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Bu soru kitap�ÝÛÝ 6 Haziran 1999 �SS soru kitap�ÝklarÝnda bulunan sorularÝ
i�ermektedir.

Bu testlerin her hakkÝ saklÝdÝr. Hangi ama�la olursa olsun, testlerin tamamÝnÝn veya bir kÝsmÝnÝn Merkez'imizin
yazÝlÝ izni olmadan kopya edilmesi, fotoÛrafÝnÝn �ekilmesi, herhangi bir yolla �oÛaltÝlmasÝ, yayÝmlanmasÝ ya da
kullanÝlmasÝ yasaktÝr. Bu yasaÛa uymayanlar gerekli cezai sorumluluÛu ve testlerin hazÝrlanmasÝndaki mali
k�lfeti peßinen kabullenmiß sayÝlÝr.



  DÜKKAT! CEVAP KåÚIDINIZI BAÞKALARININ G�REMEYECEÚÜ ÞEKÜLDE TUTUNUZ.

GENEL A�IKLAMA

Ü�ÜNDEKÜLER
  B�L�M ADI    SAYFA    

S�ZEL B�L�M 1
SAYISAL B�L�M 21

1. Bu kitap�Ýkta, "S�zel B�l�m" ve "SayÝsal B�l�m"
olarak adlandÝrÝlan iki b�l�m bulunmaktadÝr. Bu
b�l�mlerin her birinde ne t�r sorular bulunduÛu,
b�l�m baßlarÝnda belirtilmißtir.

2. Testin t�m� i�in verilen cevaplama s�resi 180
dakikadÝr (3 saat). Eßit aÛÝrlÝklÝ �SS PuanÝnÝzÝn
y�ksek olmasÝnÝ istiyorsanÝz, bu s�renin 90 daki-
kasÝnÝ "S�zel B�l�m"deki, 90 dakikasÝnÝ da "SayÝ-
sal B�l�m"deki sorularÝn cevaplanmasÝna ayÝrma-
nÝz yararÝnÝza olacaktÝr. S�zel AÛÝrlÝklÝ �SS Pu-
anÝnÝzÝn y�ksek olmasÝnÝ istiyorsanÝz "S�zel B�-
l�m"e, SayÝsal AÛÝrlÝklÝ �SS PuanÝnÝzÝn y�ksek
olmasÝnÝ istiyorsanÝz "SayÝsal B�l�m"e biraz daha
fazla zaman ayÝrabilirsiniz. Ancak, bu b�l�mlerin
ikisinde de bir �l��de baßarÝlÝ olmanÝz gerektiÛini
unutmayÝnÝz.

3. SorularÝ cevaplamada, hem doÛruluk hem de hÝz
�nemlidir. Bu nedenle size zor g�r�nen sorular
�zerinde fazla zaman harcamayÝp baßka sorulara
ge�iniz. ZamanÝnÝz kalÝrsa, cevaplayamadÝÛÝnÝz
sorulara yeniden d�nebilirsiniz.

4. Cevaplamaya istediÛiniz sorudan baßlayabilirsiniz.
"S�zel B�l�m"deki sorularla ilgili cevaplarÝnÝzÝ, ce-
vap k�ÛÝdÝnÝzdaki "S�zel B�l�m"e, "SayÝsal B�-
l�m"deki sorularla ilgili cevaplarÝnÝzÝ da cevap k�-
ÛÝdÝnÝzdaki "SayÝsal B�l�m"e ißaretlemeyi unut-
mayÝnÝz.

5. Bu kitap�Ýktaki her sorunun, sadece bir doÛru
cevabÝ vardÝr. Bir soru i�in birden �ok cevap yeri
ißaretlenmißse o soru yanlÝß cevaplanmÝß sayÝla-
caktÝr.

6. CevaplarÝnÝzÝ koyu siyah ve yumußak bir kurßun-
kalemle ißaretleyiniz. Üßaretlerinizi cevap yerleri-
nin dÝßÝna taßÝrmayÝnÝz. T�kenmezkalem veya
dolmakalem kullanmayÝnÝz.

7. Cevap k�ÛÝdÝnÝzÝ burußturmayÝnÝz, katlamayÝnÝz
ve �zerine gereksiz hi�bir ißaret koymayÝnÝz.

8. DeÛißtirmek istediÛiniz bir cevabÝ yumußak bir
silgiyle, cevap k�ÛÝdÝnÝ �rselemeden, temizce si-
liniz ve yeni cevabÝnÝzÝ ißaretlemeyi unutmayÝnÝz.

9. Bu test puanlanÝrken her b�l�mdeki doÛru
cevaplarÝnÝzÝn sayÝsÝndan yanlÝß cevaplarÝnÝzÝn
sayÝsÝnÝn d�rtte biri d�ß�lecek ve kalan sayÝ o
b�l�mle ilgili ham puanÝnÝz olacaktÝr. Bu nedenle,
hakkÝnda hi�bir fikriniz olmayan sorularÝ boß
bÝrakÝnÝz. Ancak, soruda verilen se�eneklerden
birka�ÝnÝ eleyebiliyorsanÝz kalanlar arasÝndan
doÛru cevabÝ kestirmeye �alÝßmanÝz yararÝnÝza
olabilir.

10. Soru kitap�ÝÛÝnÝzÝn sayfalarÝnda uygun g�rd�Û�n�z
boßluklarÝ m�svedde i�in kullanabilirsiniz.

11. SÝnavda uyulacak diÛer kurallar bu kitap�ÝÛÝn
arka sayfasÝnda belirtilmißtir.



S�ZEL B�L�M

DÜKKAT! BU B�L�MDE CEVAPLAYACAÚINIZ TOPLAM SORU SAYISI 88'DÜR.

Ülk 44 Soru "T�rk�eyi Kullanma G�c�",

Son 44 Soru "Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ülkelerle
D�ß�nme G�c�" ile ilgilidir.

Eßit AÛÝrlÝklÝ �SS puanÝnÝzÝn y�ksek olmasÝnÝ istiyorsanÝz S�zel B�l�me 90 dakika ayÝrmanÝz yararÝnÝza 
olabilir. S�zel AÛÝrlÝklÝ �SS puanÝnÝzÝn y�ksek olmasÝnÝ istiyorsanÝz S�zel B�l�me biraz daha fazla zaman 
ayÝrabilirsiniz.

Bu b�l�mdeki sorularla ilgili cevaplarÝnÝzÝ, cevap k�ÛÝdÝnÝzdaki "S�ZEL B�L�M"e ißaretleyiniz.
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1 . I . Hasta sabaha kadar g�z�n� kÝrpmamÝßtÝ.

II. D�n akßam ge� yattÝÛÝndan uykusunu ala-
mamÝßtÝ.

III. Uykum gelmesin diye sÝk sÝk y�z�m� yÝka-
dÝm.

IV. Uykusunun aÛÝr olduÛunu herkes bilirdi.

V. D�nk� tartÝßma y�z�nden b�t�n gece g�z�-
me uyku girmedi.

YukarÝdaki c�mlelerin hangilerindeki de-
yimler anlamca birbirine yakÝndÝr?

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

D) III. ve IV. E) IV. ve V.

2 . Bir s�zc�Û� �tekinin yanÝna �ylesine getireceksin
ki yaratacaÛÝn g�zellikle okuyucunun y�reÛindeki
teli titretecek, onu ger�ekler d�nyasÝndan d�ßler
d�nyasÝna taßÝyacaksÝn.

Bu c�mledeki altÝ �izili s�z�n c�mleye
kattÝÛÝ anlam aßaÛÝdakilerin hangisinde
vardÝr?

A) Bu tabloya her bakÝßÝnda onda yeni ve deÛi-
ßik y�nler bulurdu.

B) �ocukluÛunda yaßadÝÛÝ bu ilgin� olayÝ sÝk sÝk
anlatÝrdÝ.

C) Bu �yk�y� okurken uzun s�redir gidemediÛi
k�y�n� anÝmsamÝßtÝ.

D) Roman kißilerinin birbirine kavußmasÝ onu �ok
etkilemiß, duygulandÝrmÝßtÝ.

E) Bu sÝkÝntÝlÝ yolculuÛun bir an �nce bitmesini
istiyordu.

3 . Bir eleßtirmenimizin 1974 yÝlÝnda yaptÝÛÝ deÛerlen-
dirmeye katÝlmamak elde deÛil. ��nk� bu dipdiri
ve saÛlam �yk� beni de �ok etkiledi. Bu �yk�
ger�ek anlamÝyla �aÛdaß bir klasik.

Bu par�ada "�aÛdaß bir klasik" s�z�yle an-
latÝlmak istenen aßaÛÝdakilerden hangi-
sidir?

A) OlußturulduÛu d�nemin dil anlayÝßÝna uygun
olmakla birlikte eski �r�nlerden de etkilenen

B) OlußturulduÛu d�nemin havasÝnÝ yansÝttÝÛÝ gibi
deÛerini de hi�bir zaman yitirmeyecek olan

C) G�ncel olaylarÝ ayrÝntÝlarÝyla yansÝtacak bi-
�imde, saÛlam bir teknikle olußturulan

D) BazÝ yenilikler getiren ve okuyucuyu duygu-
landÝracak �zellikler i�eren

E) Okurun ilgisini canlÝ tutan ve gelecekte de
okuyucu bulabileceÛi d�ß�n�len

4 . �nemli olan okuduÛumuz kitaplarÝn sayÝsÝ deÛil,
----.

Bu c�mlede boß bÝrakÝlan yere d�ß�n-
cenin akÝßÝna g�re aßaÛÝdakilerden
hangisi getirilemez?

A) bu kitaplarÝn yaßamÝmÝza ne kattÝÛÝdÝr

B) onlarÝn bize kazandÝrdÝÛÝ yeni duygulardÝr

C) okuduklarÝmÝzÝn davranÝßlarÝmÝzÝ, yaßama ba-
kÝßÝmÝzÝ nasÝl etkilediÛidir

D) onlardan edindiÛimiz bilgilerle yeni bir d�nya
kurabilmemizdir

E) onlarÝn, eleßtirmenlerce nasÝl deÛerlendirildi-
Ûidir
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5 . AßaÛÝdaki c�mlelerin hangisinde, �neri-
nin gerek�esi de a�ÝklanmÝßtÝr?

A) Daha az konußup daha �ok iß yapÝn.

B) BaßarÝnÝn bir par�asÝ olun, eleßtirmeni deÛil.

C) SabÝr bir erdemdir, sakÝn ondan vazge�meyin.

D) �abalarla ama�larÝ birbirine karÝßtÝrmayÝn.

E) BaßkalarÝnÝ eleßtirdiÛiniz kadar kendinizi de
eleßtirin.

6 . "Gene bahar geldi, a�ÝldÝ g�ller" dizesinde, g�llerin
a�ÝlÝßÝ baharÝn gelißine baÛlanmaktadÝr.

AßaÛÝdaki dizelerin hangisinde buna
benzer bir durum s�z konusudur?

A) Ne bir vefa g�rd�m, ne faydalandÝm

B) Erzurum daÛlarÝ kardÝr, ge�ilmez

C) D�ßman geldi, tabur tabur dizildi

D) AÛlatmadÝ g�zel, g�ld�rd� beni

E) BaßÝm yastÝktadÝr, g�zlerim yolda

7 . I . Okur, onun yapÝtlarÝnÝ okurken kendisini, 
yÝllanmÝß �amlarÝn olduÛu bir ormanda kuß 
sesleri ve re�ine kokularÝnÝn arasÝnda bu-
lurdu.

II. Se�tiÛi ilgin� ayrÝntÝlarla, yaptÝÛÝ benzetme 
ve karßÝlaßtÝrmalarla yapÝtlarÝnda okura, do-
ÛanÝn temiz havasÝnÝ soluturdu.

III. �yk�lerinde Anadolu'nun k�ylerinde, kasa-
balarÝnda yaßayanlarÝn deÛißik sorunlarÝnÝ 
g�stermeye �alÝßÝrdÝ.

IV. Roman ve �yk�lerinde, g�nl�k yaßamÝn 
sÝkÝntÝlarÝ i�inde bunalan kißileri ißlerdi.

YukarÝda numaralanmÝß c�mlelerden han-
gileri, sanat�ÝnÝn betimlemelerindeki ay-
nÝ niteliÛi yansÝtmaktadÝr?

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

D) II. ve IV. E) III. ve IV.

8 . (I) HaklarÝnda fazla bir ßey bilinmeyen hariciyeci-
ler d�nyasÝnda gezinmek isteyenler i�in keyifle
okunabilecek bir kitap. (II) Yazar, yirmi beß yÝlÝ
yurt dÝßÝnda ge�en, otuz yedi yÝllÝk meslek yaßa-
mÝnda edindiÛi izlenimleri okurlara duyurmak iste-
miß. (III) MesleÛinin sorunlarÝnÝ, iyi ve k�t� yanla-
rÝnÝ dile getirmeye �alÝßmÝß. (IV) �ok akÝcÝ bir dili
var. (V) Kißilerin belirleyici �zelliklerini en ince
ayrÝntÝlarÝna deÛin, somut bir bi�imde yansÝtmÝß.

Bu par�adaki numaralanmÝß c�mlelerin
hangileri, s�z konusu yazarÝn �slubuyla
ilgilidir?

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

D) II. ve IV. E) IV. ve V.

9 . (I) Onun �yk�lerinde saÛlam bir tekniÛin varlÝÛÝ
yadsÝnamaz. (II) Bununla birlikte, kimi �yk�leri �y-
k� olmaktan �ok, bir k�ße yazÝsÝnÝ andÝrÝr. (III) Bu
t�r �yk�lerde toplumsal eleßtiriye y�nelir ve insanÝ
dÝßlar. (IV) Ancak, b�t�n �yk�lerinde, s�zc�k se-
�imi y�n�nden kÝlÝ kÝrk yaran bir titizlik g�sterir.

Bu par�adaki numaralanmÝß c�mlelerin
hangileri, s�z� edilen yazarla ilgili olum-
lu yargÝlarÝ i�ermektedir?

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

D) II. ve III. E) II. ve IV.

