üzerine
rasyonel   düşünceler üreten dalıdır. Sanat felsefesi ise; sanatın ne olduğunu, olanaklarını, ölçütlerini, sanatçının etkinliklerini sorgular, sanat eserlerinin niteliklerini değerlendirir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi değer felsefesinin ce-

B) Descartes’ın düalist anlayışı

vap aradığı problemlerden biri değildir?

C) Husserl’in fenomenolojik anlayışı
D) Hegel’in idealist anlayışı

A) Bilginin kaynağı nedir?

E) La Mettrie’nin maddeci anlayışı

B) Mutluluk nedir?  
C) İnsan eylemlerinde özgür müdür?    
D) Güzel nedir?  

TYT 2019
8.

La Mettrie’ye göre insanlar ve hayvanlar yaylar kümesinden

E) Sorumluluk nedir?  

oluşan birer makineydi. Ancak insan, hayvana göre daha karmaşık bir makineydi ve aralarında eğer bir fark varsa bu fark
yayların yerleriyle ilgili olabilirdi. Dolayısıyla La Mettrie için ruh
da tüm makinenin ana yayı gibi ele alabileceğimiz bir hareket
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 yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Beden ile ruh insan varoluşunun farklı görünümleridir.
B) Ruh, tek gerçeklik olan maddeye indirgenerek açıklanabilir.

11. Doğuştan ilkeler olsaydı bunların, çocuklarda yetişkinlerde
olduğundan daha belirgin olması beklenirdi çünkü çocuklar
yerel âdetlerden daha az etkilenmiştir ve daha az dünya deneyimine sahiptir. Çocuklarda böyle ilkeler bulunmadığına
göre doğuştan getirilen herhangi bir mantık ilkesi de ahlak
ilkesi de yoktur.
Bu parçada ileri sürülen görüş aşağıdaki filozoflardan

C) Hayvanlardan farklı olarak insanın özü, ölümsüz ruhudur.

hangisinin bilgi anlayışına uygundur?

D) İnsan, farklı niteliklere sahip iki tözden; madde ve ruhtan
oluşur.

A) Descartes

E) Bedeni harekete geçiren ruh, tinsel yaşam ilkesidir.
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C) Kant
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YKS KAMPI
FELSEFE GRUBU TEST-9
1.

Filozof ile bilim insanlarının soru sorma biçiminde farklılık

4.

bileceğini ileri sürerler. Empiristler ise sadece duyuların bil-

sormaz; bu türden sorulara cevap aramaz. Filozof, “Bilim ne-

ginin doğruluğu için ölçüt olabileceğini söylerler. İlk kez Kant

dir?”, “Bilimsel yöntem nedir?” sorusuna cevap arar. Düzenin

her iki görüşü de eleştirerek “Bilgilerimiz deneyle başlar ama

aksayan yönlerini açığa çıkarmaz. “İdeal düzen nedir?” soru-

deneyden doğmaz”, der. Çünkü ona göre “Deneysiz kavram-

sunu irdeler.

lar boş, kavramsız deneyler kördür”.
Bu parçada doğru bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden

Parçada felsefi düşünce ile ilgili aşağıdaki niteliklerden
hangisi vurgulanmıştır?

hangisinin önemi üzerinde durulmaktadır?

A) Akıl ve mantık ilkelerine bağlı olması

A) Akıl ile duyular arasında bağ kurmak gerekir.

B) Evrensel olması

B) Bilginin oluşum sürecinde duyu verilerinin ön planda olması gerekir.

C) Doğru bilgiye ulaşma çabasında olması

C) Akıl olmadan da doğru bilgiye ulaşılabilir.

D) Temellendirmeye dayalı olması

D) Doğru, bilginin akılla temellendirilmesidir.

E) Öz’e ilişkin olması

2.

Rasyonalistler sadece aklın, doğruluğu olan bir bilgi sağlaya-

vardır. Filozof, “Canlı türleri nasıl sınıflandırılır?” sorusunu

E) Sezgi yolu ile doğru bilgiye ulaşmak mümkündür.

“Dünya yuvarlaktır.” önermesi “Dünya” diye adlandırdığımız
gezegenin yuvarlak olması halinde doğru, olmaması halinde
ise yanlış değeri almaktadır. Buna karşılık “Dünya” kendi başına ne doğrudur ne yanlıştır; fakat o gerçek bir varlıktır.

5.

rini buna uygun olarak düzenler.

Buna göre doğruluk ve gerçeklik ile ilgili aşağıdakilerden

II. Ahlaki eylem, mümkün olan en çok sayıda insana en fazla

hangisi yanlıştır?

mutluluğu getirmelidir.
Verilen görüşler sırasıyla aşağıdaki yaklaşımlardan han-

A) Doğruluk bir değerdir.

gisine uygundur?

B) Gerçeklik bir tür var olma durumudur.

I

C) Doğruluk, düşünceye bağlıdır.

3.

I. Her insan öncelikle kendi benliğini dikkate alır ve eylemle-

		

II

D) Gerçeklik, insan algısından bağımsızdır.

A) Anarşizm

Egoizm

E) Doğruluk, bilginin nesnesine uygunluğudur.

B) Hedonizm

Fatalizm

C) Egoizm

Utilitarizm

D) Entüisyonizm

Liberteryanizm

E) Determinizm

Egzistansiyalizm

Felsefe şeyleri bize göründükleri halleriyle incelediği kadar,
bunların arka planında neler olabileceğine dair genel açıklamalarla da ilgilenir. Bu anlamda felsefe, Sümerlilerden bu
yana algıların tanzim edilerek transandantal bir genellemeye
ulaşılması sürecidir. Bilim ise gün geçtikçe uzmanlaşmakta,

6.

Yusuf Has Hacip’e göre devletin işleyişinin akla, adalete,

ayrıntılarda boğulmaya devam etmektedir.

doğru ve adil yasalara dayanması gerekir. Devlet yöneticileri

Parçada anlatılan temel düşünce aşağıdakilerden hangi-

man korumalı ve bireye her konuda yardımcı olmalıdır.

sidir?
A) Bilim varlığa objektif yaklaşırken, felsefe sübjektif bakış
açısına sahiptir.
B) Bilim deney ve gözleme, felsefe akıl yürütmeye dayanmaktadır.
C) Felsefe teorik kaygılar için, bilim pratik amaçla yapılmaktadır.
D) Bilim insanları elde ettiği sonuçları insanlığın hizmetine
sunmaktadır.

cesur, bilge, erdemli ve dürüst olmalıdır. Devlet bireyi her za-

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine yönelik bir
açıklama yapılmaktadır?
A) Sivil toplumun anlamı nedir?
B) Devlet nasıl oluşmuştur?
C) Yönetim biçimleri nelerdir?
D) Devlet birey için mi, birey devlet için mi vardır?
E) Egemenliğin kullanış biçimleri nelerdir?

E) Felsefe varlığı bütüncül olarak incelerken, bilim parçalayarak ele almaktadır.
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FELSEFE GRUBU TEST-9
7.

Varoluş, dünyada yer kaplamak ya da sadece nefes alıp vermek değildir. Hayvanlar da yer kaplarlar ve nefes alıp verirler.
Ama var olmanın ne anlama geldiğini düşünmezler. Bunlar
kendinde varlıktır. İnsan ise amacı kendisi olan varlıktır.
İnsan istediği kadardır. Bu yüzden de kendisi için varlıktır.
Parçada görüşlerine yer verilen düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

YGS 2015
10. Kant’la birlikte felsefede devrim sayılabilecek bir görüş değişikliği gerçekleşti. Kant bu alanda kendinden önceki filozoflara ait rotayı tersine çevirdi: Zihin bilinebilen şeyle uyumlu
olmak durumunda değildi; bilinebilen şeyin, zihinle uyumlu
olması gerekirdi.
Kant’ın bu parçadaki görüşü, aşağıdaki yargılardan han-

A) Marx

gisiyle ifade edilebilir?

B) Sartre
C) Bergson

A) Anlama yetisi kendi yasalarını doğaya dikte eder.

D) Dewey

B) İnsan zihni boş bir şekilde dünyaya gelir.

E) Hartmann

C) Dünyada her zaman metafizik var olacaktır.
D) Ben yoksam bütün dünya yok olur.

8.

E) Bizler bilinçli seçimlerimizle eylemde bulunuruz.

Septiklere göre;
• İnsanlarda bazı kişisel farklılıklar vardır.
• Duyu organları ile elde edilen bilgiler insandan insana değişir.
• Özneyi etkileyen koşullar farklıdır.
• Nesnenin yeri ve uzaklığı duyumu etkiler.
• Yasaların, gelenek ve göreneklerin insanların üzerinde farklı etkileri vardır.
Buna göre nesnelerin bilgisi hakkında septiklerin tutumu
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

guladıklarını görmekteyiz. Thomas More’un “Ütopya”sı,
Campanella’nın “Güneş Ülkesi” yeryüzünde gerçekleşmesi
mümkün olmayan devlet tasarımları üzerine yazılmış eserlerdir.

A) Otoritelere güven duymak  

Filozofları bu tarz bir toplum tasarımına yönelten temel

B) Yargıda bulunmaktan kaçınmak

düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?

C) Bilimsel bilgiyi doğru kabul etmek

A) İnsanların yaşam standardını yükseltme isteği

D) Kuşkuyla apaçık bilgiye ulaşmak

B) İnsanlar arasındaki çatışmanın giderilmesi düşüncesi

E) Duyumlardan gelen bilgiye güvenmek

C) İdeal bir toplum düzeni kurma hayali      
D) İnsana verilen değerin artması düşüncesi

YGS 2014
9.

11. Felsefe tarihinde bazı düşünürlerin toplum tasarımları kur-

E) İnsanların özgür olma isteği

Hepimizde beklentilerimizi desteklemeyen kanıtları göz ardı
etme eğilimi vardır. Örneğin bir insan gördüğü bir rüya gerçekleştiğinde, o zamana dek gerçekleşmeyenleri unutarak
bunun, rüyalarının gerçek olduğunu kanıtladığını söyleyecektir. Oysa tekil örneklerden hareketle genellemeler yapmak
doğru değildir. Bu noktada görevimiz iyi temellendirilmiş bir
hipotez oluşturduktan sonra onu can alıcı bir deneyden geçirmektir. Eğer deneyler hipotezi doğrularsa bulduğumuz gerçekten de bir doğa yasasıdır. Artık tekil örnekleri bu yasadan
güvenle çıkarsayabilir, başka bir deyişle doğru öngörülerde
bulunabiliriz. Böylece, bilimsel bir yasa bulma sürecinde özelden genele geçeriz.
Bu parçada anlatılanlar, bilim felsefesinin hangi sorusuyla ilişkilendirilebilir?
A) Bilimsel yöntem nedir?
B) Bilim nedir?
C) Bilimsel doğruluk nedir?
D) Bilimsel sonuç nedir?

ÖSS 1999
12. Hegel’e göre felsefe, nesnelerin düşünceyle görülmesi, düşünceyle ele alınmasıdır. Düşünme kendi kendisiyle beslenir;
dışarıdan sağlanacak bir gerece gerek yoktur. Hegel gerçeğe, deneye hiç başvurmadan düşünceyle ulaşmaya çalışır.
Hegel’in bu yaklaşımında temel aldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilginin kaynağı duyumlar değil, akıldır.
B) Doğuştan gelen hiçbir kavram yoktur, tüm kavramlar yaşantılar yoluyla kazanılır.
C) Bilgi ancak mistik bir sezgi ile elde edilir.
D) Düşünme yetisi bireyin algıladıklarıyla sınırlıdır.
E) Düşünce yalnızca bir eylem aracıdır ve ancak bir araç
olarak değer taşır.

E) Bilimsel kuram nedir?
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FELSEFE GRUBU TEST-10
1.

“Senden evvel de pek çok insan aynı gökyüzünü paylaştı.

4.

Fakat bir kez olsun bakmayı düşünmediler masmavi gökyüzüne. Akıp giden zamanı hissetmediler. Koşulsuz hayatın
meşguliyetine duydukları sarsılmaz teslimiyet duygusuyla
ne olmak istedikleri konusunda en ufak tereddüt duymadan
geldiler, baktılar ve gerçeği görmeden göçtüler bu dünyadan.
Görmek isteyenlerin ise en büyük yardımcısı felsefe oldu.

bilir ve çocuğu tutar.

Buna göre felsefi bilginin insana ve insanlığa en önemli

Parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşı-

katkısı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

labilir?

A) Akıl yürütme becerisi kazandırmıştır.

A) Doğru eylemde bulunmak için bir insanın erdemi özüm-

B) Bilginin temellendirilmesini sağlamıştır.

semiş olması gerekir.

C) Gerçekliği sorgulamayı sağlamıştır.

B) İçselleştirilmeden uygulanabilecek en önemli meziyet erdemdir.

D) Aklı çelişkilerden kurtarmıştır.

C) Yapılan davranışın sonucu olumlu olursa, kişi erdemi ya-

E) Doğru bilgiyi mümkün kılmıştır.

2.

Erdem içselleştirilmedikçe uygulanabilir bir meziyet değildir.
Altıncı kattan düşmek üzere olan bir çocuğu tutup tutmamayı
düşünen insan henüz erdemli sayılmaz. Duruma göre tutabilir ya da tutamaz o ayrı bir konu. Fakat erdemli insan tutsam
ne çıkarım olur, tutmasam ne olur hesapları asla yapmaz.
Erdemli olmayı içselleştirmiş ve erdemi temel bir yaşantı ilkesi haline getirmiş bir kişi doğru eylemin kararını hemen vere-

şantı ilkesi yapmış olur.
D) Erdemli olmak, yaptığın davranışın sonucunu düşünerek

Felsefe tarihinde pek çok filozof, töz problemiyle ilgilenmiş-

davranmaktır.

tir. Leibniz cevherlerin sonsuz sayıda, her biri bölünemez

E) Çıkar düşünülmeden yapılan eylemlerde erdem aranmaz.

bir “monad”; yani bir “birlik”ten oluştuğunu düşünmektedir.
Demokritos’un söylediğinin tersine, cevherin etkinliğini ve
gücünü, maddî bir şey olarak değil, maddî olmayan bir şey
olarak düşünmüştür. Descartes ise varlığın “ruh-beden” olmak üzere iki, Spinoza ise “bir” cevherden oluştuğunu ifade

5.

I. Bireysel ve toplumsal anlamda Batı’da aydınlanmanın yaşandığı dönemdir.

etmektedir.

II. Bu dönem filozofları, daha çok siyaset, ahlak ve bilgi ala-

Parçada anlatılan görüşlerin ortak problemi aşağıdakiler-

nında düşünceler geliştirmiştir.

den hangisidir?

III. Antik Yunan felsefesinin etkisinde akıl, iman ve inanç konuları tartışılmıştır.

A) Varlığın özünde madde olup olmaması

Verilenlerden hangileri 18 - 19. yüzyıl felsefesinin özellik-

B) Tözün nitelik ve niceliğinin ne olduğu

leri arasında yer alır?

C) Cevherin mahiyetinin anlaşılamaması

A) Yalnız I

D) Varlığın somut ya da soyut olması
E) Cevherin niteliği ve sayısının değişmemesi

3.

Her çağdaki sanatsal yaratımın özellikleri ve anlamı her zaman kendi ifadesi olduğu toplum tasarısıyla nedensel bir
bağlantı içindedir. Buna göre sanat, toplumsal tepkilerin ve
düşünce farklılıklarının etkisinde kalmıştır. Toplumsal bilinç
biçimi geliştikçe ve toplumun manevi yaşam içindeki rolü arttıkça, toplumsal devinimlerin sanat yaratımı üstündeki etkisi
de o denli artmıştır.

6.

             B)Yalnız II

             C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

Evrende gözle görünür mükemmel bir düzen olduğunu kimse
inkâr edemez. Evrendeki bu düzenin kendiliğinden oluştuğunu söylemek ne kadar doğrudur? Biz evimizde bir düzen
sağlayamazken sonsuz evrende bu düzen nasıl sağlanmaktadır?
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşı-

Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

labilir?
A) Her dinin farklı bir evren anlayışı vardır.

A) Toplumun sanat üzerinde bir etkisi yoktur.

B) Evrende bir düzen olduğu öznel bir iddiadır.

B) Sanat evrensel ürünler ortaya koyar.

C) İnsan doğası gereği inanmaya ihtiyaç duyar.

C) Sanatçı topluma yön veren bir kişidir.

D) Evrendeki düzen rastlantılar sonucunda oluşmuştur.

D) Sanat üretildiği toplumdan etkilenir.

E) Var olan düzen, o düzeni oluşturanın en büyük işaretidir.

E) Toplumun sanata etkisi sanatçıyı kısıtlar
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FELSEFE GRUBU TEST-10
7.

Locke, pınardan akan suyun ayrı ayrı her bir kişiye ait olma-

ÖSS 2005

sına rağmen, testideki suyun sadece testiyle su çekene ait

10. Proust, kitapları için şöyle der: “Kitabımı dışarıya yönelmiş bir
gözlükmüş gibi alın. Size uygun değilse, uyanı bulun; tökezlememek için kullanmak zorunda olduğunuz aracı, yani kendi
gözlüğünüzü bulmayı size bırakıyorum.” Proust’un bu görüşü
bilimsel kuramlar için de kullanılabilir. İlgilendiğiniz konuları,
olayları açıklamada yetersiz kalan bir kuramı oradan buradan
çekiştirip uygun hâle getirmeye çalışmak yerine, yeni bir ku-

olduğunu savunur. Emek, suyu eskiden müşterek ve eşit biçimde çocuklarına ait olduğu doğanın ellerinden alarak çıkarmış ve böylece emekçi, suyu kendisine edinmiştir. Kişi bunu
artık dilediği gibi kullanabilir.
Locke’un bu düşüncesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile
uygunluk gösterir?

ram oluşturmak gerekir.

A) Bireylerin doğaya uygun yaşamaları gerektiği

Bu parçaya göre, bir bilimsel kuram aşağıdaki koşullar-

B) Üretim araçlarının devletin tekelinde olması gerektiği

dan hangisini karşılamıyorsa yenisini oluşturmak gere-

C) Bireyin çıkarları ile toplumun çıkarlarının aynı olduğu
D) İnsanların özgürlüklerinden doğan özel mülkiyetin varlığı
E) Üretim faaliyetlerinin toplum yararı gözetilerek yapılması
gerektiği

kir?
A) Olgularla tutarlı olma
B) Ekonomik olma
C) Geniş kapsamlı olma
D) Yaygın olarak benimsenme
E) Basit açıklamalar getirme

8.

Sofistlerle birlikte felsefenin yönünün değiştiğini söyleyebiliriz. Sofist filozoflar, doğa filozoflarının araştırdığı arkhe problemini felsefenin konusu olmaktan çıkarmış ve ilk defa “Doğru
bilgi mümkün müdür?” sorusunu sormaya başlamışlardır.
Bilgi insandan insana değişmektedir; çünkü her insan farklı
duyumlarla bilgiler elde etmektedir.
Buna göre Sofistlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan

11. Her dönemin kendi tinselliği vardır ve bu tinsellik de dilde
kendine has anlamlar oluşturur. Tarihsel bir dönemi veya olayı anlayabilmek için o dönemin tinsel yapısının dile yüklediği
anlamlara bakılması gerekir.
Bu açıklama aşağıdaki felsefi görüşlerden hangisi ile ilgi-

hangisi yanlıştır?

lidir?

A) Sofistlerle birlikte bilgi, felsefenin konusu haline gelmiştir.

A) Rölativizm

B) Sofistlere göre değişmez, genel geçer bir bilgi yoktur.

B) Hermeneutik

C) Sofistler varlığın mutlak bilgisinin elde edilebileceği iddiasındadır.
D) Sofistler doğa felsefesi ile ilgilenmemişlerdir.

C) Fenomenoloji  
D) Kartezyen felsefe
E) Skolastik felsefe

E) Sofistler epistemolojik problemlere yönelmiştir.

YGS 2010
9.

Antik Çağ için Tanrı bu evrenin bir mimarıdır ve adeta bir yapı
ustası gibidir. Demiourgus biçimlendirdiği maddeyi hazır bulmuştur. Tanrı varlığın kendisidir, geri kalan tüm var olanlar
Tanrısal varlık dolayısıyla, ondan pay aldıkları için var olmuşlardır. Orta Çağ’da ise Tanrı ile yaratık aynı hamurdan değil,
başka başka özlerdendir. Onun için de aralarında kapanmaz
bir aralık vardır.
Buna göre Orta Çağ’da varlıkların oluşumu için aşağıda-

12. Bir akşam yürüyüşü sırasında önümde iki araç birbirine çarptı. Sürücüler yaralı ve baygındı. Etrafta benden başka kimse
yoktu. İlk yardım ekiplerini arayıp gelmelerini beklerken yaralılara başka nasıl yardım edebileceğimi düşündüm. Yardıma
ihtiyaçları vardı ama yardım ederken zarar verebilirdim. Bir
eylemin diğerinden daha akıllıca olduğundan emin olmak için
asla yeterince bilgiye sahip olamayacağımı düşünerek eylemsiz kaldım.
Bu parça aşağıdaki özgün görüşlerden hangisiyle ilişki-

kilerden hangisi söylenemez?

lendirilebilir?

A) Evren ve Tanrı’nın özü farklıdır.

A) Pyrrhon’un kuşkuculuğuyla

B) Dünya Tanrı’nın kendisini açmasıdır.

B) Kant’ın ahlaki emir anlayışıyla

C) Tüm var olanlar varlıklarını Tanrı’nın istemesine borçlu-

C) John Dewey’nin yararcılığı esas alan görüşüyle

dur.

D) Thomas Hobbes’un bencilik görüşüyle

D) Bu dünyadaki tüm otoriteler Tanrısal istenci temsil eder.

E) Jeremy Bentham’ın hazzı temele alan yararcı anlayışıyla

E) Madde de Tanrı’nın kendisi gibi öncesizdir.
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YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-1
1.

Sayı doğrusu üzerinde verilen a ve b sayılarıyla ilgili aşağıdakiler biliniyor.

4.

x.y < 0
x2 . y4 . z3 > 0

•

a sayısı –2 nin solundadır.

•

b sayısı –1 ile 0 arasındadır.

x 3 . y2 . z < 0
olduğuna göre,

Buna göre,

I. x + y >0
II. x . y . z < 0

I. b – a > 1
II. (a + b)2 > 4

III. a > – b2

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

A) Yalnız I
		

2.

III. x + 2 < y

B) Yalnız II
D) I ve II

		

C) Yalnız III

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve III

E) I,II ve III

E)II ve III

Şekilde verilen çarpım tablosunda a, b, c pozitif tam sayılardır.

Bu tabloya göre x + y nin en küçük değeri kaçtır?
A) 46

B) 51

C) 69

D) 139

E) 54

5.
3.

Aşağıda köşelerinde çemberler bulunan ve çemberlerin içine

Aşağıdaki tablonun 9 kutucuğunda bulunan a, b, c, d, e, f, h,
k, t harflerine 1 den 9 a kadar olan rakamlar karşılık gelmek-

doğal sayıların yazıldığı beş kareden oluşmuş bir şekil vardır.

tedir.

Bu şekilde her bir karede köşelere denk gelen sayıların toplamı 26

Bu tabloda

olduğuna göre

•

I. e + f = 15 olmalıdır.

d sayısı c sayısının, c sayısı b sayısının, b sayısı a sayısının 2 katıdır.

II. d = 4 ise a = 5 olmalıdır.
III. a’nın alabileceği en büyük değer 12’dir.

•

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Buna göre e + f + h kaçtır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II		
D) II ve III

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

b + c + t = c + d + k tir.

A) 14

B) 15
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C) 16

D) 17

E) 18
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MATEMATİK TEST-1
6.

Bir yuvarlak masaya 5 arkadaş oturuyor.

9.

Aşağıda verilen şekilde; A, B, C torbalarında yedişer tane
bilye bulunmaktadır. Her torbadaki bilyeler kendi aralarında
özdeştir.

Ali’den başlamak şartıyla saat yönünde şeker dağıtımı
aşağıdaki kurala göre yapılıyor.
•

•

Ali’ ye 1, Barış’a 2, Cansu’ya 3,… şeklinde her seferinde
bir şeker fazla olacak şekilde tüm şekerler dağıtılana kadar döngü devam ediyor.
Toplam 378 tane şeker dağıtılıyor.

kaç tane şeker birikir?  
B) 54

A torbasındaki bilyelerin bir tanesinin kütlesi a gram,

•

B torbasındaki bilyelerin bir tanesinin kütlesi b gram,

•

C torbasındaki bilyelerin bir tanesinin kütlesi c gram olmak üzere a > b > c sıralaması vardır.

Her torbadan en az bir bilye olmak üzere toplam yedi bilye

Tüm şekerler dağıtıldığında Cansu’nun elinde toplam
A) 28

•

çekilecektir.
Çekilen bilyelerin toplam kütlesinin en az 132 gram, en

C) 60

D) 65

çok 304 gram olduğu bilindiğine göre a – c değeri kaçtır?

E) 93

A) 40

7.

B) 41

C) 42

D) 43

E) 44

Arzu a tam sayısı ile bu sayının toplama işlemine göre tersini
çarpıp bulduğu sonucu b tam sayısının karesiyle topladığında 84 sayısını elde ediyor.
Buna göre a + b değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) –5

B) –4

C) 3

D) 6

E) 7

TYT 2020
8.

Aşağıda, köşelerindeki dairelerde doğal sayıların yazılı olduğu iki tane üçgenden ve iki tane dikdörtgenden oluşan bir
şekil verilmiştir.

Her bir üçgenin içinde yazılı olan sayı, o üçgenin köşelerinde
bulunan dairelerde yazılı olan sayıların çarpımına ve her bir
dikdörtgenin içinde bulunan sayı da köşelerinde bulunan dairelerde yazılı olan sayıların aritmetik ortalamasına eşittir.
Buna göre, b + d toplamı kaçtır?
A) 10

132

B) 11

C) 12

D) 13

10. Fatma ve Uğur’un, bayram ziyaretinde topladıkları 10, 15 ve 30
gramlık çikolatalar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. İkisi toplam
255 gram çikolata toplamıştır.

Eve döndüklerinde ikisi de topladıkları çikolataların bazılarını
kardeşleri Nilay’a verdikten sonra, üç kardeşin her birinde
eşit ağırlıkta çikolata bulunmaktadır.
Nilay’ın başlangıçta çikolatası olmadığına göre, son durumda kaç tane çikolatası vardır?  

E) 14

A)7		

B) 6
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C) 5

D) 4

E) 3

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-2
1.

a ve b birer pozitif tam sayı ve c asal sayı olmak üzere,

4.

Beş ardışık tek sayı yan yana yazılarak sekiz basamaklı bir

c2 = a . b + a + b + 1

doğal sayı oluşturuluyor.

eşitliği veriliyor.

Bu sayının rakamları toplamı kaçtır?

Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) 25

B) 28

C) 31

D) 34

E) 37

A) a = b < c
B) c < a = b
C) b < a < c
D) b < c < a
E) c < a < b

2.

Asal bölenlerinin toplamına bölünebilen doğal sayılar “asil
sayı’’ olarak adlandırılıyor.
Örneğin 60 sayısının asal bölenleri 2, 3 ve 5 tir. 60 sayısı,
asal bölenlerinin toplamı olan 10’a bölünebildiğinden bir asil
sayıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir asil sayıdır?
A) 56

B) 87

C) 91

D) 105

E) 126

5.

Salih, Arda, Erdem ve Murat bir sayı tahmin etme oyunu oynayacaklardır. Murat diğer üç kişinin aklından tuttuğu sayıları
aşağıdaki bilgilere göre tahmin edecektir.

3.

•

Her birinin tuttuğu sayı iki basamaklı doğal sayıdır.

•

Arda ve Erdem’in tuttukları sayılar ardışık çift doğal sayılar olup toplamları yine iki basamaklı doğal sayıdır.

Yukarıdaki karelerin içine aşağıda verilen kurallara göre birer

•

Salih ile Erdem’in tuttukları sayıların toplamı tek sayıdır.

•

Arda’nın tuttuğu sayı Salih’in tuttuğu sayının 2 katıdır.

asal sayı yazılacaktır.
•

Alt alta veya yan yana bulunan ardışık karelerin içine
farklı sayılar yazılacaktır.

•

Alt alta gelen sayıların toplamı çift sayı olacaktır.

Buna göre karelerin içine yazılacak bütün sayıların toplamı
en az kaçtır?
A) 24

B) 30

C) 42

D) 48

E) 64

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Salih’in tuttuğu sayı 27 olabilir.
B) Arda’nın tuttuğu sayı 4 ün katı olabilir.
C) Arda ve Salih’in tuttukları sayıların toplamı 35 olabilir.
D) Erdem’in tuttuğu sayı 52 olabilir.
E) Arda ve Erdem’in tuttukları sayıların toplamı 38 olabilir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

133

MATEMATİK TEST-2
6.

Yanda pozitif doğal sayıları ardışık

TYT 2020

olarak yazan bir “sayı makinesi”

9.

vardır. Bu sayı makinesi ile ilgili

a + 5b, 2a + 3b ve 3a + b

aşağıdakiler biliniyor.
•

a ve b birer tam sayı olmak üzere,

sayılarından ikisinin tek sayı, birinin ise çift sayı olduğu bilin-

Asal sayılar ile asal olmayan sayıların yazılma süreleri
farklıdır.

mektedir.
Buna göre,
I. a + b

•

Sayıların yazılma süreleri saniye cinsinden bir tam sayıdır.

•

1 den 11 e kadar olan sayıların (11 dahil ) yazılma süresi
1 den 5 e kadar olan sayıların (5 dahil) yazılma süresinin
2 katıdır.

II. 2a + b

Buna göre bu sayı makinesinin 9 dan 13 e kadar (13 dahil) olan sayıları yazma süresi saniye cinsinden aşağıda-

III. a . b
ifadelerinden hangileri bir çift sayıdır?
A) Yalnız II
		

B) Yalnız III

D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

kilerden hangisi olabilir?
A) 12

B) 15

C) 16

D) 18

E) 21

10. Şekildeki düzgün altıgenin iki noktası k doğrusu ve bir kenarı
d doğrusu üzerindedir.

7.

Bir öğrenci tahtaya ilk 50 pozitif tam sayıyı yazıyor. Daha
sonra bu sayılardan 2 nin katı olanları, 3 ün katı olanları ve 5
in katı olanları atıyor.
Buna göre kalan sayıların toplam kaçtır?
A) 368

B) 285

C) 258

D) 243

Köşeleri şekildeki dokuz noktanın herhangi üçü olan ve
en az bir köşesi düzgün altıgen üzerinde olan kaç farklı
üçgen çizilebilir?

E) 196

A) 73

B) 76

C) 78

D) 83

E) 84

TYT 2020
11. Düz bir arazide yer alan bir bina ile bir ağacın yükseklikleri
8.

Temel,

telefonun

şifresini

arasındaki fark 8 metredir. Bir süre sonra, ağacın yüksekliği

soran

iki katına çıkmış ve bu fark 3 metre olmuştur.

Fadime’ye, “[1,12] aralığındaki doğal

Buna göre, binanın yüksekliği

sayılara bölünebilen en küçük doğal

I. 13 metre

sayıdır.” diye cevap verir.

II. 16 metre

Temel’in şifresini çözen Fadime

III. 19 metre

kaç farklı rakamı tuşlar?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

değerlerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III
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C) I ve III

E) I,II ve III

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-3
1.

Üç arkadaş okul numaraları ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor-

3.

lar.

BOM, oyuncuların 1 den başlayarak sırasıyla ardışık sayıları
söyledikleri bir oyundur. Bu oyunda, 5 in katı olan sayılar

•

Deniz: 3 e bölersem 1 kalır.

•

Masal: 12 ye bölersem 11 kalır.

•

Irmak: 4 e bölersem 1 kalır.

yerine BOM denir ve oyuna bir sonraki sayı ile devam edilir.
Oyunculardan biri 5 in katı bir sayıyı söylediğinde oyun biter.
Örneğin; tabloda görüldüğü gibi Yusuf, Çınar ve Toprak BOM
oyununa Yusuf’un 1 demesiyle başlarlar. Çınar 5 yerine BOM
dediği için oyun devam eder fakat Yusuf 10 yerine BOM de-

Buna göre Deniz, Masal ve Irmak’ın okul numaraları ile

mediği için oyun biter.

ilgili verilen;
I. Deniz ve Masal’ın okul numaraları toplamı 3 e tam
bölünür.
II. Irmak ve Deniz’in okul numaraları toplamı 2 ye tam
bölünür.
III. Masal ve Irmak’ın okul numaraları toplamı 4 e tam bölünür.

Yusuf’un 1 diyerek başladığı oyunda, oyun bitene kadar

ifadelerden hangileri her zaman doğrudur?

25 kere BOM dediğine göre Yusuf’un söylediği en büyük

A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) I ve II		

sayı kaç olabilir?

C) II ve III

A) 392

E) I ve III

4.

B) 385

C) 372

D) 370

E) 368

Yusuf aklından üç basamaklı bir doğal sayı tutar ve aşağıdaki
ipuçlarını verir:
•

Rakamları asal sayıdır.

•

Çift doğal sayıdır.

•

Rakamları farklıdır.

•

3 ile tam bölünür.

Bu ipuçlarına göre arkadaşı Zehra, doğru sayıyı en fazla
kaç seferde bulabilir?
A) 1

5.

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Yusuf kibrit çöpleri ile üçgen, kare, dikdörtgen şekillerini yaparak aşağıdaki gibi bir örüntü oluşturuyor.

2.

Bir kutuda 1 den 17 ye kadar (17 dahil ) doğal sayıların yazılı olduğu
kartlar vardır. Yusuf, bu sayılardan rastgele birini söylediğinde Zehra,
bu sayının kutuda bulunan tam sayı bölenlerini kutudan çıkarıyor.
Buna göre Yusuf ikinci sayıyı söyledikten sonra kutuda
en az kaç kart kalabilir?
A) 9

B) 8

C) 7

D) 6

E) 5

Yusuf 23 tane şekil yaptığında kaç kibrit çöpü kullanmış
olur?
A) 77

B) 80
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C) 84

D) 91

E) 98
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6.

Karantina günlerinde okula gidemeyince okulunu çok özle-

8.

Bir grup öğrenci, okullarındaki maddi durumu iyi olmayan ço-

yen Ali ve Ahmet matematik oyunu oynamaya karar verirler.

cuklara yardım amacıyla kendi harçlıklarından artırdıklarını

Şekildeki gibi tek sayılarla bir üçgen oluşturan Ahmet Ali’den

biriktirmek üzere her gün için farklı olacak şekilde bir süre

10. satırdaki sayıların toplamının kaç olduğunu bulmasını is-

devam edecek bir kumbara fonu oluşturmuşlardır.

ter.

Buna göre Ali’nin bulduğu doğru cevap kaçtır?
A) 564

B) 670

C) 728

D) 998

Pazartesi günüden başlayarak günlere göre dağıtılan para-

E) 1000

lar, hafta sayılarıyla çarpılarak kumbaralara atılmıştır. Belirli
sayıda hafta geçtikten sonra öğrenciler yeterince para biriktirdiklerini düşünerek çarşamba gününe ait olan 3. kumbarayı
açmış ve kumbarada 234 TL biriktiğini görmüşlerdir.
Buna göre 3. kumbara açıldığı anda 5. kumbarada kaç TL
birikmiştir?
A) 270

9.

B) 290

C) 330

D) 370

E) 390

Meltem bir sayının 19 ile kalansız bölünüp bölünemediğini
anlamak için aşağıdaki gibi bir yöntem geliştiriyor.

7.

Dikdörtgen biçimindeki beyaz bir kartonun sağında ve solunda 21 cm boşluk bırakılarak kare şeklindeki sarı kartonlar,
beyaz kartonun kenarlarına paralel ve aralarında 2 cm boşluk
olacak biçimde şekildeki gibi yapıştırılıyor.

Sayının son basamağındaki rakamın 2 katını sayının son basamağının silinmiş haliyle topluyor. Bu işleme sayı iki basamaklı olana kadar devam ediyor. Son durumda elde ettiği sayı
19 veya 19 un katı ise sayının 19 ile kalansız bölündüğünü
söylüyor.

Eğer yapıştırma işlemi beyaz kartonun sağında ve solunda 1
cm boşluk bırakılarak yapılmış olsaydı 4 tane daha sarı kartona ihtiyaç olacaktı.
Buna göre sarı kartonun bir kenarının uzunluğu kaç cm
dir?
A) 9
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B) 8

C) 7

D) 6

E) 5

76 sayısı 19 un katı olduğundan 5738 sayısı 19 ile kalansız
bölünebilir.
A 686 543 sayısı 19 ile kalansız bölünebildiğine göre A
kaçtır?
A) 2

B) 3
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C) 4

D) 5

E) 6
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1.

Emel Öğretmen derste şöyle bir tanım yapmıştır:

4.

Bir doğal sayının rakamları toplamına, rakamları çarpımı

basamaklı AB ve AC doğal sayılarının toplamının 5 katına
eşittir.

eklendiğinde sayının kendisi elde ediliyorsa bu sayıya
‘’soysayı’’ denir.

Buna göre, B kaçtır?

Bu tanıma göre, iki basamaklı kaç tane soysayı vardır?

A) 3

A) 5

2.

Rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı ABC doğal sayısı, iki

B) 6

C) 7

D) 8

B) 4

C) 6

D) 8

E) 9

E) 9

Yüzler ve onlar basamağındaki rakamlarının toplamının karesi, birler basamağındaki rakama eşit olan üç basamaklı
doğal sayılar; küçükten büyüğe doğru aşağıdaki tabloya alt
alta yazılacaktır.
5.

Buna göre, sarı hücrelere yazılacak olan rakamların toplamı
kaçtır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

Aşağıda Ali, Başak ve Cansu’nun belli bir X noktasına olan
uzaklıkları veriliyor.

•

ba iki basamaklı, a0b ve ba0 üç basamaklı doğal
sayılardır.

•

Ali-Başak arası uzaklık ile Başak-Cansu arası uzaklık birbirine eşittir.

•

Ali’nin X noktasına olan uzaklığı ba, Başak’ın X noktasına
olan uzaklığı a0b ve Cansu’nun X noktasına olan uzaklığı
ba0’dır.

Verilen bilgilere göre; a + b toplamı kaçtır?
A) 13
3.

B) 11

C) 10

D) 8

E)7

ABC ve CBA rakamları farklı üç basamaklı pozitif tam sayılar
olmak üzere, ABC sayısı için aşağıdaki gibi işlemler tanımlanmıştır.

6.

Üç basamaklı AAB doğal sayısının rakamlarının yerleri
değiştirilerek yazılabilecek tüm üç basamaklı doğal sayıların
toplamı 2109’dur.

olduğuna göre, kaç farklı ABC sayısı yazılabilir?
A)28

B) 32

C) 40

D) 42

E) 48

Buna göre, 2A + B toplamı kaçtır?
A) 17

B) 18
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C) 19

D) 20

E) 21
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7.

Birbirinden farklı A,B,C ve D rakamlarıyla oluşturulan dört basamaklı ABCD doğal sayısı için

9.

Onlar basamağında A rakamı bulunan iki basamaklı tüm
doğal sayıların toplamı 245 olduğuna göre A kaçtır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

gösteriminin değeri, bu dört rakamın en küçüğü ile en
büyüğünün toplamı olarak tanımlanıyor.
Buna göre,
= 10

eşitliğini sağlayan kaç farklı dört basamaklı sayı vardır?
A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

E) 14

TYT 2020
10. A, B, C ve D kutularında belirli sayıda top bulunmaktadır. A
kutusundaki top sayısı;
•

B kutusundaki top sayısının 2 katına,

•

C kutusundaki top sayısının 3 katına,

•

D kutusundaki top sayısının ise 4 katına eşittir.

Kutulardan birinde 8 top olduğuna göre, bu kutularda toplam
kaç top vardır?
A) 30

8.

B) 36

C) 40

D) 44

E) 50

a bir rakam olmak üzere, bir n doğal sayısının a katına eşit
olan sayı
n x a = 123…a
biçiminde 1 den a’ya kadar olan rakamların yan yana
gelmesiyle oluşuyorsa n sayısı ‘’a sever’’ diye adlandırılıyor.
Örneğin;
20 576 x 6 = 123 456 olduğundan 20 576 sayısı 6 severdir.

11. Rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı üç basamaklı bir doğal sayının

Buna göre,

onlar basamağındaki rakam diğer basamaklarındaki rakamları tam

I. 6 sayısı 2 severdir.
II. 3 sever sayının rakamları toplamı 5 tir.
III. 4 sever bir sayı yoktur.

Örneğin, 428 bir ortakatlı sayıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

sayının farkı kaçtır?

A) Yalnız I
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B) I ve II		

D) II ve III

C) I ve III

bölüyorsa bu sayıya ortakatlı sayı denir.

Buna göre en büyük ortakatlı sayı ile en küçük ortakatlı
A) 723

B) 727

E) I,II ve III
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C) 736

D) 742

E) 745
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MATEMATİK TEST-5
1.

Aşağıdaki tabloda Yusuf’un salı günü farklı derslerden
çözdüğü soru sayıları vardır. Yusuf’un çözdüğü matematik
sorularının sayısı üç basamaklı bir sayı olup yüzler ve birler

TYT 2019
3.

Defne’nin 7 arkadaşı, Defne’ye ortak bir hediye almaya karar vermiş ve hediyenin tutarını aralarında eşit olarak paylaşmayı plan-

basamağı silik çıkmıştır.

lamışlardır. Ali, Buse ve Can’ın yeteri kadar parası olmadığından
her biri payına düşen miktarın yalnızca yarısını verebilmiştir. Bunun
üzerine, diğer dört arkadaş hediyenin kalan tutarını kendi aralarında
eşit olarak bölüşmüşlerdir.

Her testinde 15 soru olan matematik testlerindeki tüm soruları

Bu dört arkadaştan her biri planlanandan 6 TL daha fazla

çözen Yusuf’un çift sayıda matematik testi çözdüğü bilinmekte-

verdiğine göre alınan hediyenin tutarı kaç TL dir?

dir.

A) 112

Yusuf’un salı günü çözdüğü toplam soru sayısı 500 ile

B) 126

C) 140

D) 147

E) 154

600 arasında olduğuna göre kaç tane matematik testi
çözmüştür?
A) 22

B) 20

C) 18

D) 16

E) 14

4.

n doğal sayı olmak üzere, n! sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halinde, çarpanlardan biri 2n – 1 oluyor ise bu sayılara
‘’çalışkan sayılar ‘’ denir.
Örneğin;
4! = 23.3 dür. Bu nedenle 4! çalışkan sayıdır.
Buna göre, n iki basamaklı sayısı için kaç farklı “çalışkan
sayı’’ vardır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6
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2.

Bir para çekme makinesi, istenilen miktardaki parayı 5 TL, 10
TL, 20 TL, 50 TL ve 100 TL değerindeki kâğıt paralardan en
az sayıda kullanarak vermektedir. Her kâğıt paradan yeterli
sayıda bulunan bu para çekme makinesinden; Ahmet 495
TL, Buse 265 TL ve Cansu 550 TL para çekiyor.
Para çekme makinesinin Ahmet, Buse ve Cansu’ya verdiği kâğıt para sayıları sırasıyla PA, PB, PC olduğuna göre,
aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) PA < PB < PC

5.

a ≥ – 2 olmak üzere a tam sayısı için
(a + 2)! = 1
olduğuna göre,
I. a’nın alabileceği iki tam sayı değeri vardır.
II. a’nın alabileceği değerler toplamı – 3 tür.
(a + 2) !
= 1 dir.
(a + 1) !

B) PA < PC < PB

III.

C) PB < PA < PC

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

D) PB < PC < PA

A) Yalnız I

E) PC < PB < PA

		

B) Yalnız II

D) I ve III
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C)I ve II

E)I,II ve III
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6.

Dört ardışık doğal sayıdan ilk ikisinin çarpımı A, diğer ikisinin

8.

çarpımı B olmak üzere,
A.B =

Aslı, doluluk oranları aşağıda verilen silindir şeklindeki özdeş
vazolarla oyun oynamaktadır.

n!
(n ∈ N)
6!

eşitliği veriliyor.
Buna göre, A + B toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12n – 4
		

B) 12n + 6

D) 14n + 6

C) 14n – 8

E) 14n + 10

Aslı, Şekil I deki vazodaki suyun bir kısmını, Şekil III’ teki
vazoyu doldurmak için kullanmış ve vazoda kalan suyu ise
Şekil II’ deki vazoya dökmüştür.
Buna göre, son durumda Şekil II deki vazonun doluluk
oranı ne olur?
A)

9.

49

B)

30

1
20

C)

47
60

D)

20

23

E)

37

60

Şekilde dikdörtgenler prizması biçiminde bir giysi dolabı
gösterilmiştir.

7.

Aşağıdaki geometrik şekiller

verilen işlemler ile tanımlanıyor. İşlemler zinciri 2 sayısı ile
başlıyor ve her çıkan sonuç bir sonraki geometrik şeklin içi
olacak şekilde devam ediyor.
İşlem sonuçları alfabemizdeki harflerle ve aynı sırayla

•

Çekmecelerin yükseklikleri birbirine eşittir.

•

Dolabın yüksekliği a metre ve çekmecelerin yüksekliği b
metredir.

•

3. çekmece ile 4. çekmece arasındaki mesafe
metre4
dir.

•

5

b
a

=

1
10

ifade edildiğine göre aşağıdaki harflerden hangisi bir tam
sayıyı temsil eder?

Buna göre giysi dolabının yerden yüksekliği kaç metredir?
(Çekmecelerin kalınlığı ihmal edilecektir.)

A) f
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B) g

C) ğ

D) h

E) j

A) 1,8

B) 2,1
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C) 2,4

D) 2,5

E) 2,7
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1.

3.

Bir koşu parkurunda koşmaya başlayan Duygu, belirli bir

a ve b sıfırdan farklı gerçek sayılar için
2

2

a
(a + b)
3 = 24

Duygu, moladan sonra
•

240 metre daha koşarsa tüm parkurun

•

önceden koştuğu mesafenin
tüm parkurun

3
5

1
3

7
12

olduğuna göre, a nın b türünden değeri nedir?

sini,

A) a= –b

ü kadar daha koşarsa

ini koşmuş oluyor.

B) a = –

Buna göre tüm parkurun uzunluğu kaç metredir?
A) 1440

B) 1620

C) 1800

D)1980

+
= 72a(a b)

(2a –ab–3b )

3

mesafe koştuktan sonra dinlenmek için mola veriyor.

1

C) a = –

E) 2160

b
3b
2

D) a = b
E) a =

4.

b
2

Bir ayrıtının uzunluğu 4x–2 cm olan kare şeklindeki fayans
2,56 metre yüksekliğindeki duvara hiç boşluk kalmayacak
şekilde üst üste döşendiğinde 2x adet fayans kullanılmıştır.
Bu fayanslarla uzunluğu 3,20 metre olan bu duvar tamamen
kapladığında kaç adet fayans kullanılmış olur?

2.

Yusuf 26 değerini, hesap makinesi ile 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
şeklinde tek tek çarparak hesaplarken herhangi bir ‘’x’’ işareti
yerine ‘’+’’ işaretine yanlışlıkla basmıştır.
A) 5.26

Aynı şekilde Zehra’da 54 değerini, hesap makinesi ile

B) 214

C) 5.210

D) 3.212

E) 218

5 x 5 x 5 x 5 şeklinde tek tek çarparak hesaplarken herhangi
bir ‘’x’’ işareti yerine ‘’ +’’ işaretine yanlışlıkla basmıştır.

Daha sonra buldukları sonuçları topladıklarında 146 sayısını
elde etmişlerdir.
Buna göre Yusuf ve Zehra’nın yanlışlıkla bastıkları ‘’+’’
işareti hangi sıralardaki ‘’x’’ işareti yerinde olabilir?
Yusuf 		

Zehra

A) Baştan 2.

Baştan 2.

B) Baştan 3.

Baştan 2.

C) Baştan 2.

Baştan 1.

işleminin sonucu kaçtır?

D) Baştan 1.

Baştan 1.

A) 648

E) Baştan 3.

Baştan 1.

5.

1, 25

72

$ (0, 2)

–0, 75

B) 630
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C) 542

D) 462

E) 318
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6.

8.

Aşağıdaki kare şeklindeki levha yatay ve dikey kesim
uygulanarak eş parçalara ayrılıyor. Daha sonra her adımda

İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna

eş parçalar üst üste koyularak aynı şekilde kesim işlemine

1.000.000 yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda, o tura katı-

devam ediliyor.

lan yarışmacıların 5 te 1 i eleniyor 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

Bu uygulamadaki 7. adımda elde edilen karelerin çevreleri toplamı 64 m olduğuna göre 1. adımdaki levhanın alanı
kaç santimetrekaredir?
A) 400

9.

B) 512

C) 600

D) 625

E) 720

2 $ 3 $ 4 ... n = 240 A

olduğuna göre, en küçük A değeri kaçtır?
A) 68

7.

B)63

C) 52

D) 42

E) 18

Birim karelerden oluşan her bir şeklin içerisine yazılan tam sayıya
ait komşu karelerin içindeki “ . ” sembolünün sayısı o tam sayının
kuvvetini göstermektedir.

10. Kenar uzunlukları 12 birim ve 8 birim olan dikdörtgen şeklindeki düz bir zemin, kare şeklindeki eş fayanslarla kaplanacaktır.
Aşağıdaki şekilde x, y, z, k tam sayıları verilmiştir.

Buna göre x, y, z ve k nın üslü sayı değerlerinin çarpımı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) –16
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B) 8

C) 9

D) 64

E) 125

Zeminin alanı A birimkare olmak üzere,
A =x y

ise fayansın bir kenar uzunluğu

y–x birimdir.

Buna göre bu zemin en fazla kaç fayansla kaplanabilir?
A) 40

B) 36
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C) 32

D) 30

E) 28
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1.

Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde a, b ve c sayılarının bulun-

TYT 2020

dukları aralıklar gösterilmiştir.

4.

Aşağıdaki kutuların içine

5,

8,

12 ,

18 ,

20 ve

27 sayıları, her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yer-

leştirildiğinde A, B ve C tam sayı olmaktadır.

Buna göre

–a + b 2 + 2 c ifadesinin değer aralığı aşağı-

dakilerden hangisi olabilir?   
A) (4, 10)
B) (6, 10)
C) (4, 9)
D) (3, 9)

Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır?

E) (3, 6)

A) 40

B) 44

C) 48

D) 52

E) 56

2.

işleminin sonucu kaçtır?
A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

E) 10

5.

Şekilde x, y ve z çubukları verilmiştir.

x çubuğu kullanılarak y ve z çubukları ölçülüyor.
3.

Beyza bir x tam sayısı için x3 – 12 . (–4 –2)–1 işlemini aşağıdaki
adımları takip ederek yapıyor.
1. Adım : x3 – 12 . (–4 –2)–1 = x3 – 12 . (–4 (–2)(–1))
2. Adım :		

= x3 – 12 . (–42)

3. Adım :

= x3 – 12 . 16

4. Adım :

= x3 – 192

5. Adım :

= –67

Buna göre

Beyza işlemleri yaparken adımların birinde işlemi yanlış yaptığını fark ediyor.
Buna göre aynı x tam sayısı için Beyza’nın bulması gereken doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) 317

B) 329

C) 381

D) 392

E) 420

gösterilen ölçmelerden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) II ve III

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) I ve II

E) I, II ve III
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6.

Şekilde dengede olan iki terazi verilmiştir.

8.

Buna göre

Şekildeki birbirine eş iki kap ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

terazinin dengede olabilmesi için boş kefeye kaç tane      
‘’ ‘’ konulmalıdır?
A) 8

B) 7

C) 6

D) 5

•

1. kapta (5a) L ve 2. kapta (a+8) L su bulunmaktadır.

•

1. kaptaki su miktarı kabın yarısından fazla, 2. kaptaki su
miktarı kabın yarısından azdır.

•

2. kaptaki suyu 1. kaba döktüğümüzde kap tamamen dolmaktadır.

Buna göre

E) 4

I. a > 2
II. Kapların hacmi 20 L den azdır.
III. 2. kaba (2a – 4) L daha su eklenirse kabın yarısı dolu olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

9.

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

Tabloda üniversite sınavına hazırlanan Kadir’in her gün çözdüğü soru sayıları gösterilmiştir.

7.

Tablo : Günlere Göre Çözülen Soru Sayısı

Tablo: Otopark Ücret Tarifesi

Tabloda ücret tarifesi verilen otoparkta bir otomobil ve bir
motosiklet eşit süreli bırakılmış ve otomobil için motosikletten
6 TL fazla ücret ödenmiştir.

rakılmıştır?

144

gününe kadar (salı dahil) çözdüğü soru sayısının üç katıdır.
Cuma günü çözdüğü soru sayısı salı günü çözdüğü soru sayısının iki katıdır.

Buna göre motosiklet ve otomobil otoparka kaç saat bı-

A) 6

Cuma gününe kadar (cuma dahil) çözdüğü soru sayısı, salı

Buna göre Kadir’in çarşamba günü çözdüğü soru sayısı
kaçtır?

B) 8

C) 10

D) 12

E) 14

A) 100

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

B) 150

C) 200

D) 250

E) 300

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-8
1.

Merdiven yapımında kullanılan bazı birimlerle ilgili aşağıdaki

3.

bilgiler verilmiştir.

Aşağıda her bölmesi farklı puanlamayla değerlendirilmiş bir
hedef tahtası verilmiştir.

Basamak: Merdivenin ayak basılan yatay yüzeyidir. Normal
koşullarda basamak genişliği en az 26 cm, en çok 32 cm olmalıdır.
Rıht : Basamaklar arası düşey yüzeydir. Normal koşullarda
rıht yüksekliği en az 12 cm, en çok 22 cm olmalıdır.

Bu hedef tahtasına 5 isabetli atış yapılmıştır. Atışların her biri

Buna göre a ve b tamsayıları için A ile B noktaları arasındaki uzaklık 170 cm olduğunda,
A)

2.

7
24

B)

5
12

C)

6

a

b

tahtanın farklı bölmesine isabet etmiştir.

oranı kaçtır?

13

D)

8
15

E)

5 atış sonunda alınabilecek toplam puan kaç farklı değer

3

alır?

4

A) 50

B) 55

C) 56

D) 59

E) 70

Bir oyuncak piyanonun 2 den 9 a kadar numaralandırılmış
tuşları gösterilmiştir. Tuşların üzerindeki sayılar, tuşa basıldığında kayıtlı ezginin kaç defa çalacağını göstermektedir.

4.

Belleklerin kapasitelerini belirtmek için gigabyte (GB), megabyte
(MB) gibi birimler kullanılır. Bu birimler arasında 1 GB =1024 MB
gibi bir ilişki vardır.
Bilgisayarındaki 25 GB lık veriyi 8 GB ve 16 GB lık iki flaş
belleğe yüklemek isteyen bir kişi flaş belleklerini bilgisayara
takıp baktığında aşağıdaki gibi bir görselle karşılaşmıştır.

Zehra, 3 ve 5 numaralı tuşlara toplamda 12 defa bastığında
kayıtlı ezgi 50 defa çalıyor.
Buna göre Zehra 3 numaralı tuşa bastığı kadar 4 , 5 numaralı tuşa bastığı kadar da 6 numaralı tuşa basmış  olsaydı bu ezgi kaç kere tekrarlanırdı?
A) 58

B) 60

C) 62

D) 64

E) 66

Bu bilgiye göre bilgisayardaki kaç MB lık veri bu flaş belleklere yüklenememiştir?
A) 1800
		

B) 1600
D) 1400
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C) 1500
E) 1200
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MATEMATİK TEST-8
5.

Halil 15 santimetrelik bir şerit metreyi 3 ile 15 noktaları çakı-

7.

şacak şekilde katlayıp tekrar açmıştır.

Ali, Ayşe ve Can’ın bulunduğu bilet kuyruğunda bu kişilerin
konumlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
•

Ayşe ,en ön sıradadır.

•

Ali ; Ayşe’den sonraki 15. kişi , Can’dan önceki 6.kişidir.

•

Ayşe ile Can arasında (2x + 2) kişi vardır.

•

Ali sıranın sonundan (2x – 4). kişidir.

Buna göre Can sıranın sonundan kaçıncı kişidir?
A) 5

Halil, şerit metreyi oluşan katlama çizgisinin 3√2 cm sağından

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

kesip iki parçaya ayırmıştır.
Buna göre oluşan küçük parçanın uzunluğu santimetre
cinsinden hangi iki tam sayı arasındadır?
A) (1,2)
		

B) (2,3)
D) (4,5)

C) (3,4)
E) (5,6)

8.

Bir otelde konuklar için kahvaltı tabakları hazırlanıyor.
Tabaklara beşer zeytin konulması gerekirken zeytin yetmediği için garson, tabakların bir kısmına dörder zeytin koyuyor.
Bu durumda dörder zeytin konulan tabakların sayısı, beşer
zeytin konulan tabakların sayısının 3 katı oluyor.
Kahvaltıya gelen ilk konuk zeytin istemediğini söyleyince garson, 4 zeytin olan bir tabaktaki zeytinlerle eksik olan tabakları
beşer zeytinli olacak şekilde tamamlıyor. Bu durumda kalan
tabaklardan içinde dörder zeytin olan tabak sayısı, içinde beşer zeytin olan tabakların sayısının 2 katı oluyor.
Buna göre otelde kahvaltı için başlangıçta kaç tabak hazırlanmıştır?
A) 40

B) 44

C) 48

D) 52

E) 56

TYT 2019
9.

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.

6.

Öğretmen sorduğu soruya doğru cevap veren öğrencilere,1
den 10 a kadar numaralandırılmış kalemlerden ikişer tane
veriyor.
•

Betül’e verdiği kalemlerin numaralarının toplamı 14 tür.

•

Betül’e verdiği kalemlerin numaralarının çarpımı, Tamer’e
verdiği kalemlerin numaralarının çarpımına eşittir.

Buna göre öğretmenin elinde kalan kalemlerin numaralaB) 25

verilen bu iki saat arasında otoparka giriş yapan araç sayısı
ile otoparktan çıkış yapan araç sayısı toplamının 51 olduğu

rının toplamı kaçtır?
A) 23

Bu otoparka giriş yapan araçların tamamının park ettiği ve

bilinmektedir.
Buna göre verilen bu iki saat arasında otoparka giriş ya-

C) 28

D) 29

E) 33

pan araç sayısı kaçtır?
A) 12
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B) 20
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C) 28

D) 36

E) 44

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-9
1.

a2 = 16, b2 = 5 ve c2 = 7 dir.
x = |a –

3.

Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde a ve b sayıları işaretlenmiştir.

15 |

y = |2 – b|
z = |c –

a

0

b

5|

eşitlikleri veriliyor.
Buna göre x + y + z nin en büyük değeri için a, b ve c

|a – b| = 21
		3|a| = 2b

arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

olduğuna göre   a ve b sayılarına eşit uzaklıkta olan                     

A) a < c < b < 0

C noktası hangi aralıkta değer alır?

B) a < b < 0 < c

A) (–2, –1)

C) b < c < 0 < a

		

D) c < 0 < b < a

B) (–1, 0)

D) (2, 3)		

C) (1, 2)

E) (3, 4)

E) c < b < 0 < a

4.

Bir belgesel yapımcısı saniyede 25 metre yatay uçan bir kartalı filme almak istiyor. Yapımcı kartal kendisinden yatay olarak 140 metre uzaklıkta iken video çekimine başlıyor. Kartal,
yerden yüksekliği değişmeden doğrusal bir şekilde hareket
ederken belgesel yapımcısı, kartal onu en az 60 metre geçinceye kadar video çekimine devam ediyor.

Belgesel yapımcısı, kartalın ondan yatay olarak en çok 60
metre uzaklıktaki zaman dilimini belirleyerek filminde kullanmak istiyor.
2.

Sayı doğrusu üzerinde bir A noktasının –7 ye olan uzaklığı, B
noktasının 3 e olan uzaklığı ile aynıdır.
•

|A – B| = 6

•

|A| < |B|

olduğuna göre  

A) –5

B) –4

t zamanı temsil ettiğine göre istenen zaman diliminin değer aralığını ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) |140 – 25t| ≤ 80

B
A

B) |25t – 80| ≤ 60
değeri nedir?

C) |140 – 25t| ≤ 60
D) |60 – 25t| ≤ 140

C) 2

D) 3

E) 4

E) |25t – 80| ≤ 140
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5.

Sıfırdan farklı a, b ve c gerçek sayılarının mutlak değerleri

7.

birbirinden farklıdır.

|2 x –1| ≤ 3 ve x + 2y – 4 = 0
olduğuna göre y’nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri
vardır?

• |a + b| = |a| – |b|
• |b – c| = |b| – |c|

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

olduğuna göre
I.
II.
III.

a
a+b
b
b−c
c
a−c

>0
<0
<0

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III
8.

Bir zincir halkasının kalınlığı 2 cm, en uzak iki noktası arasındaki uzaklık 10 cm dir. Bu halkalardan 8 tanesi şekildeki gibi
iç içe geçirilerek bir zincir elde ediliyor.

 	

Bu zincir gerilerek en uzun boyuna ulaştığında zincirin en
uzak noktası A ve B oluyor.
Buna göre  A ile B arasındaki uzaklık kaç cm dir ?
A) 50

6.

Sıfırdan ve birbirinden farklı x ve y gerçek sayılarının sayı
doğrusu üzerinde sıfır noktasına olan uzaklıkları eşittir.
Buna göre

eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?

II. |x – y| = 0

B) |2x – 2α| = |6x + 3α|

III. |x| + |y| = 2|x|

C) |3x + 3α| = |2x – 2α|

ifadelerinden hangileri doğrudur?

D) |3x – 3α| = |2x – 2α|

B) Yalnız III

D) I ve III

C) I ve II

D) 70

E) 80

a
2

noktasına olan uzaklığının 3 katı olan sayıları ifade eden

A) |3x – α| = |2x + α|

		

C) 60

Gerçek sayılar kümesinde α noktasına olan uzaklığı, –

I. |x + y| = 2|y|

A) Yalnız I

148

9.

B) 52

E) |3x + 3α| = |2x + 2α|

E) II ve III
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MATEMATİK TEST-10
1.

Yusuf ve Deniz hedef tahtasına oklar atarak oyun oynamakta-

3.

Santimetre cinsinde ölçeklendirilen bir cetvelin her iki ucunda

dır. Bu oyunda; atılan bir ok kırmızı bölgeye isabet ederse 12,

da 1,5 cm boşluk bulunmaktadır. Bu cetvel 7,5 cm yi gösteren

mavi bölgeye isabet ederse 7, sarı bölgeye isabet ederse 4

noktadan ikiye bölünüyor.

puan kazanılmakta; hedef tahtasına isabet etmezse puan kazanılmamaktadır.

							
				

Bu parçaların uzunlukları oranı 3:5 olduğuna göre bölünmeden önce cetvel üzerinde yazan en büyük doğal sayı
kaçtır?
A) 21

B) 22

C) 23

D) 24

E) 25

Oyun sonunda Yusuf 15, Deniz 10 oku hedef tahtasına isabet
ettirdiği halde Deniz daha çok puan kazanmıştır.
Buna göre Yusuf   kırmızı bölgeye en fazla kaç ok isabet
ettirmiş olabilir ?
A) 5

B) 6

TYT 2020
4.

95 binanın yer aldığı bir mahallede her bir bina 2 veya 3 katlıdır. Kentsel dönüşüm kapsamında bu binaların 15 tanesi

C) 7

D) 8

yıkılıp her birinin yerine 5 katlı birer bina yapıldığında bu ma-

E) 9

halledeki binaların kat sayıları toplamı 240 tan 274 e yükselmiştir.
Buna göre kentsel dönüşüm sonucunda bu mahalledeki
3 katlı bina sayısı yüzde kaç azalmıştır?
A) 16

2.

B) 18

C) 20

D) 22

E) 24

Aşağıdaki 1 den 5 e kadar numaralandırılmış kutuların içinde,
kütleleri kutu numarası ile orantılı olan toplar vardır.
5.

Yusuf ve Zehra’nın bir kırtasiyeden aldıkları aynı tür kalemler
ve defterlere ait aşağıdakiler bilinmektedir.

Numarası çift sayı olan kutulardan numara sayısı kadar, numarası tek sayı olan kutulardan ise numara sayısının bir fazlası kadar top alınıyor.				
Alınan topların toplam kütlesi 160 gram olduğuna göre 3
numaralı kutudan alınan toplar toplam  kaç gramdır?
A) 20

B) 26

C) 30

D) 32

E) 36

•

Yusuf kırtasiyeden a tane kalem ve b tane defter;

•

Zehra b tane kalem ve a tane defter almıştır.

•

Bir kalemin fiyatının, bir defterin fiyatına oranı

Yusuf Zehra’nın
nı kaçtır?
A) 2

B) 3
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3
4

2
3

ü kadar ücret ödediğine göre
C) 4

D) 5

tür.
a
b

ora-

E) 6
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MATEMATİK TEST-10
TYT 2020
6.

8.

Yandaki şekilde Ayşe Hanımın ço-

Çınar’ın bir kısmı mavi olan toplam 78 kalemi vardır. Bu ka-

cukları için sipariş ettiği pide mode-

lemleri üç adet kalemliğe aşağıdaki gibi paylaştırmıştır.

li görülmektedir.

•

Kalemliklerdeki kalem sayıları 3, 4 ve 6 ile doğru orantılıdır.

•

Her kalemlikteki mavi kalem sayısı birbirine eşittir.

•

Kalemliklerin birindeki mavi kalem sayısının o kalemlikteki
tüm kalemlerin sayısına oranı
bu oran

1

3

tür.

1

2

Bu daire şeklindeki özel pidede
kıymalı, kuşbaşılı ve kaşarlı dilimlerin büyüklükleri eşittir.
•

; başka bir kalemlikte ise

birini,

Buna göre Çınar’ın toplam kaç tane mavi kalemi vardır?
A) 18

B) 24

C) 27

D) 30

Banu, kuşbaşılı dilimin dörtte

E) 36

•

Koray, kıymalı dilimin üçte birini ve

•

Ahmet, kaşarlı dilimin yarısını yemiştir.

Buna göre üç kardeş bu pidenin kaçta kaçını yemişlerdir?
A)

1
3

B)

13

C)

36

6
23

D)

12
23

E)

5
12

9.

7.

Boyutları 641 cm ve 481 cm olan dikdörtgen biçimindeki banyo
zemini şekildeki gibi bir kenar uzunluğu 15 cm olan kare şeklindeki seramiklerle kenarlardan 1 cm ve ardışık her iki seramik
arası 1 cm olacak şekilde kaplanacaktır.

Özdeş A ve B kapları ile bu kaplara su akıtan 1 ve 2 numaralı
musluklarla şekildeki düzenek oluşturulmuştur.
Kapların her ikisi de boşken 1 numaralı musluk açılıyor. A
kabı yarısına kadar dolduğunda 2 numaralı musluktan B kabına su akmaya başlıyor. B kabının yarısı dolduğunda her iki
musluk da kapatılıyor.
1 numaralı musluğun debisinin , 2 numaralı musluğun
debisine oranı

7

6

olduğuna göre son durumda A kabının

kaçta kaçı doludur?
Buna göre bu zemin kaç tane seramik ile kaplanır?
A) 800
		

150

B) 900
D) 1200

C) 1000

(Debi: Musluktan birim zamanda akan su miktarı)
A)

1
2

B)

E) 1600
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3
4

C)

7
12

D)

5
18

E)

3
20

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-11
1.

Aşağıda ; şeker, un, yağdan oluşan karışımda bu üç ürünün

4.

kütlece bulunma oranları temsil edilmiştir.

İki kardeş ve dedelerinin yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
•

Kardeşlerin yaşlarının kareleri farkı 32 dir.

•

Kardeşlerin yaşları çarpımı, dedenin yaşına eşittir.

Buna göre kardeşlerin yaşlarının farkı kaçtır?
A) 2

Buna göre

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

I. 300 gramlık karışımda 80 g yağ bulunur.
II. 480 gramlık karışımda 160 g un bulunur.
III. 540 gramlık karışımda 200 g şeker bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III

5.

Zeynep, Yusuf’un yaşındayken Yusuf, İpek’in yaşındaydı.
Üçünün şimdiki yaşlarının toplamı 72 olduğuna göre
Yusuf kaç yaşındadır?

2.

A) 28

Aylin ve annesi bir yemek kitabındaki yemeğin tarifini uy-

B) 24

C) 20

D) 18

E) 16

gulamaya karar verirler. Bu yemeğin tarifi için annesi Aylin’e
A,B ve C maddelerini sırasıyla 3:4:5 oranında karıştırmasını
söyler. Fakat Aylin yanlış anlayıp maddeleri 5:4:3 oranında
karıştırır.
Annesi yemeğin tadının değişmemesi için C maddesinden 80
g , B maddesinden x g ekler.
Buna göre x kaçtır?
A) 30

B) 40

C) 50

D) 60

E) 70

6.

2021 yılında Zeynep’e yaşı sorulduğunda aşağıdaki bilgileri
vermiştir.

3.

Zeynep, Yusuf ve Ela aynı yaşta olan üç arkadaştır. Bu kişilerin yaşları ile ilgili Bora, ‘’Zeynep , 17 ile 22; Yusuf, 19 ile 25;

•

18 yıl önce üniversiteyi bitirdim.

•

Üniversiteden mezun olduğum yıldaki yaşım, doğum yılımın rakamları toplamına eşitti.

Ela, 21 ile 27 yaşları arasındadır.’’ demiştir.
Bu ifadelerden sadece biri doğru olduğuna göre bu üç
arkadaşın yaşı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 18

B) 19

C) 22

D) 25

•

24 yaşımda kızım Elif dünyaya geldi.

Buna göre Elif 2025 yılında kaç yaşında olacaktır?
E) 26

A) 24

B) 23
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C) 22

D) 21

E) 20
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MATEMATİK TEST-11
7.

Nurhan ve Zeki arasında şu konuşmalar geçmiştir.

TYT 2020

Zeki : Sen doğduğunda benim yaşım senin bugünkü yaşın-

10. Bir bilgisayarın ses seviyesini ayarlamaya yarayan, 100 eşit

dan 3 eksikti.
Nurhan : Peki ben senin bugünkü yaşına geldiğimde sen kaç

birimden oluşan ve alt kısmında hoparlör simgesi bulunan uygulamanın görünümü aşağıda verilmiştir.

yaşında olacaksın?
Zeki : 42 yaşında olacağım.

		

Buna göre Nurhan’ın bugünkü yaşı kaçtır?
A) 12

8.

B) 14

C) 15

D) 16

E) 17

Halat çekme oyununda takımlar 3 erkek ve 2 kız şeklinde 5
oyuncudan oluşur. Oyuncular yarışma alanı içinde ve halat

Bilgisayarın ses seviyesi
•

görünümü

başında olmak üzere sıralanırlar.
Her takım bir kaptan seçer ve kaptan kaptanlık bandını sağ

•

•

başlatılıyor.
Buna göre takımlar kaç farklı şekilde seçilip dizilebilirler?

En az 66, en fazla 100 birim olarak ayarlandığında simgenin görünümü

nu oynamak için mavi ve kırmızı takım olarak iki gruba ayrılıyorlar. Gruplarda kaptanlar seçilip herkes yerini alınca oyun

En az 33, en fazla 65 birim olarak ayarlandığında simgenin görünümü

bileğine takarak takımının önünde yer alır.
4 kız ve 6 erkek öğrenciden oluşan bir grup halat çekme oyu-

En az 1, en fazla 32 birim olarak ayarlandığında simgenin

şeklinde olmaktadır.
Başlangıçta belirli bir ses seviyesinde bulunan bu bilgisayarda, ses seviyesi 17 birim artırılırsa simgenin görünümü
şeklinde, başlangıçtaki ses seviyesi 18 birim azaltılırsa

6

4

3

2

simgenin görünümü

2
A) e o $ e o $ 5 $ (4!)

B) 2 $ e

10
5

Buna göre başlangıçtaki ses seviyesinin birim türünden
alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?

o $ 52 $ (4!) 2

6

5

3

2

şeklinde oluyor.

A) 95

B) 96

C) 97

D) 98

E) 99

2
C) e o $ e o $ 10 $ (4!)

6

4

3

2

2
2
D) 2 $ e o $ e o $ 5 $ (4!)

E) 2 $ e

10
5

o $ 52 $ 4!

TYT 2020
9.

A ve B kentlerinde bulunan birer araç, bu iki kent arasındaki
yol üzerinde sabit hızlarla birbirlerine doğru aynı anda harekete başlıyor ve bir süre sonra karşılaşıyorlar. A kentinden
harekete başlayan araç karşılaşmalarından 250 dakika sonra
B kentine, B kentinden harekete başlayan araç ise karşılaşmalarından 160 dakika sonra A kentine ulaşıyor.
Buna göre, bu araçlar harekete başladıktan kaç dakika
sonra karşılaşmışlardır?
A) 170

152

B) 180

C) 190

D) 200

E) 210

11. Eş kapasiteli 25 işçi, farklı sayıda iki gruba ayrılıyor. Gruplar
birlikte çalıştıklarında aynı işi sırasıyla
tirebiliyor.

a

2

ve

3a
4

günde bi-

Buna göre bir işçi aynı işin % 40 ını kaç günde bitirir?
A)

a
2

B) 2a
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C)

5a
2

D) 3a

E) 4a

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-12
1.

İki araç aynı yol üzerinde birbirlerine doğru sabit hızlarla ha-

3.

Altı eş parçaya ayrılmış dairesel bir koşu pistinde Zeynep ve

reket ediyorlar. 1 saat sonra araçlardan biri hızını üçte biri

Yusuf pistin A noktasından aynı anda ok yönünde sabit hız-

kadar azaltıp diğeri hızını hiç değiştirmeden yollarına devam

larla hareket ettiklerinde Zeynep D noktasında iken Yusuf F

ediyorlar.

noktasında bulunmaktadır.

Grafik: Yol - Zaman

Buna göre hızını değiştirmeyen aracın yol boyunca saatteki hızı kaç kilometredir?
A) 70

B) 65

Aynı pistte Zeynep ve Yusuf sabit hızlarla A noktasından

C) 60

D) 55

E) 50

aynı anda oklar yönünde hareket ettiklerinde hangi noktada karşılaşırlar?
A) C		
		

2.