1 0 . (I) Uykudan �nce �ocuklara okunacak kitaplarÝ
onlarÝn yaßlarÝna ve ilgilerine g�re se�mek gerekir.
(II) Yatak baßÝnda, kitaplarÝ okurken �ocuklarla
yapÝlacak sohbetler, bir bakÝma onlarÝn �ocuksu
sÝrlarÝnÝ ve duygularÝnÝ deÛißik a�Ýlardan yansÝtÝr.
(III) Bir kitap kahramanÝnÝn hayranlÝk uyandÝran bir
yanÝ �zerine �ocuklarÝ konußturma ya da d�ß�n-
d�rme onlarla olan ilißkiyi pekißtirip derinleßtirir.
(IV) Bunun i�in de �ocuklar, bu sohbet saatlerinin
tadÝna doyamazlar. (V) Daha da ileri giderek de-
nebilir ki yetißkinlik d�neminde de uykudan �nceki
bu saatler �zlemle anÝmsanÝr.

Bu par�ada numaralanmÝß c�mlelerin
hangilerinde, kitabÝn, �ocuklarÝ tanÝma
ve onlarla yakÝnlÝk kurmadaki ißlevinden
s�z edilmektedir?

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

D) II. ve IV. E) IV. ve V.
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1 1 . (I) Her �alÝßmasÝnda olduÛu gibi bunda da a�Ýk ve
yalÝn anlatÝmÝ hemen g�ze �arpÝyor. (II) Bu durum,
ßairin, edebiyat �evrelerinin yoÛun ilißkilerinden
uzak, yerel kaynaklara daha yakÝn olmasÝndandÝr.
(III) Yine bu durum, onun ßiirinin, toplumun deÛi-
ßik kesimlerinde aynÝ �l��de anlaßÝlÝr olmasÝnÝn da
ana kaynaÛÝnÝ olußturmaktadÝr. (IV) Bilincimizin bir
k�ßesinde var olan kÝr yaßantÝsÝnÝn doÛayla ilgili
�Ûeleri, onun ßiirlerinde evrensel bir temaya y�ne-
lißin �ÝkÝß noktasÝdÝr. (V) ArdÝ�lar, s�Û�tler, ahlat-
lar, balkon �i�ekleri ßairin lirik yanÝnÝ sunar bize.

Þairin geniß bir okur kitlesine seslene-
bilmesini saÛlayan �zelliÛi, yukarÝdaki
par�anÝn ka�ÝncÝ c�mlesinde belirtilmiß-
tir?

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

1 2 . (I) G�neye doÛru indiÛimizde g�z alabildiÛine uza-
nan bir ovayla karßÝlaßtÝk. (II) Ova, g�neßli ve
dalgasÝz bir denizden daha da d�zd�. (III) Yolda
gelirken g�rd�Û�m�z, �ÝlgÝnca esen r�zg�rlarÝn
olußturduÛu tepecikler burada yoktu. (IV) Uzaklar-
da, bir insan boyu y�kseklikte, kubbeleßtirilmiß,
k���k k���k toprak yÝÛÝnlarÝ vardÝ. (V) Merakla bu
yÝÛÝnlara yaklaßtÝk. (VI) BunlarÝn, bizim evlerimiz-
dekinden �ok daha k���k pencerelerinden bakÝn-
ca, i�inde yaßayan insanlarÝ g�rd�k.

Bu par�adaki numaralanmÝß c�mlelerin
hangilerinde "karßÝlaßtÝrma" yoktur?

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

D) II. ve IV. E) IV. ve VI.

1 3 . AßaÛÝdaki dizelerin hangisinde yorum
s�z konusu deÛildir?

A) AlabildiÛine insan kalabalÝÛÝ vardÝ
Bir aydÝnlÝk geleceÛe bakÝyordu

B) Bir ÝlÝk g�z �Ûlesinde
ÞanlÝ haki urbasÝ �st�nde

C) Koymußtu kÝlÝcÝnÝ i�ine kÝnÝnÝn
Y�r�yordu arasÝnda sevgili halkÝnÝn

D) Üzmir'e girißini Atat�rk'�n
Bir kahve duvarÝndaki resimde g�rd�m

E) IßÝktÝ sevin�ti t�rk�yd�
G�rseydiniz o resimde Atat�rk'�

1 4 . AßaÛÝdakilerden hangisinin sonuna, "Bu
nedenle s�z konusu yapÝt �ok okunmuß ve defa-
larca basÝlmÝßtÝr." c�mlesinin getirilmesi an-
lam akÝßÝ y�n�nden uygun olmaz?

A) YapÝtÝn, yazÝldÝÛÝ d�neme g�re, sade ve an-
laßÝlÝr bir dili vardÝr.

B) YapÝtta, eski eÛitim uygulamalarÝ, kahramanÝn
bakÝß a�ÝsÝndan, etkileyici bir anlatÝmla yargÝ-
lanmaktadÝr.

C) YapÝtta, i�inde bulunulan ortamla insanÝn psi-
kolojik durumu arasÝndaki ilißki a�Ýk�a g�r�l-
mektedir.

D) YazarÝn, tarihsel olaylardan yola �Ýkarak oluß-
turduÛu bu yapÝtta, ger�eklerin payÝ b�y�kt�r.

E) Belli bir kesime seslenen bu yapÝtta terimlere
dayalÝ bir anlatÝm kullanÝlmÝßtÝr.

1 5 . RomanÝnÝ okuyup bitirdim. Hele biraz zaman ge�-
sin, hazmedeyim. Neler kaldÝ, neler gitti? BunlarÝ
saptadÝktan sonra bildireceÛim g�r�ßlerimi.

B�yle diyen bir kißi i�in aßaÛÝdakilerden
hangisi s�ylenemez?

A) D�ß�ncelerini a�Ýklamadan �nce, baßkalarÝyla
tartÝßarak doÛrulamak ister.

B) AyrÝntÝlÝ olarak d�ß�nmenin gereÛine inanÝr.

C) Zaman i�inde g�r�ßlerin deÛißebileceÛini d�-
ß�n�r.

D) D�ß�ncelerini hemen a�Ýklamaktan ka�ÝnÝr.

E) Üzlenimlerini yorumlayÝp deÛerlendirme eÛili-
mindedir.

1 6 . AßaÛÝdaki c�mlelerin hangisinde bir ya-
zÝm yanlÝßÝ vardÝr?

A) G�nlerdir aynÝ konunun tartÝßÝlmasÝ sabrÝnÝ
taßÝrdÝ.

B) Bu konuda onun da fikrini almak istedi.

C) T�rende �ok mutlu olmuß, g�Û�s� kabarmÝßtÝ.

D) Ona bir armaÛan vererek g�nl�n� almaya �a-
lÝßtÝ.

E) �ok sinirlenmiß, aÛzÝna geleni s�ylemißti.
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1 7 . �d�ller konusunda ß�yle yanlÝß bir kanÝ vardÝr (I)
Kazanan yapÝtÝn, o yarÝßmaya katÝlan t�m yapÝtla-
rÝn en iyisi olduÛu d�ß�n�l�r (II) Oysa se�ici ku-
rullar, birikim ve beÛenileri birbirinden farklÝ kißi-
lerden olußur (III) Bu nedenle �d�l ya da �d�ller,
bir uzlaßma sonucu verilir (IV) Y�zlerce yapÝtÝn
katÝldÝÛÝ yarÝßmalarda bundan doÛal bir ßey ola-
maz (V)

YukarÝdaki par�ada numaralanmÝß yer-
lerden hangisine, �tekilerden farklÝ bir
noktalama ißareti koymak gerekir?

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

1 8 . Bu sanat�ÝmÝzÝn acaba hangi yapÝtÝ kalÝcÝ olacak, 

hangi yapÝtÝ zaman i�inde unutulup gidecek? 
             I

Bunu, bug�nden kestirebilmek zor; ayrÝca b�yle  
              II

bir yorum yapmak da bence gereksiz. BÝrakalÝm, 

yarÝnÝn insanÝ kendisi se�sin seveceÛi, devamlÝ 
     III

okuyacaÛÝ ya da unutacaÛÝ yapÝtlarÝ... B�yle bir 
  IV

se�im, yapÝtlarÝ ger�ek anlamda kalÝcÝ kÝlar.
                          V

YukarÝdaki par�ada numaralanmÝß nokta-
lama ißaretlerinden hangisi yanlÝß kulla-
nÝlmÝßtÝr?

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

1 9 . �leßtirme sayÝ sÝfatÝ eki, -er (-ar), �nl�yle biten
sayÝlara eklendiÛinde araya "ß" kaynaßtÝrma harfi
girer.

AßaÛÝdakilerin hangisinde bu kurala �r-
nek olußturmayan bir s�zc�k vardÝr?

A) Defterinize ikißer c�mle yazÝn.

B) Beßer kißilik gruplara ayrÝldÝlar.

C) Masalara yedißer tabak koyalÝm.

D) Herkes yirmißer dakika konußacak.

E) �yelerden ellißer milyon lira toplayalÝm.

2 0 . �ay�n� kazÝsÝnda ortaya �ÝkarÝlan buluntular, 
             I        II

insanlÝÛÝn, avcÝlÝk ve toplayÝcÝlÝktan yerleßik 
             III

yaßama ge�iß aßamasÝnÝ g�stermektedir.
          IV         V

Bu c�mledeki altÝ �izili s�zc�klerden
hangisinin k�k�, s�zc�k t�r� y�n�nden
�b�rlerinden farklÝdÝr?

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

2 1 . AßaÛÝdaki dizelerde altÝ �izili s�zc�kle-
rin hangisinde, birden �ok yapÝm eki
kullanÝlmÝßtÝr?

A) Kara g�zl�m �ok �zledim ben seni

B) VarlÝÛÝmÝ yalnÝz ona verdim ben

C) Hava keskin bir k�m�r kokusuyla dolar

D) G�zleri yaß dolu yorgun bulutlar

E) Bir med zamanÝ g�ky�z� kurßunla �rt�l�
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2 2 . AßaÛÝdaki dizelerin hangisinde, tamla-
nanÝ tamlayandan �nce s�ylenmiß bir
belirtili ad tamlamasÝ vardÝr?

A) Beni, sokaÛÝmÝza d�nen eski, tahta k�pr�den
ge�irin

B) M�jdeye koßsun komßu �ocuklarÝ evimize

C) SÝcacÝk tarhana �orbasÝnÝn i�imiyle baßlasÝn
sabah

D) K�ÛÝtlarla camlarÝnÝ �rteyim pencerelerin

E) Eski, ÝlÝk akßamlar yaÛmurla �alsÝn kapÝmÝzÝ

2 3 . (I) SabahlarÝ ekinler �iÛlidir. (II) G�n doÛmadan
�nce yaß ekinler aÛÝrdÝr. (III) Yel esince aÛÝr aÛÝr
dalgalanÝr. (IV) G�n doÛup da �iÛler kalkÝnca,
ekinlerdeki dalgalanma artar. (V) Kocaman ovayÝ
kaplayan ekinler t�y gibi hafiftir artÝk. (VI) Yel, t�y
gibi hafif ekinleri topraÛa deÛecek kadar yatÝrÝr.

YukarÝdaki numaralanmÝß c�mlelerden
hangileri �Ûelerinin sÝralanÝßÝ y�n�nden
benzerlik g�stermektedir?

A) I., II., IV. B) I., III., V. C) II., III., VI.

D) III., IV., V. E) IV., V., VI.

2 4 . Sergide tanÝtÝlan antika eßyalar, ge�mißte insan-
larÝn inan�larÝnÝ ve beÛenilerini de yansÝtÝyor.

Bu c�mledeki anlam karÝßÝklÝÛÝ aßaÛÝdaki
deÛißikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "tanÝtÝlan" s�zc�Û�nden sonra "�ok deÛerli"
getirilerek

B) "ge�mißte" s�zc�Û�nden sonra "yaßamÝß" ge-
tirilerek

C) "antika" s�zc�Û� atÝlarak

D) "inan�larÝnÝ" s�zc�Û� yerine "geleneklerini"
getirilerek

E) "de" s�zc�Û� atÝlarak

2 5 . AßaÛÝdaki c�mlelerin hangisinde bir an-
latÝm bozukluÛu vardÝr?

A) �alÝßma yaßamÝnÝzda bu t�r g��l�klerle sÝk
sÝk karßÝlaßacaksÝnÝz.

B) Bizim i�in �nemli olan, g�revinizi en iyi bi-
�imde yerine getirmenizdir.

C) Bir sorunla karßÝlaßtÝÛÝnÝzda bizlerden yardÝm
isteyebilirsiniz.

D) Bu, sizlere verebileceÛimiz en �nemli �d�l ve
en �nemli hedeftir.

E) Bu ißte de baßarÝlÝ olacaÛÝnÝzdan hi� kußku-
muz yoktur.

2 6 . AßaÛÝdaki c�mlelerin hangisinde bir an-
latÝm bozukluÛu vardÝr?

A) Hava kirliliÛine karßÝ �eßitli �nlemler alÝnabilir.

B) �evre sorunlarÝyla ilgili toplantÝlar yapÝlmalÝdÝr.

C) Bu gaz, havada yoÛun oranda bulunur.

D) AkarsularÝmÝz sanayi atÝklarÝyla kirleniyor.

E) Gen�ler, doÛanÝn korunmasÝ konusunda
bilin�leniyor.

2 7 . AßaÛÝdaki c�mlelerin hangisinde bir an-
latÝm bozukluÛu vardÝr?

A) Makinenizi, arkadaki a�ma-kapama d�Ûme-
sine basarak kapatmanÝz gerekmektedir.

B) Daha fazla bilgi edinmek i�in yetkili satÝcÝnÝza
baßvurabilirsiniz.

C) BilgisayarÝnÝzÝn bozuk olup olmadÝÛÝnÝ �Ûre-
nebilmek i�in onu bir teknisyene g�stermeli-
siniz.

D) Bu b�l�mde, bilgisayarÝnÝzÝ nasÝl kuracaÛÝnÝz
ve nasÝl kullanacaÛÝnÝz a�ÝklanmaktadÝr.

E) Bu kÝlavuzda sizi belli t�rdeki bilgilere uyar-
mak i�in bazÝ �zel ißaretler kullanÝlmÝßtÝr.
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2 8 . G�r�lt�den uzak, doÛal g�zelliklerle dolu parkÝn

bir k�ßesinde, yaßlÝ bir hanÝm masanÝn �st�ne   
I                    II

koyduÛu romanÝnÝ bir karÝß uzaktan okumaya
       III

�alÝßÝyor; bir ßißman, spor giyimli bir adam da 
          IV                             V

dalgÝn dalgÝn uzaklara bakÝyordu.