B) C ile D arasında		

D) D ile E arasında 		

C) D

E) E

Aralarındaki uzaklık 15 m olan A ve B noktalarında bulunan
iki bisikletli birbirine paralel iki kulvarda aynı anda aynı yöne
doğru harekete başlamıştır.

4.

Görselde bir alış-veriş merkezinde bulunan yürüyen bant vardır.
Zeynep, bu bant üzerinde saniyede 1 adım atarak 30 adımda veya
saniyede 2 adım atarak 40 adımda üst kata ulaşmaktadır.
Can, bu bant üzerinde saniyede
3 adım atarak üst kata kaç saniyede ulaşır?

Bisikletlilerin hızları farkı saniyede 3 metre olduğuna
göre, kaç saniye sonra aralarındaki mesafe 39 m olur?
A) 12

B) 10

C) 9

D) 8

E) 6

A) 10

B) 15

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) 20

D) 25

E) 30
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MATEMATİK TEST-12
5.

Şekildeki doğrusal yolda A noktasındaki yaya ve B noktasındaki bisikletli aynı anda C noktasına doğru hareket edecek-

7.

Zeynep’in gideceği yolun

lerdir. Yayanın ve bisikletlinin ortalama hızları, birer doğal

5
8

i asfalt, kalan kısmı ise topraktır.

sayıdır.

Zeynep asfalt boyunca 70 km/ sa. sabit hızla yol alırken t saat
sonra asfalt yol bitiyor, toprak yolda hızını bir miktar azaltarak ilerliyor.
Zeynep yolun tamamını 2t saatte aldığına göre yolun top-

Yaya dakikada en az 10 m, en fazla 29 m, bisikletli dakikada
en az 20 m, en fazla 39 m yol gidebilmektedir.

rak kısmında saatte kaç km hızla ilerlemiştir?

Buna göre her ikisinin de aynı anda C noktasına varabil-

A) 56

B) 54

C) 48

D) 45

E) 42

me olasılıkları yüzde kaçtır?
A) 1

B) 4

C) 10

D) 20

E) 25

8.

Aşağıdaki grafiklerde bir aracın hızı ve deposundaki benzin miktarının zamana göre değişimi gösterilmiştir.

6.

Zeynep her gün evden okula V hızıyla yarım saat yürüyerek
gitmektedir. Sabah 08.00 de evden çıkan Zeynep saat 08.12
de defterini evde unuttuğunu fark edip eve tekrar dönüyor.
08.22 de eve varıyor ve 08.25 de defterini alarak tekrar yola
koyuluyor. V hızıyla okula giderken çok geç kaldığını fark
edip 08.35 den itibaren okula koşarak gidiyor. Zeynep saat
08.45 de ders zili çalarken okula varıyor.
Buna göre Zeynep’in verilen dakikalar arasındaki hızı
hangisinde doğru verilmiştir?
08.12 - 08.22
A) 		

B) 		

C) 		

D) 		

E) 		
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5V
4

3V
2
6V
5
6V
5
3V
2

08.35 - 08.45

		

		

		

		

		

3V
5V
2

2V
5V
2

Bu araç deposundaki benzinin tamamıyla 450 km yol almıştır.
Buna göre başlangıçta aracın deposunda kaç litre benzin
vardır?
A) 18

B) 20

2V
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C) 25

D) 27

E) 30

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-13
1.

Aşağıda uçak ve tren biletlerinde öğrenci ve çocuk için yapı-

3.

lan indirim miktarları gösterilmiştir.

Ev almaya hak kazanan kişilere TOKİ (Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı) aşağıdaki gibi iki farklı ödeme seçeneği sunmaktadır.
1. seçenek: Paranın %10 unun peşin ödenmesi durumunda geri kalan para 60 ay eşit taksitlendirilecektir.
2.seçenek: Paranın %30 unun peşin ödenmesi durumunda
geri kalan para 240 ay eşit taksitlendirilecektir.
Birinci ödeme seçeneğini tercih eden kişinin aylık ödeme

Gören ailesi ; anne baba ve 3 çocuktan, Erdem ailesi ; anne

tutarı, ikinci ödeme seçeneğini tercih eden kişinin aylık

baba ve 4 çocuktan oluşmaktadır. Her iki ailede de çocukların

ödeme tutarından 1740 TL fazla olduğuna göre alınan

ikisi öğrencidir.

evin satış fiyatı kaç bin liradır?

Gören ailesi uçakla, Erdem ailesi trenle tek sefer yolculuk

A) 240

yapmış ve eşit miktarda ücret ödemişlerdir.

B) 216

C) 200

D) 144

E) 120

Buna göre uçak bileti fiyatının tren bileti fiyatına oranı
kaçtır?
A)1

B)

49
40

C)

59
40

D) 2

E)

5
2

4.

Bir mağazada %30 kar ile belirlenen etiket fiyatları üzerinden
sezon sonunda %30 indirim yapılıyor. Bu mağazada sezon
sonunda bir ayakkabıdan 13,5 TL zarar ediliyor.
Buna göre satılan ayakkabıya yapılan indirim kaç TL dir?
A) 60

2.

B) 58,5

C) 55

D) 52,5

E) 50

İnternet üzerinden eşleşen iki oyuncu arasında kelime oyunu
oynanmaktadır. Her oyunu , oyunculardan biri mutlaka kazanmaktadır. Oyuncuların şimdiye kadar oynadıkları kazanma yüzdeleri profillerinde yazmaktadır.
Profilinde % 80 yazan Can ile profilinde % 94 yazan Ayla,
karşılıklı 10 oyun oynadıklarında oyunların a tanesini Can kazanıyor.

5.

Bir manavın bozuk olan dijital terazisi her seferinde %20
eksik tartmaktadır. Terazisinin bozuk olduğunu bilen manav
ürünü tarttıktan sonra terazide yazan fiyatın % 20 fazlasını
müşteriden talep etmektedir.

Oyunların sonunda her ikisinin de kazanma yüzdeleri

Manav bu terazide 1,6 kg olarak tarttığı meyve için müş-

azaldığına göre a sayısının alabileceği değerlerin toplamı

terisinden  2,4 TL fazla ücret aldığına göre sattığı meyve-

kaçtır ?
A) 25

nin kg fiyatı kaç TL dir?
B) 26

C) 27

D) 28

E)29

A) 6,8

B) 7
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C) 7,2

D) 7,5

E) 8
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MATEMATİK TEST-13
6.

Bir mağazada yapılan kampanyada

9.

A = {2,3,4,5,6,7,8,9}
B = {2,5,7}

•

Tüm ürünlerde etiket fiyatı üzerinden %40,

•

İki ürün alındığında ucuz olan ürün fiyatı üzerinden %20
daha indirim yapılıyor.

C = {3,4,5}
olduğuna göre A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi

Bu mağazadan iki ürün alan müşteri, her iki ürün için yapılan
indirim tutarının eşit olduğunu fark ediyor.

B kümesini kapsar ancak C kümesini kapsamaz?
A) 24

B) 25

C) 26

D) 27

E) 28

Bu müşteri mağazaya 252 TL ödediğine göre aldığı ürünlerin etiket fiyatları toplamı kaç TL dir?
A) 320

B) 340

C) 380

D) 400

E) 460

10. Gölde balık tutan Ali , yakaladığı balık suyun içindeyken
uzunluğunun 15 cm olduğunu düşünüyor. Balığın boyunu ölçtüğünde uzunluğunun 12 cm olduğunu görüyor.
7.

Zehra, litresini 3 TL den aldığı 15 L süt ile 3,5 TL den aldığı
10 L sütü karıştırıp peynir yapıyor.

Bu durumda Ali’nin yanılma payı % kaçtır?
A)

25

B) 10

3

C)

25
2

D) 25

E) 30

5 L sütten 1 kg peynir elde eden Zehra, sütün tamamı ile
yaptığı peynirin hepsini sattığında %60 kâr elde ediyor.
Buna göre Zehra 1 kg peyniri kaç TL ye satmıştır?
A) 23

B) 24,2

C) 25,6

D) 26,4

E) 28

11. Tabloda bir mağazada satılan bazı ürünlerin alış ve satış fiyatları verilmiştir.
Tablo : Bazı Ürünlerin Alış- Satış Fiyatları
8.

A = (-∞, 3]
B = [–2, 6)
C = (–7, 4]
olduğuna göre (A∩B)′ ∩ C kümesi aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) (–7, –2)
B) (3, 4)
C) [–7, 2)
D) (–7, –2) U (3, 4]
E) [–7, 2) U (3, 4]
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Bu ürünlerle ilgili şunlar bilinmektedir.
•

X ve Y ürünlerinin alış fiyatları eşittir.

•

X ürününün satış fiyatı, Z ürününün satış fiyatından 8 TL
fazladır.

Buna göre Y ürününün satışından kaç TL kâr elde edilmektedir?
A) 9

B) 8
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C) 7

D) 6

E) 5

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-14
1.

Bir öğretmen öğrencilerine önerme konusu ile ilgili bir etkinlik

3.

yaptırmak için aşağıdaki birim kareli zemini çiziyor.

Kırmızı elmalar doğruluk değeri 1 olan bir önermeyi, yeşil elmalar doğruluk değeri 0 olan bir önermeyi temsil etmek üzere üç
farklı terazi ile aşağıdaki ölçümler yapılıyor. Üç farklı teraziden
her biri “ve, veya, ya da” bağlaçlarından birini temsil etmektedir.
Terazilerin göstermiş olduğu doğruluk değerleri şekilde verilmiştir.

Öğretmen öğrencilerin her birine içerisinde beş farklı cümlenin yazılı olduğu birer kağıt verip öğrencilerinden;
•

Önerme olan her cümle için 1 birim sağa,

•

Önerme olmayan her cümle için 1 birim yukarı hareket
etmelerini istemiştir.

Öğretmenin Ahmet’e verdiği kağıtta aşağıdaki cümleler yazılıdır.
“(–2)2 = 4 tür.”
“En küçük asal sayı kaçtır?’’

Buna göre bu terazilerin temsil ettiği bağlaçlar ile p, q, r

“18 in en büyük asal böleni 3 tür.’’

harflerinin karşılık geldiği doğruluk değerlerini gösteren

“Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.’’

seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

“İstanbul dünyanın en güzel şehridir.’’

Buna göre Ahmet, doğru şekilde ilerlediğinde şekilde verilen hangi noktaya ulaşır?
A) B

B) C

C) D

D) E

E) F

4.

1. terazi

2. terazi

3. terazi

p

q

r

A)

ve

veya

ya da

1

0

0

B)

veya

ve

ya da

0

1

1

C)

ya da

veya

ve

0

1

0

D)

ve

veya

ya da

0

1

1

E)

veya

ya da

ve

0

1

0

Öğretmeni, Kerem’den aşağıda verilen önermelerin doğruluk
değerini bulmasını istiyor.
p: “Bir saat 80 dakikadır.’’
q: “Ankara Türkiye’nin başkentidir.’’
r:

“Bir haftada 10 gün vardır.’’

s: “Adana Akdeniz Bölgesi’ndedir.’’
TYT 2020
2.

Bir botanik bahçesine, 2015 yılında her biri 7 yaşında olan bir
grup öğrenci; 2020 yılında ise her biri 10 yaşında olan başka
bir grup öğrenci geziye gitmiştir. Gruplara bahçeyi gezdiren

Daha sonra bulduğu değerlerden herhangi ikisini aşağıdaki
koşullu önermenin doğruluk değerini değiştirmeyecek şekilde
A ve B harflerinin yerine yazmasını istiyor.

görevli, bahçedeki aynı tarihi ağaç için iki gruba da “Bu ağacın yaşı hepinizin yaşlarının toplamına eşittir.” demiştir.
Bu iki gruptan, ilk gruptaki öğrenci sayısı ikinci gruptaki
öğrenci sayısından 10 fazla olduğuna göre, 2020 yılında
bu ağaç kaç yaşındadır?
A) 220

B) 230

C) 240

D) 250

E) 260

Buna göre Kerem A ve B yerine kaç farklı önerme çifti
yazabilir?
A) 5

B) 4
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C) 3

D) 2

E) 1
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MATEMATİK TEST-14
5.

a, b ve c birer tam sayı olmak üzere,

7.

p: “B ⊆ A”

p: “a • b tektir.’’

q: “x ∉ A∩B”

q: “b + c tektir.’’
r:

p, q ve r birer önerme olmak üzere

“c çifttir.’’

r:

önermeleri veriliyor.

“x ∉ B∩C”

önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla 1, 0, 1 olarak veriliyor.

(q ∧ r) ⇒ p önermesi yanlış olduğuna göre

Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk

I. a çift
II. b tek

değeri 0 dır?

III. c çift

A) x ∈ A

ifadelerinden hangileri doğrudur?

B) x ∈ (A \ C)

A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) I ve III

C) x ∈ (B \ C )

C) I ve II

D) x ∈ (A∩B) \ C

E) I,II ve III

E) x ∈ (C \ A)

8.
6.

p, q, r ve s önermelerinin doğruluk değerleri ile aşağıdaki gibi
bir etkinlik yapılıyor.

Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında 9/B sınıfından
Huzurevi, LÖSEV ve Ağaçlandırma Vakfı’nı ziyaret edecek
öğrencilere ait numaralar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Huzurevi’ne gidecek öğrencilerin numaraları A kümesi, LÖSEV’e
gidecek öğrencilerin numaraları B kümesi ve Ağaçlandırma
Vakfı’na gidecek öğrencilerin numaraları C kümesi ile ifade edile•

1. Adımda her önermenin doğruluk değeri sağ tarafındaki
çizginin bitim noktasındaki harfe, doğruluk değerinin değili sol tarafındaki çizginin bitim noktasındaki harfe veriliyor.

•

2. Adımda eşleşen harflerdeki doğruluk değerleri aynı olduğunda aşağıdaki dörtgene x, aynı olmadığında y yazılıyor.

Buna göre bu dörtgenlere yazılan harflerin soldan sağa

158

Buna göre
I. A = {15 ten küçük asal sayılar}
II. B = {x│2 ≤ x <13, x = 2n, n ∈ ℤ}

III. C = {4 ile 11 arasındaki ardışık sayılar}
ifadelerinden hangileri doğrudur?

doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) xxx

cektir.

B) xyx

C) yxy

D) xyy

E) yyx

A) Yalnız I
		

D) II ve III
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B) Yalnız II

C) I ve III

E) I, II ve III

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-15
1.

ℝ de tanımlı f birim fonksiyonu,

4.

den %50 karla bir mağazaya satılıyor. Bu dolap için 50 TL nak-

f(3x – 4) = (m – 3)x – n + 5  olduğuna göre m – n kaçtır ?
A) 0

B) –1

C) –2

D) –3

Bir mobilya atölyesinde üretilen bir dolap, maliyet fiyatı üzerinliye ücreti ödeyen mağaza, dolabı kendi maliyet fiyatı üzerinden
%20 karla satıyor.

E) –4

Dolabın atölyede üretim maliyeti x TL ve mağazada satış
fiyatı f(x) TL olduğuna göre f(x) aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 2x + 50
		

2.

9x

D)

5

B) 2x + 60
+ 60

E)

3x
5

C)
+ 80

6x
5

+ 20

f(x) doğrusal fonksiyon olmak üzere
f(3) = 7 ve f(8) + f(9) = 36 dır.
Buna göre  f(6) kaçtır?
A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

E) 14

5.

1. Grafik’te, bir bahçedeki ağaçların dağılımı gösterilmiştir. Bahçedeki narenciye ağaçlarının türlerine göre dağılımı
2. Grafik ’teki gibidir.

3.

Uzunluğu l birim olan bir demir çubuk alınıyor. Bu çubuktan

x birim uzunluğunda bir parça kesiliyor. Elde edilen iki parça,
birer uçlarından birbirlerine dik olacak şekilde sabitlenip düz
bir zemin üzerine konuyor. Böylece şekildeki gibi bir dik üçgen oluşturuluyor.

Bahçedeki şeftali ağaçlarının sayısı , greyfurt ağaçlarının
Bu üçgenin alanını x e bağlı olarak veren f fonksiyonu

sayısından 76 fazla olduğuna göre   turunç ağaçlarının

için f(3) = 15 olduğuna göre l kaç birimdir?

sayısı kaçtır ?

A)17

A) 16

B) 16

C) 15

D) 14

E) 13

B) 18
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C) 20

D) 22

E) 24
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MATEMATİK TEST-15
6.

Aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f, g, h fonksi-

8.

yonlarının grafikleri verilmiştir.

Gerçek sayılar kümesi üzerinde
g(x) = 3f(x) – 4
biçiminde tanımlanan g fonksiyonu çift fonksiyondur.
Buna göre
2g (5) + 4f (5) + 8
3g (5) – 2f (–5) + 12

ifadesinin değeri kaçtır?
A) –2

B) –

2
11

C)

10
7

D)

12

E) 3

5

Buna göre
I. f(x) = –g(x)
II. g(x) = h(–x)
III. f(x) = –h(–x)
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
		

B) I ve II
D) II ve III

		

C) I ve III
E) I, II ve III
9.

7.

Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.

Renkleri dışında aynı özelliğe sahip kırmızı ve beyaz toplardan A torbasında 20, B torbasında 30 tane vardır. A torbasındaki kırmızı renkli topların sayısı, B torbasındaki beyaz renkli
topların sayısına eşittir.
Her iki torbadan kırmızı renkli top çekme olasılıkları eşit olduğuna göre B torbasındaki kırmızı renkli topların sayısı kaçtır?
A) 4

160

B) 8

C) 12

D) 18

E) 20

Buna göre (g–1o f)(5) + (f o g–1)(4) ifadesinin değeri kaçtır?
A) –2

B) 0
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C) 2

D) 4

E) 9

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-16
1.

A, B, C ve D kentleri arasındaki farklı yollar aşağıda model-

3.

lenmiştir.

Bir lisenin basketbol takımında olan 6 öğrenci antrenman
sonrası kendi aralarında yan yana dizilmiş 4 farklı boş kovaya
basket atma yarışması düzenliyor.

Buna göre bir araç A kentinden D kentine kaç farklı yoldan gidebilir?

Buna göre basketbolculardan herhangi biri 3 basketbol

A) 36

topunu 2 top alabilen bu kovalara kaç farklı şekilde atabi-

B) 31

C) 30

D) 27

E) 24

lir?
A) 360

2.

B) 320

C) 296

D) 254

E) 246

Aşağıda içinde büyük harfler yazılı olan kare şeklindeki
resim çerçeveleri gösterilmiştir.

4.

Yusuf, Zehra ile oynamak istediği oyunu aşağıdaki gibi tarif
ediyor.

Resim çerçeveleri her bir köşesinden duvara asılabilmektedir.

•

İkimizden biri 0 hariç en fazla 3 farklı rakam söylesin.

•

Diğeri verilen rakamları, bu rakamların sayı değeri kadar
kullanarak kaç farklı doğal sayı yazılabileceğini hesaplasın.

Örneğin;
1 ve 2 rakamları verildiğinde,
122, 221, 212 gibi 3 farklı doğal sayı yazılabilir.

Buna göre çerçeveler yan yana ve herhangi bir köşesin-

Buna göre Yusuf 1,3 ve 4 rakamlarını söylediğinde

den duvara asıldığında kaç farklı görüntü oluşur?

Zehra’nın doğru cevabı kaç olur?

A) 24

A) 280

B) 48

C) 64

D) 84

E) 96
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B) 240

C) 180

D) 150

E) 144
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MATEMATİK TEST-16
5.

Zeynep 10 sorudan oluşan bir testteki soruların 6 sını doğru,

8.

“SINAV” kelimesinin harfleri yer değiştirilerek yazılabilecek

3 ünü yanlış cevaplamış ve 1 tane soruyu boş bırakmıştır. Bu

anlamlı ya da anlamsız bütün kelimeler alfabetik sırayla yazı-

testin sonuç çıktısında doğru cevaplanan sorular D, yanlış

lıyor.

cevaplanan sorular Y ve boş bırakılan sorular B ile gösteril-

Buna göre baştan 50. kelime aşağıdakilerden hangisidir?

mektedir.

A) SINAV		

Bu testin sonuç çıktısı için bir örnek

		

şeklindedir.

B) NSIAV

D) NAIVS

C) VANSI

E) AINVS

Buna göre Zeynep testin sonuç çıktısı kaç farklı şekilde
alabilir?
A) 640

6.

B) 680

C) 720

D) 790

E) 840

1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı kapılar ve A, B, C, D ve E anahtarları
ile ilgili şunlar bilinmektedir.

9.

Yandaki şekilde kaç farklı
üçgen vardır?

		
A) 24

•

A ve B anahtarları çift numaralı kapıları açmaktadır.

•

C anahtarı numarası asal sayı olan kapıları açmaktadır.

•

D ve E anahtarları tüm kapıları açmaktadır.

B) 21

C) 15

D) 10

E) 8

Bu beş anahtarın her biri açtığı bir kapının kilidine takılacak
ve böylece tüm kapılarda kendisini açacak bir anahtar bulunacaktır.
Buna göre bu iş kaç farklı şekilde yapılabilir?
A) 6

7.

B) 8

C) 12

D) 15

E) 18

12 kişilik bir sınıfta en az bir erkek öğrenci bulunan 3 kişilik bir
çalışma grubu 185 farklı şekilde oluşturulabiliyor.
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10.

Şekildeki  8 noktadan üçünü köşe kabul eden kaç farklı

Buna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır?

üçgen çizilebilir?

A) 3

A) 40

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

B) 42
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C) 44

D) 46

E) 48

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-17
1.

Aynı büyüklükte kırmızı ve yeşil topların olduğu bir torbada,
2

İlk çekilen topun yeşil gelme olasılığı

dir.

•

Çekilen toplar geri atılmamak üzere ilk çekilen topun kırmızı, ikinci çekilen topun yeşil olma olasılığı

24

95

x ve y pozitif tam sayı olmak üzere 3x + 4y = 120 koşulunu sağlayan (x, y) sıralı ikililerinden biri seçildiğinde         

•

5

3.

x ≥ y şeklinde olma olasılığı kaçtır?
A)

dir.

2
9

B)

3
9

C)

4
9

D)

5
9

E)

6
9

Buna göre başlangıçta torbada kaç tane yeşil top vardır?
A) 6

B) 8

C) 10

D) 12

E) 14

4.

Bir balkonda bulunan çamaşır ipinde 3 beyaz ve 6 siyah gömlek asılıdır. Bu gömleklerden 2 tanesi aşırı rüzgarla birlikte
uçup gitmiştir.
Buna göre uçup giden gömleklerin renklerinin aynı olma
olasılığı kaçtır?
A)

2.

3
10

B)

5
18

C)

1
3

D)

1
2

E)

5
9

Yanda 9 bölmeli bir hedef tahtası verilmiştir. Bu hedef tahtasının bölmelerine 1 den 9 a kadar olan doğal sayılar şekildeki
gibi yazılmıştır.
Bir oyuncu bu hedef tahtasına üç ok atışı yapıyor ve oyuncunun puanı okların isabet ettiği bölümlerdeki sayılar toplanarak belirleniyor.

5.

Üç kişi içinde 1 den 5 e kadar rakamlarla numaralandırılmış
beş topun bulunduğu bir kutudan kutuya geri atmadan sırayla
birer top çekiyorlar.

Yusuf’un üç atışının da farklı bölgelere isabet ettiği bilindiğine göre toplam puanının tek sayı olma olasılığı kaçtır?
A)

1
4

B)

10
21

C)

1
2

D)

5
7

E)

3
4

Bu üç kişiden her biri diğer iki kişinin çektiği topların numaralarını toplayarak bir kağıda yazdığında kağıtta yazan
sayıların toplamının 16 olma olasılığı yüzde kaçtır?
A) % 10

B) % 15

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) % 20

D) % 25

E) % 30
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MATEMATİK TEST-17
8.

6.

Bir mağazanın deposunda bulunan tüm ürünlerin türlerine
göre sayıca dağılımı 1.Grafik’de, bu ürünlerin renklerine göre
sayıca dağılımı ise 2. Grafik’de verilmiştir.
Bu mağazanın deposunda bulunan mavi, turuncu ve gri renkli
kazak ve gömleklerin sayıları birbirine eşittir.

Bir öğretmen, öğrencilerden dikdörtgen şeklindeki renkli kağıtları Şekil 1 deki gibi ortadan ikiye katlamalarını, daha sonra
Şekil 2 deki kesikli çizgilerden kesmelerini söylemiştir.

Öğrenciler, öğretmenin dediklerini uygulamış kâğıdı Şekil 2
deki gibi kesip I ve III numaralı bölgeleri attıkktan sonra kalan
parçayı tekrar açıp oluşan şeklin çevresini ölçmüştür.
Buna göre öğrencilerin ölçtüğü uzunluk kaç santimetredir?
A) 45

B) 48

C) 50

D) 52

E) 56
Buna göre depodan alınan bir pantolonun turuncu renkli
olma olasılığı kaçtır ?
A)

9.
7.

Üzerinde sayılar yazılı olan aşağıdaki eş kartlar bir torbanın
içine atılıyor.

1
5

B)

2
9

C)

1
4

D)

4
15

E)

1
3

Bir mağazanın düzenlediği sezon sonu kampanyası kapsamında müşterilerine sunduğu dört farklı indirim seçeneği ile
ilgili bilgiler verilmiştir.
• Ürünlerin toplam fiyatı üzerinden 50 TL indirim
• Alınan 4 üründen en pahalı 3 ürünün fiyatını ödeme
• Aynı üründen 4 tane alana 5. ürün hediye

Zehra bu torbadan aynı anda 2 kart çekiyor.

• Ürünlerin toplam fiyatı üzerinden % 20 indirim

Zehra’nın çektiği kartların üzerinde yazan sayıların aritmetik ortalamasının torbada kalan kartların üzerinde yazan sayıların aritmetik ortalaması ile aynı olma olasılığı
kaçtır?
A)
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1
9

B)

1
8

C)

2
9

D)

1
4

E)

1
3

Kadir Bey bu mağazadan kampanya kapsamında tanesi

70

TL olan gömleklerden 4 tane alıyor.
Buna göre Kadir Bey’in gömleğin tanesini 55 TL den az
bir fiyata alma olasılığı kaçtır ?
A) 0,25

B) 0,3
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C) 0,5

D) 0,75

E) 1

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-18
1.

Zeynep bilgisayarına her hanesinde bir rakam olan dört veya

4.

Bir öğrencinin 9 gün boyunca her gün çözdüğü soru sayıla-

beş haneli bir şifre belirleyecektir.

rından oluşan veri grubu aşağıda verilmiştir.

Eğer ABCD biçiminde dört haneli bir şifre belirleyecekse, A

35, 30, 32, 28, 35, 31, 27, 36, 35

ve D sayılarının aritmetik ortalaması B ve C sayılarının topla-

Bu öğrenci 10. gün 30 soru daha çözmüş ve bu veri de son-

mından küçük olacaktır.

radan veri grubuna eklenmiştir.

Eğer ABCDE biçiminde beş haneli bir şifre belirleyecekse, B

Son durumda ilk veri grubuna ait

ve D sayılarının aritmetik ortalaması A, C, E sayılarının aritmetik ortalamasından büyüktür.

I. Mod (Tepe değer)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in belirleye-

II. Medyan (Ortanca)

ceği bir şifre olamaz?

III. Açıklık

A) 1450

B) 23475

C) 9876

D) 94028

E) 18076

değerlerinden hangileri değişmemiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

2.

C) Yalnız III
E) II ve III

Yaş ortalamasının x olduğu 14 kişilik bir gruptan önce Yusuf
ayrılıyor ve kalanların yaş ortalaması x – 1 oluyor. Daha sonra
Aynur da gruptan ayrılınca yaş ortalaması x + 1 oluyor.
Buna göre Yusuf, Aynur’dan kaç yaş büyüktür?
A) 34

3.

B) 35

C) 36

D) 37

E) 38

1 den 8 e kadar rakamların yazılı olduğu 8 kart ile bir oyun tasarlanmıştır. Oyunda yarışmaya başlayan kişi 4 kart seçecek

5.

Yandaki tabloda bir iş yerinde çalışan personelin sayısı ve
yaşları verilmiştir.

ve diğer kişi kalan kartları alacaktır.

Bu iş yerinde seçilecek iki grup ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

Oyunu

•

Birinci gruba yaş ortalaması 25 olan 10 kişi,

•

Elinde asal sayıların yazılı olduğu kart sayısı fazla olan,

•

İkinci gruba yaş ortalaması 24 olan 25 kişi seçilecektir.

•

Asal sayıların yazılı olduğu kart sayıları eşit olduğunda

Tablo : Personel Sayısı ve Yaşları

elindeki kartlarda yazan sayıların toplamı büyük olan kazanacaktır.

Kişi Sayısı

Yaş

6

23

14

24

21

25

Oyunu oynayan Yusuf ve Zeynep’ten , oyuna başlayan
Yusuf’un seçtiği ilk üç kartta 2, 3 ve 8 yazdığına göre bu

Buna göre bu iş yerinde geriye kalanlardan kaç kişi 25

oyunu Zeynep’in kazanma olasılığı kaçtır?
A)

1
5

B)

2
5

C)

1
8

D)

1
4

E)

3
8

yaşındadır?
A) 3
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B) 4

C) 5

D) 6

E) 7
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6.

x1,x2,x3,…,xn veri grubu için;
•

8.

Veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı
tek sayı ise ortadaki veriye, veri sayısı çift sayı ise ortadaki iki verinin ortalamasına bu veri grubunun medyanı
denir.

•

En fazla sayıda tekrar eden veriye bu veri grubunun
modu denir.

•

Bir veri grubunun aritmetik ortalaması
xr =

•

x +x +x +g+x
1

2

3

n

n

Portakal, vişne ve kayısı ağaçlarının bulunduğu bir bahçeden toplanan meyveler konsantre edilmek üzere bir fabrikaya
gönderilmektedir.
Aşağıdaki 1. grafikte bahçeden toplanan meyvelerin kütlelerine göre dağılımı, 2. grafikte bu meyvelerden elde edilen
meyve suyu konsantresi miktarları gösterilmiştir.

formülü ile bulunur.

Bu veri grubunun standart sapması
S=

(xr – x1) 2 + (xr – x 2) 2 + g + (xr – xn) 2
n–1

formülü ile bulunur.

Fabrikaya gönderilen her 5 kg portakaldan 1 kg portakal suyu
konsantresi elde edilmiştir.

Buna göre 10, 12, 12, 10, 6, x sayı dizisinin modu ile medyanı birbirine eşit olduğuna göre, standart sapması kaç-

Buna göre

tır?
A)

7
2

B)

10
3

C)

30
6

D)

30
3

E)

I. Bahçeden 125 kg portakal toplanmıştır.

2 30
5

II. Kayısıdan kütlece % 30 oranında kayısı suyu konsantresi
elde edilmiştir.
III. Her 15 kg vişneden 4 kg vişne suyu konsantresi elde edilmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

9.

B) I ve II

D) II ve III

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

Bir dans gösterisinde görev alan 6 kız ve 6 erkek öğrencinin
sahnedeki dizilimleri aşağıda modellenmiştir.
= Erkek öğrencilerin yeri
= Kız öğrencilerin yeri

7.

Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise
ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun
medyanı (ortancası) denir.
Bir iletişim şirketi verdiği bir hizmeti müşterilerinden 0 ile 4 arasında (0 ve 4 dahil) puanlandırmalarını istemiştir. Aşağıdaki
tabloda verdikleri puanlara göre müşteri sayıları belirtilmiştir.
Tablo: Puanlara göre Müşteri Sayıları

Müşteri Sayısı

18

10

10

25

32

Puan

0

1

2

3

4

Buna göre bu sahnede öğrenciler kaç farklı şekilde yer
alabilirler?

Bu veri grubunun medyanı kaçtır?
A) 0
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B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

A) 3!.4!.5!.6!
		

B) (5!)2. (6!)2

D) 5.(6!) 		
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2

C) 3!.4!.5!
E) (6!)

2

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-19
1.

x kişiden oluşan Demir ailesi Ustabaşı ailesine oturmaya git-

4.

miştir. Karşılama esnasında iki ailenin tüm bireyleri birbiri

Q(x) polinomunun (x + 4) ile bölümünden kalan –2 dir.

ile tokalaşmış ve 20 tokalaşma gerçekleşmiştir. Tokalaşma
sayısını veren durum P(x) = x2 + 2x –15 polinomu ile model-

Buna göre P (

lenmiştir.

x
2

+ 1) + 3 $ Q (3x – 1) polinomunun (x + 1) ile

bölümünden kalan kaçtır?

Buna göre Ustabaşı ve Demir ailelerinin birey sayıları sı-

A) –2

rasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) 2 ve 3
		

P(x) polinomunun (2x – 1) ile bölümünden kalan 5,

B) 3 ve 4
D) 5 ve 6

B) –1

C) 1

D) 3

E) 5

C) 4 ve 5
E) 6 ve 7

5.

Başkatsayı 2 olan üçüncü dereceden P(x) polinomu (x + 4)2
ile tam bölünebilmektedir.

2.

P(x) polinomunun katsayılar toplamı 75 olduğuna göre

Gerçek sayılar kümesinde tanımlı

sabit terimi kaçtır?

P(x) = x4 – 8x3 + 24x2 – 32x + 1 polinomu veriliyor.

A) 12

Buna göre P(∜3 + 2) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden han-

B) 14

C) 16

D) 18

E) 20

gisidir?
A) –12

B) –7

C) –3

D) 7

E) 12

6.

‘’Kütlece tuz oranı %22 olan 160 gram tuzlu su karışımı ile tuz
oranı %33 olan 230 gram tuzlu su karıştırıldığında karışımın
tuz oranı yüzde kaç olur? ‘’
Buna göre

3.

k pozitif bir tam sayı olmak üzere

I. 160 $ (22 – x) = 230 $ (x – 33)

P1(x) = x3 + 1

II. (160 $ 0, 22)  (230 $ 0, 33)  (160  230) $ x

Pk+1(x) = (xk + 1)Pk(x)

III. (

olarak veriliyor.
Buna göre P10(x) polinomunun derecesi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) 10

22
100

$ 160)  (

33
100

verilenlerden hangilerinin çözümü problemin cevabıdır?
A) Yalnız I

B) 11

C) 30

D) 44

E) 48

$ 230)  x

		

B) Yalnız II
D) I ve II
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C) Yalnız III

E) II ve III
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7.

A = 312 – 1

10. Bir okulun iki sınıfından birine (9a) tane sıra ve her sırada a

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bir tam sayıya
eşit değildir?
A)

A

B)

10

A
13

C)

A

D)

14

A
24

E)

A
73

kişi, diğer sınıfta 8 sıra ve her sırada (3a – 2) kişi oturmaktadır.
Buna göre sınıf mevcutları arasındaki farkın a cinsinden
ifadesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 3a . (a – 8)
B) (3a – 2) . (3a – 4)
C) 2 . (3a – 4)
D) (3a – 2)2
E) (3a – 4)2

8.

Bir sınıftaki öğrencilerin 14 ünün saç rengi sarıdır. Sarı saçlı
olanların 4 ü erkektir. Sarı saçlı olmayan kız öğrencilerin sayısı, sarı saçlı olmayan erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 1 fazladır.

11. Şekilde iki kaptaki tuzlu su miktarları ve bu karışımların tuz
yüzdeleri verilmiştir.

Sınıf mevcudu 30 olduğuna göre sınıfta kaç tane sarı
saçlı olmayan erkek öğrenci vardır?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7
Bu kaplardaki tuzlu su içinde 1 L su bulunan başka bir kabın
içine dökülüyor.
Buna göre yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?
A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

12. a – b = 4c
a2 + b2 = 26c2
9.

√2 . 8 . 24 . 101 + 25  ifadesinin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 186

168

olduğuna göre a . b çarpımı aşağıdakilerden hangisine
eşittir?

B) 189

C) 192

D) 197

E) 202

A) c

B) c2
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C) c3

D) 4c2

E) 5c2

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-20
3.

1.

t3 – 4 = 0 olduğuna göre
1
2

t – t+1

ifadesinin t türünden değeri kaçtır?
A)
Uzun kenar uzunluğu (2a) cm olan dikdörtgen biçimindeki el

1
t+1

		

işi kağıdı Şekil I deki gibi iki eş parça olacak şekilde katlandı-

B)
D)

4

5

C)

t+1

E)

t+1

t+1

t+1
5

4

ğında eş parçalar kare olmaktadır.

Daha sonra katlanan şekil kenarları üzerinden köşelere 1 cm
uzaklıktaki noktalardan Şekil II deki gibi kesilip atılıyor. Son durumda katlanan kağıt açılıp bir karton üzerine yapıştırılıyor.
Buna göre kağıdın karton üzerinde kapladığı alanı göste-

4.

ren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) (a – 2) . (a + 2)
B) 2 . (a – 2) . (a + 2)
C) (√2a – 2) . (√2a+ 2)
D) 2 . (a – √2) . (a + √2)
E) 4 . (a – 1) . (a + 1)

a, b, c birer reel sayı olmak üzere şekildeki ABC üçgeninin
içinde ayrılan bölgelere
x2 + 6x + a = 0
x2 – 5x + b = 0
x2 – cx = 0
denklemlerinden sadece biri yazılacaktır.
Denklemler bölgeye yazıldığında her bölgedeki koşul sağlanmalıdır.
K.T : Kökler toplamı
K.Ç : Kökler çarpımı
2.

x2 – 6x – 3 = 0 denklemi verildiğine göre

Ç.K: Çözüm kümesi

(x – 7)(x – 5)(x + 1)(x – 1) çarpımının değeri kaçtır?

olduğuna göre  a – b . c işleminin sonucu kaçtır?

A) –40

B) –32

C) –24

D) 32

E) 40

A) 2

B) 3
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C) –4

D) –5

E) –6
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MATEMATİK TEST-20
5.

8.

𝑖2 = –1 olmak üzere

yenli denklemleri veriliyor. Denklemlerin birer kökü sırasıyla 2

𝑖 + 2𝑖2 + 3𝑖3 + 4𝑖 4 + …n𝑖n = 80 – 80𝑖

ve –7 dir.

eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır?

A) 100

B) 120

x2 – ax + b = 0 ve x2 + cx – d = 0 ikinci dereceden bir bilinme-

C) 140

D) 160

Denklemlerin diğer kökleri eşit olduğuna göre  a + c de-

E) 180

ğeri kaçtır?
A) 9

6.

Şekilde Zehra’nın 5 ay boyunca kütlesindeki değişimi gösteren sütun grafiği verilmiştir.

9.

B) 11

C) 12

D) 13

E) 14

A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak
üzere,
(A∩B′)′ ∩ B kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) A

B) B

C) A ∩ B

D) B \ A

E) A \ B

Zehra, nisan ayı sonunda a kg ve  şubat ayı başında b kg
olduğuna göre (a, b) sıralı ikilisi seçeneklerden hangisi
olabilir?
A) (40, 42)
		

B) (18, 22)

D) (25, 21)

C) (30, 33)

E) (32, 30)

10. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir pastanın üst yüzünün
alanı x2 + 6x + 9 cm2 dir. Bu pasta üst yüzleri kare olan 16
tane eş parçaya ayrılıyor.

7.

(x – 1)5 + (x2 – 2)4 – (x3 – 3)3

Ayrılan parçalardan birinin üst yüzünün köşegen uzun-

ifadesinin açılımındaki x4 lü terimin katsayısı kaçtır?
A) 15
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B) 19

C) 22

D) 25

E) 27

luğu (x – 21)√2 cm olduğuna göre pastanın kesilmeden
önceki üst yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?
A) 212

B) 210
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C) 29

D) 28

E) 27

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-21
1.

2.
AD // FE
CF // BE
%
m (CFE) = 50c
%
m (EBC) = 80c
%
m (KAD) = x

Bir ışık kaynağından çıkıp yansıtıcı yüzeye ulaşan ışına
gelen ışın, yansıtıcı yüzeye çarptıktan sonra yön değiştire-

Verilenlere göre x kaç derecedir?

rek geldiği ortama geri dönen ışına ise yansıyan ışın de-

A) 135

nir. Gelen ışının yansıtıcı yüzeye değdiği noktadan yüzeye

B) 140

C) 142

D) 150

E) 165

çizilen dik doğruya da yüzeyin normali denir. Gelen ışının
yüzeyin normaliyle oluşturduğu açıya gelme açısı, yansıyan
ışının yüzeyin normaliyle oluşturduğu açıya ise yansıma açısı
denir.

3.

Kartonun [AB] kenarı üzerinde |EF| = |BF| olacak biçiminde
E noktası işaretleniyor ve karton B köşesinden [EF] boyunca
katlanıyor. Bu durumda kartonun B köşesi, [AC] kenarı üzerindeki D noktasına geliyor.
Bir yüzeye çarpan ışının yansımasıyla ilgili olarak aşağıdaki-

Yanda tepe açısının ölçüsü 80° olan ABC ikizkenar üçgeni

ler bilinmektedir.

şeklindeki bir karton verilmiştir. F noktası kartonun [BC] ke-

•

Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir.

•

Gelme açısı ,yansıma açısına eştir.

narı üzerindedir.
%

Buna göre m (FDC) = x kaç derecedir?  

Şekildeki A ve B aynaları 60 derecelik açı oluşturacak biçim-

A) 110

de birleştirilmiştir.

B) 105

C) 95

D) 90

E) 75

A aynasına gelen ışının gelme açısının ölçüsü 40 derece
olduğuna göre bu açının B aynasından yansıma açısının
ölçüsü kaç derecedir?
A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 50

4.

1. Şekilde [AB] ve [AC] kenarları eş olan ikizkenar üçgen
şeklinde bir karton veriliyor.
2. Şekilde D noktası [AC] kenarı üzerinde olmak üzere bu
karton [BD] boyunca katlanıyor. Bu durumda C köşesi C’
konumuna geliyor ve C, D ve C’ noktaları doğrusal oluyor.
%
%
m (ABD) = 14c   olduğuna göre m (BCl D) = x   kaç derecedir?

A) 62

B) 58
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C) 52

D) 48

E) 36
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MATEMATİK TEST-21
5.

8.

ABC bir üçgen
|AD| = |AC|
|EB| = |EC|
%
m (DAC) = 38c
%
m (BEC) = 108c
%
m (DFC) = x

ABC ve ECD birer üçgen olmak üzere B, C ve D noktaları

Verilenlere göre x kaç derecedir?
A) 73

B) 70

C) 67

D) 65

doğrusaldır.

E) 62

|AC| = |BC|
|EC| = |ED|
%
m (BAC) = x + 35c
%
m (CED) = x
%
m (ACE) = 80c

6.

%

Buna göre m (CED) = x kaç derecedir?
A) 24

B) 36

C) 40

D) 42

E) 44

1. Şekilde ön yüzü sarı ve arka yüzü pembe olan eşkenar
üçgen şeklindeki bir karton veriliyor.
2. Şekilde D noktası [AC] kenarı üzerinde olmak üzere karton [BD] boyunca katlanıyor.
Bu durumda A köşesi A’ konumuna geliyor ve oluşan CBA’
açısının ölçüsü 32° oluyor.
Buna göre BDA’ açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 74

B) 84

C) 92

7.

D) 96

E) 102

ABC bir üçgen

9.

ABC bir üçgen

%
m (BAC) = 76c
%
m (DCF) = 8c
%
m (BFC) = x

[BP], ABC açısının
[CD], ACB açısının
[CP], ACE açısının açıortayı
%
m (BPC) = 2a

Şekildeki [BE], ABC açısının; [CD] ise BCA açısının açıortayıdır.

Buna göre BAC açısının ölçüsü kaç derecedir?

Buna göre x kaç derecedir?
A) 114
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B) 126

C) 128

%
m (BDC) = 6a + 42o

D) 134

E) 136

A) 45

B) 46
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C) 47

D) 48

E) 49

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-22
1.

Geniş açılı on tane eş ikizkenar üçgen alınıyor ve bu üçgenler

TYT 2018

şekildeki gibi birleştiriliyor. Bu durumda K, L ve M noktaları

3.

doğrusal oluyor.

Amblem tasarlayan Hande, Şekil 1 deki ikizkenar üçgen biçimindeki kartondan dört tanesini bir masa üzerinde aralarında
boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen göründüğü Şekil 2 deki deseni elde ediyor.

Buna göre EDL açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 73

B) 68

C) 65

D) 64

E) 63

Buna göre x kaç derecedir?
A) 15

2.

B) 20

C) 30

D ) 36

E) 4

Yaşar, Şekil 1 de verilen ve tepe açısının ölçüsü x derece
olan ikizkenar üçgenlerden 5 adet keserek bu üçgenleri Şekil
2 deki gibi birleştiriyor.
4.

Yandaki şekil, üç adet
eş dikdörtgen ve bir
adet

eşkenar

şeklindeki

üçgen

kartonlarla

oluşturulmuştur.

Yaşar bu modellemeyi yaptıktan sonra Şekil 2 de verilen A, B
ve C noktalarının doğrusal olduğunu görüyor.
Buna göre Yaşar’ın Şekil 1 de kestiği ikizkenar üçgenin
tepe açısının ölçüsü olan x kaç derecedir?
A) 24

B) 30

C) 36

D) 40

Yeşil kartonun [AB] kenarı mavi kartonun [CD] kenarına paraleldir.
Dikdörtgen şeklindeki kartonların uzun kenar uzunlukları
2√3 + 4 cm olduğuna göre kısa kenar uzunlukları kaç santimetredir?

E) 45

A) 2√3

B) √3
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C) 3

D) 2

E) 1
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MATEMATİK TEST-22
TYT 2019
5.

Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan üçgen biçimindeki

7.

ABC bir dik üçgen
[AB] ⊥ [AC]
[AE] ⊥ [ED]
|AD| = 5|DC|
|BE| = |EC|
|AB| = 4√6 birim
|DE| = x

ABC kâğıdı Şekil 1 de gösterilmiştir. Bu kâğıt; B köşesi, A köşesinin üzerine gelecek biçimde Şekil 2 deki gibi katlanmıştır.

Verilenlere göre |DE| = x kaç birimdir?
A) 3√5

B) 2√10

C) 6

D) 4√2

E) 2√7

Buna göre |AC|, |AE| ve |BD| nun doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) |AC| < |AE| < |BD|
B) |AC| < |BD| < |AE|
C) |AE| < |AC| < |BD|
D) |AE| < |BD| < |AC|
E) |BD| < |AE| < |AC|

8.

Aşağıda Şekil I de verilen basit makara düzeneğinde
|AB| = 24 cm, |BD| = 7 cm ve |DC| = 11 cm dir.
Bir ucunda G yükü bulunan uzunluğu sabit olan ipin diğer ucu
Şekil I deki gibi C noktasına bağlıdır.

TYT 2020
6.

Köşeleri A, B ve C harfleriyle isimlendirilmiş üçgen biçimindeki bir
ABC kartonu Şekil 1 deki gibi gösterilmiştir. 3 tane ABC kartonu, A köşeleri çakıştırılıp kenarlar arasında
boşluk kalmayacak ve kartonlar üst
üste gelmeyecek biçimde düz bir zemin üzerinde Şekil 2 deki gibi birleştirilebilmektedir.
Aynı işlem, 9 tane ABC kartonu kullanılarak kartonların B köşeleri çakıştırılıp yapılabilmektedir.

Buna göre bu işlem kaç tane ABC kartonu kullanılarak
kartonların C köşeleri çakıştırılıp yapılabilir?
A) 10
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B) 12

C) 15

D) 18

Bu ip Şekil II deki gibi D noktasına bağlandığında G yükü
kaç santimetre aşağıya iner?

E) 20

A) 4

B) 5
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C) 7

D) 8

E) 9

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-23
1.

ABC üçgen

3.

|BD| = |DE| = |EC|

Şekildeki ABC üçgeninde [AD]
ve [BE] sırasıyla [BC] ve [AC]

|AB| = 9 cm

kenarlarına ait kenarortaylardır.

|AC| = 12 cm
|AD| = x cm
|AE| = y cm

Verilenlere göre y2 – x2 farkı kaçtır?
A) 20

B) 21

C) 22

|FG| = |GE| ve |AD| = 27 cm olduğuna göre |GK| kaç sanD) 23

timetredir?

E) 24

A) 3

2.

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde
[PD] ⊥ [AC], [PE] ⊥ [BC] ve
[PF] ⊥ [AB] tir.

4.

Şekildeki ABC dik
üçgeninde G noktası ağırlık merkezi
ve [BA] ⊥ [AD] tir.

|PD| = |PE| = √3 cm ve |AF| = 8 cm olduğuna göre |PF| kaç

santimetredir?
A) 6√3

B) 5√3

|AB| = 12 cm ve
|GD| = 4√2 cm olduğuna göre |AG| kaç santimetredir?

C) 4√3

D) 3√3

E) 2√3

A) 4

B) 4√2
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C) 6

D) 8

E) 4√5
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MATEMATİK TEST-23
5.

Şekildeki KLM üçgeninde

7.

Aşağıda uzunlukları 8 cm, 10 cm, 13 cm ve x cm olan dört
çubuk verilmiştir.

R noktası kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır.

Derya bu çubuklardan herhangi üçünü alıp uç uca birleştirdiğinde her defasında bir üçgen elde edebilmiştir.

|LR| = (2x + 1) cm, |KR| = (3x – 4) cm ve |MR| = (x + y) cm

Buna göre x in alabileceği değer aralığı aşağıdaki eşitsiz-

olduğuna göre y kaçtır?
A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

liklerden hangisinde verilmiştir?

E) 10

(Çubukların kalınlıkları ihmal edilecektir.)
A) 5 < x < 13

B) 3 < x < 13

D) 5 < x < 18

C) 5 < x < 15

E) 2 < x < 18

8.

Yukarıdaki grafikte taranarak gösterilen bölge aşağıdaki
eşitsizlik sistemlerinden hangisinin çözüm kümesidir?
6.

Şekildeki ABCD dörtgeninde
[DC] // [EF] // [AB] dir.
|DC| = 4 cm, |EF| = 7 cm ve
|AB| = 9 cm

A) 2x + 3y ≥ 6
–x + 3y < 3
B) 2x – 3y ≤ 6
–x + 3y ≤ 3
C) 2x + 3y ≤ 6
–x + 3y > 3

DE

olduğuna göre

A) 2
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B)

EA
3
2

D) 2x + 3y ≥ 6

oranı kaçtır?

C) 1

–x + 3y > 3
D)

3
4

E)

3
5

E) 3x + 3y ≥ 6
–3x + y < 6
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YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-24
1.

Yanda doğrusal bir yol üze-

3.

Naim, bir binanın tepesindeki yerden yüksekliği 15 m olan

rindeki iki lamba direği ve

makaraya bağlı ipin bir ucuna (A noktasındaki) yükü bağla-

bir kutunun konumları gös-

mış ve diğer ucunu binaya 8 metre uzaklığa (B noktasına)

terilmiştir. Yüksekliği 4 met-

şekildeki gibi sabitlemiştir.

re olan direk ile görünen
yüzünün boyutları 2 m ve
1 m olan kutunun arasındaki mesafe 4 m dir.
Lambaların ışığı ile oluşan kutunun gölgesi direklerin yer ile
temas ettiği noktalara kadardır.
Buna göre kısa direğin yüksekliği kaç metredir?
A) 1,5

B) 2

C) 2,5

D) 3

Naim, B noktasında bağlı olan ipi aşağıdaki gibi A ve B nok-

E) 3,5

talarıyla doğrusal olacak şekilde C noktasına taşıdığında yük
şekildeki gibi yerden 8 m yukarı çıkmaktadır.

2.

Şekil 1 de 125 cm yüksekliğindeki bir sandalye, yüksekliği

%
m (ACD) = α olduğuna göre tan𝛂 değeri kaçtır?

135 cm olan yere dik konumdaki duvara paralel olarak durmaktadır.

A)

3
4

B)

5
12

C)

7
24

D)

8

E)

15

9
17

Sandalye Şekil 2 deki gibi duvara yaslandığında sandalyenin
duvara temas ettiği nokta ile duvarın üst kısmı arasındaki mesafe 15 cm olmaktadır.

4.

k = 1, 2, 3, 4,… , n için
A(k) = (k + 1) . (–1)k
ifadesinin alabileceği en büyük değer en küçük değerden 77

Buna göre sandalyenin yere temas eden ayağının duvara
uzaklığı kaç santimetredir?
A) 20

B) 25

C) 30

fazladır.
Buna göre A(k) ifadesinin en büyük değeri kaçtır?

D) 35

E) 40

A) 36

B) 39
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C) 42

D) 73

E) 75
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MATEMATİK TEST-24
5.

Şekil 1 de Serkan’ın evinin arka bahçesinde ortaokul yılların-

TYT 2020

da basketbol oynadığı pota gösterilmiştir.

7.

Dik kenar uzunlukları 1 birim olan 5 özdeş ikizkenar dik üçgen, hipotenüsleri aynı doğru üzerinde olacak ve yan yana
gelen üçgenlerin birer köşesi çakışacak biçimde Şekil 1 deki
gibi diziliyor.

Sonra ABC üçgeni A noktası etrafında bir miktar döndürülüyor ve Şekil 2 deki gibi B, C ve D noktaları doğrusal oluyor.
Bu potayı tutan uzun demirin boyu 4 metre, pota demirine dayanak olarak kullanılan demirin boyu 1,2 metredir. Dayanak
demiri yere dik durumda olup dayanak demirinin potayı tutan
demirin yere sabitlendiği noktaya uzaklığı 1,6 metredir.
Buna göre son durumda C ve D noktaları arasındaki
uzaklık kaç birimdir?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 3√2

E) 4√2

Serkan liseye geçtikten sonra potanın yüksekliğini arttırmak
istiyor. Şekil 2 deki gibi dayanak demirinin boyunu ve doğrultusunu değiştirmeden pota demirinin yere sabitlendiği noktaya olan uzaklığını 0,9 metre yapıyor.
Buna göre potanın yerden yüksekliği ilk duruma göre
kaç metre artmıştır?
A) 0,6

B) 0,8

C) 1

D) 1,2

E) 1,5
8.

n kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü
(n – 2) $ 180c
n

6.

Şekilde A noktasında bulunan
sıcak hava balonu yer düzlemi ile 60°lik açı yaparak 20√3

olarak hesaplanır.

Üçgen biçimindeki bir kâğıt parçası şekildeki gibi kesikli çizgiler boyunca kesildikten sonra 3 tane üçgen parça çıkarılmış
ve bir düzgün altıgen elde edilmiştir.

metre yol aldıktan sonra 45°lik
açı yaparak 20√2 metre ve
daha sonra 30°lik açı yaparak
20 metre daha yol alarak C
noktasına geliyor.
Buna göre C noktasındaki balonun yerden yüksekliği kaç
metre olur?
A) 40

Çıkarılan üçgenlerin çevreleri toplamı 36 birim olduğuna
B) 45

C) 50

D) 55

E) 60

göre altıgenin çevresi kaç birimdir?
A) 18
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B) 24

C) 30

D) 36

E) 42

YKS KAMPI
MATEMATİK TEST-25
1.

Üst yüzü dikdörtgen şeklindeki bir masanın kenarlarından 25

3.

ABCD eşkenar dörtgeninde A,

cm sarkacak şekilde hazırlanan bir masa örtüsünün ortasına

K, B ve B, M, C noktaları doğru-

şekildeki gibi bir parça eklenecektir. Ek yapılacak parçanın

sal

köşe noktaları masanın kenarlarının orta noktalarıdır.

Buna göre eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
A) 120

B) 130

C) 140

D) 150

E) 160

|AB| = 2|BC| ve masa örtüsünün uzun kenar uzunluğu 150
cm olduğuna göre eklenen parçanın alanı kaç santimetrekaredir?
A) 1800

2.

B) 2400

C) 2500

D) 3200

E) 3600

Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt, [AB]
ve [DC] kenarları üzerindeki katlama noktaları sırasıyla K ve
L olmak üzere |AK| = 3 birim olacak şekilde katlanıyor.

4.

Tabanı dikdörtgen şeklinde olan bir mağazanın zemini kare
şeklindeki kırmızı, beyaz ve gri karolarla kaplanacaktır.
Küçük gri karoların bir kenar uzunluğu 18 cm, kırmızı ve beyaz karoların birer kenar uzunluğu 45 cm dir.

Katlama sonucunda kağıdın üst üste gelen kısımları koyu
renkli DKL eşkenar üçgensel bölgesini oluşturuyor.
Buna göre başlangıçtaki kağıdın ön yüzünün alanı kaç
birimkaredir?
A) 12√3

B) 18√3

D) 27√3		

C) 24√3
E) 36√3

Buna göre kırmızı renkli bölgelerin alanları toplamı kaç
santimetrekaredir?
A) 5 . 36 . 22
		

B) 7 . 36 . 22

D) 7 . 38 . 24
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C) 5 . 38 . 24
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MATEMATİK TEST-25
5.

Bir çiftliğin sahibi Cafer Bey, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için aşağıdaki şekilde verilen ikizkenar yamuk dik priz-

7.

Şekilde yanal yüzeyleri eşkenar
üçgen olan düzgün kare piramit

ma biçimindeki kaplardan yaptıracaktır.

verilmiştir.
|AB| = 10 cm
3|KB| = 2 |TK|
3|LC| = 2|TL|

olduğuna göre AKLD dörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
[AD] / /[BC] olmak üzere kabın boyutları

A) 48√2

|AB| = |DC| = 50 cm,

B) 24

C) 30

D) 32

E) 36

|AD| = 80 cm, |BC| = 20 cm ve
|AA´| = 120 cm dir.
Buna göre kabın hacmi kaç metreküptür?
A) 0,24

B) 2,4

C) 4,8

D) 9,6

E) 24

8.
6.

Aşağıdaki görselde verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki havuzun derinliği 2 metredir. Havuzun kenar uzunlukları

Şekil - I deki ayrıt uzunlukları 4 cm, 6 cm ve 8 cm olarak verilen dikdörtgenler prizmasının bir parçası kesilip Şekil - II deki
cisim elde edilmiştir.

arasında 3|AB| = 2|BC| bağıntısı vardır.

		

Havuzun yüzey alanı 114 m2 olduğuna göre uzun kenar
uzunluğu kaç metredir?
A) 6
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B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

Buna göre kesilen parçanın hacmi kaç santimetreküptür?
A) 20

B) 24
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C) 30

D) 32

E) 36
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YKS KAMPI
FİZİK TEST - 1
1.

Aşağıda fiziksel nicelik ve o niceliğin ölçü aleti verilmiştir.

4.

Eşit kütleli X, Y, Z cisimlerine F1 ve F2 büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanınca cisimler aX, aY, aZ büyüklüğün-

Buna göre

deki ivmelerle F¶1 yönünde hareket ediyorlar.

I. Kütle - Dinamometre
II. Zaman - Kronometre
III. Sıcaklık - Termometre
bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Sürtünme katsayısı tüm yüzeylerde aynı olduğuna göre
I. aZ > aX

II. aZ > aY

TYT 2019
2.

III. aX = aY

İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 g’lık altın bilyeler,

ilişkilerinden hangileri doğru olabilir?

başlangıçta her birinin içindeki sıvı miktarı aynı olan üç adet
özdeş dereceli silindirler içerisine şekildeki gibi bırakılıyor.

A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

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

5.

Bölmeleri eşit hacimli X, Y cisimleri bir sıvıda şekildeki gibi
dengededir.

3.

Aynı tahtadan yapılmış K, L, M silindirlerinin taban alanları
ve yükseklikleri şekilde gösterilmiştir.

Buna göre
Bu silindirlerin dayanıklılıkları sırasıyla DK, DL, DM oldu-

ğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) DK < DL = DM
B) DK < DL < DM
C) DK < DM < DL

D) DL < DK < DM
E) DM < DL < DK

I. X cisminin kütlesi Y cisminin kütlesine eşittir.
II. X cisminin özkütlesi Y cisminin özkütlesinden küçüktür.
III. X ve Y cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) II ve III
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C) I ve III
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FİZİK TEST-1
6.

Isıca yalıtılmış bir kaba su–buz karışımı konulunca, suyun
kütlesi zamanla grafikteki gibi değişiyor.

9.

Sürtünmesi ve ağırlığı ihmal edilmiş pistonlarla kapatılmış
şekildeki kaplardaki X, Y, Z gazları ve cıva şekildeki gibi dengededir. X, Y, Z gazlarının basınçları sırayla PX, PY ve PZ’dir.

Buna göre
I. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0 oC’tur.
II. Kaptaki maddelerin denge sıcaklığı 0 oC’tur.
III. t-2t zaman aralığında kaptaki buz kütlesi m’den büyüktür.

ki nedir?

A) Yalnız I

A) PX > PY > PZ

		

7.

Buna göre gazların basınçları PX, PY ve PZ arasındaki iliş-

yargılarından hangileri doğrudur? (Basınç 1 atmosferdir.)
B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

		

B) PY > PZ > PX

D) PZ = PY > PX		

C) PY > PX = PZ

E) PZ > PY > PX

Düzgün yavaşlayan bir aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.

10. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış üçgen prizmaya kırmızı renkli ışık ışını gönderildiğinde ışın Şekil I ’deki gibi bir yol
izliyor.

Bu aracın t = 5 saniye anındaki anlık hızı kaç m/s’dir?
A) 55

B) 45

C) 30

D) 20

E) 15

8.

Buna göre aynı sisteme yeşil renkli ışık ışını Şekil II’deki
Şekildeki devrede voltmetre 20 volt değerini gösterdiğine göre üretecin uçları arasındaki potansiyel farkı kaç

gibi olur?

volttur?

A) 1

A) 10

184

gibi gönderilirse ışığın izlediği yol verilenlerden hangisi

B) 20

C) 40

D) 60

B) 2

E) 80
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C) 3

D) 4

E) 5

YKS KAMPI
FİZİK TEST-2
1.

Sıcaklıkları farklı K, L ve M sıvılarının kütle - hacim grafikleri

2020 TYT

şekildeki gibidir.

3.

M kütleli, homojen ve suda çözünmeyen katı bir cisim şekildeki gibi dengededir. Suyun içerisine bir miktar tuz atılıp
tuzun çözünmesi bekleniyor.

Sıcaklığın sabit olduğu bilindiğine göre, tuz çözündüğünde cismin batan kısmının hacmi ile cisme etkiyen
kaldırma kuvveti ilk duruma göre nasıl değişir?
Cismin batan kısmının hacmi

Buna göre
I. K ve L aynı madde olabilir.
II. K ve M aynı madde olabilir.

Kaldırma kuvveti

A)		

Azalır		

Değişmez

B)		

Artar		

Azalır

C)		

Değişmez		

Değişmez

D)		

Azalır		

Artar

E)		

Değişmez		

Azalır

III. L ve M aynı madde olabilir.
yargılarından hangisi yada hangileri  doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

4.

Şekildeki X, Y silindiri ile Z kesik konisinin yatay düzleme uyguladıkları basınçlar eşittir.

2.

Bir kişi L noktasından 20 m/s sabit hızla M noktasına kadar
koşup 65 saniye dinlendikten sonra 20 m/s sabit hızla N’ye
gidip hız büyüklüğünü değiştirmeden K’ye gelmektedir.
Cisimlerin içleri dolu olduğuna göre, özkütleleri arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) dX = dY = dZ
B) dX < dY < dZ
C) dZ < dY < dX
Buna göre hareketlinin ortalama hızının büyüklüğü kaç
m/s’dir?
A) 3

B)

7
2

C) 4

D) 5

E)

9

D) dX < dY = dZ
E) dX = dY < dZ

2
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TYT 2020
5.

7.

Merih bir gitar telini ortasından çekip bıraktığında telin hareketini göremediğini ama telin Şekil 1’de gösterilen dalga

Şekildeki kapta taşma seviyesine kadar +4 ⁰C’de su vardır.

biçimli bir bölgeyi taradığını fark eder.

Buna göre
I. Suyun sıcaklığı +8 ⁰C’ye çıkarılırsa kaptan sıvı taşabilir.

II. Suyun sıcaklığı +2 ⁰C’ye indirilirse kaptan sıvı taşabilir.

III. Suyun sıcaklığı +2 ⁰C’ye indirilirse suyun özkütlesi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?
(Kabın genleşmesi önemsizdir.)
A) Yalnız I
		

B) Yalnız III

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Merih bundan sonra Şekil 1’deki tele, gitarın tam ortasındaki
perdeye temas edecek şekilde hafifçe bastırır ve bu defa telin
Şekil 2’deki gibi bir bölgeyi taradığını gözlemler.
Buna göre teldeki dalgayla ilgili;
I. Dalga boyu yarıya düşmüştür.
II. Frekans 2 katına çıkmıştır.
III. Dalga hızı 2 katına çıkmıştır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) I ve II		

C) Yalnız III

E) II ve III
8.

Elektrik yükü ile yüklü noktasal X ve Y cisimleri sürtünmesiz
düzleme yerleştirildiğinde elektrik alan çizgileri şekildeki gibi
oluyor.

6.

Enerji iletim hızını etkileyen faktörler günlük hayatta kullandığımız malzemelerin tasarımında da dikkate alınmaktadır.
Buna göre
I. Parklardaki bankların ahşaptan üretilmesi
II. Bina dış cephelerinin strafor (köpük) ile kaplanması
III. Soğuk bölgelerdeki binaların pencerelerinin küçük yapılması
örneklerinden hangilerinde yukarıdaki açıklamanın dikkate alındığı görülmektedir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III		

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

dX > dY olduğuna göre
I. X ve Y cisimleri pozitif yüklüdür.
II. X cisminin yükü Y cisminin yükünden fazladır.
III. Yüklere eşit uzaklıktaki O noktasına negatif yüklü noktasal
bir cisim konulursa noktasal cisim dengede kalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
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B) Yalnız III

D) I ve III
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C) I ve II

E) I, II ve III

YKS KAMPI
FİZİK TEST-3
1.

Eğik

düzlem

üzerinde

hareket

eden

m

kütlesinin

konum-zaman grafiği şekildeki gibidir.

TYT 2020
3.

Freni bozulmuş olan bir otomobil, yatay düz bir yolda hareket ederken kütlesi kendi kütlesinden çok küçük olan bir çöp
kovasına çarpmıştır. Bu sırada kaldırımda otobüs bekleyen
Ahmet, Burçin ve Cevdet olaya tanık olmuş ve otomobil ile
kovanın birbirlerine temas etmekte oldukları çok kısa süren
çarpışma süreciyle ilgili aşağıdaki yorumları yapmışlardır.
• Ahmet: Otomobilin kovaya uyguladığı kuvvet, kovanın
otomobile uyguladığından büyüktür.
• Burçin: Kovanın ivmesi, otomobilinkinden büyüktür.

Buna göre

• Cevdet: Kovanın hızı, otomobilinkinden daha büyük değişim göstermiştir.

I. m kütlesi hızlanarak hareket eder.
II. Eğik düzlem sürtünmelidir.

Buna göre; Ahmet, Burçin ve Cevdet’in yorumlarından

III. m kütlesine etkiyen net kuvvet sıfırdır.

hangileri doğrudur?

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) II ve III

A) Yalnız Ahmet

C) Yalnız III

		

E) I, II ve III

4.

B) Yalnız Burçin

D) Ahmet ve Burçin

C) Yalnız Cevdet

E) Burçin ve Cevdet

Özdeş X, Y elektroskoplarının yaprakları açıktır. Elektroskopların
topuzları birbirine dokundurulup ayrılınca, X’in yaprakları tamamen kapanarak dengede kalıyor.

2.

Özkütleleri dX ve dY olan cisimler, d1 ve d2 özkütleli sıvılar içe-

risinde şekildeki gibi dengede iken cisimleri bağlayan ipte bir

Buna göre

gerilme kuvveti oluşmaktadır.

I. Y’nin yaprakları biraz açılmıştır.
II. Elektroskopların ilk yükleri zıt işaretlidir.
III. X’in ilk yükü Y’nin yükünden azdır.
yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

Buna göre dX, dY, d1 ve d2 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) dY > dX > d1 = d2
B) dY > d1 > d2 > dX
C) dY = d2 > d1 = dX
D) dY > d2 > d1 > dX

5.

B) Yalnız II

D) I ve II		

C) Yalnız III

E) II ve III

Hacmi V, kütlesi m olan bir cismin özkütlesi d’dir. Bu cismin
içine bir oyuk açılıyor ve içi 4d özkütleli bir sıvı ile dolduruluyor.
Son durumda cismin kütlesi 3m olduğuna göre açılan
oyuğun hacmi kaç V’dir?
A)

1
4

B)

2
5

C)

1
3

D)

2
3

E)

1
5

E) dX = dY > d1 = d2
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FİZİK TEST-3
6.

Sanayide ve günlük yaşantımızda kullandığımız makineler, bazı

8.

“Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil

türdeki enerjileri dönüştürerek, başka türde enerji elde etmek üze-

Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınla-

re kurgulanmıştır. Bu dönüşüm sürecinde makine veya sistemin

nan son depremler listesindeki verilere göre merkez üssü

yapısı gereği bazı amaç dışı dönüşümler de gerçekleşir. Dünyada

Malatya’nın Pütürge ilçesi olan, yerin 2,4 km altında, saat

enerji dönüşümü yapan tüm araçlarda enerji kimlik belgeleri kulla-

18.08’de 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem

nılmaktadır. Bir elektrikli ev aleti üzerinde şekildeki etiket vardır.

çevre illerden de hissedildi. Büyüklüğü fazla olmayan bu deprem can ve mal kaybına sebep olmazken sadece paniğe neden oldu.”
Bir gazete küpüründen alınan yukarıdaki haber metninde
I. Merkez üssü
II. Depremin şiddeti
III. Depremin büyüklüğü

Bu etiket bu elektrikli ev aletinin;

kavramlarından hangisi ya da hangileri gazetede hatalı

I. Enerjiyi ne kadar verimli kullandığı

bir biçimde ifade edilmiştir?

II. Birim zamanda ne kadar enerji harcadığı

A) Yalnız I

III. Yıllık elektrik kullanım miktarı

		

bilgilerinden hangilerini verir?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız III

D) I ve III

B) Yalnız II

D) I ve II		

C) Yalnız III

E) II ve III

C) I ve II

E) II ve III

TYT 2019
9.

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.

7.

h yüksekliğinde sıvı bulunan kap tabanına bırakılan bir ışık
kaynağından çıkan ışınlar şekildeki gibi sıvı yüzeyinde alanı
A olan ışıklı bir bölge oluşturuyor.

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

Buna göre

I. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse azalır.

I. Sıvının kırılma indisini artırmak

II. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse değişmez.

II. Sıvının kırılma indisini azaltmak

III. Bölgenin alanı büyütülürse artar.

III. h yüksekliğini artırmak
işlemlerinden hangileri yapılırsa ışıklı bölgenin alanı A artar?
A) Yalnız I
		

188

B) Yalnız II

D) II ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
		

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

E) II ve III

YKS KAMPI
FİZİK TEST-4
1.

Uzunlukları 3L olan özdeş çubuklar ve genleşmeleri önemsiz,

3.

özdeş X, Y, Z, T silindirleri ile şekildeki sistem kuruluyor.

Karanlık bir odada mavi ışık altında bakılan bir cismin rengi
mavi görünüyor.

Çubukların sıcaklıkları eşit miktar artırıldığında X, Y, Z, T
silindirlerinin tur sayıları nX, nY, nZ ve nT  arasındaki ilişki

Buna göre  aynı karanlık odada cisme beyaz ışık altında

nasıldır?

bakılırsa

A) nT > nY = nZ > nX

I. Beyaz görünür.

B) nY > nX = nZ > nT

II. Mavi görünür.

C) nY = nT > nX = nZ

III. Magenta görünür.

D) nX > nY = nZ > nT

IV. Sarı görünür.

E) nX > nY > nZ = nT

yargılarından hangisi yada hangileri doğru olabilir?
A) I ve II
		

2.

B) I ve III
D) I, II ve III

C) II ve IV
E) II, III ve IV

L boyundaki özdeş P, R, S tellerinin bir ucuna sırasıyla m,
2m, 3m kütleleri asılırken diğer ucu sabit bir noktaya bağlanarak teller üzerinde atmalar oluşturuluyor. Oluşan atmaların
hız büyüklükleri sırasıyla vP, vR, vS ‘dir.

TYT 2019
4.

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

K ve L koşucuları parkurlarındaki bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaştıklarında K koşucusuna
ait
I. yer değiştirme,
Buna göre P, R, S tellerinde oluşturulan atmaların hız büyüklükleri vP , vR ve vS arasındaki ilişki nedir? (Sürtünmeler
ihmal ediliyor.)
A) vP = vR = vS
		

B) vP > vR = vS

D) vP = vR > vS 		

C) vS > vR > vP
E) vP > vR > vS

II. ortalama sürat,
III. ortalama hız
niceliklerinden hangileri L koşucusununkinden daha büyüktür?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) I ve II		

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) Yalnız III
E) II ve III
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FİZİK TEST-4
YGS 2017
5.

7.

Genleşmesi önemsiz bir cisim +4 ⁰C sıcaklıktaki suda şekildeki gibi dengededir. Ortam sıcaklığı değiştiğinde suyun yük-

Bir kalem, üzerine düşen beyaz ışıktan sadece kırmızı

sekliği artmaktadır.

renkli olanı soğurup diğerlerini yansıtıyorsa bu kalem
hangi renkte görünür?
A) Kırmızı

B) Yeşil

C) Mavi

D) Cyan

E) Magenta

Buna göre
I. Suyun yoğunluğu azalmıştır.
II. Cismin batan hacmi artmıştır.
III. Ortamın sıcaklığı azalmıştır.
yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız II
		

B) Yalnız III		

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

YGS 2017
6.

Elektrik yükü bakımından nötr iletken bir küre ile negatif yüklü
bir çubuk, başlangıçta birbirinden yeterince uzakta ve etkiyle
elektriklenmeye hazır hâlde, şekildeki gibi tutuluyor.

8.

Taşma seviyesine kadar özkütlesi 2 g/cm3 olan Y sıvısı ile
dolu kap eşit kollu terazinin sağ kefesindeki 3 g büyüklüğünde kütle ile dengelenmiştir.

Buna göre
I. Küre, yüklü çubuğa uzak bir noktadan topraklanır.
II. Yüklü çubuk, küreye yaklaştırılır.
III. Topraklama kesilir.

Kaba, özkütlesi 3 g/cm3 ve hacmi 12 cm3 olan X cismi

IV. Yüklü çubuk, küreden uzaklaştırılır.

bırakıldığında terazinin tekrar dengeye gelmesi için sol

işlemleri hangi sırayla yapılırsa kürenin etkiyle elektriklenmesi gerçekleşir?
A) I – III – II – IV
B) I – II – IV – III

		

kefeye kaç gram eklenmelidir?
(Sağ kefeden dışarı sıvı akışı olmuyor.)
A) 6

B) 12

C) II – I – III – IV
D) II – I – IV – III
E) II – IV – I – II
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C) 18

D) 24

E) 36

YKS KAMPI
FİZİK TEST-5
1.