Bu c�mledeki anlatÝm bozukluÛunu gi-
dermek i�in altÝ �izili s�zc�klerden han-
gisi atÝlmalÝdÝr?

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

2 9 . Oraya gidersen, Etnografya ya da Kurtuluß Sa-
vaßÝ m�zelerini gezmelisin.

Bu c�mledeki anlatÝm bozukluÛu aßaÛÝ-
dakilerin hangisinden kaynaklanmakta-
dÝr?

A) YanlÝß baÛla� kullanÝlmasÝndan

B) Koßul c�mlesi olmasÝndan

C) Nesnenin yanlÝß yerde bulunmasÝndan

D) Y�klemin gereklilik kipinde olmasÝndan

E) Ad tamlamasÝnÝn gereksiz kullanÝlmasÝndan

3 0 . (I) Minib�sle, sabahleyin yola �ÝktÝk. (II) Yeßilin,
a�ÝÛÝndan koyusuna deÛin b�t�n tonlarÝyla bezen-
miß aÛa�larÝn s�slediÛi yama�lardan, tepelerden
ge�tik. (III) ÞÝrÝl ßÝrÝl akan derecikleri aßa aßa so-
nunda yery�z� cennetine vardÝk. (IV) �evresini
irili ufaklÝ aÛa�larÝn kußattÝÛÝ mavi, duru, b�y�k
g�le bakan bir yama�ta durduk. (V) KameramÝzÝ
�ÝkarÝp bu manzarayÝ g�r�nt�ledik.

YukarÝdaki numaralanmÝß c�mlelerin han-
gilerinde betimlemeye yer verilmemißtir?

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

D) II. ve IV. E) III. ve IV.

3 1 . (I) Oyun, bir g�n i�inde hatta birka� saatte ge�en
olaylar �zerine kurulmuß. (II) Oyun, �� birlik kura-
lÝna uygun; ancak izleyicinin merakÝnÝ kam�Ýlama
y�n�nden zayÝf kalÝyor. (III) Ülk b�l�m�n ikinciye
g�re �ok kÝsa olußu, izleyenleri rahatsÝz ediyor.
(IV) Kißiler kendi toplumsal, psikolojik, ekonomik
ve k�lt�rel yapÝlarÝna uygun olarak olaylar i�inde
verilmiß. (V) Sanat�Ý, bu eksiklerine karßÝn, bir
oyun yazarÝ olarak umut veriyor.

Bu par�anÝn anlam akÝßÝndaki bozukluÛu
gidermek i�in, aßaÛÝdaki deÛißikliklerden
hangisi yapÝlmalÝdÝr?

A) I. c�mleyle II. yer deÛißtirmeli

B) II. c�mleyle III. yer deÛißtirmeli

C) III. c�mleyle IV. yer deÛißtirmeli

D) IV. c�mle I. den sonra gelmeli

E) V. c�mle II. den sonra gelmeli

3 2 . (I) Bireysel acÝlarÝnÝ yansÝtmak i�in bir ara� olarak
g�rmez ßiiri. (II) Kendi acÝlarÝna yer vermez ßiirle-
rinde. (III) Daha �ok, i�inde yaßadÝÛÝ toplumun
acÝlarÝnÝ, sevin�lerini yansÝtmak ister. (IV) Ümgeleri
yalÝndÝr. (V) S�yleyißinde inißler �ÝkÝßlar yoktur.
(VI) B�t�n ßiirlerinde okuru saran bir sÝcaklÝk var-
dÝr.

Bu par�adan, aßaÛÝdaki c�mlelerin han-
gisi �ÝkarÝlÝrsa par�anÝn anlamÝnda
�nemli bir daralma olmaz?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.
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3 3 . Hi� ummadÝÛÝmÝz bir ßiir, g�n� gelince bizim i�in
s�ylenmiß izlenimini verir. ��nk� ßiir eskimez, du-
rur bir yerde, okurunu bekler. Bekler ve bir g�n
bulur onu. DahasÝ, en k�t�, en sÝÛ, en basit bir
ßiirden bile bir g�n baßka bir anlam, baßka bir g�-
zellik fÝßkÝrabilir. Bu nedenle, ----.

D�ß�ncenin akÝßÝna g�re bu par�anÝn
son c�mlesi aßaÛÝdakilerden hangisiyle
tamamlanabilir?

A) iyi ßiir her okuyucuda aynÝ duygularÝ, aynÝ
�aÛrÝßÝmlarÝ uyandÝrabilmelidir

B) pek �ok ßiir kitabÝ ancak ßairlerinin �l�m�n-
den sonra deÛer kazanmÝßtÝr

C) sanat deÛeri taßÝyan ßiirler eskimiß olanlardÝr

D) eleßtirmenler, okuyacaklarÝ ßiir kitabÝnÝ se�-
mede okurlara yol g�stermelidirler

E) ßiir deÛerlendirmelerinde olumsuz ve kesin
yargÝlardan olabildiÛince ka�Ýnmak gerekir

3 4 . Bizim yaßamÝmÝzÝ yansÝtmayan yapÝtlar, �zeri-
mizde yeterince etkili olmuyor. Bir yapÝttaki ya-
ßantÝlarÝ paylaßabilmemiz, anlatÝlan olaylarÝn da
bize tanÝdÝk gelmesini gerektiriyor. Üßte bu ne-
denle, �yk�lerde ve romanlarda  ----  isterim.

D�ß�ncenin akÝßÝna g�re, bu par�ada
boß bÝrakÝlan yere aßaÛÝdakilerden han-
gisi getirilemez?

A) gelenek ve g�reneklerimizden yola �ÝkÝlmasÝnÝ

B) evlerimizden ve eßyalarÝmÝzdan silinmez izler
bulunmasÝnÝ

C) bize, yeni ve deÛißik insan tiplerinin tanÝtÝl-
masÝnÝ

D) duygu ve d�ß�ncelerimize ayna tutulmasÝnÝ

E) kolaylÝkla benimseyebileceÛimiz karakterlerin
�izilmesini

3 5 . Bu, yazacaÛÝm yazÝnÝn t�r�ne g�re deÛißir. �ok
ciddi bir yazÝ yazacaksam konu �zerinde yoÛun-
laßabilmem i�in evde �Ýt �ÝkmamalÝdÝr. AyrÝca dik-
katimin uyanÝk olmasÝ i�in �alÝßma odamÝn sÝcak-
lÝÛÝnÝn da on altÝ dereceyi ge�memesi gerekir.
Bunun i�in, yaz aylarÝnda ciddi yazÝlar yazamam;
yazmaya kalktÝÛÝmda da yazÝlarÝm, sÝcaÛÝn etki-
siyle mizah aÛÝrlÝklÝ olur.

Bu s�zler aßaÛÝdaki sorulardan hangisi-
nin karßÝlÝÛÝ olabilir?

A) Ne t�r yazÝlar yazarsÝnÝz?

B) YazÝlarÝnÝzÝ hangi ortamda yazarsÝnÝz?

C) YaßadÝklarÝnÝzÝn, yazdÝklarÝnÝz �zerinde etkisi
var mÝ?

D) YazÝlarÝnÝzÝn planÝnÝ nasÝl belirlersiniz?

E) D�ß�nd�klerinizi yazamadÝÛÝnÝz zamanlar olur
mu?

3 6 . EdebiyatÝ, sanatÝ kendime dert edinmiß bir kißiyim.
Gece g�nd�z edebiyat d�ß�n�r�m, ßiir d�ß�n�-
r�m. SevdiÛim bir ßiiri tanÝdÝklarÝma okumadÝÛÝm ya
da bir edebiyat sorusu �zerine tartÝßmaya giriß-
mediÛim g�nler, yaßadÝm saymam kendimi.

B�yle diyen bir yazar i�in aßaÛÝdakiler-
den hangisi s�ylenebilir?

A) Herkesi kendisi gibi d�ß�nmeye zorlar.

B) Þiir dÝßÝndaki �r�nlerden tat almaz.

C) Edebiyattan hoßlanmayanlarÝ sevmez.

D) Eleßtiriye a�Ýk bir kißiliÛi vardÝr.

E) YaßamÝyla edebiyatÝ b�t�nleßtirmiß biridir.
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3 7 . Sonunda bilgisayar da gelip �alÝßma masamÝza
kuruldu. Belli ki ge�ici bir geliß deÛildir bu. Diske-
ti, yazÝcÝyÝ da yanÝna alarak geldiÛine g�re temelli
yerleßmeye niyetli. Sadece birka� oyun ya da ya-
zÝm kolaylÝÛÝ saÛlamakla yetinmeyen bilgisayar,
getirdiÛi konfor, yarattÝÛÝ alÝßkanlÝklarla terk edile-
mez kaleler ele ge�irdi. Ülk sÝcak ilißkiler, yerini
vazge�ilemez tutkuya bÝraktÝÛÝnda bilgisayar d�n-
yasÝnÝn sÝradan bir t�keticisi oldunuz demektir.

Bu par�ada bilgisayarla ilgili olarak aßa-
ÛÝdakilerden hangisi vurgulanmaktadÝr?

A) Pek �ok kolaylÝk saÛladÝÛÝ i�in insanÝ tembel-
leßtirdiÛi

B) KullanÝlan malzemeler bakÝmÝndan pahalÝ bir
aygÝt olduÛu

C) Benimsenmesi uzun zaman alan bir yenilik ol-
duÛu

D) Kullanma alÝßkanlÝÛÝnÝn giderek g��lenip yay-
gÝnlaßtÝÛÝ

E) Baßka ara�larla birlikte kullanÝldÝÛÝnda iße ya-
radÝÛÝ

3 8 . Kimi eleßtirmenler yazÝnsal �r�nleri deÛerlendirir-
ken eleßtiri t�r�n�n gerektirdiÛi kurallara uymaz-
lar. YapÝtlarÝ deÛerlendirme yerine, birtakÝm oyun-
lara y�nelirler. Bilgisizliklerini, yanlÝß ya da haksÝz
yargÝlarÝnÝ bu dil oyunlarÝnÝn altÝna gizlerler. Bu
yolla okuyucuyu y�nlendirdikleri i�in de okuyucu
bunun ayrÝmÝna varmaz. B�ylece yapÝttan kopuk
kißisel g�r�ßlerini, eleßtiri adÝyla ortaya koymuß
olurlar.

AßaÛÝdakilerden hangisi bu par�ada s�-
z� edilen eleßtirmenlerin bir �zelliÛidir?

A) S�ylediklerini iyi se�ilmiß �rneklerle somut-
laßtÝrma

B) YapÝttaki yetersizlikleri giderme yollarÝ �nerme

C) �zentili bir anlatÝmla okuyucularÝ istediÛi
y�nlere �ekme

D) YapÝtlarÝn g�� anlaßÝlan y�nlerini aydÝnlatma

E) OkurlarÝna karßÝ sorumlu davranma

3 9 . Þiir yazmanÝn belki en zor yanÝ ilk dizeyi bulmak-
tÝr. O ilk dize ozanÝn gideceÛi y�n� belirler. Hi�bir
ßiir, planlÝ olarak yazÝlmaz. Ozan, ßiirin yolunu
a�tÝÛÝ gibi ßiir de ozana yol g�sterir. Üßte bunun
i�in ben, bir konußmamda, "Þiirimi, yazarken d�-
ß�n�r�m ya da d�ß�n�rken yazarÝm." demißtim.

Bu par�anÝn b�t�n�nde, ßiirle ilgili ola-
rak aßaÛÝdakilerin hangisi �zerinde du-
rulmaktadÝr?

A) D�ß�nce ve duygularÝ birlikte ele aldÝÛÝ

B) Yazma s�reci i�inde olußtuÛu

C) Ületisinin, yazmaya baßlamadan �nce belir-
lendiÛi

D) OzanÝn duygu d�nyasÝnÝ yansÝttÝÛÝ

E) OzanÝn deÛer yargÝlarÝndan izler taßÝdÝÛÝ

4 0 . T�ketim k�lt�r�, ßiiri az �ok dÝßlamÝßtÝr. Televiz-
yon, sinema, gazete gibi kitle iletißim ara�larÝnÝn
doÛurduÛu bu k�lt�r, ßiirin okur yitirmesine yol
a�mÝßtÝr. Ancak bilelim ki ßiir, yalnÝzca sahte
okurlarÝnÝ yitirmiß, ger�ek okurlarÝnÝ korumußtur.
Üßte bunun i�indir ki benim, ßiirin geleceÛi a�ÝsÝn-
dan hi�bir kaygÝm yok. Üyi ßiir, ger�ek okuruyla
yaßamÝnÝ s�rd�recektir.

Bu par�ada, ßiirle ilgili olarak aßaÛÝdaki-
lerden hangisine deÛinilmemißtir?

A) Toplumsal deÛißmelerden etkilendiÛine

B) Okur sayÝsÝnÝn azaldÝÛÝna

C) Þiir beÛenisi tam gelißmemiß okurlarÝn elendi-
Ûine

D) Nitelikli olanlarÝn varlÝÛÝnÝ koruyacaÛÝna

E) Her d�nemde �ok sevilen t�r olduÛuna
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4 1 . Ü�eriÛini �ok iyi bildiÛimiz kitaplarÝ bile yeniden
okumalÝyÝz. ��nk� kitaplarda keßfedilmeyi bekle-
yen nice hazine vardÝr. Benzer bi�imde, resimlere
de tekrar bakmalÝyÝz. Onlara baktÝk�a yenilendi-
Ûimizi anlarÝz. Bir m�zik yapÝtÝnÝ da yeniden dinle-
meliyiz. O yapÝtÝ dinledik�e d�nyamÝzÝn zenginleß-
tiÛini, deÛißtiÛini g�r�r�z.

Bu par�adan sanat yapÝtlarÝyla ilgili ola-
rak aßaÛÝdaki yargÝlarÝn hangisine varÝ-
lamaz?

A) DeÛerleri ancak, �zerinden yÝllar ge�ince an-
laßÝlÝr.

B) Onlarla bir kez karßÝlaßmÝß olmamÝz yetmez.

C) T�m g�zelliklerinin ayrÝmÝna varmak zaman
alÝr.