Karanlık bir ortamdaki kırmızı ve yeşil noktasal ışık kaynakları,

3.

doğrusal engeller ve beyaz perde şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

X ve Y cisimleri iplerle tavana bağlı iken aralarına bir elektromıknatıs Şekil I’deki gibi yerleştiriliyor. Anahtar kapatıldığında sistem Şekil II’deki gibi dengeye geliyor.

Buna göre XY, YZ ve ZT aralıkları hangi renkte görünür?
(Kareler özdeştir.)
XY

Buna göre
YZ

ZT

I. X bir mıknatıstır.

A) Sarı

Kırmızı

Yeşil

II. Y bir mıknatıstır.

B) Yeşil

Sarı

Siyah

III. Elektromıknatısın K ucu mıknatısın S kutbu gibi davranır.

C) Yeşil

Sarı

Kırmızı

D) Kırmızı

Sarı

Siyah

E) Yeşil

Siyah

Kırmızı

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
		

4.

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III

E) II ve III

Noktasal ışık kaynağı ve önünde tutulan ortası üçgen şeklinde kesilmiş olan levha yardımıyla perdenin bir kısmı aydınlatılıyor.

2.

Yatay bir yolda hareket eden araca ait konum-zaman grafiği
şekildeki gibidir.

Bu olaydan yola çıkarak aşağıdaki hangi sonuca ulaşılamaz?
Grafiği yorumlayan bir öğrencinin I, II, III ve IV ile numa-

A) Işık doğrusal yolla yayılır.

ralandırılmış bölgelerde, aracın hareketiyle ilgili yaptığı

B) Bir cismin gölgesi ana hatlarıyla kendisine benzer.

çıkarımlardan hangisi yanlış olur?
A) Aracın II. bölgedeki sürati, IV. bölgedeki süratine eşittir.
B) Aracın toplam yer değiştirmesi, I. bölgedeki yer değiştirmesi kadardır.
C) Aracın t-8t zaman aralığındaki ortalama hızı sıfırdır.
D) Hareketin III. bölgesinde aracın sürati sıfırdır.
E) Araç hareketi boyunca sadece bir yöne doğru ilerlemiştir.

C) Aydınlık bölgenin alanı, perdenin levhaya olan uzaklığı ile
doğru orantılıdır.
D) Noktasal bir kaynaktan çıkan ışınlar hem tam hem de yarı
gölge oluşturur.
E) Işık kaynağının levhaya olan uzaklığı ile aydınlık bölgenin
alanı ters orantılıdır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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FİZİK TEST-5
5. Hidrolik fren sisteminde, S1 yüzeyine uygulanan F1 kuvveti sa-

7.

yesinde S2 yüzeyine bağlı fren balatası F2 kuvveti ile diski sıka-

Şekildeki gibi çeşitli direnç ve iç direnci ihmal edilen özdeş
üreteçlerle kurulan elektrik devrelerinde K, L ve M üreteçleri-

rak tekerleğin durmasını sağlar.

nin tükenme süreleri tK, tL ve tM’dir.

        Bu sistem ile ilgili olarak
I.

Sistem, sıvıların birim yüzeye uygulanan dik kuvveti aynen iletmesine bir örnektir.

II. F1 kuvvetinin arttırılması F1 / F2 oranını artırır.

III. S1 yüzeyinin küçültülmesi, F1 kuvvetinden daha büyük bir
kuvvetle aynı F2 kuvveti elde edilmesini sağlar.

Buna göre üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişki
nedir?

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

A) tK = tL > tM

C) Yalnız III

		

E) I, II ve III

8.

B) tM > tK = tL
D) tL > tK = tM

C) tM > tK > tL
E) tK = tM > tL

İçerisinde özdeş sıvılar bulunan kaplara aynı kesite sahip kapalı ve açık uçlu kılcal cam borular Şekil I ve Şekil II’deki gibi
yerleştirilmiştir. Ucu kapalı cam borunun içinde bir miktar gaz
vardır.

6.

Bazı canlılara ait ses üretme ve işitme frekans aralıkları verilmiştir.
Ses Üretme Aralığı
(Hz)

Ses İşitme Aralığı
(Hz)

760-1520

45-64000

10000-120000

2000-120000

85-1100

20-20000

Kedi
Yarasa
İnsan

Tabloya  göre
I. En kalın sesleri çıkarabilen canlı insandır.
II. En ince sesleri duyabilen canlı yarasadır.

  h1

       h2

    

h3

     h4

A) Azalır

Azalır

Değişmez

Artar

B) Değişmez

Azalır

Artar

Azalır

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

C) Azalır

Azalır

Azalır

Değişmez

A) Yalnız I

D) Artar

Azalır

Azalır

Azalır

E) Değişmez

Artar

Azalır

Değişmez

III. Bu canlılardan yarasa diğer ikisinin çıkardıkları sesleri duyamaz.
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Borular biraz daha sıvı içine daldırılırsa h1, h2, h3 ve h4

yükseklikleri öncekine göre nasıl değişir?

B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III
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YKS KAMPI
FİZİK TEST-6
1.

Direnç, özdeş üreteçler, anahtarlar, demir çubuk ve yalıtılmış

3.

kablolar ile şekildeki devre kurulmuştur.

Yalıtılmış bir ortamda ısıtılan saf katı bir cismin sıcaklık – aldığı ısı
grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre cismin kütlesi değiştirildiğinde grafikteki değerlerden hangisi değişmez?
A) T2

Buna göre

B) T3

C) Q1

D) Q2		

E) Q3

I. Demir çubuk, mıknatıs özelliği gösterir.
II. Y anahtarı kapatılırsa demir çubuğun elektromıknatıslık
özelliği artar.
III. Z anahtarı kapatılırsa demir çubuğun elektromıknatıslık
özelliği artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) I ve II

D) II ve III

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

TYT 2020
2.

Bir kişi hava ortamında düzlem aynaya bakarak kendi görüntüsünü görmüştür. Aynı kişi hiçbir şeyi değiştirmeden aynı
şekilde ayna ile birlikte havuzda suya batıp aynaya bakarak
kendi görüntüsünü görmüştür.
Buna göre kişi tamamen su içerisindeyken görünen yeni
görüntüyle ilgili

II. Aynaya olan uzaklığı, ilk durumdaki görüntünün aynaya
olan uzaklığından fazladır.
III. Havuzdaki su, tuzlu su olsaydı boyu yine aynı olurdu.
yargılarından hangileri doğrudur?

		

D) I ve II

4.

Ahsen, tamamen su dolu bir taşırma kabına suda çözünmeyen K ve L katı cisimlerini ayrı ayrı yavaşça bıraktığında; her
ikisinin eşit hacimde su taşırdığını gözlemliyor.
Ahsen’in bu gözlemine göre
I. K ve L cisimlerine suyun uyguladığı kaldırma kuvvetleri

I. İlk durumda oluşan görüntüye göre daha büyüktür.

A) Yalnız I

TYT 2018

B) Yalnız II

eşittir.
II. K ve L cisimlerinin hacimleri eşittir.
III. K ve L cisimlerinin özkütleleri eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I

C) Yalnız III

D) II ve III

B) Yalnız III		

C) I ve II

E) I, II ve III

E) II ve III

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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FİZİK TEST-6
5.

Özdeş lambalar ve iç dirençleri önemsenmeyen özdeş üre-

7.

teçlerden oluşan devre şekildeki gibi kurulmuştur.

ve 90 km/h’tir.

Buna göre

Araçlar yan yana geldiğinde K, L ve M bölgelerindeki

I. L lambası yanmaz.

hava basınçları arasındaki ilişki nasıl olur?

II. En parlak P lambası yanar.

A) PK = PL > PM

III. M ve N lambaları aynı parlaklıkla yanar.

		

yargılarından hangileri doğrudur?  
A) Yalnız I
		

6.

B) Yalnız III		

D) I ve III

Tünel içinde zıt yönlerde hareket eden iki aracın sürati 50 km/h

B) PM > PK = PL

D) PL > PK = PM

C) PK > PM > PL

E) PK = PM > PL

C) I ve II

E) I, II ve III

Odak uzaklıkları f olan ıraksak K ve yakınsak L mercekleri
önüne h boyundaki cisim asal eksen üzerine şekildeki gibi dik
olarak yerleştiriliyor.

8.

Bir dalga leğeninde oluşturulmaya başlanan periyodik dalgalar 8 s sonunda 16 cm uzaklıkta bulunan dalga leğeninin kenarına (dalga söndürücüye) ulaştığında şekli aşağıdaki gibi
oluyor.

Buna göre cismin önce K sonra L merceğinde oluşan
son görüntüsünün boyu ve L merceğinden uzaklığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Buna göre
I. Dalgaların hızı 2 cm/s’dir.

194

Boyu

L merceğinden uzaklığı

A)

h/2

2f

B)

h

3f/2

C)

h/2

3f

D)

h

3f

A) Yalnız I

E)

h

2f

		

II. Kaynağın frekansı 1/2 s-1 dir.
III. Dalgaların dalga boyu 4 cm’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?

D) II ve III

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

B) Yalnız II

C) Yalnız III
E) I, II ve III

YKS KAMPI
FİZİK TEST-7
YGS 2017
1.

4.

Işık şiddeti I olan ışık kaynağı, yarım çemberin K noktasından
M noktasına şekildeki çembersel yörüngeyi izleyerek getiril-

Isı ve sıcaklık ile ilgili

mektedir.

I. Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı artar.
II. 40 oC sıcaklıktaki bir maddenin sıcaklığı, 20 oC’ deki bir
maddenin sıcaklığının iki katıdır.
III. Soğuk bir günde, dışarıda bir süre beklemiş ve ısıl dengeye ulaşmış olan masanın, tahta ve demir kısımlarının
sıcaklıkları aynıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) I, II ve III
Işık kaynağının hareketi boyunca O noktası çevresindeki
aydınlanma şiddeti nasıl değişir?

YGS 2017
2.

A) Değişmez.

Özdirençleri aynı olan K ve N iletkenlerinin boyları ve kesit

B) Önce artar, sonra azalır.

alanları ile ilgili bilgiler, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

C) Sürekli artar.
İletkenin
Adı

Boyu

Kesit Alanı

K

L

4A

N

3L

A

D) Sürekli azalır.
E) Önce azalır, sonra artar.

Buna göre
I. K iletkeninin boyunu uzatmak,
II. K iletkeninin kesit alanını büyütmek,
III. N iletkeninin boyunu uzatmak,
IV. N iletkeninin kesit alanını büyütmek
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa K ve N iletkenlerinin dirençleri birbirine eşit olabilir?
A) Yalnız I
		

3.

B) Yalnız III

D) II veya III

5.

Bir dağcı dağın zirvesindeyken içi boş ağzı kapalı pet şişeyi
çantasına koyuyor. Dağdan indikten sonra çantasından çıkarttığı pet şişenin büzüştüğünü gözlemliyor.

C) I veya IV

E) II veya IV

Şekildeki qX ve qY yüklü X, Y küreleri yalıtkan sürtünmesiz
yatay düzlemde dengede iken ipteki gerilme kuvveti T büyüklüğündedir. Y küresine elektrikle yüklü iletken bir cisim dokundurulup çekildiğinde ipteki gerilme kuvveti T’nin arttığı görülüyor.
Buna göre şişenin içindeki havanın
I. kütlesi
Buna göre Y küresi için

II. özkütlesi

I. Dokundurulan cisme (–) yük vermiştir.

II. basıncı

II. Dokundurulan cisimden (+) yük almıştır.

niceliklerinden hangileri dağcı dağdan aşağıya inerken

III. Önce nötrlenip sonra tekrar yüklenmiştir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
		

D) I ve III

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III

artmıştır?
A) Yalnız I
		

B ) Yalnız II
D) I ve II

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) Yalnız III
E) II ve III
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FİZİK TEST-7
6.

Bir gözlemci, aynı maddeden yapılmış cam küre ve yarım kü-

8.

İçerisinde su bulunan Şekil I’deki dereceli silindirin içine

relerin içinde bulunan K, L, M cisimlerine hava ortamından

K ve L cisimleri sırayla Şekil II ve Şekil III’teki gibi bırakı-

şekil I, II ve III teki gibi bakıyor.

lıyor.  

Şekil I

Kaplardan su taşmadığına göre K ve L cisimlerinin özkütleleri oranı  
A)

Şekil II

9.

d

K

d

kaçtır?

L

5

B) 2

2

C)

5

D)

4

4

E)

5

2
5

Kendi içlerinde türdeş K, L, M cisimleri, homojen sıvı ile dolu
X, Y, Z kaplarında şekildeki gibi dengededir.

Şekil III
Buna göre gözlemci K, L, M cisimlerinin görüntüsünü bulunduğu noktalara göre nerede görür? (ncam > nhava)
K

7.

L

		

M

A) Yakında		

Yakında		

Uzakta

B) Uzakta		

Aynı yerde 		

Uzakta

C) Aynı yerde

Aynı yerde 		

Aynı yerde

D) Yakında 		

Uzakta

Yakında

E) Uzakta 		

Yakında 		

Uzakta

Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde oluşturulan
doğrusal dalgaların, leğenin K bölgesinde bulunan engelden
yansıdıktan sonraki ilk yayılma durumu gösterilmiştir.

Buna göre ipler kesilip cisimler tekrar dengeye geldiğinde kapların ağırlıkları nasıl değişir?
X 		

Y

Z

A) Azalır		

Değişmez		

Artar

B) Azalır		

Azalır		

Artar

C) Değişmez

Değişmez		

Değişmez

D) Artar		

Artar		

Azalır

E) Artar		

Değişmez		

Değişmez

10. Bir öğrenci metalden yapılmış ataşı su üzerine dikkatlice bıraktığında yüzeyde kaldığını, suyu ısıttığında ise ataşın battığını gözlemliyor.
Buna göre bu deneyle ilgili
I. Sıvılarda yüzey gerilimi vardır.
II. Sıvılardaki yüzey gerilimi sıvının saflığıyla ilgilidir.
III. Sıvının yüzey gerilimi sıcaklıkla ilgilidir.
Buna göre K bölgesinde I, II ve III engellerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
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B) Yalnız II

D) II ve III		

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

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
		

D) I ve III

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

B) Yalnız III
		

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

YKS KAMPI
FİZİK TEST-8
LYS 2015
1.

3.

Baca santralleri olarak adlandırılan şekildeki sistemde; gü-

Özdeş X, Y ve Z lambalarıyla ve iç dirençleri önemsiz üreteçlerle şekildeki devreler kuruluyor.

neş panelleri yardımıyla ısıtılan havanın, birkaç yüz metre
uzunluktaki baca içerisinden geçerken türbinleri döndürmesi
sonucu elektrik enerjisi elde edilir.

Temiz enerji kaynaklarından biri olarak da bilinen baca
santrallerinin çalışması
Buna göre

I. Gazlar basınç farkından dolayı hareket eder.
II. Gazların akış hızı basınç farkıyla doğru orantılıdır.

I. X lambası ışık vermez.

III. Isınan hava yükselir.

II. Y lambası en parlak yanar.

prensiplerinden hangileriyle ilgilidir?

III. Z lambası en uzun süre yanar.

A) Yalnız I
		

B) Yalnız II		

D) II ve III 		

yargılarından hangileri doğrudur?

C) I ve III

A) Yalnız I

E) I, II ve III

		

2.

B) Yalnız II		
D) I ve III		

C) I ve II

E) II ve III

Tabloda fizik bilimine ait elektrik akımı konusunun biyoloji ve
kimyada kullanımı ile ilgili örnekler verilmiştir.

4.

Asal eksenleri çakışık merceklerin odak uzaklıkları eşit ve
f kadardır.

Buna göre biyoloji ve kimyada verilen örneklerden hangisi Işığın Kırılma Kanunları ile açıklanabilir?
X

Y

A)

Atmosferin canlılarla
etkileşimi

Tepkime hızının ölçümü

B)

Göz kusurlarında uygun
gözlük kullanımı

X-ışını ile molekül yapılarının belirlenmesi

C)

Fotosentez olayı

Elementlerin dizilimi

D)

Bitkilerde kökten yapraklara suyun taşınması

Maddelerin dayanıklılığı

E)

Hücre bölünmesinin
gerçekleşmesi

Atom çekirdeğinin yapısı

Buna göre P noktasındaki noktasal ışık kaynağından
asal eksene paralel olarak gönderilen ışın merceklerde
kırıldıktan sonra hangi noktadan geçer?
A) I		

B) II

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) III

D) IV

E) V
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FİZİK TEST-8
5.

Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan araca ait

7.

konum-zaman tablosu verilmiştir.

X, Y ve Z plazma tüplerinde okla gösterilen yönde hareket
eden ve plazmanın seçili kesitlerinden eşit sürede geçen yük-

Zaman (s)

0

1

2

3

4

Konum (m)

0

6

12

18

24

lü parçacıklar görülmektedir.

Araç için çizilen konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman
grafikleri verilmiştir.

Buna göre X, Y ve Z plazma tüplerinde oluşan akım şiddetleri iX, iY, iZ arasındaki ilişki nedir?
A) iX > iY > iZ
		

8.

B) iX = iY > iZ		

D) iX = iY = iZ		

C) iX > iZ > iY
E) iY > iZ > iX

K ve L sıvılarına ait kütle-hacim grafiği şekildeki gibidir. Bir
şişe K sıvısı ile dolu iken kütlesi 485 g, L sıvısı ile dolu iken
260 g geliyor.

Buna göre, araç için çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

6.

D) I ve II

B) Yalnız II
		

C) Yalnız III
E) I, II ve III

Birbiri ile temas hâlindeki iletken I ve II numaralı kürelere

Buna göre boş şişenin kütlesi kaç g’dır?

Şekil I’deki gibi pozitif yüklü çubuk yaklaştırılıyor. Çubuk

A) 150

uzaklaştırılmadan, küreler yalıtkan saplarından tutularak

B) 160

C) 185

D) 190

E) 225

birbirinden ayrılıyor. I numaralı küre nötr K elektroskopuna
yaklaştırılırken II numaralı küre nötr L elektroskopuna dokunduruluyor.
9.

X, Y, Z özdeş mıknatısları arasında oluşan manyetik alan
kuvvet çizgileri şekildeki gibidir.

Son durumda

Buna göre L, P ve R bölgeleri hangi kutuplardır?

I. K elektroskobunun yaprakları negatif yüklüdür.
II. L elektroskobunun yaprakları pozitif yüklüdür.
III. K elektroskobunun topuzu pozitif yüklüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
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A) Yalnız I

B) Yalnız II

		

		

D) II ve III

C) Yalnız III

L

P

R

A)

N

N

N

B)

N

S

N

C)

S

S

S

D)

N

N

S

E)

S

S

N

E) I, II ve III
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1.

Kapalı kap içinde sıvı, gaz, şişirilip asılmış esnek balon ve

TYT 2017

asılı demir bilyeyle kurulan sistem dengede iken demir bilye-

3.

nin bulunduğu ip kopuyor.

Bir mum, esnek bir düz aynanın önüne Şekil I’deki gibi konulduğunda mumun düz ve sanal bir görüntüsü oluşuyor. Daha
sonra, mumun ve aynanın konumları değiştirilmeden ayna
Şekil II’deki gibi bükülerek tümsek ayna hâline getiriliyor.

Buna göre sistem tekrar dengeye geldikten sonra K, L ve M
noktalarındaki basınçların değişimi için ne söylenebilir?
K

L

M

A)

Artar		

Artar

Değişmez

B)

Azalır		

Artar

Azalır

C)

Değişmez

Artar

Artar

D)

Artar		

Azalır

Değişmez

E)

Değişmez

Azalır

Artar

Buna göre Şekil II’de oluşan görüntünün büyüklüğü ve
yönünün (muma göre düz veya ters) Şekil I’deki görüntüye göre değişimi, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
Görüntünün Büyüklüğü

4.

Görüntünün Yönü

A) Azalmıştır.		

Değişmemiştir.

B) Azalmıştır.		

Değişmiştir.

C) Değişmemiştir.		

Değişmemiştir.

D) Artmıştır.		

Değişmemiştir.

E) Artmıştır.			

Değişmiştir.

X cismi, M sıvısında askıda kalırken Y cismi N sıvısında batmaktadır. Birbirine karışabilen M ve N sıvılarından belirli hacimlerde alınarak S karışımı oluşturuluyor. Daha sonra X ve
Y cisimleri S karışımına bırakıldığında X batarken Y yüzüyor.

2.

Bir araç K noktasından harekete başlayıp şekildeki yolu izleyerek hiç durmadan L noktasına varıyor.

Buna göre
I. X ve Y cisimlerinin hacimleri eşittir.
II. X ve Y cisimlerinin özkütleleri farklıdır.
III. Y cismi, M sıvısında yüzer.
Aracın bu yol boyunca ortalama sürati 110 km/h olduğuna

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

göre, ortalama hızı kaç km/h’dir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) Yalnız I

A) 50

		

B) 55

C) 65

D) 110

E) 220

B) Yalnız II
D) I ve II

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) Yalnız III
E) II ve III
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5.

Özdeş K ve L şişelerine farklı miktarlarda su doldurulmuştur.

7.

Şekil I’ de şişelerin hemen üstündeki hava aynı şiddette üfle-

İçinde sıvı bulunan kabın tabanında bir hava kabarcığı vardır.
Hava kabarcığına etki eden kaldırma kuvveti (Fk), kap tabanı-

nirken Şekil II’ de ise şişelere aynı şiddette vurulmaktadır. K

na etki eden basınç (P) ve hava kabarcığının özkütlesi (d) dir.

şişesinden çıkan sesin yüksekliği fK, L şişesinden çıkan sesin
yüksekliği fL dir.

Buna göre her iki durum için şişelerden çıkan seslerin

Hava kabarcığı sıvı yüzeyine doğru hareket ederken ka-

yükseklikleri fK ve  fL arasındaki ilişki nasıldır?

barcığa etki eden  kaldırma kuvveti (Fk), kap tabanına etki
eden  basınç (P) ve hava kabarcığının özkütlesi (d) nasıl

6.

Şekil I

Şekil II

A)

fK > fL		

fK > fL

B)

fL > fK		

f L > fK

C)

fK > fL		

f L > fK

D)

fL > fK		

E)

fK = fL		

değişir?
Fk

P

A)

Azalır

Azalır

Değişmez

B)

Değişmez

Azalır

Artar

fK > fL

C)

Artar

Artar

Azalır

fK = fL

D)

Artar

Değişmez

Azalır

E)

Değişmez

Artar

Azalır

Şekil I, II, III’ teki m, 2m ve 4m kütleli cisimlere yola paralel
F büyüklüğündeki kuvvetler

x yolu boyunca uygulanıyor.

8.

d

Birbirine temas eden yüzeyler arasında harekete ya da zorlamaya karşı oluşan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Aynı yatay düzlemde başlangıçta durmakta olan P, R ve S cisimlerine kuvvet uygulanıyor ve dinamometreden tablodaki değerler
okunuyor.
Cisim Uygulanan kuvvet

Durum

P

8N

hareketsiz

R

6N

sabit hızlı

S

6N

hızlanan

Bu durumda cisimlere etki eden sürtünme kuvvetleri ile
ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) P cismine statik sürtünme kuvveti etki eder.
Buna göre bu kuvvetlerin ∆x yollarında yaptığı işler       
W1, W2, W3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) W1 = W2 = W3 		

B) R cismine etki eden sürtünme kuvveti, S’ye etki eden sürtünme kuvvetinden daha büyüktür.
C) P cismine etki eden sürtünme kuvvetinin değeri en büyüktür.

B) W2 > W1 > W3 			

D) R cismine etki eden sürtünme kuvveti en küçüktür.

C) W3 > W2 > W1

E) S cismine kinetik sürtünme kuvveti etki eder.

D) W1 > W2 = W3 		
E) W3 > W1 > W2
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1.

Dalgıçlar denize daldıklarında üzerlerine etki eden basınç

4.

Su derinliğinin sabit olduğu bir dalga leğeninde parabolik

arttığı için dış basınç vücutlarındaki iç basınçtan fazla olur.

engele doğru gönderilen periyodik ve doğrusal su dalgaları

Bu basıncı dengelemek için kalbin atış hızı ve damarlardaki

engelden şekildeki gibi yansıyor.

kan basıncı artar. Bu olumsuzlukların giderilmesi için dalgıçlar özel kıyafetler giyer ve dalışlarını kontrollü bir şekilde gerçekleştirirler.
Dalgıcın su altında maruz kaldığı toplam basıncı ölçmek
için
I. Altimetre
Buna göre

II. Barometre
III. Batimetre

I. O noktası engelin odak noktasıdır.

IV. Manometre

II. Yansıyan dalgaların frekansı gelen dalgaların frekansından azdır.

araçlarından hangileri kullanılabilir?
A) II ve IV
		

B) II ve III

D) I, II ve IV

III. Gelen ve yansıyan dalgaların hız büyüklükleri aynıdır.
C) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?

E) I, II, III ve IV

A) Yalnız I
		

2.

B) Yalnız III

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Şekildeki X, Y taşırma kaplarında türdeş d özkütleli sıvılar
varken Z kabı boştur. 2d özkütleli K cismi X kabına yavaşça
bırakıldığında Z kabında V hacminde m kütleli sıvı toplanıyor.

5.

Özdeş lambalar, özdeş pil ve iletken kablolar yardımıyla aşağıdaki elektrik devreleri kuruluyor. Her sistemden seçilen bir
lamba mat bir silindir içine alınıyor ve parlaklıkları izleniyor.

Buna göre K cisminin kütlesi kaç m’dir?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 6		

E) 8

Devre II

Devre I

YGS 2017
3.

Şehirler arası bir yolda hareket hâlinde olan iki farklı otomobilin ön panellerindeki göstergeler, 90 km/h değerini göstermektedir.
Bu göstergelerin ikisi de doğru çalıştığına göre,

Devre III

Devre IV

I. İki otomobilin de sürati aynıdır.
II. İki otomobil de aynı yönde gitmektedir.

Gözlem sonucu yapılan çıkarımlardan hangisi yanlış olur?

III. İki otomobilin de hızı aynıdır.

A) Lambaları paralel bağlamak eşdeğer direnci küçültür.
B) II. devredeki lamba en uzun süre yanar.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) I ve III

		

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

C) Lamba, en parlak II. devrede yanar.
D) Pilleri seri ve düz bağlamak gerilimi arttırır.
E) I. ve III. devredeki lambalar aynı parlaklıkta yanar.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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6.

8.

Tabloda bazı büyüklüklere ait birimler verilmiştir.

Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek olduğu bir
yaz günü, Akdeniz sahilinde deniz kenarında oynamakta olan
bir çocuk, denizden bir kova su alıyor.
Deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre, deniz
suyu ve kovadaki su ile ilgili

kg

s-1

K

N

m/s

s

Türetilmiş büyüklüklere ait birimlerin olduğu kutucuklar
mavi renge boyandığında oluşan şekil aşağıdakilerden

I. Bir kova su aldığı anda kovadaki suyun öz ısısı denizdeki

hangisidir?

suyun öz ısısına eşittir.
II. Kovadaki suyun ısı sığası denizdeki suyun ısı sığasına
eşittir.
III. Kısa bir süre sonra kovadaki suyun sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığına göre daha fazla artacaktır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III

E) II ve III
YGS 2015
9.

Uzun bir süre aynı ortamda bırakılan bir metal ve odun parçasına, çok soğuk kış günlerinde elle dokunulduğunda metal
daha soğuk hissedilirken çok sıcak yaz günlerinde dokunulduğunda ise bu kez metal daha sıcak hissedilir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metalin ısısı, kış günlerinde oduna göre daha düşüktür.
B) Metalin ısısı, yaz günlerinde oduna göre daha yüksektir.
C) Metalin sıcaklığı, kış günlerinde oduna göre daha düşüktür.
D) Metalin sıcaklığı, yaz günlerinde oduna göre daha yüksektir.

7.

Bir gözlemci, zemine dik olarak yerleştirilmiş düzlem aynaya
K, L ve M noktalarından ayrı ayrı bakmaktadır.

E) Metalin ısı iletkenliği, her zaman oduna göre daha yüksektir.

10. Bir dalga leğeninde K kaynağı tarafından oluşturulan doğrusal dalgaların leğenin X kenarından Y kenarına doğru yayılmasının üstten görünümü şekildeki gibidir.

Buna göre
I. Leğenin X kenarından Y kenarına doğru su derinliği azalmaktadır.
II. Dalgaların hızı Y kenarına doğru azalmaktadır.
Buna göre I, II, III ve IV numaralı ayna görüntülerinden hangileri gözlemcinin aynada görebileceği görüntülerdir?
A) I ve II
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B) III ve IV
D) I, II ve IV

		

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

III. Kaynağın periyodu artmaktadır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) II ve III

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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1.

Yarı yüksekliğine kadar su ile dolu kabın içerisinde, alt yarısı

3.

Gerilimi V olan üretece X lambası I. durumdaki gibi bağlanı-

suyun içinde bulunan yakınsak merceğe, asal eksene paralel

yor. Daha sonra, II. durumda X lambasına özdeş bir lamba seri

olacak biçimde gönderilen yeşil renkli K ve L ışınları şekildeki

bağlanıyor. III. durumda bu lambalara özdeş bir lamba paralel

gibi kırılıyor.

bağlanıyor. IV. durumda ise X lambasının yanındaki lamba çıkarılıyor.

Buna göre kırılan ışınların asal ekseni aynı noktada kesebilmesi için
I.
II.
III.
IV.

X lambasının parlaklığı nasıl değişir?
I. Durumdan
II. duruma

II. Durumdan
III. duruma

III. Durumdan
VI. duruma

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

A)

Azalır

Azalır

Artar

A) I ve II

B)

Değişmez

Artar

Azalır

C)

Azalır

Değişmez

Artar

D)

Artar

Azalır

Değişmez

E)

Azalır

Değişmez

Azalır

		

2.

Buna göre I, II, III ve IV durumları arasındaki geçişlerde

K ışınını kırmızı renkli seçmek
L ışınının asal eksene olan d uzaklığını artırmak
Kabı tamamen su ile doldurmak
Suda tuz çözmek

B) I ve III
D) I, II ve IV

C) III ve IV
E) II, III ve IV

Şekil I’deki nötr elektroskobun topuzuna Şekil II’deki gibi  
pozitif yüklü K cismi yaklaştırılınca elektroskop elektrikleniyor. Daha sonra X anahtarı kapatılarak toprak bağlantısı
kuruluyor.

4.

Şekil I’deki 2m ve Şekil II’deki m kütleli K, L cisimleri yola paralel uygulanan F ve 2F büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde
sırasıyla sabit v, 2v büyüklüğündeki hızlarla hareket ediyor.

Buna göre
I. Yapraklar tamamen kapanır.
II. Toprağa negatif yük geçer.
III. X anahtarı açılıp K cismi uzaklaştırılırsa yapraklar negatif
yüklenir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
		

D) II ve III

B) Yalnız III

C) I ve III

Cisimler aynı süre yol aldığında sürtünme kuvvetinin
yaptığı işlerin oranı  
A)

1
4

B)

1
2

W

X

W

kaçtır?

Y

C) 1

D) 2

E) 4

E) I, II ve III
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5.

Güneş ışığı altında Şekil I’deki gibi görünen, yüzeyleri farklı

7.

İçinde sıvı bulunan kapta K cismi sıvı içinde, esnek balon

renklerdeki küp karanlık ortamda Şekil II’deki gibi kırmızı, ye-

ise esnemeyen iple kabın tabanına bağlanarak dengededir.

şil ve mavi renkteki ışıklarla aydınlatılıyor.

Kabın üst kısmı bir kapak ile kapatılarak X ucundan hava
üfleniyor.

Şekil I

Şekil II

Buna göre küpün bu ışıklar altındaki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
İpteki gerilme kuvveti sıfırdan farklı olduğuna göre hava
A)

		

üflendiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

B)

A) K cismine etki eden kaldırma kuvveti değişmez.
B) Balonun içindeki gaz basıncı azalır.
C) A noktasındaki sıvı basıncı değişmez.
D) T ip gerilmesi artar.
E) Kap sisteminin toplam kütlesi değişmez.
C)

D)

E)

8.

Şekildeki türdeş metal silindirin yatay zemine uyguladığı basınç P, yere göre potansiyel enerjisi E ve zeminin tepki kuvveti N¶ dir.

6.

ğerleri nasıl değişir?
P

E

A)

Artar

Azalır

Değişmez

B)

Değişmez

Artar

Azalır

olaylarından hangileri yüzey gerilimi ile ilgilidir?

C)

Azalır

Değişmez

Artar

A) Yalnız I

D)

Artar

Azalır

Azalır

E)

Azalır

Değişmez

Azalır
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Buna göre ortamın sıcaklığı azaltıldığında P, E ve N de-

Aşağıda verilen

D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III
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1.

4.
Bilgi Kutusu
I

Düdüklü

D

tencerede

ısıtılan

Y

suyun ü

yüzeyine etki eden basınç, açık hava
basıncından daha yüksek olduğu için
kaynama sıcaklığı 120 °C civarındadır.
II

Bağıl nemin yüksek olduğu bir ortamda 35 °C olan gerçek sıcaklık 30 °C

Yukarıdaki Periyodik Sistem’ de verilen ok yönlerindeki

ü

olarak hissedilebilir.

özellikler hakkında aşağıdaki genellemelerden hangisi
yanlıştır?

III

A) Ametalik özellik 1 yönünde artar.

Özdeş kaplarda bulunan eşit hacimli saf sulardan biri Ankara’da diğeri

ü

Antalya’da aynı sıcaklıkta eşit süre

B) Isı ve elektrik iletkenliği 2 yönünde artar.

bekletilirse Antalya’daki suyun hac-

C) Atom yarıçapı 3 yönünde artar.

mindeki azalma daha fazla olur.

D) İyonlaşma enerjisi 4 yönünde artar.

Yukarıdaki bilgi kutularında verilen ifadeler doğru ve yanlış

E) Yörünge sayısı 1 yönünde azalır.

olarak işaretlenmiştir.
Buna göre kutulardan hangilerindeki ifadelerin işaretlenmesi doğru yapılmıştır?
A) Yalnız I
		

2.

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Aşağıda verilen element sembolü - element adı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Sembol

3.

B) Yalnız II

5.

Ad

Kapalı bir kaptaki gazın basıncı,

A) Cr

Krom

I. Sıcaklık
II. Gazın cinsi

B) Mn

Mangan

III. Mol sayısı

C) Cu

Bakır

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

D) Sn

Kalay

A) Yalnız I

E)

Potasyum

		

P

D) I ve III

C)Yalnız III

E) I, II ve III

kileşim türünü içermez?

I. 1 tane N2 molekülü
II. 6,02.1022 tane N2 molekülü
III. 1 mol N atomu

(1H, 6C, 8O, 16S, 17Cl,

Yukarıda verilenlerin kütlelerine göre büyükten küçüğe doğ-

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi karşısında verilen etAr, 19K,)

18

6.

B) Yalnız II

ru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(N: 14)

A) HCI - HCI

Hidrojen bağı

B) Ar - Ar

London etkileşimi

A) I > II > III

C) C2H5OH - H2O

Hidrojen bağı

B) I > III > II

D) KCl - H2O

İyon dipol etkileşimi

C) III > II > I

E) H2S - H2S

Dipol dipol etkileşimi

D) III > I > II
E) II > III > I
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7.

Aşağıdaki karışımlardan hangisinin sınıflandırılması

TYT 2019

yanlıştır?

9.

Karışım

Azot molekülleriyle (N2) ilgili,

I. Azot atomları arasındaki etkileşim, güçlü etkileşim olarak
sınıflandırılır.

Sınıfı

II. Azot atomları arasındaki etkileşim, elektron alışverişi
sonucu oluşmuştur.

A) Mazot – su

Emülsiyon

B) Çamaşır sodası – su

Çözelti

C) Kan

Süspansiyon

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

D) Sirke

Süspansiyon

ifadelerinden hangileri doğrudur? (7N)

E) Kolonya

Çözelti

A) Yalnız II
		

B) Yalnız III

D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

TYT 2018
10.

4

Be,

C,

6

9

F elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi doğrudur?
A) C elementi metal olarak sınıflandırılır.
B) Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan element F’dir.
C) Atom yarıçapı en büyük olan element Be’dir.
D) Be’nin elektron alma eğilimi, C’ninkinden daha fazladır.
E) C’nin elektronegatifliği, F’nin elektronegatifliğinden daha
büyüktür.

8.

TYT 2020
11. 1 mol H2SO4 içeren sulu çözelti ile 2 mol KOH içeren sulu
çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyor.

Bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
30 oC’ta 1 L suda en çok 5 mol X çözünebildiğine göre yukarıda verilen çözeltilerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan
hangileri doğrudur?

B) Tepkime sonucunda H2 gazı açığa çıkar.
C) Tepkime sonucunda 1 mol H2O oluşur.

I. Çözeltilerden en seyreltik olanı I’ dir.

D) 1 mol KOH tepkimeye girmeden kalır.

II. Çözeltilerden en derişik olanı III’ tür.

E) Tepkime sonucunda 2 mol K2SO4 tuzu oluşur.

III. Çözeltilere eklenen maddelerin tamamı çözünür.
A) Yalnız l
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A) Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır.

B) I ve II		

D) II ve III

C) I ve III

E) l, ll ve lll

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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TYT 2020

4.

1.

Aşağıdaki maddelerden hangisi kristal katı türü değildir?
A) Bakır		

Bir kimyasal madde şişesi üzerinde

		

sadece aşağıdaki sağlık ve güvenlik

B) Cam		

D) Grafit		

C) Sofra tuzu

E) Buz

amaçlı temel uyarı işaretleri bulunmaktadır.
Bu kimyasal maddeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yakıcı ve toksiktir.
B) Yakıcı ve çevreye zararlıdır.
C) Yanıcı ve çevreye zararlıdır.
D) Patlayıcı ve toksiktir.
E) Yanıcı ve radyoaktiftir.
5.

I. N2

II. SO2

III. NO2
Yukarıda verilen gazlardan hangileri çevre kirliliğine sebep
olur?
2.

A) Yalnız l

X+ ve Y2- iyonlarının elektron sayıları aynıdır.

		

X+ iyonu 3 katmanlı ve soy gaz elektron düzeninde oldu-

B) Yalnız ll

D) ll ve lll

C) l ve lll

E) l, ll ve lll

ğuna göre, X ve Y’nin periyodik cetveldeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
X

Y

A) 4. periyot 1 A grubu

3. periyot 6 A grubu

B) 3. periyot 1 A grubu

3. periyot 6 A grubu

C) 4. periyot 2 A grubu

4. periyot 5 A grubu

D) 4. periyot 1 A grubu

4. periyot 4 A grubu

E) 3. periyot 2 A grubu

3. periyot 6 A grubu

6.
3.

İki farklı bileşiğe ait kütlece

I. Br2

birleşme

oranlarına

ait

grafik yanda verilmiştir.

II. C2H5OH

III. KF

Yukarıda verilen maddelerin aynı koşullardaki kaynama

noktaları

aşağıdakilerden

hangisinde

karşılaştırılmıştır? (1H, 6C, 8O, 9F, 35Br, 19K )
A) I> II> III
		

B) III> II> I

D)II> III> I

C)II> I> III

doğru

II. bileşiğin formülü XY4 olduğuna göre, I. bileşiğin
formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) XY

B) X2Y

C) XY2

D) X3Y

E) XY3

E) I> III> II

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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7.

Bir oksijen

atomunun kütlesinin Avogadro sayısıyla

çarpılması sonucunda;

10. Mg ve N elementleri ve bu elementlerin birbirleriyle
oluşturduğu bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-

I. 1 mol oksijen atomunun kütlesine,

lıştır? (12Mg, 7N)

II. 1 mol oksijen molekülünün kütlesine,

A) Serbest halde Mg atomik, N elementi ise moleküler yapı-

III. 1 atom- gram oksijen atomunun kütlesine ulaşılır.

dadır.
B) Bileşik oluşturduklarında aynı soy gazın elektron düze-

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) II ve III

nine sahip olurlar.

C) I ve III

C) N element atomu 3 elektron alarak, Mg element atomu 2

E) I, II ve III

elektron vererek bileşik oluştururlar.
D) Oluşan bileşiğin adı, magnezyum nitrat’tır.
E) Oluşan bileşiğin formül birimi 5 atomludur.

8.

Yanda periyodik sistemin 2.
periyodunun bir kesitinde bulunan elementlerin iyonlaşma enerjisi- atom numarası değişim
grafiği verilmiştir.

Buna göre;
I. Y ve Q küresel simetri özelliği gösterir.
II. Y toprak alkali metal ise Q soy gazdır.
III. T, 4A grubunda bulunur.
bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) Yalnız III
11.

E) I, II ve III

Molekül

Moleküller arası etkin etkileşim türü

HBr

I

II

Hidrojen bağı

BeH2

III

Yukarıda verilen tabloda I, II ve III şeklinde numaralandırılmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
9.

element atomları ile ilgili,

20 21
22
X, Y, ve Z
10
10
11

I

II

III

I. X ve Y element atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır.

A) Dipol-dipol

HCl

Dipol-dipol

II. Y ve Z element atomları birbirinin izotonudur.

B) Dipol-dipol

SO2

Hidrojen bağı

C) London kuvveti

NH3

Dipol-dipol

D) Dipol-dipol

HF

London kuvveti

E) Hidrojen Bağı

H 2O

London kuvveti

III. Y nin nötron sayısı çekirdek yükünden bir fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
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(1H, 4Be, 7N, 8O, 6C, 9F, 16S, 35Br)

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III
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1.

Aşağıdaki tabloda üç farklı sıvının 25 oC’ deki viskozite

4.

değerleri verilmiştir.
Sıvı

AgNO3(suda)+ KCl(suda) → AgCl(k) + KNO3(suda)
Viskozite (Pa.s)

Zeytinyağı		

8,1.10

Gliserin		

1,49

Etanol		

1,2.10-3

2. Tepkime :
NH3(suda) + HCl(suda) → NH4Cl(suda)

-2

Yukarıdaki tepkimelerle ilgili olarak;
I. Birinci tepkime çözünme çökelme, ikinci tepkime nötralleşme
tepkimesidir.

Buna göre,

II. Birinci tepkime yer değiştirme, ikinci tepkime sentez tepkimesidir.

I. Akmaya karşı en fazla direnç gösteren gliserin’dir.
II. Moleküller arası çekim kuvveti en zayıf olan etanol’dür.

III. Her iki tepkimede de tuz oluşmuştur.

III. Zeytinyağının 10 °C deki viskozite değeri 25 °C deki viskozite
değerinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

1. Tepkime :

B) Yalnız II

D) II ve III

A)Yalnız I
		

C) I ve II

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

E) I, II ve III

YGS 2016
Saf bir katının 15 °C’de sıvı hâle geçtiği ve 55 °C’de kayna2.
maya başladığı bilinmektedir. Sıcaklığı 10 °C olan bu maddenin belirli bir miktarının ısıtılmaya başlandıktan sonra 3.
dakikada erimeye başladığı ve 18. dakikada kaynamaya başladığı gözlenmiştir.
Bu maddenin sıcaklık-zaman grafiği aşağıdakilerden
hangisidir?

TYT 2020
5.

0 oC’de 100 g saf suda en fazla 34 g NaCl tuzu çözünebilmektedir. 0 oC’de bileşenleri aşağıda verilen üç farklı
karışım hazırlanıyor.
X karışımı: 100 g saf su ve 20 g NaCl tuzu
Y karışımı: 100 g saf su ve 34 g NaCl tuzu
Z karışımı: 100 g saf su ve 40 g NaCl tuzu
Bu karışımların 1 atm dış basınçta donmaya başlama
sıcaklıkları (TX, TY ve TZ) arasındaki ilişki aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?

3.

Yapısında 0,8 mol oksijen atomu bulunan H2SO4 molekülüyle ilgili,

A) TX > TY > TZ
B) TX > TY = TZ

I. 0,2 mol’ dür.

C) TZ > TY > TX

II. 1,2 x 1023 tane S atomu içerir.

D) TZ = TY > TX

III. Toplam 1,4 mol atom içerir.

E) TY = TX > TZ

yargılarından hangileri doğrudur? ( NA: 6 x 10 )
23

A) Yalnız I
		

B) I ve II		

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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6.

Nikel tozları, yemek tuzu, şeker ve naftalinden oluşan bir

8.

karışımı bileşenlerine ayırmak için;

Periyodik cetvelin A gruplarında bulunan X ve Y elementleri arasında oluşan XY3 bileşik molekülleri su ile homojen karışım oluşturduğuna göre;

I. Suda Çözme

I. Merkez atomun değerlik elektron sayısı 5’ tir.

II. Kristallendirme
III. Buharlaştırma

II. Merkez atomun proton sayısı 7’ dir.

IV. Süzme
V. Mıknatıslama

III. Y atomu hidrojen ise XY3 molekülleri arasında hidrojen
bağı bulunur.

işlemleri hangi sırayla uygulanmalıdır?

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) V, I, III, II, IV

A) Yalnız I

B) V, I, IV, II, III

		

B) Yalnız II

D) I ve II		

C) Yalnız III

E) II ve III

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

9.

Küresel ısınmayla ilgili;
I. CO2 gazı küresel ısınmaya en fazla katkısı olan gazdır.
II. Dünyanın ortalama sıcaklığının artmasına neden olur.
III. Güneş ışınlarının dünyada kalma süresini uzatır.
IV. İnsanlarda cilt kanseri ve kataraktlara neden olur.
V. Dünya üzerindeki bir çok türün yok olmasına sebep olur.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) I, II ve III
		

B) I, III ve IV

D) I, II, III ve V

C) II, III, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V

10. Eşit sayıda karbon atomu içeren;
I. CH4

II. C2H4

7.

Aşağıda verilen bileşiklerin yaygın adlarından hangisi
yanlıştır?
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III. C3H8
bileşiklerinin kütleleri hangi seçenekte doğru karşılaştırılmıştır?

Bileşik

Yaygın Adı

A) NaOH		

Sud kostik

B) I > III > II

B) CaCO3		

Kireç taşı

C) II > III > I

C) Na2CO3		

Çamaşır sodası

D) III > II > I

D) NaHCO3		

Yemek sodası

E) II > I > III

E) HNO3		

Tuz ruhu

A) I = II = III
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1.

SO2 + 2H2O

2X + S

4.

X + 2NaOH

Y + 2H2O

iyonlarıyla oluşturacağı bileşiklerden hangisinin formülü
yanlış verilmiştir?

Yukarıdaki tepkimeler denkleşmiş olarak verilmiştir.

A) CuO

Buna göre Y ile gösterilen maddenin formülü aşağıdaki-

		

lerden hangisidir?
A) Na2O
		

2.

B) SO2

Cu2+ iyonunun oksit, nitrat, karbonat, sülfat ve fosfat

B) Cu(NO3)2
D) Cu(CO3)2

C) CuSO4
E) Cu3(PO4)2

C) H2O2

D) Na2SO4

E) Na2O2

Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinde oluşan gaz
element molekülü değildir?

5.

Aşağıdaki olaylardan hangisinde hâl değişimi gerçekleşmez?

A) K + HNO3

A) Soğuk havalarda camların içeriden buğulanması

B) Al + NaOH

B) Havadan azot gazı eldesi

C) Al + HCl

C) Oda sıcaklığında yoğurttan tereyağı eldesi

D) Cu + HNO3

D) Yağmurun yağması

E) Fe + HCl

E) Naftalinin süblimleşmesi

TYT 2019
3.

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

6.

Al(NO3)3 bileşiği için aşağıda verilen yargılardan hangisi

Metal

HCl sulu
çözeltisi

HNO3 sulu
çözeltesi

K

Tepkime yok

Tepkime yok

A) Sistematik adı ‘Alüminyum(III)nitrat’ tır.

L

Gaz çıkışı

Gaz çıkışı

B) Hem iyonik hem de kovalent bağ içerir.

M

Tepkime yok

Gaz çıkışı

C) İyon yığınlarından oluşur.

Buna göre, metallerin en aktif olandan en az aktif olana
doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) K - L - M
		

B) K - M - L

D) L - M - K

yanlıştır?

D) Oda koşullarında katıdır.
E) Sıvı halde elektrik akımını iletir.

C) L - K - M

E) M - K - L

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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7.

9.

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

Aşağıdaki tabloda, gerçek sıcaklık değerlerinin bağıl neme
bağlı olarak hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir.

X elementi: Parlak görünümlü olup oda sıcaklığında ısıyı ve
elektriği çok iyi iletir.
Y elementi: Oda sıcaklığında gaz hâldedir ve hiçbir elementle tepkimeye girmez.
Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) X elementinin atom numarası Y elementininkinden büyüktür.
B) Y elementinin atom yarıçapı X elementininkinden küçüktür.

Bu tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) %45 bağıl nemde, gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık
değerleri arasındaki fark, 40 ⁰C gerçek sıcaklıkta en faz-

C) X elementinin birinci iyonlaşma enerjisi Y elementininkinden büyüktür.

ladır.

B) Bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri her zaman

D) Y elementinin elektron alma eğilimi, X elementine göre
fazladır.

artmayabilir.
C) %35 bağıl nemde, gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık

E) X elementi ametal, Y elementi metal olarak sınıflandırılır.

değerleri birbirine eşit olabilir.
D) Hissedilen sıcaklık değeri, her zaman, gerçek sıcaklık değerinden büyük ya da gerçek sıcaklık değerine eşittir.
E) 37 ⁰C gerçek sıcaklıkta bağıl nem düştükçe, gerçek sıcaklık
ile hissedilen sıcaklık değerleri arasındaki fark azalır.

8.

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi hava, su ve toprakta kalıcı kirliliğe neden olur?

10. N2(g) + 5/2 O2 (g)

		a) Sentetik deterjanlar

ortamda 1 mol N2O5 gazı olduğu saptanıyor.

		b) Kurumuş yapraklar
		c) Karbodioksit

Buna göre,

		ç) Kükürt oksitler

I. Sınırlayıcı bileşen N2 gazıdır.

		d) Yağmur suları

II. Tepkime verimi %50’ dir.

		e) Tarım ilaçları

III. Tepkime sonunda kapta toplam 7,5 mol gaz vardır.

		f) Azot gazı

A) 3
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B) 4

N2O5(g) tepkimesi 5 mol N2

ve 5 mol O2 gazlarıyla başlatılıyor. Tepkime sona erdiğinde

yargılarından hangileri doğrudur?
C)5

D) 6

E) 7

A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) II ve III

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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1.

4.

Laboratuvarda, içerisinde derişik hidroklorik asit ve derişik

Saf X ve Y sıvılarının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık-zaman grafikleri aşağıda verilmiştir.

nitrik asit çözeltisi oldukları bilinen ancak üzerinde etiketleri
olmayan iki şişe bulunmaktadır.
Bu şişeleri içerdikleri asitler açısından doğru şekilde etiketlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
A) Çinko metali üzerindeki etkilerini incelemek
B) Kireç taşı üzerindeki etkilerini incelemek
C) Bakır metali üzerindeki etkilerini incelemek
D) Çözeltilerin pH değerlerini belirlemek
E) Sodyum hidroksit üzerindeki etkilerini incelemek

Bu iki grafikte T1 ve T2 değerlerinin birbirinden farklı olmasının nedeni ile ilgili olarak;

I. X ve Y aynı cins sıvılar ise X sıvısının sıcaklığı Ankara’da Y
sıvısının sıcaklığı ise Antalya’ da ölçülmüş olabilir.
II. X ve Y sıvıları aynı ortamda ise X’in tanecikler arası çekim
kuvvetleri Y’ninkinden küçüktür.
III. X ve Y sıvıları aynı ortamda ise T1 ve T2 sıcaklığında buhar basınçları eşittir.

2.

12 nötronu ve 11 protonu olan X taneciğinin katman elektron

yargılarından hangileri doğrudur?

dizilimi sırasıyla 2, 8 şeklindedir.

A) Yalnız I

Buna göre X taneciği için aşağıdaki ifadelerden hangisi

		

doğrudur?

B) I ve II

D) II ve III

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

A) 11 elektronu vardır.
B) Çekirdek yükü +12’ dir.
C) Nötr atomunun elektron dizilimi 2, 8 olan elementle izotoptur.
D) Katyondur.
E) Negatif yüklüdür.
5.

I. Gök kuşağının oluşumu
II. Limon suyunun mermerle etkileşimi
III. Kireç taşından sönmemiş kireç elde edilmesi
IV. Şeker pancarından şeker eldesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal değişimdir?
A) I ve II

3.

		

NH3 molekülüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-

B) II ve III
D) II, III ve IV

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

rudur? (7N, 1H)

A) Moleküldeki elektron yoğunluğu azot tarafındadır.
B) Molekül apolar kovalent yapılıdır.
C) Moleküller arası dipol-dipol kuvvetler etkindir.
D) Molekülde ikili bağ bulunmaktadır.
E) Moleküldeki tüm atomlar oktetini tamamlamıştır.

6.

Al element atomunun CO32- iyonuyla yaptığı bileşiğin

13

bir molündeki toplam mol - atom sayısı kaçtır?
A) 10

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

B) 11

C) 13

D) 12

E) 14
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KİMYA TEST-5
7.

Saf bir maddenin,

9.

Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi insan sağlığı ve
çevre üzerinde zararlı etkilere sahiptir?

I. Katı ve sıvı hâlde elektriği iletmediği,
II. Suda iyonlaşarak çözündüğü,

A) Na, Fe

bilinmektedir.

		

B) Hg, CO
D) N2, He

C) Ca, H2O
E) S, Mg

Bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) I2
		

B) Fe
D) HCI

C) NaCI
E) C6H12O6

10. Bir 53X2+ iyonunda 22 elektron vardır. Aynı elementin 54X3+
izotopunun proton(p), nötron(n) ve elektron (e) sayıları
kaçtır?
8.

p

n

e

A) 24

30

21

B) 20

30

22

C) 24

29

21

D) 24

38

24

E) 20

30

24

Üzerindeki etiketi silinmiş üç farklı kimyasal madde şişesindeki
sıvıların ne olduğunu araştırmak isteyen bir öğrenci sırasıyla
aşağıdaki işlemleri yapıyor.
I. İşlem: Her üç şişeden aldığı örneklerin her birinin içine
Cu(bakır) parçaları atıyor. III. şişeden alınan örnekten gaz çıkışı gözlenirken diğer ikisinde (I ve II numaralı şişelerde) bir değişim gözlenmiyor.
II. İşlem: I ve II numaralı şişelerden alınan örneklerin her birinin içine Na(sodyum) parçaları atıyor. I numaralı
şişeden alınan örnekten gaz çıkışı olurken diğerinde
bir değişim olmuyor.

elektrona sahiptir.

Ca element atomunun çekirdek yükü 20 olduğuna göre,

Öğrencinin yaptığı bu çalışmalar sonucu şişelerin üzerine yapıştıracağı etiketlerden birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

X elementi için,
I. Serbest halde moleküler yapıdadır.
II. 2. periyot 7A grubundadır.

A) I. şişeye “HCl (Hidroklorik Asit) Çözeltisi” etiketi

II. Hidrojenle oluşturduğu bileşikler asit özellik gösterir.

B) II. Şişeye “NaOH (Sodyum Hidroksit) Çözeltisi” etiketi

yargılarından hangileri doğrudur?

C) III. Şişeye”HNO3 (Nitrik Asit) Çözeltisi” etiketi

A) Yalnız I

D) I. şişeye “H2O (Su)” etiketi
E) II. Şişeye “CH3COOH(Asetik Asit) Çözeltisi” etiketi
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11. CaX2 bileşiğindeki kalsiyum iyonu ve X iyonu aynı sayıda

		

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

C) I ve III

YKS KAMPI
KİMYA TEST-6
1.

Dünyadaki suyun %97’ si tuzlu su, sadece %3’ lük kısmı tatlı
sudur.

3.

Kapalı bir kaptaki bir miktar
X2’ ye azar azar Y2 eklenerek,

Buna göre aşağıdakilerden hangileri tatlı su kaynakları-

X2 + Y2 → 2XY

dır?

tepkimesine göre XY bileşiği

I. Denizler

oluşmaktadır. Eklenen Y2 mik-

tarına karşı oluşan XY miktarı

II. Bataklıklar

grafikte görülmektedir.

III. Buzullar
IV. Yeraltı suları
V. Havadaki nem
A) I ve II
		

Bu grafiğe göre, kaptaki maddelerle ilgili aşağıdaki ifadeB) II ve IV

D) II, III ve IV

lerden hangisinin yanlış olması beklenir?

C) IV ve V

A) Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir.

E) II, III, IV ve V

B) K ile L arasında XY vardır.
C) L ile M arasında XY vardır.
D) L ile M arasında X vardır.
E) L ile M arasında Y vardır.

2.

Potasyum elementi metal, karbon ve klor elementleri ise
ametaldir.
Buna göre KCl bileşiği ve C (grafit) elementiyle ilgili;

4.

Arı olduğu bilinen bir madde yakıldığında
3 mol Y2O maddeleri oluşmaktadır.

2 mol XO2 ve

Yakılan bu madde ile ilgili,
I. Bileşiktir.

I. KCl bileşiği kristal, C (grafit) amorf yapılıdır.
II. KCl iyon örgülü, C (grafit) kovalent örgü yapıdadır.

II. Bileşiminde oksijen vardır.
X

1

III. Her ikisi de katı halde elektriği iletmez.

III. Atomların sayıca en basit

yargılarından hangileri doğrudur?

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I
		

D) II ve III

B) Yalnız II
		

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

A) Yalnız I
		

D) I ve III
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Y

=

3

B) Yalnız II

’ tür.

C) Yalnız III

E) II ve III
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KİMYA TEST-6
5.

X ve Y maddelerinin su ile hazırlanmış doymamış çözelti-

7.

lerinin kaynama noktası, aynı koşullardaki suyun kaynama

Bileşikler sembollerle gösterilir.

noktası ile karşılaştırılıyor.
	 Çözeltinin kaynama noktası;

Elementler saf maddedir.

	 
• Çözünen X maddesi ise düşüyor,

Bileşikler fiziksel yöntemlerle bileşenlerine
ayrılabilir.

	 • Çözünen Y maddesi ise artıyor.

Elementler sadece atomik halde bulunur.

Buna göre, X ve Y maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden

Sabit sıcaklık ve basınçta Fe ve NaCl ‘ün
erime – kaynama noktaları sabittir.

hangisi kesinlikle yanlıştır?
(X ve Y maddelerinin su ile kimyasal tepkime vermediği varsayılacaktır.)

Yukarıdaki bilgiler doğru (D) veya yanlış (Y) olarak doldu-

A) X moleküler yapıda bir bileşiktir.

ran bir öğrenci, tüm soruları uygun olarak cevaplandırdığında, aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşır ?

B) Y iyonik yapılı bir bileşiktir.

A) D, D, Y, Y, D

C) X’ in uçuculuğu suyunkinden düşüktür.

B) D, D, D, Y, D

D) X bileşiğinin molekülleri apolar yapılıdır.

C) Y, D, Y, Y, D

E) Y suda moleküler çözünür.

D) D, D, Y, D, Y
E) Y, Y, D, D, D

8.

Atom numaraları ardışık olan

X ve

a

Y elementlerinin

a+1

periyodik özellikleri bakımından aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle olanaksızdır?
A) Aynı yatay sırada olmaları
B) Aynı değerlik elektron sayısına sahip olmaları
C) Metalik özellik göstermeleri
D) Kendi aralarında bileşik yapmaları
E) Farklı periyotta olmaları

6.		

• Analitik Kimya

• Biyokimya

		

• Fizikokimya

• Anorganik Kimya

Yukarıda verilen kimya disiplinleri seçeneklerde verilen
alanlarla eşleştirildiğinde hangi seçenekteki ifade açıkta
kalır?

B) Organik olmayan bileşiklerin etkileşimi

D) Kimyasalların kalite kontrolü
E) Plastik – lastik üretimi
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9.

I. Su
II. Yemek tuzu
III. Hidrojen gazı
IV. Amonyak gazı

A) Kan tahlili

C) Tepkimelerde enerji dönüşümü

YGS 2017

Yukarıdakilerden hangileri oda şartlarında moleküler yapıda değildir?
A) Yalnız II
		

B) Yalnız III

D) I, III ve IV
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C) II ve III

E) I, II, III ve IV

YKS KAMPI
KİMYA TEST-7
1.

I. Suyun elektrolizi

4.

ların sonuçlarını ve etkileşimlerini inceler.

II. Demirin paslanması

Y: Karbondan oluşan bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tep-

III. Sönmemiş kireçten kireç taşının eldesi

kimelerini inceler.

Yukarıda verilen olaylardan hangileri sentez tepkimesine

Yukarıda tanımlanan X ve Y kimyanın uzmanlık alanlarından

örnek verilebilir ?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız III

D) II ve III

X: Canlı yapısında gerçekleşen kimyasal reaksiyonları, bun-

bazılarıdır.

C) I ve II

Buna göre, X ve Y aşağıdakilerden hangisinde doğru ve-

E) I , II ve III

rilmiştir?
X

2.

Y

A)

Organik kimya

Anorganik kimya

B)

Fizikokimya

Organik kimya

C)

Biyokimya

Organik kimya

D)

Biyokimya

Anorganik kimya

E)

Anorganik kimya

Organik kimya

NaOH çözeltisi ile ilgili;
I. 2 molü, 2 mol H2SO4 ile tam nötralleşir.
II. Amfoter metallerle tepkime verir.
III. Ag elementi ile tepkime verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

3.

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Karışımları ayırma yöntemleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Basit damıtma katı - sıvı homojen karışımlara uygulanır.

YGS 2016
5.

Aşağıdaki iyonlardan hangisinin adı karşısında yanlış
verilmiştir?

B) Ayrımsal damıtma yönteminde kaynama noktası farkın-

İyon

dan yararlanılır.
C) Sıvı - sıvı heterojen karışımları ayırmada, ayırma hunisi
kullanılır.
D) Diyaliz, tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan
bir ayırma yöntemidir.
E) Süzme ile ayırma katı- sıvı homojen karışımlara uygulanır.

A)

N3-

B)

S

Adı
Nitrür iyonu
Sülfat iyonu

2-

C)

+

Na

Sodyum iyonu

D)

Cu+

Bakır (I) iyonu

E)

Fe

Demir (III) iyonu

3+
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KİMYA TEST-7
6.

CO32- iyonunun içerdiği proton (p), nötron (n) ve elektron

(e) sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (126C, 168O)

I. Kalsiyum florür
II. Bakır-kalay alaşımı
III. Magnezyum

p

n

e

A)

30

30

32

B)

11

11

11

A) Yalnız II

C)

30

32

32

D)

32

30

30

		

E)

12

11

12

Yukarıdaki maddelerin hangilerinde metalik bağ etkilidir?

TYT 2018
7.

9.

Sıvı halde bulunan aşağıdaki maddelerden üç ayrı kapta
100’er mL yer almaktadır,

10. 2Al(OH)3 + 3H2SO4
294 g

+ 6H2O

mg

108 g

sinde doğru verilmiştir?

Daha sonra her bir kaba aynı koşullarda 100’er mL saf su
ilave edilmiştir.
Buna göre kaplardan hangilerinde homojen bir karışım
oluşur?
(Su ve etanol polar, karbon tetraklorür ve heksan apolar moleküllerdir.)

X’in formülü

m (g)

Al2(SO4)3

342

Al(SO4)3

98

A)
B)
C)
D)
E)

B) Yalnız II

D) I ve II

X

alan X in formülü ve kütlesi (m) aşağıdakilerden hangi-

III.kap : C6H14 (heksan)

		

E) I, II ve III

Yukarıda denkleştirilmiş olarak verilen tepkimede yer

II.kap : CCl4 (karbon tetraklorür)

A) Yalnız I

C) I ve III

D) II ve III		

156 g

I.kap : C2H5OH (etanol)

B) I ve II

Al2SO4

342

Al2(SO4)3

132

Al2SO4

C) Yalnız III

132

E) II ve III

11. Bir miktar saf suya aynı sıcaklıkta,
8.

•

T’nin atom numarası en büyüktür.

•

Y’nin çapı Z’den küçüktür.

•

Elektron verme eğilimi en büyük olan Z’dir.

I. Etil alkol
II. Saf su
III. Tuzlu su

Yukarıda Y, Z ve T elementleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

sıvıları ayrı ayrı ekleniyor.

Buna göre,

Buna göre, son durumdaki sıvıların buhar basınçlarının

I. Y nin temel enerji seviye sayısı Z’den büyüktür.

başlangıçtaki saf suya göre değişimi aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

II. Atom numarası en küçük olan Y’dir.
III. Periyodik sistem kesitinde

şeklinde yerleşebilirler.

yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I
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D) II ve III

B) Yalnız II
		

		

C) I ve II

E) I, II ve III

I

II

III

A)

Değişmez

Değişmez

Azalır

B)

Değişmez

Artar

Değişmez

C)

Artar

Değişmez

Değişmez

D)

Artar

Değişmez

Azalır

E)

Artar

Artar

Azalır
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YKS KAMPI
KİMYA TEST-8
1.

Kütlece %20 lik 60 gram tuz çözeltisine kaç gram su ekle-

4.

I. Maddenin en düzensiz hâlidir.

nirse yeni çözeltinin kütlece derişimi %15 olur?

II. Pozitif ve negatif yüklü tanecikler içerir.

A) 20

III. Maddenin en yüksek enerjili hâlidir.

B) 25

C) 30

D) 35

E) 40

IV. Elektrik yükü bakımından nötr özellik gösterir.
Yukarıda verilenlerden hangileri maddenin plazma hâlinin özelliklerindendir?
A) I ve II 		
			

B) I ve III

D) II, III, IV

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

5.
2.
Monomer

Polimer

1. Etilen

a. Teflon

2. Vinil klorür

b. PVC

3. Tetrafloreten

C. Polietilen

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yukarıdaki görsellerde anlatılmak istenenlerden biri değildir?

Yukarıda verilen monomerlerin polimerleri ile eşleştiril-

A) Plastikler, doğada parçalanma süresi en uzun olan mad-

mesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru göste-

delerdir.

rilmiştir?
A) 1.a

B) 1.a

C) 1.b

D) 1.a

E) 1.c

2.c

2.c

2.c

2.c

2.b

3.b

3.b

3.a

3.b

3.a

B) Plastik poşetlerin ve pet şişelerin üretilmesi ve tüketilmesiyle ilgili olarak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
C) Çevrenin kimyasal bileşiminin zamanla değişimi insan
sağlığı ile yakından ilgilidir.
D) Plastiklerin mümkün olduğunca ayrı biriktirilip geri dönüşümleri sağlanmalıdır.
E) Karbon atomunun hidrojen, oksijen, azot, klor ve diğer elementlerle oluşturduğu polimer adı verilen uzun zincirli organik bileşiklerden elde edilen malzemelere plastik denir.

3.
6.

Cu(k) + H2SO4(suda)

CuSO4(k) + SO2(g) + H2O(s)

tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tepkime en küçük tam sayılarla eşitlendiğinde suyun katYukarıdaki tabloda 1 ve 2 ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

sayısı 2 olur
B) Çözünme- çökelme tepkimesidir.
C) Oluşan tuzun adı, “bakır(II)sülfat” tır.
D) Bakır, asitle etkileştikçe çözeltinin pH değeri yükselir.
E) Tepkimede oluşan gaz, asit yağmurlarına sebep olur.
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KİMYA TEST-8
7.

Aşağıdaki tepkimeler; Sentez, Analiz (Ayrışma), Nötrleş-

9.

Sodyum bikarbonat; kek, kurabiye, poğaça, ekmek gibi unlu

me ve Yanma tepkimesi olarak sınıflandırıldığında hangi

mamüllerin hamuru hazırlanırken kullanılır. Sodyum bikarbo-

tepkime dışarıda kalır?

nat, unlu mamüller hazırlanırken hamurda kullanılan limon
suyu, yoğurt, süt gibi asit içeren maddelerle tepkimeye gi-

A) H2(g) + CI2(g)

2HCI(g)

B) 2C2H6(g) + 7O2(g)
C) 2NaH(k)

rerek karbon dioksit gazı oluşturur. Pişme süresince oluşan

4CO2(g) + 6H2O(g)

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden

2Na(k) + H2(g)

D) 3Ca(OH)2(suda) + 2H3PO4(suda)
E) NH4CI(suda) + AgNO3(suda)

karbon dioksit gazı hamuru kabartır.

Ca3(PO4)2(k) + 6H2O(s)
NH4NO3(suda) + AgCI(k)

hangisi yanlıştır?
A) Asitler karbonatlı bileşiklerden CO2 gazı üretir.
B) Hamurun kabarması gazların genleşebilme yeteneği ile
ilgilidir.
C) Hamurun kabarması fiziksel bir olaydır.
D) Sodyum bikarbonat bazik bir tuz olduğu için asitlerle tepkimeye girer.
E) Pişme süresince maddeler kimlik özelliğini kaybeder.

10. Tuz ruhu ve çamaşır suyu ile ilgili olarak verilen;
I. Aşırı kullanılmaları sağlık sorunlarına yol açar.
8.

N.Ş.A 4,48 litre hacim kaplayan CO2 gazının içerdiği atom
sayısına eşit miktarda atom taşıyan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? (C: 12, H: 1, O: 16)
A) 6,02.1022 molekül CH4
B) 0,2 mol H atomu taşıyan H2O
C) 2,8 g C2H4

II. Birbirleriyle karıştırıldığında zehirli gaz oluşur.
III. Birbiriyle karıştırıldığında asit-baz tepkimesi oluşur.
IV. Çamaşır suyu bazik özellik gösterir.
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 		
		

D) I, II ve III

D) 3,2 gram oksijen içeren H2O2
E) Toplam 0,8 mol atom içeren C2H6
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B) I ve II 		
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C) II ve III

E) I, II, III ve IV

YKS KAMPI
KİMYA TEST-9
YGS 2013
1.

3.

Aşağıda bazı elementler ve katman elektron dizilimleri

II. Fosfor triklorür – Fosfor pentaklorür

verilmiştir.
Element

Katman Elektron
Dizilimi

B

2, 3

F

2, 7

Na

2, 8, 1

P

2, 8, 5

Mg

2, 8, 2

I. Azot dioksit – Diazot monoksit

III. Demir(II)oksit – Demir(III)oksit
IV. Karbon disülfür – Kükürt dioksit
yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerinde katlı
oran 3/5 veya 5/3 olur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) I, II ve III

C) I ve III
E) I, III ve IV

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) B’nin proton sayısı 5’tir.
B) F, bir elektron alarak kendisine en yakın soy gazın katman elektron dizilimine ulaşır.
C) Na, bir elektron vererek katyonunu oluşturur.
D) P’nin toplam elektron sayısı 15’tir.
E) Mg, bileşik oluşturmak için birinci katmanından 2 elektron

4.

verir.

6 x 1022 tane

12
6

C izotopuyla ilgili;

I. 0,6 mol proton içerir.
II. 3,6 x 1022 tane nötron içerir.
III. 1,2 gramdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Avogadro sayısı: 6 x 1023)
A) Yalnız I

2.

		

Grafikte 7A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin kay-

B) Yalnız II

D) I ve III

		

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

nama sıcaklıkları gösterilmiştir.

5.

Fotoğrafçılık tarihini araştıran Salih, eskiden fotoğraf basımında AgBr kullanıldığını öğrenmiştir.
Bu bileşik;
AgNO3(suda) + KBr(suda)
tepkimesiyle elde edilir.

Buna göre;

Buna göre seçeneklerdeki olaylardan hangisinde ger-

I. Kaynama sıcaklığı en düşük olan HCl’ dür.
II. HF molekülleri arasında hidrojen bağı olduğundan kaynama noktası en yüksektir.

çekleşen tepkimeyle yukarıdaki tepkime türü aynıdır?
A) Kırağı oluşumu

III. HBr molekülleri arasında London kuvvetleri etkindir.

B) Şerbet hazırlanması

yargılarından hangileri doğrudur ?

C) Pas oluşumu

A) Yalnız I
D) II ve III

AgBr(k) + KNO3(suda)

B) Yalnız II

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

D) Sarkıt ve dikit oluşumu
E) Tuz ruhu ve amonyağın tepkimesi
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KİMYA TEST-9
6.

16 litre CO ve CO2 gaz karışımını yakmak için aynı koşul-

9.

larda 30 litre hava kullanıldığına göre başlangıç karışımındaki

biridir?

oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basit damıtma, kristallendirme gibi yöntemler

(Havanın 1/5’i oksijen gazıdır.)
A) 3

B) 3/8

Aşağıdakilerden hangisi simyanın kimyaya katkılarından

B) Röntgen çekimi

C) 2/3

D) 1/5

C) Pil üretimi

E) 1/3

D) Teflon gibi polimer ürünlerin eldesi
E) Nanoteknoloji ile kumaş üretimi

7.

X ve Y sıvıları ile hazırlanmış bir karışım ayrımsal damıtma
yöntemi ile ayrılırken, ayırma hunisi ile ayrılmamaktadır.
Eşit hacimdeki X ve Y sıvıları kullanarak hazırlanmış karışımda X sıvısının kütlesinin daha fazla olduğunu bilen bir
öğrenci;
I. X’ in yoğunluğunun, Y’ nin yoğunluğundan daha büyük
olduğu,
II. Sıvıların birbiri içinde çözündüğü,
III. Y sıvısının kaynama noktasının daha büyük olduğu
sonuçlarından hangilerine kesinlikle ulaşabilir?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) II ve III

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

10.

8.

X, Y ve Z elementlerinden,
•

X, HCl ve NaOH ile tepkime veriyor.

•

Y, HCl ve NaOH ile tepkime vermiyor.

•

Z, HCl ile tepkime veriyor, NaOH ile tepkime vermiyor.

verilen bilgilere göre X, Y ve Z elementleri hangileri olabilir?
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X

Y

Z

A)

Zn

Ag

Cu

B)

K

Cu

Pt

C)

Ba

Au

Zn

D)

Al

Cu

Ca

E)

Zn

Ag

Pt

Yukarıda laboratuvarda bulunan bazı araç gereçlerin görselleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi görselde yer almamıştır?
A) Mezür
		

B) Cam balon
D) Beherglas
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C) Ayırma hunisi
E) Erlenmayer

YKS KAMPI
KİMYA TEST-10
1.