D) DuygularÝmÝzÝ �eßitli y�nlerden besleyip geliß-
tirirler.

E) Her seferinde bizde yeni duygular uyandÝrÝrlar.

4 2 . Eskilerden gelen bir edebiyat�ÝyÝ g�n�m�z �l��t-
lerine g�re deÛerlendirmek doÛru olur mu? G�n�-
m�zde insanlarÝn edebiyat anlayÝßlarÝ deÛißip ge-
lißmißtir. Ancak bu gelißmeyi bir zincir olarak d�-
ß�n�rseniz, zincirin halkalarÝ kopuk deÛil, birbirine
ge�miß durumdadÝr. G�n�m�z edebiyat�ÝlarÝ, hem
dillerini gelißtirmek hem de yeni bi�imler olußtur-
mak bakÝmÝndan �ok ßey bor�ludurlar eskilere.
Edebiyat merdiveninin basamaklarÝ, bizden �nceki
edebiyat�ÝlarÝn birikimlerinden olußmußtur.

Bu par�adan aßaÛÝdaki yargÝlarÝn hangisi
�ÝkarÝlamaz?

A) Her �aÛÝn kendine �zg� deÛerlendirme �l��t-
leri vardÝr.

B) Sanat�Ýlar, kendilerinden �nceki sanat�Ýlardan
etkilenirler.

C) YaßadÝÛÝ d�nemde ilgi g�rmeyen bir edebi-
yat�Ý zamanla �n kazanabilir.

D) Her edebiyat�Ý yaßadÝÛÝ d�nemin koßullarÝ
i�inde ele alÝnmalÝdÝr.

E) �teki sanatlar gibi edebiyat da zamanla de-
Ûißir.

4 3 . Bug�n eskisi kadar ne mektup yazÝyor ne de
mektup alÝyorum. OkumanÝn yerini televizyon ek-
ranlarÝnÝn, mektuplaßmanÝn yerini telefonun aldÝÛÝ
bir ger�ek. Yine de mektup yazarken verilen eme-
Ûi ve mektuptaki kalÝcÝlÝÛÝ �nemsiyorum. Mektubun
aynÝ zamanda yazÝnsal bir t�r olduÛunu anÝmsat-
maya gerek var mÝ? �ocuklarÝn, gen�lerin birbir-
lerine mektup yazmalarÝnÝ, telefonla konußmala-
rÝndan daha �nemli, daha gelißtirici buluyorum.

B�yle konußan kißi i�in aßaÛÝdakilerden
hangisi s�ylenemez?

A) Eskisine g�re daha az mektuplaßmaktadÝr.

B) Gen�lerin birbirlerine mektup yazmalarÝnÝ is-
temektedir.

C) Televizyonun, okumayÝ olumsuz y�nde etki-
lediÛini d�ß�nmektedir.

D) ArayÝp soranlarÝ gittik�e azalmÝßtÝr.

E) Mektubun salt haberleßme aracÝ sayÝlmasÝnÝ
doÛru bulmamaktadÝr.

4 4 . Bizdeki �ocuk dergiciliÛinin, uzun ge�mißine kar-
ßÝn �nemi yeterince anlaßÝlamamÝßtÝr. Bunu iyi bil-
diÛimden "S�reli �ocuk YayÝnlarÝ" baßlÝklÝ �alÝß-
mayÝ g�r�nce �ok sevindim; hemen okudum. DoÛ-
rusu �ok yararlandÝm. Bu geniß inceleme, ciddi bir
�alÝßmanÝn ve saÛlam kanÝtlara dayanan �ok y�n-
l� bir araßtÝrmanÝn somut sonucu olarak elimizde
bulunuyor. Hemen s�yleyelim ki basÝmÝ da �ok g�-
zel olan bu kitap, i�eriÛinin zenginliÛi y�n�nden
eÛitimcilerimizin olduÛu kadar d�ß�n�rlerimizin,
tarih�ilerimizin, dilcilerimizin hatta folklorcularÝmÝ-
zÝn ilgisini �ekecektir.

Bu par�ada, s�z� edilen yapÝtla ilgili
olarak aßaÛÝdakilerden hangisine deÛi-
nilmemißtir?

A) G�zel bir g�r�n�mle sunulduÛuna

B) Geniß kapsamlÝ bir �alÝßmanÝn �r�n� olduÛuna

C) FarklÝ alanlarda �alÝßan insanlara ilgin� gele-
ceÛine

D) Ü�erdiÛi bilgilerin g�venilir nitelik taßÝdÝÛÝna

E) AnlatÝmÝnÝn �ocuklarÝn d�zeyine uygun oldu-
Ûuna
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4 5 . Hattußaß'ta bulunan ve Hititlerle MÝsÝrlÝlar arasÝnda
yapÝlan Kadeß BarÝßÝ ile ilgili olan metinde, antlaß-
maya Hitit KralÝ III. Hattußili'nin m�h�r� yanÝnda,
Hitit Krali�esi Pudahepa'nÝn m�h�r� de basÝlmÝßtÝr.

Bu bilgi aßaÛÝdakilerden hangisinin bir
g�stergesidir?

A) AntlaßmanÝn eßit koßullar altÝnda yapÝldÝÛÝnÝn

B) Üki devletin y�neticileri arasÝnda akrabalÝk ku-
rulduÛunun

C) AntlaßmanÝn uzun s�re y�r�rl�kte kalacaÛÝnÝn

D) Krali�enin, devlet ißlerinde s�z sahibi olduÛu-
nun

E) Eski Anadolu'da, yasalarÝn kadÝnlarÝ korudu-
Ûunun 

4 6 . T�rk�ede buÛday, arpa, darÝ gibi tahÝl
adlarÝ ile altÝn, g�m�ß, bakÝr, kurßun,
demir gibi metal adlarÝnÝn bulunmasÝ ve
kurganlardan kÝlÝ�, s�ng�, bÝ�ak ve
balta gibi silahlarÝn �ÝkmasÝ, T�rklerle
ilgili olarak aßaÛÝdakilerden hangisine
bir kanÝt olamaz?

A) TarÝm �r�nlerini tanÝdÝklarÝna

B) Savunma amacÝyla kullanÝlabilecek ara�lar
edindiklerine

C) Mezarlara kißisel eßyalarÝn da konulduÛuna

D) Metal eßyalardan yararlandÝklarÝna

E) Komßu �lkelerle iyi ilißkiler i�inde olduklarÝna

4 7 . Emeviler D�neminde,

I . Ülk Arap parasÝnÝn basÝlmasÝ

II. Arap olmayan M�sl�manlara mevali (k�le) adÝ
verilmesi

III. Aileler arasÝnda iktidar m�cadelesi olmasÝ

IV. �lkeye katÝlan uluslarÝn k�lt�rlerinden yarar-
lanÝlmasÝ

olgularÝndan hangileri, Arap milliyet�ili-
Ûinin g�stergesi sayÝlabilir?

A) YalnÝz I B) YalnÝz IV

C) I ve II D) II ve III

E) III ve IV

4 8 . XVI. Y�zyÝlda Almanya'da her prens kendi ka-
bul ettiÛi mezhebe tebaasÝnÝ da sokma hakkÝna
sahipti. Koyu Katolik olan Alman Ümparatoru b�-
t�n tebaasÝnÝ zorla Katolik yapmaya �alÝßÝnca,
Protestan mezhebinden olanlar ayaklanmÝßtÝr.
Almanya i�indeki bu mezhep m�cadelesi b�t�n
Avrupa'ya yayÝlmÝß; FransÝzlar, Katolik olduklarÝ
halde, Almanya'daki ProtestanlarÝ desteklemiß-
lerdir.

Fransa'nÝn ProtestanlarÝ desteklemesi
aßaÛÝdakilerden hangisine baÛlanabilir?

A) Avrupa'daki din savaßlarÝna son vermek iste-
mesine

B) Almanya'nÝn tek y�netim altÝnda birleßerek
g��lenmesine karßÝ olmasÝna

C) Protestan mezhebini resmen tanÝmÝß olmasÝna

D) Prenslerin inan� �zg�rl�Û�ne sahip olmasÝnÝ
onaylamasÝna

E) TopraklarÝnda �eßitli mezheplerden insanlarÝn
bulunmasÝna
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4 9 . OsmanlÝ Devleti XVII. Y�zyÝlda, bir�ok alanda du-
raklama ve gerileme d�nemine girmißtir.

Bu d�nemde g�r�len, duraklama ve geri-
leme belirtileri aßaÛÝdakilerin hangisinde
en azdÝr?

A) G�zel sanatlar

B) DÝß �lkelerdeki saygÝnlÝk

C) Ümparatorluk sÝnÝrlarÝ i�indeki topraklar

D) Hazine gelirleri (maliye)

E) Ordunun savaß g�c�

5 0 . II. Mahmut d�neminde yapÝlan aßaÛÝdaki
reformlardan hangisi, doÛrudan devlet
otoritesinin g��lendirilmesine y�nelik bir
uygulama deÛildir?

A) Devlet y�netimine bakanlÝk usul�n�n getiril-
mesi

B) MemurlarÝn can ve mal g�venliÛinin saÛlan-
masÝ

C) Ülk�Ûretimin zorunlu hale getirilmesi

D) Polis ve posta teßkilatlarÝnÝn kurulmasÝ

E) Yenilik hareketlerine karßÝ �Ýkan Yeni�eri
OcaÛÝ'nÝn kaldÝrÝlmasÝ

5 1 . KÝrÝm SavaßÝ sonunda imzalanan Paris Antlaß-
masÝ'nda yer alan h�k�mlerden bazÝlarÝ ßunlardÝr:

I . OsmanlÝ Devleti'nin bir Avrupa devleti sayÝl-
masÝ

II. Karadeniz'in tarafsÝz hale getirilmesi

III. Eflak ve BuÛdan'da, i� y�netimde �zerkliÛin
bir Avrupa komisyonu tarafÝndan d�zenlen-
mesi

IV. OsmanlÝ Devleti'nin toprak b�t�nl�Û�n�n b�-
y�k devletlerce tanÝnmasÝ

Bu h�k�mlerden hangileri OsmanlÝ
Devleti �ÝkarlarÝna aykÝrÝdÝr?

A) YalnÝz I B) YalnÝz II C) I ve III

D) II ve III E) III ve IV

5 2 . BaltalimanÝ AntlaßmasÝ'ndan �nce, yerli ve ya-
bancÝ t�ccarlar mallarÝnÝ �lke i�inde bir b�lgeden
diÛerine taßÝrlarken i� g�mr�k vergisi �demek zo-
rundaydÝlar. YabancÝ t�ccarlar BaltalimanÝ Antlaß-
masÝ'yla bu y�k�ml�l�kten kurtulmußlar; fakat
yerli t�ccarlar i� g�mr�k vergisini �demeyi s�rd�r-
m�ßlerdir.

AßaÛÝdakilerden hangisi, BaltalimanÝ
AntlaßmasÝ'yla ortaya �Ýkan bu durumun
sonu�larÝndan biri deÛildir?

A) OsmanlÝ pazarlarÝna, yabancÝ t�ccarlarÝn
egemen olmasÝ

B) Yerli t�ccarlarÝn yabancÝ t�ccarlarla rekabet
etmesinin zorlaßmasÝ

C) BazÝ yerli t�ccarlarÝn ticaret hayatÝndan �e-
kilmek zorunda kalmasÝ

D) Ticaret gelirlerinin daha �oÛunun yabancÝlara
gitmesi

E) Yerli mallarda kalitenin artmasÝ

5 3 . Mondros Ateßkes AnlaßmasÝ'na g�re OsmanlÝ
Devleti'nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak'taki
kuvvetleri en yakÝn Anlaßma Devletleri Kuman-
danlÝÛÝna teslim olacaktÝ.

Bu madde, Mondros Ateßkes Anlaß-
masÝ'nÝn hangi �zelliÛine bir �rnektir?

A) OsmanlÝ Devleti'ni g��s�z duruma d�ß�rme

B) SÝnÝrlarÝ belli olmayan y�relerin, eski coÛrafya
adlarÝnÝ kullanma

C) OsmanlÝ Devleti'nin  hukuki varlÝÛÝnÝ tanÝma

D) OsmanlÝ Devleti'nin m�ttefikleriyle baÛlantÝsÝnÝ
kesme

E) Yerel direnißleri baßlatma



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê

1 2

5 4 . Ulusal Kurtuluß SavaßÝ'nÝn baßlangÝcÝnda, olaÛan-
�st� yetkilere sahip bir meclisin olußturulmasÝ ile
ilgili taslakta, adÝ ne olursa olsun Ankara'da top-
lanacak meclisin dÝßÝnda, �yelerini padißahÝn se�-
tiÛi bir åyan Meclisi'nin de olußabileceÛi tezi �ne
s�r�lm�ß; ancak bu tez �zerinde durulmamÝßtÝr.

åyan Meclisi tezi �zerinde durulmamasÝ
aßaÛÝdakilerden hangisine baÛlanabilir?

A) Üstanbul'un ißgalini �nlemek i�in zaman ka-
zanmak istenmesine

B) Ulus egemenliÛi ilkesinin benimsenmiß olma-
sÝna

C) Üki meclisli bir sisteme ge�mek istenmesine

D) Üstanbul H�k�meti'nin karßÝ �ÝkmasÝndan en-
diße edilmesine

E) Üstanbul'daki åyan Meclisi'nin yeterli bulun-
masÝna

5 5 . Anlaßma Devletleri,

I . 1921 yÝlÝnda Londra'da toplanacak konfe-
ransa OsmanlÝ Devleti'nin g�ndereceÛi dele-
geler arasÝnda Mustafa Kemal'in veya O'nun
yetkili kÝlacaÛÝ bir delegenin de bulunmasÝnÝ
istemißler;

II. 1922 yÝlÝnda Lozan'da toplanacak olan barÝß
konferansÝna, TBMM H�k�meti ile OsmanlÝ
H�k�meti'ni birlikte �aÛÝrmÝßlardÝr.

Bu iki durum, 1921'den 1922 yÝlÝna ka-
dar ge�en s�re i�inde Anlaßma Devlet-
leri'nin aßaÛÝdakilerin hangisi ile ilgili
g�r�ß�nde bir deÛißme olduÛunu g�s-
termektedir?