YGS 2010
3.
Oksit bileşiği

Kütlece birleşme
oranı

Atomlarının aynı periyotta olduğu bilindiğine göre;
I. Çekirdek yükü en büyük olan Y’dir.
II. 1. iyonlaşma enerjisi en küçük olan X’tir.

5/2

NO2

7/16

Buna göre C, Fe, Mg, Ca, N elementlerinin her birinden
eşit miktarlarda alınarak yandaki oksitler oluşturuldu-

mamaktadır.)
B) I ve II
		

3/2

CaO

ları (element/oksijen) ise karşılarında gösterilmiştir.

(X, Y ve Z elementlerinden herhangi biri 8A grubunda bulun-

D) Yalnız III

MgO

bazı oksitler verilmiş, bu bileşiklerdeki kütlece birleşme oran-

yargılarından hangileri doğrudur?

		

7/2

Yukarıda C, Fe, Mg, Ca, N elementlerinin oksijenle yaptıkları

III. Elektron ilgileri Y < Z < X şeklindedir.

A) I, II ve III

CO2

3/8

FeO

ğunda, hangisinde kullanılan oksijen miktarı en azdır?

C) II ve III

(C = 12 g/mol, N = 14 g/mol, O = 16 g/mol, Mg = 24 g/mol, Ca

E) Yalnız II

= 40 g/mol, Fe = 56 g/mol)
A) CO2

B) FeO

C) MgO

D) CaO

E) NO2

4.

2.
Molekül

Bağ Polarlığı

Molekül Polarlığı

O2

I

Apolar

CO2

Polar

II

CH4

III

Apolar

Tablodaki I, II ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden
hangisi yazılmalıdır? (1H, 6C, 8O)

X ve Y elementleri arasında oluşan iki ayrı bileşiğin ve bu

I

II

III

A)

Apolar

Apolar

Polar

B)

Polar

Apolar

Apolar

C)

Apolar

Polar

Polar

D)

Polar

Polar

Polar

E)

Apolar

Polar

Apolar

bileşiklerdeki Y elementinin kütleleri grafikte verilmiştir.
Buna göre aynı miktarda Y ile birleşen birinci bileşikteki X’in
kütlesinin ikinci bileşikteki X’in kütlesine oranı kaçtır?
A)

2
3
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B)

3
2

C) 2

D)

1
2

E)

3
4
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KİMYA TEST-10
5.

Al, Au, Fe, Ag metalleri aşağıdaki kaplara her kaba bir metal

8.

düşecek şekilde atılıyor.

A) MgO2

Bütün kaplarda tepkime olabilmesi için hangi metal, hangi kaba atılmalıdır?

6.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlış yazılmıştır?

I. kap

II. kap

A)

Fe

Au

III. kap
Ag

Al

B)

Fe

Ag

Al

Au

C)

Al

Ag

Fe

Au

D)

Al

Fe

Au

Ag

E)

Au

Al

Fe

Ag

Magnezyum oksit

B) Na2SO4

Sodyum sülfat

C) (NH4)3P

Amonyum fosfür

D) FeCO3

Demir(II)karbonat

E) NH3

Trihidrojen mononitrür

IV. kap

Cenk, hazırladığı salatanın lezzetini artırmak için marketten

9.

X sıvısının molekülleri arasında hidrojen bağı, Y sıvısının
molekülleri arasında yalnızca London etkileşimleri vardır.

hazır salata sosu almaya karar veriyor. Seçtiği ürünün eti-

X ve Y sıvılarının viskoziteleri eşit olduğuna göre,

ketini incelediğinde salata sosunun içeriğinde su, doymamış
bitkisel yağ, tatlandırıcı (sakkaroz), emülgatör (lesitin), koru-

I. X sıvısının sıcaklığı Y sıvısınınkinden büyüktür.

yucu (sodyum benzoat) olduğunu görüyor.

II. Aynı sıcaklıkta Y’ nin buhar basıncı X’ in buhar basıncından büyüktür.

Buna göre salata sosunda lesitin kullanılmasının sebebi
nedir?

III. Aynı koşullarda X sıvısının kaynama noktası Y sıvısınınkinden büyüktür.

A) Raf ömrünü uzatma
B) Lezzeti artırma

yargılarından hangilerinin doğru olması beklenir?

C) Homojenleşmeyi sağlama

A) Yalnız I

D) Renklenmeyi sağlama

		

B) I ve II
D) II ve III

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

E) Bakteri oluşumunu engelleme

7.

X ve

15

8

Y element atomları ve bu atomların birbirleriy-

le oluşturacakları bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Oluşturdukları bileşiklerdeki molekül içi bağlar kovalent
karakterlidir.
B) Aralarında X2Y3, X2Y5 ve XY3 bileşikleri oluşabilir.
C) Bileşikleri saf halde iken katı ya da sıvı fazda elektrik akımını iletmez.
D) X element atomu kararlı bileşiklerini oluştururken 3 elekt-

TYT 2018
10.

I. Kütlenin korunumu kanunu
II. Sabit oranlar kanunu
III. Katlı oranlar kanunu
Yukarıdaki kimya kanunlarından hangileri Dalton Atom
Kuramı ile açıklanabilir?

ron alarak katman elektron dizilimi kendisine en yakın soy

A) Yalnız I

gaz elektron düzenine benzetir.

		

D) II ve III

E) Bileşiklerinde elektron yük yoğunluğu Y atomu tarafındadır.
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B) Yalnız II
		

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

YKS KAMPI
KİMYA TEST-11
1.

18 gram H2O bileşiği için,

3.
I. Plastik eldesi

I. Normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar.

II. İdrar yapısının incelenmesi

II. 2NA tane hidrojen atomu içerir.

III. Tuz içerisinde Mg2+, NH4+ ve SO42– iyonlarının
belirlenmesi

III. 18NA akb dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? ( H = 1 ; O = 16 )
A) Yalnız I
		

B) I ve II
D) II ve III

Verilen çalışmaların ait olduğu kimya disiplinleri aşağı-

C) I ve III

dakilerin hangisinde doğru yazılmıştır?

E) I, II ve III

I

4.
2.

II

III

A)

Organik Kimya

Biyokimya

Fizikokimya

B)

Polimer Kimyası

Fizikokimya

Analitik Kimya

C) Analitik Kimya

Anorganik Kimya

Biyokimya

D) Polimer Kimyası

Biyokimya

Analitik Kimya

E)

Analitik Kimya

Organik Kimya

X

Biyokimya

Y

Z

Aynı periyotta yan yana bulunan X, Y, Z elementleri ile

Yandaki grafik, uçucu

ilgili;

olmayan A ve B saf
katılarının sudaki çözü-

I. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Z’dir.

nürlüklerinin sıcaklıkla

II. Atom hacmi en büyük olan X’tir.

değişimini göstermek-

III. Y yarı metalse X metaldir.

tedir.

bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız l
		

Buna göre,

B) Yalnız ll

D) II ve III		

C) I ve II
E) l, ll ve lll

I. 40 0C’ ta 200 gram suda 30 gram B çözünerek hazırlanmış çözelti doymamıştır.
II. Verilen tüm sıcaklıklarda A katısının çözünürlüğü B’ninkinden daha fazladır.
III. 80 0C’ ta 100 gram su ile hazırlanmış A’nın doygun çözeltisinin sıcaklığı 0 0C’a düşürülürse 80 gram A çöker.
IV. 60 0C’ ta bir çökme olmayacak şekilde 50 gram su ile hazırlanmış B’nin doygun çözeltisi 70 gramdır.

		

D) I, III ve IV

I. O(g) + O(g)  → O2(g) + 145 kJ/mol

II. F2(s) + 6,86 kJ/mol → F2(g)

III. Na(g) + 1/2Cl2(g) → NaCl(k) + 177 kJ/mol

yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II, III ve IV

5.

Yukarıda verilenlerden hangileri kimyasal değişimdir?

B) I, II ve III

C) I, II ve IV

E) II, III ve IV

A) Yalnız l
		

B) Yalnız ll

D) I ve III		
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C) I ve II
E) l, ll ve lll
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KİMYA TEST-11
6.

X2Y3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı mX/mY = 7/6 dır. X ve

9.

A, B, C ve D maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A

Y elementlerinin oluşturduğu diğer bileşikte kütlece birleşme

ve B karışımı ayırma hunisi ile ayrılıyor. B ve C ayrımsal da-

oranı mX/mY = 7/4 tür.

mıtma ile ayrılıyor. D ise A, B ve C maddelerinden süzme ile

Buna göre, ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) XY

B) X2Y

C) X4Y3

ayrılıyor.
Buna göre A, B, C ve D maddeleri ile ilgili;

D) XY3

E) X2Y5

I. B-C karışımı homojen sıvı-katı karışımdır.
II. A maddesi C maddesinde çözünmez.
III. D maddesi katı hâldedir.
IV. A ve B maddelerinin yoğunlukları farklıdır.
V. B ve C maddelerinin kaynama noktaları farklıdır.
verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

7.

Sabit hacimli kapalı bir kapta X maddesi ile O2 gazının tepki-

meye girmesi sonucu oluşan H2O ve CO2’ in mol sayılarının
değişimi grafikte verilmiştir.

Buna göre X maddesinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) C4H8

B) C3H8

C) C3H8O2

D) C4H10O2

E) C4H8O

10. Aşağıdaki kavram haritasında sabunla ilgili bilgiler verilmiştir.

8.

- Alçı taşı
- Yemek Sodası
- Nişadır
- Güherçile
Yukarıda verilen tuzların yapısında aşağıdaki iyonlardan
hangisi yer almaz?
A) SO42–

228

B) NO3–

C) CO32–

D) Cl–

E) HCO3–

Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız l
		

B) I ve II

D) II ve III		
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C) I ve III
E) l, ll ve lll

YKS KAMPI
KİMYA TEST-12
TYT 2020
1.

3.

Çekirdek için kırmızı ve elektronlar için mavi renk kullanılarak

Yiğit, elindeki helyum gazı ile dolu elastik balonu oynarken
elinden kaçırıyor. Balon gökyüzüne doğru yükseliyor.

bir elementin nötr atomunun katman elektron dağılımı aşağı-

Buna göre balon ve gazla ilgili aşağıda verilen yargılar-

da modellenmiştir.

dan hangisi yanlıştır?
A) Balonun hacmi artar.
B) Balona etki eden atmosfer basıncı azalır.
C) Bir süre sonra balon patlar.
D) Balondaki gazın basıncı artar.
E) Balondaki gazın tanecik sayısı değişmez.

Bu elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

LYS 2015
4.

A) Atom numarası 14’tür.

Ca(k) + O2 (g)

CaO(k) denkleştirilmemiş tepkime-

sine göre 1,6 g Ca ile 1 g O2 tepkimeye girdiğinde,

B) Yarı metal olarak sınıflandırılır.

I. 0,36 g O2 artar.

C) Periyodik sistemin 13. (3A) grubunda bulunur.

II. 2,24 g CaO oluşur.

D) Periyodik sistemin 2. periyodunda bulunur.

III. 0,40 g Ca artar.

E) Bileşik oluştururken elektron verir.

yargılarından hangileri doğrudur?
(O = 16 g/mol, Ca = 40 g/mol )
A) Yalnız I
		

2.

Aşağıda saf bir sıvının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık- zaman grafiği verilmiştir.

5.

D) I ve III

B) Yalnız II
		

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

Bir öğrenci suda çözünebilen gümüş nitrat (AgNO3) ve suda
çözünemeyen gümüş klorür (AgCl) karışımını ayırmak istemektedir.
Öğrenci karışıma sırasıyla
I. Su ekleme,
II. Süzgeç kâğıdından geçirme,
III. Süzüntüye basit damıtma
işlemlerini uygulamıştır.
Bu işlemler sonucuna göre aşağıdakilerden hangisi yan-

Buna göre,

lıştır?

I. a, sıvının ayırt edici bir özelliğidir.
II. Sıvı kütlesi artarsa a değeri değişmezken c-b değeri artar.
III. d noktasındaki düzensizlik, c noktasındakinden daha azdır.

		

D) II ve III

B) Yalnız III

B) II. işlem sonucunda süzgeç kağıdında AgCl katısı kalır.
C) Süzme yönteminde tanecik boyutu farkından yararlanılmıştır.

yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

A) I. işlem sonucunda elde edilen karışım homojendir.

C) I ve III

E) I, II ve III

D) Basit damıtma yönteminde kaynama noktası farkından
yararlanılmıştır.
E) III. işlemin sonucunda AgNO3 maddesi elde edilir.
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KİMYA TEST-12
6.

8.
İyon

OH

Na+

I

–

Cl

–

IV

H

III

+

Ca2+

NO

–

•

NaCl, SO2, CaO gibi bileşiklere ...……………. bileşik denir.

3

•

V

Fosil yakıtlar atmosfere en fazla ……………………. gazı
salar.

II

•

Tabloda, bazı iyonlar ve bunların oluşturduğu I, II, III, IV, V

Bir kovalent yapılı bileşikteki elementlerin gerçek sayılarının gösterildiği formüllere ………………………. denir.

bileşikleri verilmiştir.
•

I, II, III, IV, V bileşiklerinin ayrı ayrı hazırlanan sulu çözel-

Bir atomun değerlik elektronlarının atom sembolü etrafında noktalar hâlinde gösterildiği formüle o ato-

tileriyle ilgili hangisi yanlıştır?

mun..……………………. denir.

A) I ve II bileşiğinin sulu çözeltisi elde kayganlık hissi uyan-

•

dırır.

Küresel ısınmaya sebep olan asit oksitlerin en başında
…………………… gazı bulunur.

B) III bileşiğinin sudaki çözeltisi tuz ruhu olarak bilinen asittir.

Yukarıdaki ifadelerde boş bırakılan yerler en uygun te-

C) IV bileşiğinin sulu çözeltisi elektriği iletir.

rimlerle tamamlandığında aşağıda verilenlerden hangisi

D) V bileşiğinin sulu çözeltisi Cu metali ile tepkime vermez.

dışarıda kalır?

E) I ve III bileşiklerinin 25 C’ ta eşit derişimde hazırlanan
o

A) CO2

çözeltileri eşit hacimlerde karıştırıldığında çözeltinin pH
değeri 7 olur.

		

9.

B) Molekül Formülü
D) Anorganik

C) SO2

E) Lewis Formülü

Kimya soruları çözen bir öğrenci soruda verilen yargılardan
doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y ) harfi koymuştur.
Buna göre öğrenci işaretlediği aşağıdaki yargılardan
hangisinde yanılmıştır?
A) Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi kütlenin korunumu
kanununa dayanır. (D)
B) Sınırlayıcı bileşen, bir tepkimedeki ürün miktarını belirler.
(D)

7.

Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken sadece tanecikler arası zayıf etkileşimlerin gücü değişir?
A) Havadan azot gazı eldesi

230

dur. (Y)

CaCI2(suda) + 2H2O(s)

tepkimesi, çözünme - çökelme tepkimesidir. (Y)

C) Sütün mayalanarak yoğurda dönüşmesi

E) Yeşil bitkilerin fotosentez yapması

2Al2O3(k) tepkimesine göre, 5 mol

Al ile 6 mol O2 tepkimeye girdiğinde sınırlayıcı bileşen Al’

D) 2HCI(suda) + Ca(OH)2(suda)

B) Deniz suyundan sodyum eldesi

D) Çilekten reçel yapılması

C) 4Al(k) + 3O2(g)

E) 3BaCI2(suda) + 2Na3PO4(suda)

......... + 6NaCI(suda)

tepkimesinde boş bırakılan yere Ba3(PO4)2(k)
yazılmalıdır. (D)
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bileşiği

YKS KAMPI
KİMYA TEST-13
LYS 2017
1.

3.

•

Bir X katısının 20 C ’taki çözünürlüğü 15 g/100 g su’dur.

Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı atomlara izoton
atomlar denir.

0

500 g suya, aynı sıcaklıkta 65 g X katısı eklenerek hazırla-

•

nan çözelti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Proton sayıları farklı, elektron sayıları aynı taneciklere
izoelektronik tanecikler denir.

•

A) Doymuş bir çözeltidir.

Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı atomlara izotop
atomlar denir.

B) 5 g X katısı çözünmeden kalır.

Aşağıda bazı atomların nötron sayısı - proton sayısı grafiği

C) 10 g X katısı çözünmeden kalır.

verilmiştir.

D) Doymuş çözelti elde etmek için 30 g daha X katısı eklenmelidir.
E) Doymuş çözelti elde etmek için 10 g daha X katısı eklenmelidir.

Buna göre
I. A ve B atomları izotondur.
II. B ve C atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır.
III. A+ ile D3+ iyonları izoelektroniktir.
IV. A, C ve D atomlarının kimyasal özellikleri farklıdır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) I ve II

B) II ve III

D) II, III ve IV

C) III ve IV

E) I, II, III ve IV

4.

2.

Yukarıdaki periyodik cetvel kesitinde yerleri belirtilen X,

Derişik HNO3 ve KOH çözeltileri için,

Y, Z, T ve R elementleriyle ve oluşturacakları bileşiklerle

I. Tahriş edici olma,

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

II. İndikatör (Ayıraç) maddelerin rengini değiştirebilme,

A) X toprak alkali metalidir.

III. Elektrik akımını iletebilme,

B) Y ve Z kendi aralarında polar kovalent yapılı bileşik oluşturur.

IV. Al ile tepkime verebilme,

C) T halojendir.

özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) I ve II
		

B) I ve III
D) II, III ve IV

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

D) X ve T iyonik yapılı bileşik oluşturur.
E) X’ nin oksiti R’nin oksitinden daha baziktir.
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KİMYA TEST-13
5.

7.
Madde

Molekül İçi Bağlar

Moleküller Arası Bağlar

I.

H2O

Polar kovalent

Hidrojen bağları

II.

CO2

Apolar kovalent

London kuvvetleri

III.

CCl4

Polar kovalent

London kuvvetleri

IV.

HF

Polar kovalent

Dipol-dipol etkileşimleri

Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman
sabit bir oran vardır. Bileşiğin miktarı değişse de bileşiği oluşturan elementlerin kütlece birleşme oranı değişmez. Tabloda X
ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşiğe ait bilgiler verilmiştir.
X

Y

Bileşik

Artan Madde

kütlesi (g)

kütlesi (g)

kütlesi (g)

kütlesi (g)

Yukarıda verilen bileşiklerin molekül içi ve moleküller

1. bileşik

12

16

24

4 gram X

arası bağları ile ilgili verilenlerden hangileri yanlıştır?

2. bileşik

6,4

9,6

12,8

3,2 gram Y

(1H, 6C, 9F, 8O, 17Cl)
A) Yalnız II
		

B) Yalnız III

D) II ve IV

Buna göre,

C) I ve III

I. Aynı iki elementten oluşan bütün bileşiklerin kütlece bir-

E) II, III ve IV

leşme oranları da aynıdır.
II. 1. bileşiği oluşturan elementlerin harcanan kütleleri arasındaki oran 1/2 veya 2/1 dir.
III. 2. bileşiği oluşturan elementlerden eşit kütlelerde alınarak
tam verimle bir tepkime gerçekleştiğinde artan madde olmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) I ve II
D) II ve III

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

6.

8.
Yukarıda verilen hal değişim şemasıyla ilgili;
I. 1. 2. ve 3. olaylar endotermiktir.

IV. 2. 3. ve 4. olaylarda maddenin enerjisi artar.
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D) II ve IV

C) Metal cevherlerinden metal eldesi
D) Şeker - tuz karışımından şekerin ayrılması

yargılarından hangileri doğrudur?

		

maddeler yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılamaz?

B) Buğday-saman karışımından buğdayın ayrılması

III. 3. olay esnasında düzensizlik artar.

B) Yalnız II

li aşağıda verilen işlemlerden hangisinde karışımdaki
A) Kum - talaş karışımından kumu ayırma

II. 4. olay iyonizasyon, 5. olay donmadır.

A) Yalnız I

Karışımlardaki maddelerin birbirinden ayrılması ile ilgi-

C) I ve III

E) Zeytinyağı- su karışımından suyun ayrılması

E) II, III ve IV
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YKS KAMPI
BİYOLOJİ TEST-1
1.

Nişasta ve glikojen molekülleri için;

3.

Aşağıdaki şekilde “DNA Atomik Modeli” verilmiştir.

I. çok sayıda glikoz molekülünden oluşma
II. bitkiler tarafından sentezlenme
III. dehidrasyon sentezi ile oluşma
verilen özelliklerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) I ve II		

C) Yalnız III

E) I ve III

Buna göre;
I. 2 adenin bazıdır.
II. 4 guanin, 3 ise sitozin bazıdır.
III. 1 ile deoksiriboz arasında glikozit bağı bulunur.
IV. İki iplik sarmal oluşturacak şekilde anti paralel uzanır.
verilen yargılardan hangileri doğrudur?
2.

ÖSS 2001

A) I ve II

Aşağıdaki tabloda verilen a, b, c ayıraçlarından biri protein,

B) I ve III

biri yağ, biri de nişasta ayıracıdır. Bu ayıraçların bulunduğu

C) I, III ve IV

tüplere, biri bitkisel kaynaklı, biri hayvansal kaynaklı, biri de
bu ikisinin karışımı olan özütler eklenmiştir. Bu deneyden

D) II, III ve IV

tablodaki sonuçlar alınmıştır. (+ işareti, ayıraç etkisiyle renk

E) I, II, III ve IV

değişiminin gerçekleştiğini, - işareti renk değişiminin gerçekleşmediğini göstermektedir.)

4.

Işıklı bir ortamda bulunan bir bitkiye, karbon atomu işaretlenmiş olan karbondioksit molekülü veriliyor.
Bir süre bekledikten sonra, bu bitkide üretilen;
I. Enzim
II. Glikoz
III. Yağ
IV. Vitamin

Buna göre,
I. Birinci özüt hayvansaldır; a, protein ayıracıdır.
II. İkinci özüt hayvansaldır; b, nişasta ayıracıdır.

moleküllerinden hangilerinin yapısında işaretli karbon
atomuna rastlanabilir?
A) Yalnız II

III. Birinci özüt bitkiseldir; c, yağ ayıracıdır.

B) II ve III

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

C) II ve IV

A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) I ve III		

C) Yalnız III
E) II ve III

D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
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BİYOLOJİ TEST-1
5.

7.

Aşağıdaki grafikte metabolik faaliyetler sırasında bileşiklerin
miktarında meydana gelen değişim ifade edilmiştir. K ve M
değerlerindeki değişim birbirine bağlıdır.

Uygun koşulların sağlandığı 3 tüpe birlikte konulan Sükroz ve
Sükraz moleküllerinin miktarları yukarıdaki gibidir.
Tepkimeler sonucu 1. tüpteki sükroz, 2. tüpteki sükraz
ve 3. tüpteki glikoz miktarları aşağıdakilerden hangisinde

Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz?

doğru olarak verilmiştir?

1. tüpteki
Sükroz
miktarı

A) K protein ise M amino asittir.

2. tüpteki
Sükraz
miktarı

B) K nişasta ise M glikozdur.

3. tüpteki
glikoz
miktarı

C) K gliserol ise M nötral yağdır.
D) K protein ise M sudur.

A)

3 		

2		

4

B)

2 		

0		

1

C)

0 		

4		

4

D)

3		

4		

4

YGS 2016

E)

0		

4		

1

8.

E) K glikoz ise M glikojendir.

Aşağıda insan vücudunda sentezlenen tripeptit, trisakkarit ve
trigliserit organik moleküllerinin sentezleri şematize edilmiştir.

Bunların sentezlenmeleri sırasında açığa çıkan su molekülü sayılarının kıyaslanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
6.

A) I = II = III

Yeterli miktarda enzimin, sınırlı miktarda substratın      

		

bulunduğu ve optimum koşulların sağlandığı ortamda

B) I = II > III
D) I > II = III

C) I = II < III
E) I < II = III

gerçekleşen reaksiyon için;
9.

Geviş getiren memeli bir hayvan;
I. Nişasta
II. Glikojen
III. Selüloz
verilen polisakkarit çeşitlerinden hangilerini hücre içinde

verilen grafiklerden hangileri çizilebilir?
A) Yalnız I
		

236

B) Yalnız II
D) I ve II		

enerji kaynağı olarak kullanabilir?
C) Yalnız III

E) I ve III

A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) I ve III		

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

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

YKS KAMPI
BİYOLOJİ TEST-2
1.

Bitkilerde hücre çeperinin ana maddesi olan selüloz  

4.

Steroitlerle ilgili olarak verilen açıklamalardan hangisi

hangi hücresel yapı tarafından sentezlenir?

yanlıştır?

A) Golgi aygıtı

A) Hayvan hücrelerinde zarın akışkanlığını artırır.

B) Endoplazmik retikulum

B) İnsan vücudunda provitamin D’nin aktifleşmesinde kullanılır.

C) Hücre zarı

C) Sinir hücrelerinde impuls iletim hızını artıran miyelin kılı-

D) Koful

fın yapısına katılır.

E) Plastit

D) Eşeysel hormonlarının yapısına katılarak düzenleyici olarak görev yapar.
E) Çift katlı olacak şekilde sıralanarak hücre zarının yapısına katılır.

2.

Beş deney tüpüne eşit miktarda nişasta ve nişastayı hidroliz eden amilaz enzimi konulmuştur. Aşağıdaki koşullarda bir
süre tutulan her deney tüpüne nişasta varlığında renk değişimine neden olan nişasta ayracı eşit miktarda ve aynı anda
eklenmiştir.
(İnsan tükürüğünden izole edilen amilaz kullanılmıştır).

5.

Aşağıda, RNA’da yer alan azotlu organik bazların yapılarına
göre sınıflandırılması gösterilmiştir.

Buna göre renk değişimi, hangi deney tüpünde en hızlı

M

gerçekleşir?
A) I		

B) II

C) III

D) IV 		

N

E) V

Buna göre, M ve N için verilen seçeneklerden hangisi
3.

doğrudur?

DNA molekülü ile ilgili,

M

I. Pirimidin bazlarının hepsini bulundurur.

N

II. Hücre yönetimini sağlar.

A)

Timin

Adenin

III. Kalıtsal bilgiyi depolar.

B)

Urasil

Sitozin

IV. Tüm canlı hücrelerde bulunur.

C)

Adenin

Guanin

D)

Sitozin

Adenin

E)

Sitozin

Urasil

verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
		

B) II ve III
D) II, III ve IV

C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
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BİYOLOJİ TEST-2
6.

Selüloz, nişasta ve glikojen moleküllerinin kimyasal yapısı

8.

şekilde verilmiştir.

Selüloz

Canlıların gerçekleştirdiği bazı reaksiyonlar aşağıda verilmiştir.
I. Polimer maddelerin hidrolizi

Nişasta

II. ATP sentezi

Glikojen

III. Karbondioksit özümlemesi
Bu reaksiyonlardan hangileri tüm canlılarda ortak olarak
gözlenir?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) II ve III		

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

Bu üç polisakkarit için;
I. Monomerlerin bağlanma şekilleri,
II. Senteze katılan monomer çeşidi,
III. Monomerler arasında kurulan kovalent bağ çeşidi
verilenlerden hangileri kimyasal yapılarının farklı olmasına
neden olur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) II ve III		

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

9.

Hücrelerde gerçekleşen bazı tepkimeler aşağıda verilmiştir.
I. Solunum
II. Hidroliz
III. Dehidrasyon

7.

Aşağıda verilen özdeş üç deney tüpüne 5 ml H2O2 ( hidrojen
peroksit) eklenmiş ve optimum koşullarda yeterli süre bek-

lenmiştir. Tüplerdeki gaz çıkış hızının III > I > II olduğu tespit
edilmiştir.

IV. Fotosentez
V. Kemosentez
Bu tepkimelerden hangileri hücrede amino asit sayısının
artmasında rol oynar?
A) I ve III
		

B) II ve IV
D) II, III ve IV

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

(Karaciğerdeki katalaz, hidrojen peroksiti suya ve oksijene
parçalar).
Deney tüplerinde gaz çıkış hızlarının farklı olmasına;
I. Birim zamanda tepkimeye giren enzim miktarı,
II. Substrat yüzeyi,

A) Biyolojik katalizördür.
B) Etki ettiği maddeye substrat denir.

III. Substrat miktarı

C) Organik yapılı bileşiktir.

verilen faktörlerden hangileri neden olmuştur?  

D) Biyokimyasal reaksiyonları başlatır.

A) Yalnız I

E) Aktivasyon enerjisini düşürür.
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10. Enzimler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

B) Yalnız II
D) II ve III		

C) I ve II
E) I, II ve III
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YKS KAMPI
BİYOLOJİ TEST-3
1.

Aşağıda hücrede gözlenen bazı olaylar verilmiştir.

4.

l. Glikoz sentezi
ll. Atıkları depolama
lll. Glikolipit sentezi
Bu olayların gerçekleştiği organeller aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kloroplast: I

Golgi: III

Koful: II

B) Kloroplast: III

Golgi: II

Koful: I

C) Kloroplast: II

Golgi: I

Koful: III

D) Kloroplast: I

Golgi: II

Koful: III

E) Kloroplast: III

Golgi: I

Koful: II
Sitoplazmada bulunan özel proteinlerin oluşturduğu tüpsü ve
ipliksi yapılar olan hücre iskeleti şekilde verilmiştir.
Şekle göre hücre iskeleti elemanları ile ilgili olarak;

2.

I. Organellerin sitoplazma içinde uygun konumda tutulmasını sağlar.
II. Çapı en küçük olan ara filamentlerdir.
III. Tüm canlılarda hücre şeklinin oluşması ve korunmasında
görev alır.
verilen yargılardan hangilerinin doğruluğu kesindir?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) I ve II		

C) Yalnız III
E) I ve III

Ökaryot hücredeki bir organelin kıvrımlı yapıdaki şekli yukarıda verilmiştir.
Bu organel ve görevleri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi söylenemez?
A) Oksidatif düzeyde ATP sentezler.

5.

B) Tek katlı zar yapısına sahiptir.

A, B ve C organellerinin ilişkileri aşağıdaki şemada verilmiştir.

C) Madde iletiminden sorumludur.
D) Üzerinde ribozom bulundurur.
E) Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanır.

YGS 2015
3.

Buna göre;

Bir bitki hücresinde bulunan çift zarla çevrili yapılar, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Çekirdek - Golgi cisimciği - Mitokondri
B) Plastit - Golgi Cisimciği - Koful
C) Plastit - Mitokondri - Endoplazmik retikulum
D) Plastit - Mitokondri - Çekirdek
E) Çekirdek - Mitokondri - Endoplazmik retikulum

I. A, B ve C organellerine sahip bir hücre, bitki hücresi olamaz.
II. Bir hücrede A organeli varsa, B organeli yoktur.
III. C organelinde dehidrasyon tepkimesi gerçekleşir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) I ve II		
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C) Yalnız III
E) II ve III
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BİYOLOJİ TEST-3
6.

Bitki hücrelerinde plastitlerin birbirine dönüşümüyle ilgili aşa-

8.

ğıdaki şema çizilmiştir.

Bir bitki hücresinde gerçekleşen bazı dönüşüm olayları aşağıda gösterilmiştir.

				

I		

CO2 + H2O
Buna göre;  a, b ve c için,

Glikoz

				

I. a olayında klorofil sentezi görülür.

II

III		

Nişasta
IV

Numaralandırılmış tepkimeler için, aşağıda verilenlerden

II. Patatesin yeşermesi b olayına örnektir.

hangisi kesinlikle doğrudur?

III. c olayında karoten, ksantofil gibi pigmentlerin birikimi gerçekleşir.

A) I, sadece bitkiler tarafından gerçekleştirilir.
B) IV, hayvanlarda gerçekleşmez.

verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

C) III, bütün bakterilerde gerçekleşir.

C) Yalnız III

D) I ve II		

D) II, hayvan hücrelerinde gerçekleşmez.

E) I, II ve III

E) III, bütün canlı hücrelerde gerçekleşir.

9.

Aşağıda farklı hücrelerde bulunabilen yapılar verilmiştir.
I. Kloroplast
II. Çekirdek
III. Mitokondri
IV. Peroksizom
V. Sitoplazma
Bu yapılardan hangilerinde ATP üretimi gerçekleşmez?
A) Yalnız II
		

7.

D) I, III ve IV

C) II ve IV
E) II, IV ve V

Hayvan hücrelerinde gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
X

C6H12O6 + 6O2

6CO2 + 6H2O

Y

n (amino asit)
Glikojen + (n – 1) H2O

Z

Polipeptit + (n – 1) H2O
n (glikoz)

Buna göre;

10. Mitokondride meydana gelen metabolik faaliyetler sonucu hücrede;
I. oksijen

I. X tepkimesinde defosforilasyon görülür.
II. X ve Y tepkimeleri dehidrasyon tepkimesidir.

II. ATP

III. Y tepkimesi tüm canlılarda sadece hücre içinde gerçekleşir.

III. glikoz

IV. Z tepkimesi hidroliz olup, ATP kullanılmaz.

IV. su

ifadelerinden hangileri doğrudur?

V. karbondioksit

A) I ve III
		

B) II ve IV
D) II, III ve IV

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

moleküllerinden hangilerinin miktarında artış gözlenir?
A) I ve IV
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B) I ve IV

B) I, II ve IV
D) II, III ve V
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C) II, IV ve V
E) I, II, III ve IV

YKS KAMPI
BİYOLOJİ TEST-4
1.

Hücre yüzeyinde bulunan glikoproteinler,
I. Bazı bir hücreli organizmaların plazmit aktarımı yapabileceği hücreyi belirlemesi,

TYT 2018
4.

Şekilde hücre zarında gerçekleşen iki farklı taşıma olayı
gösterilmiştir.

II. Gelişim sırasında farklılaşmış hücrelerin bir araya gelerek doku oluşturması,
III. Akyuvarların hastalık etkenlerini tanıyarak yok etmesi,
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde görev alır?
A) Yalnız I
		

B) I ve II		

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

Bu taşıma olaylarıyla ilgili,
2.

Başlangıçta bulunduğu ortamla ozmotik denge halinde olan

I. Madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden ger-

bir amip hücresinde protein sentezi artmaya başlamıştır.

3.

çekleşir.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

II. Zar proteinleri işlev görür.

A) Hücrenin emme kuvveti azalır.

III. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir.

B) Hücredeki serbest amino asit sayısı azalır.

ifadelerinden hangilerinin her iki taşıma şekli için ortak

C) Ribozom faaliyeti artar.

olduğu söylenebilir?

D) Hücrenin ozmotik basıncı azalır.

A) Yalnız I

E) Hücre dışarıdan su alır.

		

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

Canlı bir hücre için hazırlanan deney düzeneği aşağıda
verilmiştir.

5.

Nişasta sentezi yapan bir bitki hücresinde;
I. Plazmoliz

Buna göre yeterli bir süre beklenildikten sonra meydana
gelebilecek değişimlerle ilgili olarak,

III. Emme kuvvetinin artması

I. Hücre potasyum iyonlarını pasif taşıma ile alamaz.
II. Hücre içi glikoz konsantrasyonu artar.
III. Klor iyonları aktif taşıma ile hücre dışına atılamaz.

		

B) Yalnız II

D) I ve III

IV. Hücre zarının selüloz çeperden uzaklaşması
olaylarından hangileri gözlenir?
A) Yalnız II

yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

II. Osmotik basıncın azalması

C) Yalnız III

		

B) Yalnız III
D) III ve IV		

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

E) I, II ve III
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BİYOLOJİ TEST-4
LYS2 2014
6.

8.

Glikoz yoğunluğu %4 olan bir hücre, yoğunluğu bilinmeyen
bir glikoz çözeltisine bırakılmıştır.

Aşağıdaki tabloda; basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon
ve aktif taşımanın bazı özellikleri verilmiştir.

Bir süre sonra çözeltide glikoz kalmadığı tespit edildiğine göre glikozların zardan geçişi için;
I. Önce pasif sonra aktif taşıma gerçekleşmiştir.

Bu tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söy-

II. ATP enerjisi harcanmıştır.

lenemez?

III. Hücre zarındaki enzimler görev almıştır.

A) Sadece aktif taşımada ATP harcanır.

verilen açıklamalardan hangileri kesinlikle doğrudur?

B) Zar proteinlerinin kullanıldığı madde taşınımında genellikle özgüllük vardır.

A) Yalnız I

C) Basit difüzyon, derişim farkına göre gerçekleşir.

		

B) Yalnız II
D) II ve III		

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

D) Kolaylaştırılmış difüzyon, derişim farkına göre gerçekleşir.
E) Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içerisine
birim zamanda alınan madde miktarı hiçbir zaman değişmez.
YGS 2010
9.

I. Elektrik yüklü olması

YGS 2012
7.

Hücre zarının,
II. Zar lipitlerinin iki tabakalı dizilmesi

Bir ozmoz deneyinde 3 farklı bitki hücresi X, Y ve Z sıvılarının
içine konduğunda aşağıdaki bulgular elde ediliyor:

III. Zar lipitlerinin hareket halinde olması
IV. Yüzey proteinlerine karbonhidratların eklenmesi

- 1. hücre X sıvısına konduğunda büzüşüyor.

özelliklerinden hangileri özgüllüğünü sağlar?

- 2. hücre Y sıvısına konduğunda şişiyor.

A) Yalnız I

- 3. hücre Z sıvısına konduğunda hücrede şekil değişikliği

		

B) Yalnız IV
D) II ve III		

C) I ve III
E) III ve IV

gözlenmiyor.
Bu deneyin bulgularına göre,
I. X sıvısının ozmotik basıncı, 1. hücrenin hücre içi ozmotik
basıncından yüksektir.
II. Y sıvısının yoğunluğu, 2. hücrenin hücre içi yoğunluğundan azdır.
III. X, Y ve Z sıvılarının molekül büyüklükleri birbiriyle aynıdır.

tirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Amip 		

Fagositoz

B) Akyuvar hücresi

Fagositoz

yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılamaz?

C) Bakteri 		

Fagositoz

A) I ve II

D) Böcekçil bitki

Ekzositoz

E) Paramesyum

Endositoz

IV. 1. hücre ile 2. hücrenin ozmotik basınçları birbirinden farklıdır.
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10. Hücre zarından madde geçişleriyle ilgili aşağıdaki eşleş-

B) I ve III
D) II ve IV		

C) II ve III
E) III ve IV
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YKS KAMPI
BİYOLOJİ TEST-5
1.

Virüsler için,

4.

I. Hücresel yapıya sahip değillerdir.

Bakterilerin endospor formuna geçmesindeki temel

II. Antibiyotiklerden etkilenirler.

amaç aşağıdakilerden hangisidir?

III. Mutasyona uğrarlar.

A) Solunum hızını artırmak.

İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II

D) I ve III

Bazı bakteriler endospor formuna geçebilir.

B) Enzim faaliyetlerini hızlandırmak.
C) Yalnız III

C) Birey sayısını artırmak.

E) I, II ve III

D) Kalıtsal çeşitliliği sağlamak.
E) Uygun olmayan ortam şartlarında hayatta kalmak.

TYT 2018
2.

“Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bir hayvanın

5.

Bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fotosentez yapanlarda kloroplast bulunur.

kuş olduğunun kanıtı sayılır?”

B) Konjugasyon sırasında plazmit adı verilen DNA parçası

Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci, aşağıdakilerden

aktarılır.

hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur?

C) Tüm bakterilerde hücre çeperi bulunur.

A) Uçma yeteneğine sahip olma

D) Bazı bakteriler zor şartlarda endospor oluşturur.

B) Kanatlara sahip olma

E) Oksijenli solunum yapanlarda ETS elemanları bulunur.

C) Yumurtlayarak çoğalma
D) Sabit vücut sıcaklığına sahip olma
E) Vücutlarında tüylere sahip olma

6.

Omurgalılar grubuna ait,
- Hamsi
- Yunus
- Karga
- Timsah
- Semender

YGS 2017
3.

Bir hücrenin bakteri, mantar veya bitki hücresi olduğuna
karar vermede aşağıdakilerden hangisinin kullanılması

canlılarının tamamında aşağıdaki özelliklerden hangisi
ortaktır?

yeterlidir?

A) Yavrularını sütle besleme

A) Hücre duvarının kimyasal içeriğinin saptanması

B) Sabit vücut sıcaklığına sahip olma

B) Ribozomun varlığının saptanması

C) Suda ve karada yaşayabilme

C) Endoplazmik retikulumun varlığının saptanması

D) Deri solunumu yapma

D) Golgi cisimciğinin varlığının saptanması

E) Kemikten yapılmış iç iskelet bulundurma

E) Çekirdeğin varlığının saptanması
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BİYOLOJİ TEST-5
7.

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategoriler ve
bu kategoriler arasındaki hiyerarşi ile ilgili olarak;
I. Farklı türe ait canlılar aynı sistematik kategori içinde yer
alabilir.
II. Aynı cinste yer alan canlılar aynı ailede yer alır.
III. Aynı şubede yer alan canlılar arasındaki benzerlik, aynı
ailede yer alanlara göre daha fazladır.

		

B) Yalnız II
D) I ve III		

Kemosentetik bir bakteri ile akasya çiçeği için;
I. Ribozom organeli bulundurma
II. Prokaryot hücre yapısında olma
III. Ototrof olma
IV. Kloroplast organelinde glikoz sentezleme
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I

açıklamalarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

9.

C) Yalnız III

		

B) I ve III
D) II ve III		

C) I ve IV
E) I, III ve IV

E) II ve III

YGS 2015
8.

10. Bir canlı grubuna ait olan bazı karakteristik özellikler
aşağıda verilmiştir.
Yukarıda bilimsel adları verilen türlerle ilgili olarak,
I. L ve M türlerinin arasındaki akrabalık derecesi, K ve N türlerinin arasındaki akrabalık derecesinden daha fazladır.
II. K ve N türleri, aynı sınıf içinde bulunurlar.
III. N ve P türleri, doğada çiftleşerek verimli döller oluştururlar.

		

244

B) Yalnız II
D) I ve II		

II. Yavrular embriyonik gelişimini tamamlamadan yumurtadan çıkar.
III. Boşaltım atığı embriyonik dönemde amonyak, ergin dönemde üredir.
Bu  özelliklerin tümüne sahip en büyük sınıflandırma birimi aşağıdakilerden hangisidir?

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

I. Solungaç, akciğer ve deri solunumu gözlenir.

C) Yalnız III
E) II ve III

A) Âlem
		

B) Şube
D) Takım		
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C) Sınıf
E) Aile

YKS KAMPI
BİYOLOJİ TEST-6
1.

Aşağıda ifade edilen özelliklerden hangisi, birbirinden

4.

I. Kalıtım materyalinin yapısı

farklı âlemlere ait iki canlının ortak özelliği olamaz?

II. Ribozom organeli bulundurma

A) Tek hücreli olma

III. Ekolojik yaşam koşulları

B) Prokaryot hücre yapısına sahip olma

IV. Hücre duvarının yapısal özelliği

C) Hücre duvarı bulundurma

Arke’ler, yukarıda verilen özelliklerden hangilerine sahip

D) Fotosentez yapma

olmaları açısından bakterilerden ayrılırlar?

E) Sinir sistemine sahip olma

A) Yalnız III
		

D) I, II ve III

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

LYS 2017

LYS 2014
2.

B) I ve III

Aşağıdakilerden hangisi, memeli hayvanları diğer hay-

5.

Bakterilerin çoğalmasını engellemek isteyen bir öğrenci, petri
kaplarında yetiştirdiği çeşitli bakteri türleri üzerine farklı mad-

vanlardan ayıran özelliklerden biri değildir?

deler uygulamaktadır.

A) İç döllenmenin görülmesi

Aşağıdaki maddelerden hangisinin hiçbir bakterinin ço-

B) Süt bezlerinin varlığı

ğalmasını engellemesi beklenmez?

C) Akciğerlerinde alveollerin bulunması

A) Hücre duvarı sentezini durduran bir madde

D) Ter bezlerinin bulunması

B) Protein sentezini durduran bir madde

E) Olgun alyuvarlarının çekirdeksiz olması

C) İğ ipliklerinin sentezini durduran bir madde
D) Hücredeki enzimleri inhibe eden bir madde
E) Hücre solunumunu inhibe eden bir madde

YGS 2017
3.

Aynı takıma ait olduğu bilinen iki omurgalı hayvan için,
I. Tür adları aynıdır.

B) Penguen

III. Sınıf, şube ve âlemleri aynıdır.
İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

		

B) Yalnız III
D) I ve III		

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yavrularını doğurup sütle besler?
A) Kurbağa

II. Farklı cins kategorisinde bulunurlar.

A) Yalnız II

6.

C) I ve II
E) II ve III

C) Yunus
D) Timsah
E) Leylek
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BİYOLOJİ TEST-6
7.

Aşağıda memelilere ait bazı özellikler verilmiştir.

10. Bir bakteri hücresiyle bitki hücresi karşılaştırıldığında,
aşağıdaki özelliklerden hangisi farklılık göstermez?

I. Alveollü akciğer
II. Kıl ile kaplı vücut örtüsü

A) Hücre duvarının yapısı

III. Plesanta

B) Oksijenli solunumda kullanılan enzimler

IV. Süt bezi

C) Kromozomların yapısı

Bu özelliklerden hangilerine tüm memelilerde rastlanmaz?

D) Ribozomların yapısı

A) I ve III

E) Hücrelerin bölünme şekli

B) II ve III

		

D) I, III ve IV

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

LYS 2011
8.

Doğadaki azot döngüsünün bir kısmını gösteren aşağıdaki şekilde K, L ve M bakterilerinin adları, aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

11. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan yedi temel sistematik kategorideki canlı çeşitliliği ile ilgili aşağıdaki grafik
verilmiştir.

Denitrifikasyon

Nitrat

Azot bağlayan

bakterileri

bakterileri

bakteriler

A)

M		

K

L

B)

M		

L

K

C)

L		

M

K

D)

K		

L

M

E)

K		

M

L

Buna göre,
I. d’deki canlılar e’deki canlılara göre daha çok ortak özellik
taşır.

9.

II. Homolog organ sayısı c’deki canlılarda b’dekilere oranla

Virüsler ile ilgili olarak,

daha fazladır.

I. Mutasyona uğrar.

III. f’nin bireyleri kendi aralarında çiftleştiğinde verimli döller
oluşturur.

II. Genetik şifreler içeren genoma sahiptir.
III. Zarlı ya da zarsız organelleri yoktur.

verilenlerden hangileri doğrudur?

özelliklerinden hangileri bakterilerde de görülür?

A) Yalnız I

A) Yalnız II

		

		

B) Yalnız III
D) II ve III		

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

LYS 2014
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B) Yalnız III
E) II ve III

C) I ve II

YKS KAMPI
BİYOLOJİ TEST-7
1.

Aşağıda şematize edilen kromozom yapısı incelendiğin-

3.

de a, b ve c için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Tadı güzel ve yüksek verimli olan elma bitkisinden aynı
genetik yapıda bitkiler elde edebilmek için,
I. çelikle
II. tohumla
III. doku kültürü yöntemiyle
üreme biçimlerinden hangileri uygulanabilir?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) I ve II		

C) Yalnız III
E) I ve III

A) Hücrede kromozom sayısı kadar b bulunur.
B) a kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır.
C) b sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücrelerde
bulunur.

4.

Eşeysiz üreme çeşitlerinden tomurcuklanma, ikiye bölünme ve vejetatif üremede,

D) c kromatitlerin iğ ipliğine tutunmasını sağlayan kinetokordur.
E) Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar a bulunur.

I. Kardeş kromatitlerin ayrılması
II. DNA’ nın kendini eşlemesi
III. Homolog kromozomların ayrılması
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?
A) Yalnız I

2.

		

Aşağıdaki şekilde bal arılarında gerçekleşen üreme gösterilmiştir.

5.

B) I ve II
D) II ve III		

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

Canlılarda görülen çeşitli rejenerasyon örneklerinden,
I. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine yeni bir kuyruğun
gelişmesi.
II. Denizyıldızının kopan kolundan yeni bir denizyıldızının

Buna göre;

gelişmesi.

I. Erkek arıların genetik yapısı farklıdır.

III. Planaryanın arka kısmından kopan bir parçadan yeni bir

II. Yumurta ve spermler mayozla oluşur.
III. Döllenme sonucu oluşan bireyler dişidir.
IV. Kraliçe ve işçi arılar partenogenez sonucu oluşur.

		

B) I ve III

D) I, II ve IV

IV. Kırılan bir kol kemiğinin kendini onarması.
hangileri aynı çeşit rejenerasyona örnektir?

verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II		

planaryanın gelişmesi.

C) I, II ve III

E) II, III ve IV

A) I ve II
		

B) I ve III
D) II ve IV		
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C) II ve III
E) III ve IV
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BİYOLOJİ TEST-7
6.

Aşağıda hayvan ve bitki hücresinde görülen mitoza ait bazı

YGS 2013

özellikler verilmiştir.

8.

Aşağıdaki bölünme evrelerinden hangisi, mayoz geçiren
2n=4 kromozomlu bir hücreye ait olamaz?

Hayvan Hücresi

X

Y

Bitki Hücresi

Z

Venn diyagramı üzerinde gösterilen X, Y ve Z özellikleri
ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) X: Sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile gerçekleşir.
B) Y: İğ iplikleri oluşur.
C) Z: Sitoplazmadaki mikrotübül proteinleri görev alır.
D) Y: Sentromer ayrılması görülür.
E) Y: Sentrozom organeli görev alır.

9.

Mayozun Profaz-I evresinde 12 tetrat oluşturan hayvansal bir organizmanın kas hücresindeki kromozom sayısı
kaçtır?
A) 6

7.

B) 12

C) 24

D) 36		

E) 48

Aşağıdaki şekilde mayoz bölünmeye ait evreler karışık olarak
gösterilmiştir.

10. Hücre döngüsünü mayozla tamamlayan bir hücrede, verilen
Bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

olaylardan hangisi gerçekleşmek zorunda değildir?
A) Replikasyon

A) I, II, V, III ve IV

B) İğ ipliklerinin oluşması

B) II, I, V, III ve IV

C) Krossing over

C) II, IV, III, I ve V

D) Homolog kromozomların ayrılması

D) III, II, I, V ve IV

E) Kardeş kromatitlerin kinetokorlarının yıkılması

E) IV, III, II, I ve V
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BİYOLOJİ TEST-8
1.

Bir bal arısı popülasyonunda bulunan erkek ve kraliçe arının

3.

Eşeyli üreyen bir canlının üreme ana hücresinden embriyo

oluşturabileceği üreme hücrelerinin genotipleri aşağıdaki tab-

gelişim sürecine kadar kromozom sayısının zamana bağlı

loda verilmiştir.

değişim grafiği aşağıda verilmiştir.

Buna göre, bu gametlerden oluşabilecek dişi ve erkek
arılarda kaç farklı fenotip görülebilir?
Dişi

Erkek

A)

4

1

B)

2

4

C)

1

4

D)

1

2

E)

4

2

Numaralı kısımlarda gerçekleşen olaylardan hangileri
eşeyli üreyen canlıda çeşitliliğe yol açar?
A) I ve II
		

2.

B) I ve III
D) II ve IV		

C) II ve III
E) II, III ve IV

Aşağıda diploit kromozomlu, sağlıklı farklı hücrelere ait bölünme evreleri gösterilmiştir.

4.

Hücre bölünmesinin bir evresi aşağıdaki şekilde verilmiştir.

II

I

Bu hücre ve bölünme ile ilgili olarak;
I. 2n=6 kromozomlu eşey ana hücresinin anafaz II evresidir.
II. Bölünme tamamlandığında n=3 kromozomlu hücreler oluşur.

IV

III

Bu evrelerden hangisinin mayoza ait olduğu kesin olarak
söylenir?
A) Yalnız III
		

III. 2n=3 kromozomlu vücut hücresinin mitozuna ait anafaz
evresidir.
yapılan açıklamalardan hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) I ve III
D) III ve IV		

C) II ve IV

		

B) Yalnız III
D) II ve III		

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

E) I, III ve IV
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BİYOLOJİ TEST-8
5.

Aşağıdaki şekilde, X ve Y kromozomları üzerindeki bazı böl-

7.

geler a, b ve c şeklinde gösterilmiştir.

Kromozom sayısı 2n= 64 olan bir hücre mayoz geçirirken;
a. Profaz II
b. Metafaz II
c. Anafaz II
d. Telofaz II
evrelerindeki kromozom sayıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Bu bölgeler ve aktarılan özellikler ile ilgili olarak;

a

b

c

d

A)

64

64

32

32

B)

32

32

64

32

C)

64

32

32

16

D)

32

32

32

32

E)

32

32

32

16

I. a bölgesindeki aleller birbirinin homoloğudur.
II. b bölgesindeki alellerin belirlediği özellikler çocuklara sadece anneden aktarılır.
III. c bölgesindeki aleller babadan sadece erkek çocuklarına
aktarılır.
verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) I ve III		

8.

Dişi bir memeli hayvan türünde üç yumurta ana hücresi
mayoz geçirmiştir. Oluşan tüm yumurtaların döllenmesi

C) I ve II

sonucunda, bu canlıdan bir seferde kaç yavru doğması

E) I, II ve III

beklenir?
A) 1

9.

B) 3

C)8

D) 10

E) 12

Mayoz geçirmekte olan hücreye ait bir evrenin mikroskop görüntüsü şekilde verilmiştir.

LYS 2012
6.

Sentriol
Kromatit

İnsanda gerçekleşen normal mitoz ve mayoz bölünme olay-

---------------- Ekvator Düzlemi

ları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A) Mitoz bölünme ile mayoz-I bölünmeleri tamamlandığında
aynı sayıda hücre oluşur.
B) Mitozun metafaz evresindeki bir hücrenin kromozom sayısı, mayozun anafaz-II evresindeki kromozom sayısının
iki katıdır.

Buna göre;
I. Eşey ana hücresi 2n = 12 kromozomludur.

C) Mitozun metafaz ve mayozun metafaz-II evresindeki kromozomlar ikişer kromatitlidir.
D) Mayoz bölünme sonunda oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları genellikle atasal hücreden farklıdır.
E) Mayoz geçiren bir hücrenin anafaz-I evresindeki kromozom sayısı, mitoz geçiren bir hücrenin metafaz evresin-

II. Bölünme sonrası n = 6 kromozomlu hücreler oluşur.
III. Anafaz II evresi gerçekleşmektedir.
yapılan açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) I ve III		

deki kromozom sayısına eşittir.
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C) Yalnız III
E) II ve III

YKS KAMPI
BİYOLOJİ TEST-9
1.

İnsanlarda ayrık kulak memeli olmayı sağlayan alel, yapışık

4.

kulak memeli olmayı sağlayan alele otozomal baskındır.

Aşağıdaki soyağacında farelerde otozomal aktarılan çekinik
bir özelliğin kalıtımı verilmiştir. İçi koyu olan bireylerin fenotipi
bu özellik için çekiniktir.

Heterozigot ayrık kulaklı iki bireyin evliliğinden ayrık kulak memeli kız çocuklarının olma olasılığı kaçtır?
A) 1/4

B) 1/8

C) 3/4

D) 3/8

E) 3/16

Buna göre hangi bireylerin genotipini belirlemek için
kontrol çaprazlaması yapılmalıdır?
2.

Kan grubu tayinleri aşağıdaki gibi olan bir ailede;
Anti-A

Anti-B

Anti-D

Anti-A

Anne

Anti-B

A) 1 ve 2		
		

Anti-D

B) 2 ve 7		

D) 1, 3, 5 ve 6		

C) 2, 4 ve 7

E) 2, 4, 5, 6 ve 7

Baba

I. 0 kan gruplu çocukları olamaz.
II. A kan gruplu çocukları olamaz.
III. B kan gruplu çocukları olamaz.
yorumlarından hangileri doğrudur?
Çökelme var
A) Yalnız I
		

Çökelme yok
B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III
5.

Anneannesi kısmi renk körü olan Elif’in dedesi sağlıklıdır.
Elif’in taşıyıcı olduğu bilindiğine göre:
I. Annesi taşıyıcıdır.

3.

Aşağıda bazı karakterlere ait aleller verilmiştir.
I. AA Bb Cc dd

II. Babası kısmi renk körüdür.
III. Doğacak erkek kardeşi sağlıklı olur.
ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir?

II. aa bb cc DD
III. Aa bb cc Dd

A) Yalnız I

IV. Aa Bb CC DD

B) Yalnız II

V. Aa Bb Cc Dd
Buna göre mayoz bölünme sonucu oluşturabilecekleri
gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden hangisidir?
A) I		

B) II

C) III

D) IV

E) V

C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
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6.

Aşağıdaki soyağacında belli bir özelliği fenotipinde gösteren

8.

bireyler koyu renkle gösterilmiştir.

Bir insanın zigotundaki göz rengi, saç rengi ve saç tipi karakterlerine ait genotip aşağıda verilmiştir.

Buna göre zigotun gelişmesi sonucu oluşacak bireyin
saç kökü hücresinin genotipi nasıl olmalıdır?
A) A B C
		

B) Aa Bb CC

C) Bb CC

D) B C		

E) Aa B C

Bu özelliği kontrol eden gen;
I. X’e bağlı çekinik
II. X’e bağlı baskın
III. Otozomal çekinik
IV. Otozomal baskın
yukarıda verilenlerden hangileri ile aktarılıyor olamaz?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) II ve III

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

TYT 2019
7.

Renk körlüğü X kromozomu üzerindeki çekinik bir alel tarafından kalıtılan bir hastalıktır.
Aşağıdaki soyağacında “?” ile gösterilen bireyin renk
körü olma olasılığı kaçtır?
9.

Eşeyli

üremenin

görüldüğü

bir

popülasyonda,

beş

alel ile kontrol edilen bir karakterin baskınlık durumu
a1 > a2 = a3 > a4 = a5

şeklindedir.

Buna göre, bu popülasyonda (a) karakteri bakımından oluşabilecek toplam fenotip ve genotip çeşidi sayısı kaçtır?
Fenotip

A) 1

252

B) 3/4

C) 1/2

D) 1/4		

E) 1/8

               Genotip

A) 		

5		

15

B) 		

7		

10

C) 		

5		

10

D) 		

7		

30

E) 		

7		

15
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TYT 2018
1.

2.

Kedilerde kısa kıllılık (T) uzun kıllılığa (t) baskındır. Kıl uzunlukları farklı olduğu bilinen saf iki kedinin çiftleşmesi sonucu

Meyve sineklerinde eşey kromozomları dişilerde XX, erkek-

oluşan F1 kuşağının tamamı kısa kıllıdır.

lerde XY’dir. Göz renginden sorumlu gen, X kromozomu üzerinde yer alır. Kırmızı göz renginden sorumlu alel (R), beyaz

Buna göre, F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşacak

göz renginden sorumlu alele (r) baskındır.

F2 dölünün fenotip ve genotip oranını bulmak için çizilecek Punnett karesi nasıl olmalıdır?

- Laboratuvarda yapılan bir deneyde kırmızı gözlü bir dişi, be-

A)

yaz gözlü bir erkekle çaprazlanarak F1 dölü (kırmızı gözlü er-

B)

C)

kek ve dişi, beyaz gözlü erkek ve dişi bireyler) elde edilmiştir.

- Deneyin ikinci aşamasında ise F1 dölünden alınan kırmızı
gözlü erkek ve dişi birey çaprazlanarak F2 dölü elde edilmiştir.

		

      

3.

D)

E)

Y kromozomunda taşınan bir özelliğin kalıtımı ile ilgili
olarak;
I. X kromozomuyla homolog olmayan bölgesinde kalıtılır.
II. İki alel tarafından belirlenir.
III. Babadan; tüm erkek çocuklarına ve tüm erkek torunlarına
aktarılır.

Bu deneye göre,

verilen açıklamalardan hangileri kesinlikle doğrudur?

I. 	F1 dölündeki beyaz gözlü erkek ve dişi bireylerin oranı
yaklaşık birbirine eşittir.

A) Yalnız I

II. F2 dölünde beyaz gözlü bireylerin ortaya çıkması beklenmez.

		

B) Yalnız III
D) II ve III		

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

III. F2 dölünde göz rengi fenotipinin cinsiyetler arasında dağılım oranı bakımından farklılığın olması beklenir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) I ve III		

C) Yalnız III
E) I, II ve III
4.

Bir ailede B Rh+ bir kadın ile, AB Rh- bir erkeğin 1. çocukları
A Rh- dir.
Bu ailenin 2. çocuklarının kan grubu bakımından kaç çeşit genotipte olma ihtimali vardır?
A) 4

B) 8

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

C) 12

D) 16		

E) 32
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BİYOLOJİ TEST-10
5.

Farelerde bir genin baskın aleli homozigot olduğunda emriyo-

8.

nik dönemden itibaren öldürücü etkiye sahiptir.

Bir kız çocuğunun fenotipinde ortaya çıkan bir özellik
ebeveynlerinin fenotipinde gözlenmiyorsa, bu özelliğin
ortaya çıkmasını sağlayan alel için;

Bu özellik açısından baskın fenotipli iki farenin çaprazlanması sonucu çekinik fenotipli yavruların oluşma ihti-

I. Otozom kromozomlarda taşınan baskındır.

mali kaçtır?

II. Otozom kromozomlarda taşınan çekiniktir.

A) 1/4

B) 1/3

C) 1/2

D) 2/3		

E) 1

III. X kromozomunda taşınan çekiniktir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
		

ÖSS 2005
6.

B) Yalnız II
D) I ve III		

C) Yalnız III
E) II ve III

Aşağıdaki soyağacında, 1. ve 2. bireyler aynı yumurta ikizi,
3. ve 4. bireyler ayrı yumurta ikizidir.

9.

Aşağıdaki soyağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri
verilmiştir.

Bu soyağacına göre,
I. 1. ve 2. bireylerin doku grupları aynıdır.
II. 3. ve 4. bireylerin kan grupları aynıdır.
III. 5. ve 6. bireylerin cinsiyetleri aynıdır.
IV. 1. bireydeki homozigot baskın özellikler 6. bireyin fenotipinde görülür.

Buna göre, numaralar ile gösterilmiş bireylerin hangileri-

yargılarından hangileri kesin olarak doğrudur?

lir?

A) I ve II
		

7.

B) I ve IV

C) II ve III

D) I, III ve IV

E) II, III ve IV

A) I ve IV
		

B) II ve III
D) III, IV ve VI

C) I, II ve V
E) I, IV, V ve VI

AABbCcDdEe genotipindeki canlıda AbCDe bağlı genlerdir.

A
b
C
D
e

10. Ayrık kulak memesi fenotipindeki bir adam ile ayrık kulak

A
B
c
d
E

memesi fenotipindeki bir kadının ilk çocukları yapışık kulak
memesi fenotipine sahip bir dişidir.
Buna göre;
I. Fenotipik farklılığın nedeni tek bir genin iki aleli olmasıdır.

Bu canlıda gerçekleşen normal mayoz sonucu oluşabilecek
minimum (a) ve maksimum (b) gamet çeşit sayısı kaçtır?

254

nin kanında anti-A ve anti-B antikorları birlikte bulunabi-

a

b

A)

2

8

B)

4

8

C)

2

16

D)

4

16

E)

8

16

II. Yapışık kulak memesi fenotipi X’e bağlı çekinik bir alel tarafından ortaya çıkarılır.
III. Yapışık kulak memesi fenotipini ortaya çıkaran alel baskındır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

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

YKS KAMPI
BİYOLOJİ TEST-11
1.

Aşağıdaki soyağacında bireylerin kan grupları gösterilmektedir.

4.

İki karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanmasından bu iki karakter bakımından da baskın fenotipli
yavruların oluşma ihtimali kaçtır?
(Genler bağımsızdır.)
A) 1/8
B) 3/8
C) 1/2
D) 9/16

Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genotipte olma

E) 3/4

ihtimali nedir?
A) 1

2.

B) 1/2

C) 1/4

D) 1/8

E) 1/16

Bir aileye ait bireylerin kan grubu fenotiplerini gösteren soyağacı
aşağıda yer almaktadır.

5.

“İnsanlarda beyin hücrelerindeki lipitlerin yıkımı ve yenilenmesini sağlayan bir enzimin eksikliğinde Tay Sachs hastalığı
ortaya çıkar. Bu hastalık felç ve erken yaşta ölüme neden
olur. Tay Sachs hastalığının nedeni otozomal kromozomlarda çekinik olarak aktarılan aleldir.”

Buna göre, 2.bireyin 1.bireyle aynı kan grubu genotipin-

Bu hastalık bakımından heterozigot genotipli bir çiftin

de bir kız çocuğu olma olasılığı nedir?
A) 1

B) 1/2

C) 1/4

D) 1/8

Tay Sachs hastası çocuğunun ve taşıyıcı çocuğunun

E) 1/16

olma olasılığı nedir?
Hasta olma olasılıkları

YGS 2014
3.

Aşağıda, bir bezelye dölüne (P dölü) ait genetik çaprazlama
verilmiştir.

Taşıyıcı olma olasılıkları

A)		

1/4		

2/4

B)		

1/2		

1/4

C)		

3/4		

2/4

D)		

1/8		

3/4

E)		

1/4		

1/8

Buna göre; birinci kuşak kendi arasında çaprazlanacak
olursa elde edilecek yavru döller ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?
A) Yavruların melez olma olasılığı, sarı renkli tohuma sahip
olma oranından düşüktür.
B) Yavrular arasında arı döle (saf döle) rastlanmaz.
C) Yavruların çoğu yeşil renkli tohuma sahip olacaktır.

6.

“AaBbDDEe” genotipine sahip bir canlıda oluşabilecek

gamet çeşidi sayısı X;   “PpRRSsTtYY” genotipine sahip
bir bireyde “PRstY” genotipli bir gametin oluşma olasılığı
Y ise;

oranı nedir?

D) Yeşil renkli tohuma sahip olacak yavruların oranının 1/2
olması beklenir.
E) Yavruların hepsi yeşil renkli tohuma sahip olacaktır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
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7.

Bir karaktere ait K ve L alelleri bir araya geldiğinde, her ikisi

ÖSS 2003

de fenotipte etkisini göstermektedir. Bireyler bu karakterler

10. Eşeyli üremeyle oluşmuş ergin bir koyundan (1. birey), kopyalama yöntemiyle (klonlama) yavru (2. birey) elde edilmiştir.

bakımından KK, LL, KL genotipine sahip olabilirler.

Buna göre; homozigot genotipli ama farklı fenotipe sahip iki

Aşağıdaki şemada 2. bireyin eşeyli üremesi gösterilmiştir.

bireyin çaprazlanması sonucu oluşan bireylerin kendileştirilmesi aşağıdaki Punnett karesinde gösterilmiştir.

a

b

a

I

II

b

III

IV

Punnett karesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) II ve III numaralı bireyler eş baskın fenotip gösterir.
B) I ve IV homozigot, II ve III heterozigot genotiptedir.
C) a ve b aynı karakterlere ait alelleri ifade eder.
D) I ve IV numaralı bireyler ebeveynleri ile aynı özelliktedir.
E) Punnett karesinde üç farklı fenotip ve üç farklı genotip
vardır.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 2. bireyin hücrelerinin çekirdeğindeki kalıtsal bileşim, 1.
bireyi oluşturan yumurta ve spermden kaynaklanır.
B) 1. ve 2. bireyin fenotipleri arasındaki farklılıklarda, çevresel etkenlerin de rolü vardır.
C) 1., 3. ve 4. bireylerin genotipleri birbirinden farklıdır.
D) 1. bireyin 2. bireye genetik katkısıyla, 2. bireyin 4. bireye
genetik katkısı aynıdır.

8.

DNA’nın nükleotit diziliminde meydana gelen çoğunlukla
zararlı olsa da biyolojik çeşitliliğe kaynak olabilen yapısal
değişimlere mutasyon denir. Üreme ana hücreleri ile gametlerde meydana gelen mutasyonlar yavrulara aktarılabilir.

E) 1. ve 2. bireylerin, aynı erkek bireyden (3. birey) eşeyli
üremeyle oluşacak yavrularının çekirdek genotipleri, iki
kardeşinki kadar birbirine benzer.

Mutasyonun şiddeti arttıkça kural olarak hücrelerin hayatta
kalma şansı azalır.
Buna göre:
11. Sevgi çiçeği, peygamber çiçeği ya da yanardöner çiçeği gibi

I. Gendeki bir nükleotit bölgesinde,

isimlerle anılan Centaurea tchihatcheffii (Sentaurea çiaçefi)

II. Kromozomda birçok gende,

dünyada sadece Ankara Gölbaşı’ndaki Mogan Gölü çevre-

III. Gendeki birçok nükleotit bölgesinde
gerçekleşecek mutasyonların gelecek kuşaklara aktarılma olasılığı çoktan aza doğru nasıl olmalıdır?
A) I-II-III		
		

B) II-III-I

D) I-III-II		

C) III-II-I

sinde yetişen endemik bir bitki türüdür. Bu bitkinin somatik
(vücut) hücrelerindeki kromozom sayısı 20’dir.
Aynı

sevgi

çiçeği

hücrelerindeki

DNA

miktarının

24.10-16 mg olduğu kabul edilirse, polen ana hücrelerinden mikrospor hücreleri oluşurken, mayoz sırasında

E) II-I-III

oluşan tetrat sayısı (I), mayoz sonunda oluşan hücrelerin
DNA miktarı (II) ve oluşan hücrelerin kromozom sayısı
(III) kaç olmalıdır?

9.

Kız kardeşi hemofili hastası olan normal fenotipli bir kadın

II

III

A) 10

12.10-16

10

den doğacak çocuklarının hemofili hastası olma olasılığı

B) 10

48.10

10

yüzde kaçtır?

ile bu özellik bakımından normal fenotipli erkeğin evliliğin-

(Hemofili X kromozomu üzerinde çekinik alel ile aktarılır.)
A) 100

256

I

B) 75

C) 50

D) 25

E) 0

-16

C) 20

-16

24.10

20

D) 10

24.10-16

20

E) 20

48.10-16

10
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1.

3.

Bir göl ekosisteminde gerçekleşen ötrofikasyonla ilgili
olarak;
I. Derinlere ulaşan ışık miktarı azalır.
II. Göldeki azot ve fosforlu bileşikler artar.
III. Oksijen miktarı ciddi şekilde azalır.
IV. Algler aşırı miktarda çoğalır.
V. Özellikle balıklar olmak üzere göldeki hayvanlarda ölüm
oranı artar.

I. A canlısının sayısı artarsa T ve P canlılarının sayısı azalır.

verilen olayların gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır?

II. T canlısının sayısı artarsa A canlısının sayısı azalır, P
canlısının sayısı artar.

A) II-V-IV-I-III

III. P canlısının sayısı artarsa A ve T canlılarının sayısı artar.

B) IV-II-I-III-V

Üç canlının oluşturduğu besin piramidi ile ilgili olarak ve-

C) III-II-I-IV-V

rilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) I ve II		

D) II-IV-I-III-V

C) Yalnız III

E) II-IV-V-III-I

E) I, II ve III

4.

Çevresel sorunlarla ilgili
I. Bitki örtüsünün azalması
II. Sera etkisi
III. Kuraklık
ifadelerinden hangileri küresel ısınma nedeniyle ortaya
çıkan sonuçlardan biri değildir?

2.

A) Yalnız I

Azot döngüsünde a canlılarının organik atıkları parçalama-

		

sı sonucu oluşan amonyak önce b canlıları tarafından nitrite

B) Yalnız II
D) I ve II		

C) Yalnız III
E) I, II ve III

dönüştürülür. Daha sonra c canlıları nitritten nitratın oluşmasını sağlar. b ve c canlıları sayesinde oluşan nitrat tuzlarını
d canlıları topraktan alarak amino asit gibi azotlu besinlerin
sentezinde kullanılır.
Azot döngüsünde görev alan canlılar yukarıdaki paragrafta a, b, c, ve d harfleri ile gösterilmiştir. Bu canlılarla
ilgili olarak;

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin yüksek olmasının nedeni;
lunması,

II. b canlısı nitrat bakterisidir.

II. birbirine çok yakın bölgelerinde farklı iklim tiplerinin görül-

III. c canlısı nitrit bakterisidir.

mesi,

IV. d canlısı bitkidir.

III. farklı yeryüzü şekillerine sahip olması

ifadelerinden hangileri doğru değildir?

		

5.

I. üç kıta arasında bazı canlıların geçiş yolları üzerinde bu-

I. a canlısı holozoiktir.

A) I ve II

TYT 2020

B) II ve IV
D) I, II ve III

özelliklerinden hangileri olabilir?
C) III ve IV

E) I, II ve IV

A) Yalnız I
		

B) Yalnız II
D) II ve III		
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C) I ve III
E) I, II ve III
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6.

YGS 2017
8.

Aşağıdaki iklim grafiğinde X, Y, Z karasal biyomları gösterilmiştir.

Karasal bir ekosisteme ait besin ağı incelendiğinde aşağıda verilen canlılardan hangisi üçüncü trofik basamakta
yer almaz?
A) Tavuk
		

B) İnsan
D) Tavşan		

Bu grafikteki X, Y, Z karasal biyomları ile ilgili,

C) Yılan

I. Kaktüsler ve sütleğenler gibi iğne yapraklı, su depo edebi-

E) Kurt

len gövdelere ve derinlere inen köklere sahip olan bitkiler
yaygın olarak bulunur.
II. Donmaya dayanıklı, hızlı gelişen çiçekli otsu bitkiler, bodur çalılar ve likenler karışık olarak yer alır, tipik hayvanları arasında ren geyikleri ve misk öküzleri gibi iri memeliler
bulunur.
III. Geniş yapraklı ve her zaman yeşil ağaçlar, sarılıcı bitkiler
bol bulunur, bitkiler arasında ışık rekabeti yoğun olarak
görülür.
açıklamaları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

7.

Karasal bir ekosistemdeki besin ağı aşağıda verilmiştir.

Buna göre;

9.

I. Dört farklı besin zinciri bulunur.
de bulunur.
III. Fare, çekirge ve serçe sadece otla beslenir.
yapılan açıklamalardan hangileri doğrudur?
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B) Yalnız II
D) II ve III		

Y

Z

A)

I

II

III

B)

I

III

II

C)

II

I

III

D)

II

III

I

E)

III

II

I

“Yeryüzünde, canlı türlerinin oluşturduğu ve bu canlıların yaşadıkları alanların toplamı” şeklinde ifade edilen

II. Serçe yer aldığı tüm besin zincirlerinde aynı trofik düzey-

A) Yalnız I

X

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

ekolojik birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Habitat
B) Biyom
C) Ekosistem
D) Biyosfer
E) Komünite
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