A) Sevr AntlaßmasÝ'nÝn ge�erliÛi

B) OsmanlÝ Devleti'nin temsil edilme hakkÝ

C) Anadolu Hareketi - OsmanlÝ Devleti ikiliÛinin
s�rd�r�lmesi

D) TBMM'nin g�c�

E) Konferansa katÝlacak taraflar

5 6 . Atat�rk, "Bizim halkÝmÝz �ÝkarlarÝ birbirinden farklÝ
sÝnÝflardan deÛil; aksine, varlÝklarÝ ve �alÝßmalarÝ-
nÝn sonu�larÝ birbirine lazÝm olan sÝnÝflardan iba-
rettir." demißtir.

Atat�rk bu s�z�yle, halk�ÝlÝk ilkesinin
hangi �zelliÛini vurgulamÝßtÝr?

A) HalkÝn, dayanÝßma ve ißbirliÛi i�inde olmasÝ

B) HalkÝn kendi geleceÛine karar vermesi

C) HalkÝn, �alÝßma �zg�rl�Û�n�n olmasÝ

D) HalkÝn, yasalar karßÝsÝnda eßit olmasÝ

E) Devletin halka hizmet g�t�rmesi

5 7 . Cumhuriyetin ilanÝndan sonra yapÝlan
aßaÛÝdaki deÛißikliklerden hangisi, top-
lumsal hayattaki uygulamalarda, aynÝ
konuda var olan farklÝlÝklarÝ ortadan
kaldÝrma amacÝna y�nelik deÛildir?

A) Medreselerin kapatÝlmasÝ

B) Þer'i mahkemelerin kaldÝrÝlmasÝ

C) Tek dereceli se�im sistemine ge�ilmesi

D) Miladi takvimin kabul edilmesi

E) �l��lerde metrik sisteme ge�ilmesi

5 8 . Atat�rk 1925 AÛustosunda yaptÝÛÝ Kastamonu-
Ünebolu gezisinde halkÝ baßÝ a�Ýk olarak selamladÝ.
Elindeki baßlÝÛÝn adÝnÝn ßapka olduÛunu s�yledi;
saÛlÝk a�ÝsÝndan, ekonomik ve estetik a�Ýlardan
ßapkanÝn yararlarÝnÝ anlatarak onu halka tanÝttÝ.
Fesler atÝldÝ. Þapka kullanÝmÝ kÝsa s�rede yurda
yayÝlmaya baßladÝ. ArkasÝndan, 25 KasÝm 1925'te
"Þapka Giyilmesi HakkÝnda Kanun" �ÝkarÝldÝ.

Bu durum T�rk ÜnkÝlaplarÝyla ilgili olarak
aßaÛÝdakilerden hangisinin bir g�ster-
gesidir?

A) ÜnkÝlaplarÝn birbirini tamamlar nitelikte olduÛu-
nun

B) ÜnkÝlaplarÝn, bazÝ engellemelerle karßÝlaßtÝÛÝnÝn

C) ÜnkÝlaplarÝn yapÝlmasÝnda bazÝ geleneklerin
dikkate alÝndÝÛÝnÝn

D) Siyasi inkÝlaplara daha �ok �nem verildiÛinin

E) ÜnkÝlaplar yapÝlÝrken gerekli ortamÝn hazÝrlan-
dÝÛÝnÝn
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5 9 . AßaÛÝdakilerden hangisinin, bilim ve tek-
nolojideki ilerlemeleri ve k�lt�r alÝßveri-
ßini hÝzlandÝrmada diÛerlerinden daha
g��l� bir etken olduÛu savunulabilir?

A) Harf ÜnkÝlabÝ'nÝn yapÝlmasÝ

B) Modern saat sisteminin kabul edilmesi

C) T�rk Dil Kurumu'nun kurulmasÝ

D) T�rk Tarih Kurumu'nun kurulmasÝ

E) Tekke ve t�rbelerin kapatÝlmasÝ

6 0 . Demokrasinin baß koßulu �zg�rl�kt�r. Demokra-
sinin ißleyebilmesi i�in, bireylerin �zg�rce tavÝr
alabilmeleri ve toplumsal olaylarda �zg�r istem-
leriyle yer almalarÝ gerekir.

Buna g�re, demokrasinin ißleyebilmesi
i�in temel koßul aßaÛÝdakilerden hangi-
sidir?

A) Bireylerin siyasi tercihlerinin farklÝ olmasÝ

B) Toplumsal hayata katÝlabilmenin �n plana
�ÝkarÝlmasÝ

C) Toplumsal olaylarÝn birbirini etkilemesi

D) Toplumda farklÝ inan�lara sahip insanlarÝn bu-
lunmasÝ

E) Toplumun farklÝ alt k�lt�rlerden insanlarÝ kap-
samasÝ

6 1 . Cumhuriyetin kurulmasÝndan sonra ger�ekleßtiri-
len, milli eÛitimle ilgili uygulamalardan bazÝlarÝ
ßunlardÝr:

I . DurmaksÝzÝn daha �aÛdaßa ve daha doÛruya
y�nelinmesi

II. Okuryazar olmayan birey bÝrakmamak �lk�-
s�yle eÛitim yatÝrÝmlarÝ yapÝlmasÝ

III. HalkÝn kendi kendini y�netmesinin bir erdem
olduÛu d�ß�ncesinin eÛitimle yaygÝnlaßtÝrÝl-
masÝ

Bu uygulamalarÝn Atat�rk Ülkeleriyle
ilißkisi aßaÛÝdakilerin hangisinde doÛru
olarak verilmißtir?

          I                         II                   III       

A)  ÜnkÝlap�ÝlÝk Cumhuriyet�ilik Devlet�ilik

B)  ÜnkÝlap�ÝlÝk Devlet�ilik Cumhuriyet�ilik

C)  Cumhuriyet�ilik ÜnkÝlap�ÝlÝk Devlet�ilik

D)  Devlet�ilik Cumhuriyet�ilik ÜnkÝlap�ÝlÝk

E)  Devlet�ilik ÜnkÝlap�ÝlÝk Cumhuriyet�ilik

6 2 . Cumhuriyet d�neminde g�r�len gelißmelerden
bazÝlarÝ ßunlardÝr:

I . Millet mekteplerinin a�ÝlmasÝ

II. Medeni Kanun'un kabul edilmesi

III. �Ûretimin birleßtirilmesi

IV. SoyadÝ Kanunu'nun kabul edilmesi

V. Din Üßleri ve Evkaf BakanlÝÛÝ'nÝn kaldÝrÝlmasÝ

Bu gelißmelerden hangileri doÛrudan laik
devlet d�zenine ge�iß amacÝnÝ g�tmek-
tedir?

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

C) II, IV ve V D) II, III ve V

E) I, II , IV ve V

6 3 . XVI. Y�zyÝlda �aldÝran ve Moha� SavaßlarÝ birer
g�n s�rd�Û� halde, XVII. Y�zyÝlda OtuzyÝl Savaß-
larÝ otuz yÝl, XX. Y�zyÝlda Birinci D�nya SavaßÝ
d�rt yÝl, Ükinci D�nya SavaßÝ ise altÝ yÝl s�rm�ßt�r.

YalnÝzca bu �rneklere bakarak, aßaÛÝ-
daki genellemelerden hangisine ulaßÝ-
labilir?

A) Savaßlar kÝsa aralÝklarla �ÝkmaktadÝr.

B) G�n�m�ze yaklaßtÝk�a  savaßlarÝn s�resi
artmaktadÝr.

C) SavaßlarÝn s�releri, nedenlerine g�re deÛiß-
mektedir.

D) Üleri teknoloji, savaßlarÝn s�resini kÝsaltmÝßtÝr.

E) SavaßlarÝn sonuca ulaßma s�resi farklÝ ola-
bilmektedir.
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6 4 . AralarÝnda 1¡ lik fark bulunan iki paralel arasÝndaki
uzaklÝk deÛißmezken, aralarÝnda 1¡ lik fark bulu-
nan iki meridyen arasÝndaki uzaklÝk Ekvator'dan
kutuplara gidildik�e azalmaktadÝr.

Meridyenler arasÝndaki uzaklÝÛÝn deÛiß-
mesi, aßaÛÝdakilerden hangisiyle a�Ýkla-
nabilir?

A) Yerin kutuplardan basÝk olmasÝyla

B) Meridyenlerin kutup noktalarÝnda birleßmesiyle

C) Meridyen daireleri uzunluÛunun, Ekvator'un
uzunluÛuna yakÝn olmasÝyla

D) Ekvator d�zlemi ile y�r�nge d�zlemi arasÝnda
23¡27' lÝk a�Ý bulunmasÝyla

E) Birbirini izleyen iki meridyen arasÝnda 4 daki-
kalÝk yerel saat farkÝ olmasÝyla

6 5 . Karalar, Kuzey YarÝmk�re'nin %39 unu, G�ney
YarÝmk�re'nin ise sadece %19 unu kaplar.

Kuzey YarÝmk�re'de,

I . Karalar �zerinde yÝllÝk sÝcaklÝk farklarÝnÝn,
G�ney YarÝmk�re'ye g�re daha fazla olmasÝ

II. D�nyanÝn en y�ksek doruÛu ile en derin �u-
kurunun bulunmasÝ

III. S�rekli r�zg�rlarÝn G�ney YarÝmk�re'dekinin
tersi y�nde sapmasÝ

olgularÝndan hangileri, karalarÝn yarÝm-
k�relere daÛÝlÝßÝndaki bu farklÝlÝÛÝn bir
sonucudur?

A) YalnÝz I B) YalnÝz II C) I ve III

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

6 6 . AßaÛÝdaki haritada, Kuzey YarÝmk�re'de, deniz
y�zeyindeki bir b�lgede �l��len basÝn� deÛerleri,
eßbasÝn� eÛrileri ile g�sterilmißtir.
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Bu haritadan, �l��m�n yapÝldÝÛÝ zamanla
ilgili olarak aßaÛÝdaki bilgilerden hangisi
elde edilemez?

A) B�lgenin hangi kesimlerinin y�ksek ya da
al�ak basÝn� etkisinde bulunduÛu

B) B�lgedeki en y�ksek basÝncÝn hangi deÛerler
arasÝnda olabileceÛi

C) B�lgedeki basÝn� merkezlerinin sayÝsÝ

D) B�lgede en ßiddetli r�zg�rÝn hangi y�nden
eseceÛi

E) BasÝn� merkezlerindeki sÝcaklÝk deÛerleri

6 7 . AßaÛÝdaki haritada g�sterilen M noktasÝnda yÝl-
lÝk sÝcaklÝk ortalamasÝ 17¡C, N noktasÝnda 9¡C;
P noktasÝnda 18¡C, R noktasÝnda 15¡C dir.

36¡07' D

38¡26' K
M N

P

R

Bu noktalardan M ile N, P ile R arasÝn-
daki yÝllÝk ortalama sÝcaklÝk farkÝnÝ oluß-
turan baßlÝca etkenler aßaÛÝdakilerin
hangisinde birlikte verilmißtir?

      M - N         P - R     

A) BakÝ Enlem

B) Bitki �rt�s� Y�kselti

C) Y�kselti Enlem

D) Y�kselti BakÝ

E) Enlem Bitki �rt�s�
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6 8 . AßaÛÝdaki haritada bir y�redeki akarsular g�ste-
rilmißtir.

D
E

N
Ü

Z

0
km

5 10

K

Bu haritada, y�re ile ilgili aßaÛÝdaki yo-
rumlardan hangisini doÛrulayacak bilgi
yoktur?

A) Akarsularda menderes olußmamÝßtÝr.

B) AkarsularÝn taßÝdÝÛÝ su miktarlarÝ birbirinden
�ok farklÝdÝr.

C) KÝyÝlarÝ fazla girintili �ÝkÝntÝlÝ deÛildir.

D) AkarsularÝn boylarÝ 15 km den uzundur.

E) BatÝdan doÛuya doÛru gidildik�e y�kselti ge-
nellikle artmaktadÝr.

6 9 . Deniz kenarÝndaki bir b�lgede sÝradaÛ-
larÝn kÝyÝya dik ya da paralel uzanma-
sÝnÝn, aßaÛÝdakilerin hangisi �zerinde
etkili olmasÝ beklenmez?

A) KÝyÝ ßekilleri

B) DenizelliÛin etki alanÝ

C) H�kim r�zg�r y�n�

D) DaÛlarÝn y�kseltisi

E) Vadi tipleri

7 0 . AßaÛÝdaki tabloda iklim tiplerine g�re, bazÝ doÛal
bitki �rt�lerinin yetißtikleri y�kselti aralÝklarÝ metre
cinsinden verilmißtir.

DOÚAL BÜTKÜ �RT�S�

ÜKLÜM TÜPÜ

DaÛ �ayÝrÝ ÜÛne yapraklÝ
orman

KarÝßÝk
orman

Orta kußak
karasal

1000-2000 0-1000

Orta kußak
ÝlÝman

2000-2500 1200-2000 0-1200

Akdeniz 2000-3500 1500-2000 500-1500

Subtropikal 3000-4500 2500-3000

Ekvatoral 3500-5000 2000-3500 1000-2000

Bu bilgilere dayanarak, tabloda verilen
doÛal bitki �rt�leri, iklim tipleri ve y�k-
selti  aralÝklarÝ i�in aßaÛÝdaki yargÝlar-
dan hangisine ulaßÝlamaz?

A) DaÛ �ayÝrÝ ve iÛne yapraklÝ orman, verilen
iklim tiplerinin t�m�nde g�r�lebilir.

B) Belli bir doÛal bitki �rt�s�n�n yetißme sÝnÝrÝ,
Ekvatoral iklim b�lgesine yaklaßÝldÝk�a y�k-
selir.

C) Belli bir doÛal bitki �rt�s�n�n yetißmesi i�in
uygun koßullar, farklÝ iklim tiplerinde farklÝ
y�kselti aralÝklarÝnda bulunur.

D) Belli bir doÛal bitki �rt�s�n�n g�r�ld�Û� y�k-
selti aralÝklarÝ, bazÝ iklim tiplerinde bir �l��de
�rt�ß�r.

E) KarÝßÝk ormanÝn, orta kußak karasal ve sub-
tropikal iklim tiplerinde g�r�lmemesi aynÝ ne-
dene baÛlÝdÝr.
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7 1 . AßaÛÝdaki grafikte, yÝllara g�re, T�rkiye'nin 6 yaß
�zerindeki toplam n�fusu ile bu n�fus i�indeki
okuryazar kadÝn ve erkek sayÝlarÝ g�sterilmißtir.

0
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10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

1940 1950 1960 1970 1980 1990
YÝllar

Bin kißi

6 yaß �zerindeki toplam n�fus

Okuryazar erkek

Okuryazar kadÝn

Bu grafikteki bilgilere dayanarak aßaÛÝ-
daki sonu�lardan hangisine ulaßÝlamaz?

A) 1990 yÝlÝnda okuryazar kadÝn ve erkek sayÝsÝ
birbirine eßittir.

B) 1950-1960 yÝllarÝ arasÝnda, okuryazar erkekle-
rin sayÝsÝndaki artÝß kadÝnlarÝnkinden fazladÝr.

C) 1970 yÝlÝndaki okuryazar kadÝn sayÝsÝ, 1940
yÝlÝndaki okuryazar kadÝn ve erkek sayÝlarÝ
toplamÝndan fazladÝr.

D) Verilen yÝllarda, okuryazar olanlarÝn 6 yaß
�zerindeki toplam n�fus i�indeki payÝ s�rekli
artmÝßtÝr.

E) On yÝllÝk aralÝklarda, okuryazar kadÝn sayÝsÝn-
daki en b�y�k artÝß 1980-1990 yÝllarÝ arasÝnda
olmußtur.

7 2 . Bir yerin toplam n�fusunun, o yerin y�z�l��m�ne
b�l�nmesiyle aritmetik n�fus yoÛunluÛu; tarÝmla
uÛraßan n�fusunun, tarÝm alanlarÝ y�z�l��m�ne
b�l�nmesiyle tarÝmsal n�fus yoÛunluÛu elde edilir.
Bir b�lgede aritmetik n�fus yoÛunluÛunun tarÝmsal
n�fus yoÛunluÛundan d�ß�k olmasÝ, o b�lgede
tarÝma ayrÝlan alanÝn az olduÛunu g�sterir.

AßaÛÝdaki tabloda y�z�l��mleri, toplam n�fuslarÝ
ve tarÝmla uÛraßan n�fuslarÝ birbirine yakÝn olan
beß b�lgenin aritmetik ve tarÝmsal n�fus yoÛun-
luklarÝ verilmißtir.

B�lge Aritmetik n�fus
yoÛunluÛu

TarÝmsal n�fus
yoÛunluÛu

I 70 73
I I 68 67

III 67 87
IV 69 75
V 68 50

YukarÝdaki bilgilere g�re, bu beß b�lge-
den hangisinde tarÝma ayrÝlan alan di-
Ûerlerine g�re daha azdÝr?

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

7 3 . AltÝ b�lgenin, bir tarÝm �r�n�n�n 1960 ve 1990
yÝllarÝ �retimindeki paylarÝ aßaÛÝdaki grafiklerde
g�sterilmißtir.

1960

VI
%3

V
%4IV

%9
I

%28

II
%13III

%43

1990

IV
%10

V
%3

VI
%3 I

%24

II
%12

III
%48

YalnÝzca grafiklerdeki bilgilerden yarar-
lanarak aßaÛÝdaki yargÝlardan hangisine
ulaßÝlabilir?

A) VI. b�lgenin �retimdeki payÝ 1960 ve 1990
yÝllarÝnda aynÝ olmasÝna karßÝn bu b�lgede,
1990 yÝlÝnda �retim miktarÝ artmÝßtÝr.

B) I. ve II. b�lgenin �retimdeki paylarÝ toplamÝ
1960 ve 1990 yÝllarÝnda aynÝdÝr.

C) B�lgelerin �retimdeki paylarÝnÝn deÛißmesine
karßÝn, toplam �retim miktarÝnda deÛißme ol-
mamÝßtÝr.

D) 1960 yÝlÝna g�re 1990 yÝlÝnda yalnÝzca III. ve
IV. b�lgelerin �retimdeki paylarÝ artmÝßtÝr.

E) �retimdeki paya g�re yapÝlan sÝralamada 1960
yÝlÝnda baßtan 3. olan b�lge, 1990 yÝlÝnda 4.
sÝraya d�ßm�ßt�r.

7 4 . Bir b�lgedeki yaÛÝß d�zeninde meydana
gelecek uzun s�reli deÛißiklik, o b�lge-
de aßaÛÝdakilerin hangisini etkilemez?

A) TarÝm �r�nleri �eßitliliÛi B) Jeolojik yapÝ

C) DoÛal bitki �rt�s� D) Mera hayvancÝlÝÛÝ

E) Erozyon ßiddeti
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7 5 . AßaÛÝdaki tabloda, T�rkiye'de 1990-1995 yÝllarÝ
arasÝnda t�rlere g�re saÛÝlan hayvan sayÝsÝ ve bu
t�rlerden elde edilen s�t miktarÝ g�sterilmißtir.

ÜNEK KOYUN KIL KE�ÜSÜ
SayÝ
(bin baß)

S�t
�retimi
(bin ton)

SayÝ
(bin baß)

S�t
�retimi
(bin ton)

SayÝ
(bin baß)

S�t
�retimi
(bin ton)

1990 5890 7900 23700 1150 5350 320

1991 6100 8600 23200 1130 5270 320

1992 6070 8700 22400 1090 5080 308

1993 6030 8900 21500 1050 4990 304

1994 6080 9100 20500 990 4770 290

1995 5880 9200 19200 930 4550 270

Bu tablodan aßaÛÝdakilerin hangisiyle
ilgili bilgi elde edilemez?

A) Hangi hayvan t�r�n�n s�t veriminin en fazla
olduÛu

B) YÝllara g�re, hayvan sayÝsÝnda deÛißme olup
olmadÝÛÝ

C) YÝllara g�re, s�t �retiminde bu hayvan
t�rlerinin paylarÝ

D) YÝllara g�re bu hayvan t�rlerinden elde edilen
toplam s�t miktarÝ

E) YÝllara g�re, �retilen s�t�n ne kadarÝnÝn ißlen-
diÛi

7 6 . Arazideki engebeler arttÝk�a, aynÝ standarttaki
karayollarÝnÝn kilometre maliyeti de artmaktadÝr.

Buna g�re, aßaÛÝdakilerin hangisinde
verilen yerleßim birimleri arasÝnda yapÝ-
lacak yeni karayolunun kilometre mali-
yetinin en az olmasÝ beklenir?

A) Zonguldak - Ankara B) Antalya - Burdur

C) Erzurum - Trabzon D) Üzmir - Denizli

E) Van - Hakk�ri

7 7 . AßaÛÝdaki grafiklerde, d�rder b�lgesi bulunan ve
y�z�l��mleri birbirine yakÝn olan beß �lkenin, b�l-
gelerine g�re elektrik enerjisi t�ketimleri g�steril-
mißtir.

I. �lke II. �lke

III. �lke IV. �lke

V. �lke
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�lkelerde t�ketilen elektrik enerjisinin
b�y�k bir kÝsmÝnÝn end�stride kullanÝl-
dÝÛÝ kabul edilecek olursa, yukarÝda
grafikleri verilen �lkelerin hangisinde
end�stri kurulußlarÝ b�lgeler arasÝnda
diÛerlerinden daha dengeli daÛÝlmÝßtÝr?

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

7 8 . Ekonomik etkinlikleri g�z �n�ne alÝndÝ-
ÛÝnda, aßaÛÝdaki kentlerin hangisinde
g�r�len hava kirliliÛinde end�stri kuru-
lußlarÝnÝn payÝnÝn en az olduÛu s�yle-
nebilir?

A) Erzurum B) KÝrÝkkale C) Denizli

D) Üzmit E) Gaziantep
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7 9 . Bir�ok filozof kendinden �nce gelenlerin g�r�ßle-
rinden farklÝ, kimi zaman onlara zÝt bir g�r�ßle or-
taya �ÝkmÝß; kendinden sonra gelen filozoflar ta-
rafÝndan reddedilme kaderiyle de karßÝlaßmÝßtÝr.
Bir bakÝma, filozofun, felsefede kendisine kadar
olan gelißmeleri ve savlarÝ g�zden ge�irerek yeni
bir felsefe sistemine ulaßma �abasÝ i�inde olduÛu
s�ylenebilir.

Bu par�ada aßaÛÝdaki g�r�ßlerden han-
gisi vurgulanmaktadÝr?

A) Felsefi g�r�ßler, evreni ve varlÝÛÝ bir y�n�yle
deÛil b�t�n�yle a�Ýklamaya �alÝßÝr.

B) Her felsefe sistemi onu olußturan d�ß�n�r�n
kißiliÛini yansÝtÝr.

C) Her felsefe akÝmÝ kendi i�inde d�zenli ve tu-
tarlÝ bir bilgi b�t�n�d�r.

D) Felsefede �retilen bilgiler, doÛruluÛu ya da
yanlÝßlÝÛÝ tartÝßÝlmaz niteliktedir.

E) Filozoflar, felsefedeki bilgi birikimini sorgula-
yarak kendi g�r�ßlerini olußturmaya �alÝßÝrlar.

8 0 . Sofistler, d�ß�n�rlerin o zamana kadar �zerinde
durmadÝklarÝ k�lt�r, ahlak ve siyasetle ilgili sorun-
larÝ ele alÝp tartÝßmÝß, bu konularÝ felsefeye ka-
zandÝrmÝßlardÝr. Bu, felsefenin gelißmesi a�ÝsÝndan
b�y�k bir katkÝdÝr.

Bu par�ada felsefi d�ß�nmenin geliß-
mesinde aßaÛÝdakilerden hangisinin
�neminden s�z edilmektedir?

A) Bir konuda, diÛer filozoflarÝn da onaylayacaÛÝ
g�r�ßler olußturmanÝn

B) Bir felsefi soruna yeni bir cevap aramanÝn

C) Felsefi sorunlarÝ birden fazla y�ntemle ince-
lemenin

D) Felsefenin tartÝßtÝÛÝ konular evrenini genißlet-
menin

E) Bir felsefi konuyu t�m y�nleriyle ele almanÝn

8 1 . Thales'e g�re evrendeki her ßey tek bir ana madde-
den t�remißtir. Anaksimenes ve Anaksimandros,
Thales'in bu g�r�ß�n� paylaßmakla birlikte, ana
maddenin niteliÛi konusunda onunkinden �ok farklÝ
g�r�ßler ortaya atmÝßlardÝr. Burada asÝl �nemli olan,
Anaksimenes ve Anaksimandros'un Thales'in savÝnÝ
herhangi bir otoriteye ters d�ßt�Û� gerek�esiyle
reddetmek yerine, mantÝk ve deneyimlere aykÝrÝ ol-
duÛunu g�stererek ��r�tmeye �alÝßmalarÝdÝr. Bu
tavÝr o d�nem i�in �ok yenidir. ��nk� o g�ne kadar,
evrenle ilgili her ßey doÛa�st� g��lere baÛlanarak
inan� konusu kabul edilmiß ve hi�bir zaman tartÝ-
ßÝlmamÝßtÝr.

Bu par�aya g�re, Anaksimenes ve
Anaksimandros aßaÛÝdakilerden hangi-
sine �nc�l�k etmißlerdir?

A) AkÝlcÝ gerek�elere ve olgulara dayalÝ eleßtiriye

B) Deneysel y�ntemle yapÝlan araßtÝrmalara

C) Bilgiye deÛer veren toplum d�zeni arayÝßlarÝna

D) Devlet otoritesine karßÝ �Ýkan g�r�ßlere

E) Meslektaßlar arasÝnda dayanÝßmaya

8 2 . Sokrates, konußmalarÝnda, kendisinin hi�bir ßey
bilmediÛi gerek�esiyle, karßÝsÝndaki kißiye sorular
y�neltir. Bu sorular ve onlara aldÝÛÝ cevaplarla,
�nce, o kißinin ortaya koyduÛu d�ß�ncenin �st�n-
k�r�l�Û�n�, temelsizliÛini g�sterir. SorularÝna de-
vam ederek, konußtuÛu kißinin doÛru d�ß�nceye
ulaßmasÝna yardÝmcÝ olur. Kendi deyißiyle "ruhta
uyku halinde bulunan d�ß�nceleri doÛurtmaya"
uÛraßÝr.

Sokrates'in bu yaklaßÝmÝnÝn temelinde
aßaÛÝdaki g�r�ßlerden hangisi vardÝr?

A) Bilgiye, o konuda uzman kißilerin g�r�ßleri
alÝnarak ulaßÝlÝr.

B) Bilgi, karßÝt g�r�ßlerin uzlaßtÝrÝlmasÝyla olußur.

C) SaklÝ olan doÛrular, insanÝn sorgulama yoluyla
d�ß�nd�r�lmesi sonucu ortaya �ÝkarÝlabilir.

D) Apa�Ýk olmayan ger�eklere, erdemli kißiler
gibi, erdemsiz kißiler de ulaßabilir.

E) DoÛrular, duyularÝmÝzÝn ve aklÝmÝzÝn kavraya-
bilme g�c�yle sÝnÝrlÝdÝr.
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8 3 . Bir d�ß�n�r, duyularÝ k���mseyen salt akÝlcÝ g�-
r�ße karßÝ, duyularÝn aÛzÝndan ß�yle s�ylemekte-
dir: "ZavallÝ akÝl, beni ��r�tmek i�in dayandÝÛÝn
kanÝtlarÝ yine benden alÝyorsun."

D�ß�n�r�n bu s�zle anlatmak istediÛi
aßaÛÝdakilerden hangisidir?

A) Ünsan, duyularÝndan gelen bilgiyi edilgen bi-
�imde almaz; onlarÝ ß�phenin ve aklÝn s�zge-
cinden ge�irerek yorumlar.

B) Duyulardan gelen bilginin doÛru olup olmadÝÛÝ,
yine duyulardan gelen baßka bilgilerin kulla-
nÝlmasÝyla anlaßÝlÝr.

C) Duyular, duyu organlarÝna yani bedenimize
baÛlÝ olduÛu i�in sÝnÝrlÝdÝr; akÝl ise maddesel
olmadÝÛÝ i�in sÝnÝrsÝzdÝr.

D) Duyular bize olaylarÝn ger�ek nedenlerini
s�yleyemez; olaylarÝn �z� ancak akÝlla kav-
ranabilir.

E) DoÛadaki her ßey, duyularla algÝlanmasÝ ola-
naksÝz olan ve hi�bir zaman deÛißmeyen bir
ilk maddeden olußmußtur.

8 4 . Bir bilimsel bilgi �rettiÛini iddia eden kißi, iddiasÝnÝ,
bilimle uÛraßan baßka kißilerin de ger�ekleßtirebi-
leceÛi g�zlem ve deneylere veya onaylayacaÛÝ
mantÝksal �ÝkarÝmlara dayanarak belgelemekle y�-
k�ml�d�r. Bilim �evrelerinin yeterince belgelenmiß
saymadÝÛÝ hi�bir iddia, bilimsel bilgi olarak kabul
edilmez.

Bu par�aya dayanarak aßaÛÝdaki yargÝ-
lardan hangisine varÝlabilir?

A) Bilimsel bilgi olgulara dayalÝ, tekrarlanabilir ve
nesnel �l��tlerle denetlenebilir niteliktedir.

B) Bilim, insanÝn, �evresinde olanlarÝ anlama ve
a�Ýklama ihtiyacÝndan doÛmußtur.

C) Bilim genelleyicidir; tek tek olgularla deÛil,
aynÝ t�rden olgularÝn ortak y�nleriyle ilgilenir.

D) Bilimsel bilgi, olaylar arasÝndaki ilißkileri a�Ýk-
layarak bu olaylarÝn kontrol edilebilmesini
saÛlar.

E) Bilimsel bilgiler doÛru olarak kabul edilen bir-
takÝm temel varsayÝmlara dayanÝr.

8 5 . Bir d�ß�n�re g�re, ahlaki deÛerler doÛru ya da
yanlÝßÝ, bireylerin kanÝlarÝndan baÛÝmsÝz olarak be-
lirler. �rneÛin "�ld�rmek k�t�d�r." yargÝsÝ, tÝpkÝ
"��genin i� a�ÝlarÝnÝn toplamÝ 180¡ dir." yargÝsÝ
gibi, doÛruluÛu insanlarÝn duygu ve eÛilimlerine
g�re  deÛißmeyen bir yargÝdÝr.

Bu d�ß�n�r, ahlak deÛerlerinde hangi
�zelliÛin bulunduÛunu �ne s�rmektedir?

A) Erdemli yaßamanÝn bir aracÝ olma

B) TanÝmlanamaz nitelikte olma

C) Zamanla deÛißme

D) Nesnel olma

E) Ünsanlar arasÝndaki ilißkileri y�nlendirme

8 6 . StoacÝ g�r�ße g�re, insan d�nya sahnesinde yal-
nÝzca bir oyuncudur. OynayacaÛÝ rol� se�emez,
oyuna m�dahale edemez. Her insanÝn bu sahne
i�inde ne yapacaÛÝnÝ evrensel akÝl belirler. Kißinin
kontrol edebileceÛi tek ßey vardÝr: kendi tavÝrlarÝ
ve tutkularÝ. Ünsan kendisine ne rol verilmißse
onunla yetinmeli; sahip olamayacaÛÝ ßeyler i�in
a�lÝk ve kÝskan�lÝk duymamalÝdÝr.

StoacÝlarÝn bu g�r�ß�n�n dayandÝÛÝ temel
varsayÝm aßaÛÝdakilerden hangisidir?

A) Ünsanlar, davranÝßlarÝnÝ baßkalarÝna �rnek ola-
cak bi�imde d�zenlemelidirler.

B) OlaylarÝ �nceden kestirebilirsek onlarÝ y�n-
lendirebiliriz.

C) ÜnsanÝn, kendine bÝrakÝlmÝß k���k bir alan dÝ-
ßÝnda, karßÝ konulamaz bir yazgÝsÝ vardÝr.

D) Erdem, �zg�r iradenin ahlak�a iyi olana y�-
nelmesidir.

E) DuyularÝn bize saÛladÝÛÝ bilgiler ile aklÝn saÛ-
ladÝÛÝ bilgiler s�rekli �atÝßÝr.
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8 7 .
. Hobbes'a g�re, insan bencildir ve onun b�t�n

eylemleri bu bencil doÛasÝnÝn arzularÝnÝ tatmin
etmeye y�neliktir. Bu durum, �Ýkar �atÝßmasÝ
y�z�nden insanlarÝn birbiriyle s�rekli savaß
halinde olmasÝna yol a�ar. ÜnsanlarÝ bir arada
tutabilmek i�in, devlet tek bir g�c�n egemen-
liÛine dayanmalÝdÝr.

. Locke insanlarÝn, doÛalarÝ gereÛi iyi oldu-
Ûunu; bunun sonucu olarak, ilißkilerinin iyi
niyet, yardÝmlaßma ve ißbirliÛine dayandÝÛÝnÝ
ileri s�rer. Ünsanlar arasÝndaki iyi ilißkilerin
s�rd�r�lebilmesi, tek bir g�c�n deÛil, �oÛun-
luÛun egemen olduÛu bir devlet d�zeniyle
m�mk�nd�r.

Bu bilgilere g�re, Hobbes ve Locke'un
devlet anlayÝßlarÝndaki fark, aßaÛÝdaki-
lerden hangisinin farklÝ olußundan kay-
naklanmaktadÝr?

A) ÜnsanlÝÛÝn geleceÛiyle ilgili beklentilerinin

B) ÜnsanÝn psikolojik yapÝsÝ ve �zelliklerine ilißkin
g�r�ßlerinin

C) YaßadÝklarÝ �aÛa egemen olan siyasi g�r�ßle-
rin

D) Toplumsal d�zenlemelerin gerekli olup olma-
dÝÛÝ konusundaki inan�larÝnÝn

E) �evrelerindeki insanlarla karßÝlÝklÝ ilißkilerinin

88. Estetik, g�zel �zerine d�ß�nme �abasÝdÝr. Refik
Fersan'Ýn bir saz semaisi, Mikelanj'Ýn bir heykeli
g�zel olduÛu, bizde hoß ve soylu duygular uyan-
dÝrdÝÛÝ gibi, bir atÝn y�r�y�ß� veya bir kentin so-
kaklarÝ da g�zel olabilir ve bizde benzeri duygular
uyandÝrabilir. Estetik, g�zeli b�t�n alanlarda, sa-
nat felsefesi ise yalnÝzca sanat yapÝtlarÝ �er�e-
vesi i�inde sorgular. Baßka bir deyißle, sanat fel-
sefesi, estetiÛin kavram ve problemlerini sÝnÝrlÝ bir
alanda inceler.

Bu par�aya dayanarak aßaÛÝdaki yargÝ-
lardan hangisine ulaßÝlamaz?

A) G�zellik sanat ile sÝnÝrlÝ deÛildir; baßka alan-
larda da s�z konusudur.

B) Estetik, doÛadaki veya �evremizdeki bir ola-
yÝn g�zel olup olmadÝÛÝnÝ sorgulayabilir.

C) Sanat felsefesinde ele alÝnan bazÝ kavramlar,
estetiÛin kapsamÝna da girer.

D) G�zel, hem estetiÛin hem de sanat felsefesi-
nin konusu olabilir.

E) Sanat yapÝtÝ doÛadaki g�zelin, sanat�ÝnÝn yo-
rumuyla yansÝtÝlmasÝdÝr.

S�ZEL B�L�M BÜTTÜ.

SAYISAL B�L�ME GE�ÜNÜZ.
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2 1

1 .

  

1

 
0,1

0,11
+

0,2

0,22
−

0,4

0,44
 

ißleminin sonucu ka�tÝr?

A) 1 B) 1,1 C) 11 D) 22 E) 33

2 . a, b, c pozitif ger�el (reel) sayÝlar olmak
�zere ,

  

a + b
c

ifadesindeki her sayÝ 3 ile �arpÝlÝrsa
aßaÛÝdakilerden hangisi elde edilir?

  

A)  
3a + b

c
             B)  

a + 3b
c

             C)  
a + b
3c

               D)  
a + b

c
             E)  

3a + 3b
c

3 . 1 den 6 ya kadar olan rakamlar kullanÝlarak yazÝ-
lan, rakamlarÝ birbirinden farklÝ, altÝ basamaklÝ
ABCDEF sayÝsÝnda   A + B = C + D = E + F dir.

Bu koßullarÝ saÛlayan en b�y�k ABCDEF
sayÝsÝnÝn birler basamaÛÝndaki rakam
ka�tÝr?

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

4 . D�rt basamaklÝ ABCD sayÝsÝ, �� basa-
maklÝ ABC sayÝsÝna b�l�nd�Û�nde b�l�m
ile kalanÝn toplamÝ 18 olduÛuna g�re, D
rakamÝ ka�tÝr?

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



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê

2 2

5 . Beß basamaklÝ 91M1N sayÝsÝ 12 ile tam
b�l�nebildiÛine g�re,   M + N toplamÝnÝn e n

b�y�k deÛeri ka�tÝr?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

6 . �� basamaklÝ 4AB sayÝsÝ, iki basamaklÝ BA sayÝ-
sÝnÝn 13 katÝndan 7 fazladÝr.

Buna g�re, BA sayÝsÝ ka�tÝr?

A) 19 B) 25 C) 27 D) 29 E) 32

7 . a, b, c pozitif tamsayÝlar ve

  

a • b = 4

a • c = 12

olduÛuna g�re,   a + b + c  toplamÝnÝn e n
k���k deÛeri ka�tÝr?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 17

8 .

  a ≠ b

  
2a + 3

a
= 2b + 3

b

olduÛuna g�re, a • b  �arpÝmÝ ka�tÝr?

  
A)  1       B)  2        C)  

1
2

       D)  
3
2

       E)  
5
2

9 . ToplamlarÝ 77 olan iki sayÝdan birinin 3 katÝ, �b�r�-
n�n 4 katÝna eßittir.

Bu sayÝlardan k���k olanÝ ka�tÝr?

A) 33 B) 30 C) 27 D) 24 E) 22



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê

2 3

1 0 .
K L

M

YukarÝdaki ßemada taralÝ k�me aßaÛÝda-
kilerden hangisine eßittir?

  

A)  K ∩ L ∩ M                      B)  K ∩ L( ) \ M

C)  M ∩ L( ) \ K                     D)  K ∩ M( ) \ K ∩ L ∩ M( )

               E)  L ∩ (K ∪ M)( ) \ K ∩ L ∩ M( )

1 1 . Tam 12 yi g�steriyorken �alÝßtÝrÝlan bir
saatin akrebi, 1999 saatlik s�re dolduÛu
anda ka�Ý g�sterir?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9

1 2 .

  

a + a−2

1− a−1 + a−2

ifadesinin sadeleßtirilmiß bi�imi aßaÛÝda-
kilerden hangisidir?

  

A)  2a                       B)  a + 1                 C)  a − 1

            D)  a2 − 1                E)  a2 + 1

1 3 .

  3 • 2x+2 + 4 • 2x = 8

olduÛuna g�re, x ka�tÝr?

  A)  2         B)  1         C)  0         D)  − 1         E)  − 2

1 4 . % 24 � 86424 olan sayÝ ka�tÝr?

A) 360100 B) 354196 C) 320120

D) 36100 E) 36010

1 5 . Bir miktar pastanÝn 
  

3
5

 ini Ülknur, geriye kalanÝnÝ

da Buse yemißtir.

Ülknur'un yediÛi pasta, Buse'nin yediÛi
pastanÝn % ka�Ý kadar fazladÝr?

A) 65 B) 60 C) 50 D) 40 E) 30



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê

2 4

1 6 . Etiket numaralarÝ 1, 2, 3, 4 olan d�rt kutuya, eti-
ket numaralarÝnÝn kareleriyle orantÝlÝ miktarlarda
para konuyor.

Kutulardaki toplam para 30 000 000 TL
olduÛuna g�re, 2 numaralÝ kutuya ka�
TL konmußtur?

A) 1 000 000 B) 2 000 000

C) 3 000 000 D) 4 000 000

E) 9 000 000

1 7 . Bir lisenin son sÝnÝf �Ûrencileri her grupta eßit sa-
yÝda �Ûrenci olmak �zere 10 gruba ayrÝlÝyor. Bu
�Ûrenciler 7 gruba ayrÝlsaydÝ her gruptaki �Ûrenci
sayÝsÝ 6 fazla olacaktÝ.

Bu �Ûrenciler, her grupta eßit sayÝda �Û-
renci olmak �zere 5 gruba ayrÝlÝrsa bir
grupta ka� �Ûrenci bulunur?

A) 25 B) 28 C) 30 D) 32 E) 34

1 8 . Bir satÝcÝ, birim maliyetleri sÝrasÝyla a lira ve b lira
olan iki maldan birincisini % 30 zararla, ikincisini
de % 5 k�rla satÝyor.

SatÝcÝ, bu mallardan birer tane sattÝÛÝ
zaman satÝßtan k�r ettiÛine g�re, a ile b
arasÝnda aßaÛÝdaki baÛÝntÝlardan hangisi
kesinlikle saÛlanÝr?

  

A) a > b
2

                B)  2a > b
3

             C)  a > b
3

             D)  a < b
12

                 E)  a < b
6

 

1 9 . A liranÝn % x ten 3 yÝlda getirdiÛi basit faiz, B lira-
nÝn % y den 5 yÝlda getirdiÛi basit faize eßittir.

  
B = 3

2
A  olduÛuna g�re, x ile y arasÝnda-

ki baÛÝntÝ aßaÛÝdakilerden hangisidir?

  

A)  2x = 5y           B)  3x = 7y          C)  4x = 9y

             D)  5x = 11y            E)  6x = 13y



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê

2 5

2 0 . A ve B kentlerinden saatteki hÝzlarÝ sÝrasÝyla 
  
v1

ve 
  
v2  olan 

  
v1 > v2( ) iki ara�, birbirlerine doÛru

aynÝ anda hareket ederlerse 
  

3
4

 saat sonra karßÝ-

laßÝyorlar. Bu ara�lar aynÝ kentlerden aynÝ y�nde

hareket ederlerse hÝzlÝ giden ara� 
  

21
4

 saat sonra

diÛerine yetißiyor.

Buna g�re, 
  

v1 + v 2
v1 − v 2

 oranÝ ka�tÝr?

  
A)  3

2
       B)  7

2
       C)  3         D)  7          E)  8

2 1 . Ahmet ile Hasan'Ýn bug�nk� yaßlarÝ toplamÝ 56 dÝr.
Hasan, kendisinden daha yaßlÝ olan Ahmet'in ya-
ßÝna geldiÛinde ise yaßlarÝ toplamÝ 88 olacaktÝr.

Buna g�re, Ahmet'in bug�nk� yaßÝ ka�tÝr?

A) 18 B) 27 C) 36 D) 45 E) 54

2 2 . Bir d�zg�n d�rty�zl�n�n (b�t�n y�zleri eßkenar
��gen olan ��gen piramit) iki y�z�nde A, iki y�-
z�nde de T harfleri yazÝlÝdÝr.

Bu d�zg�n d�rty�zl� bir kez atÝldÝÛÝnda
yan y�zlerinde, sÝrasÝna ve y�n�ne ba-
kÝlmaksÝzÝn A, T, A harflerinin g�r�lme
olasÝlÝÛÝ ka�tÝr?

  

A)  1
2

                        B)  1
3

                     C)  2
3

 

              D)  1
4

                       E)  3
4

2 3 .
a > 0

b < 0

olduÛuna g�re, 
  

b − a( )2 − 2a − b( )2  ifa-

desi aßaÛÝdakilerden hangisine eßittir?

  

A)  2a + 3b               B)  2b − 3a             C)  2b − a

                  D)  − 2a                     E)  − a



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê

2 6

2 4 . Kareleri farkÝ 6 olan a ve b sayÝlarÝnÝn her birinden
2 �ÝkarÝlÝrsa, yeni sayÝlarÝn kareleri farkÝ 18 olmak-
tadÝr.

Buna g�re   a + b toplamÝ ka�tÝr?

  A)  − 6        B)  − 3        C)  − 2         D)  3        E)  6

2 5 .

  x + 2 ≤ 4

eßitsizliÛini saÛlayan ka� tane tamsayÝ
vardÝr?

A) 13 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

2 6 .   f (x) = x2 − x + 1

olduÛuna g�re,   f 1− x( ) − f x( )  aßaÛÝdaki-

lerden hangisine eßittir?

  

A)  0                           B)  1                      C)  1− x

          D)  x2 − 1                 E)  x2 + 1

2 7 .   P(x) ve   Q (x)  polinomlarÝ i�in

  P(x + 2) = (x3 − 2x − 3) • Q (x) + x2 + x + 1

baÛÝntÝsÝ saÛlanmaktadÝr.

  Q (x)  in sabit terimi 5 olduÛuna g�re,

  P (x)  polinomu   (x − 2) ile b�l�nd�Û�nde

kalan ka�tÝr?

  

A)  − 16                    B)  − 15                   C)  − 14

               D)  0                         E)  1

2 8 . a pozitif bir ger�el (reel) sayÝ olmak

�zere, kenarlarÝ   a  cm  ve   8 − 2a( )  cm olan

dikd�rtgenin alanÝ en �ok ka� cm2 olur?

A) 64 B) 32 C) 24 D) 16 E) 8



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê

2 7

2 9 .

30¡
6

2

B C M

LA

x

30¡

D

  

AL / / BM

LM[ ]⊥ BM

m(LAD)= 30¡

m(DBC)= 30¡

  

AD = 6  cm

BD = 2  cm

LM = x

YukarÝdaki verilere g�re,   LM = x  ka� cm
dir?

A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

3 0 .

   
30¡

α

A

B C

D  m(ADB)= α

m(DBC)= 30¡

YukarÝdaki ßekilde ABC ve ABD birer ikizkenar
��gendir.

  AB = AC  ve   AD = BD  olduÛuna g�re,

m(ADB)= α ka� derecedir?

A) 95 B) 100 C) 105 D) 110 E) 115

3 1 .
A

B C
D

E
F

40¡ 30¡

α

m(BAC)= 90¡

m(FDE)= 90¡

m(ABC)= 40¡

m(BDF)= 30¡

m(AEF)= α

YukarÝdaki ßekilde, DEF dik��geninin k�ßeleri ABC
dik��geninin kenarlarÝ �zerindedir.

  ABC ��geni   DEF ��genine benzer

(ABC ~ DEF) olduÛuna g�re, m(AEF)= α
ka� derecedir?

A) 50 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85

3 2 .
A

9
6

B
D C

6

ADC bir ��gen

  

AD = 9  cm

AB = AC = 6  cm

YukarÝdaki verilere g�re,   DB • DC  �arpÝ-
mÝnÝn sayÝsal deÛeri ka�tÝr?

A) 36 B) 39 C) 42 D) 45 E) 48



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê

2 8

3 3 .
A

C
D

B

E

YukarÝdaki ABC ��geninde   BC = 6 • BD  ve

  AD = 5 • ED  dir.

Buna g�re, taralÝ ABCE d�rtgeninin ala-
nÝnÝn ABC ��geninin alanÝna oranÝ ka�-
tÝr?

  

A)  
1
3

                       B)  
2
3

                     C)  
1
4

              D)  
3
4

                       E)  
1
5

3 4 .
A

E

D

B
H

G

C
F

x

ABC bir ��gen

DEFG bir kare

  

AH[ ] ⊥ BC[ ]
DE = x

DEFG karesinin k�ßeleri, ßekildeki gibi ABC ��ge-
ninin kenarlarÝ �zerindedir.

  AH = 8  cm  ve   BC = 12  cm  olduÛuna

g�re,   DE = x  ka�   cm  dir?

A) 4,3 B) 4,4 C) 4,5 D) 4,6 E) 4,8

3 5 .

D C

A B

5

8

124¡

62¡
x

ABCD bir yamuk

  AB[ ]/ / DC[ ]
m(ADC)= 124¡

m(ABC)= 62¡

  

AD = 5  cm

DC = 8  cm

AB = x

YukarÝdaki verilere g�re,   AB = x  ka� cm
dir?

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 10

3 6 . Bir saat kulesindeki saatin akrebinin uzunluÛu
72 cm dir.

Bu akrebin ucu 1 saatte ka� cm yol
alÝr?

  

A)  12 π                     B)  10 π                  C)  8 π

            D)  6 π                       E)  4 π



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê

2 9

3 7 .

18¡

D

P

A
B O C

α

O merkezli   BC[ ]  �aplÝ yarÝm �emberin PD keseni,

BC doÛrusunu ßekildeki gibi A noktasÝnda kesmek-
tedir.

 AD  =  BO  ve m(PAC)= 18¡ olduÛuna g�re,

m(ACP)= α ka� derecedir?
A) 51 B) 54 C) 57 D) 60 E) 63

3 8 .
C

O
D

BA

x

9

20

  

AC = 20  cm

BD = 9  cm

CD = x

Þekildeki   AC[ ]  �aplÝ �emberin, A daki teÛetine ait

B noktasÝnÝ C ye birleßtiren doÛru, �emberi D de
kesmektedir.

Buna g�re,   CD = x  ka� cm dir?

A) 18 B) 16 C) 15 D) 14 E) 12

3 9 .

     

D C9

A B

8
O

  

DC = 9  cm

BC = 8  cm

KenarlarÝ 9 cm ve 8 cm olan ABCD dikd�rtgeninin,

A k�ßesinden ge�en O merkezli �ember bu dik-

d�rtgenin   BC[ ]  ve   DC[ ] kenarlarÝna ßekildeki gibi

teÛettir.

Buna g�re, �emberin yarÝ�apÝ aßaÛÝdaki-
lerden hangisidir?

  

A)  2 3                     B)  2 2                    C)  6

               D)  5                           E)  2

4 0 .
A D

CB

A, B, C ve D bir d�zlemin d�rt noktasÝ olmak �ze-
re, merkezleri bu noktalar olan 3 cm yarÝ�aplÝ d�rt
makara, ßekildeki gibi bir iple sÝkÝca �evrelenmiß-
tir.

ABCD d�rtgeninin �evresi   47π  cm ol-
duÛuna g�re, ipin uzunluÛu ka� cm dir?

  

A)  50π                    B)  51π                  C)  53π

             D)  56π                    E)  60π



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê

3 0

4 1 . Denklemi 
  

−x  
3

+
y
a

= 1 olan doÛru ve koordinat

eksenleriyle sÝnÝrlÝ b�lgenin x-ekseni etrafÝnda

d�nd�r�lmesiyle olußan koninin hacmi   16 π  birim-

k�pt�r.

Buna g�re, a nÝn deÛeri aßaÛÝdakilerden
hangisidir?

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

4 2 .

x

V

U

CB

O A

1

2

y

n

YukarÝdaki ßekilde, kenarlarÝ 1 birim ve 2 birim

olan OACB dikd�rtgeninin C k�ßesinden ge�en ve

denklemi   y = −2x + b  olan doÛru x-eksenini U da,

y-eksenini V de kesmektedir.

Buna g�re,   CV = n  ka� birimdir?

  

A)   
3 5

2
                 B)  5               C)  2 5

                  D)  3                       E)  4

4 3 .
y

x
O

A(6, 8)

H B

YukarÝdaki koordinat d�zleminde verilen AOB dik-

��geninin dik k�ßesinin (A) koordinatlarÝ   6,  8( )
ve B k�ßesi x-ekseni �zerindedir.

Buna g�re, AOB dik��geninin alanÝ ka�
birimkaredir?

  

A)  
200

3
                  B)  

130
3

                 C)  
110

3

               D)  50                      E)  60

4 4 .
y

x
Ð7  Ð3 0

y= Ð3x+a

a pozitif bir ger�el (reel) sayÝ olmak �zere denk-

lemleri   y = −3x + a ,   x = −7,   x = −3 ve   y = 0  olan

doÛrularÝn olußturduklarÝ taralÝ b�lgenin alanÝ 84

birimkaredir.

Buna g�re, a nÝn deÛeri ka�tÝr?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê

3 1

4 5 .

F1 F4

F3

2F

P d�zlemi

Yatay P d�zlemi �zerinde duran noktasal bir

cisim, ßekilde belirtilen yatay 
  
 F1

®
,   F2

®
,   F3

®
,  F4

®

kuvvetlerinin etkisiyle, belli bir y�nde harekete

baßlÝyor.

Bu kuvvetlerden hangi ikisi olmasaydÝ

hareketin y�n� yine aynÝ olurdu?

  

A)  F1

®
 ve ÊF3

®
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊB) ÊF1

®
 ve  F4

®
ÊÊÊÊÊÊ

C)  F2

®
 ve  F3

®
             ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊD)  F2

®
 ve  F4

®

                      Ê E)  F3

®
 ve  F4

®

4 6 .

   

XX Y Y YX

0 2 4 6 8 10

Þekil II

yatay

XX X Y Y Y

Þekil I

0 2 4 6 8 10 yatay

Eßit kollu bir terazinin kefelerinde Þekil I deki
cisimler varken, binici 6. b�lmeye getirilerek yatay
denge saÛlanÝyor.

Cisimler Þekil II deki gibi yerleßtirildi-
Ûinde, yatay dengeyi saÛlamak i�in
binici ka�ÝncÝ b�lmeye getirilmelidir?

A) 2. B) 4. C) 6. D) 8. E) 10.

4 7 . K�tleleri m, 2m olan eßit
b�lmeli, d�zg�n ve t�rdeß
I ve II levhalarÝ ßekildeki
gibi birbirine tutturularak
K noktasÝndan bir iple
asÝlÝyor.

K I II

m 2m

. .. ..

. .. ..

Bu levhalar aßaÛÝdakilerden hangisine
benzer konumda dengede kalÝr?

ip
K

E)

..
..
... .

.

ip
K

D)

..
.
..
...

.

ip
K

ip
K

ip
K

A) B) C)

. ... .

.
. .
..
...
.

.
. .
..
.
.

. .

. .
.
.. . .

.
.
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4 8 . DoÛrusal bir pistte aynÝ yerden, aynÝ anda, aynÝ

y�nde koßmaya baßlayan X, Y, Z koßucularÝnÝn

hÝzlarÝnÝn b�y�kl�Û� sabit ve sÝrasÝyla 
  
vX ,  vY ,  v Z

dir. Bir s�re sonra X ile Y arasÝndaki uzaklÝk, Y ile Z

arasÝndakinden daha b�y�k oluyor.

Buna g�re, 
  
v X ,  v Y ,  v Z  arasÝndaki ilißki

aßaÛÝdakilerden hangisi gibi olamaz?

  

A)  v Z < vY < vX                   B)  v Z < vX < vY

C)  vY < v Z < vX                   D)  vX < vY < v Z

                     E)  vX < v Z < vY   

4 9 .

d

M

LK
N

21

P

2d 2d

d

Þekildeki d�zenekte M dißlisi L ye merkezleri
�akÝßacak bi�imde per�inlenmißtir.

Bu d�zenekteki K dißlisi, P oku y�n�nde
2 kez d�nd�r�ld�Û�nde, N dißlisi hangi
y�nde ka� kez d�ner?

  

 D�nme y�n�   D�nme sayÝsÝ  

A) 1 Ê4

B) 2 Ê4

C) 1  8

D) 2  8

E) 2  16

5 0 .

X Y

OK L

Þekil I

su

O
yatay

K L

Þekil II

yatay

X Y

O noktasÝndan iple asÝlmÝß d�zg�n, t�rdeß ve eßit
b�lmeli �ubuÛun K noktasÝna X, L noktasÝna da
Y cismi asÝldÝÛÝnda, �ubuk Þekil I deki gibi den-
gede kalÝyor.

Cisimler Þekil II deki gibi suya daldÝrÝldÝ-
ÛÝnda da denge bozulmadÝÛÝna g�re,

 d : �zk�tle

 F : suyun uyguladÝÛÝ kaldÝrma kuvvetinin b�y�kl�Û�

 V : hacim

niceliklerinden hangileri X ve Y cisimle-
rinin her ikisi i�in de aynÝdÝr?

A) YalnÝz d B) YalnÝz V C) d ve V

D) F ve V E) d, F ve V
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5 1 .

N d�zeyi

K

h

h

h
yatay

M

S S S

D�ßey kesiti ßekildeki gibi olan kaptaki b�lmelerin
S taban alanlarÝ birbirlerine eßittir. Kap, M muslu-

Ûundan sabit hÝzla akÝtÝlan sÝvÝ ile 9t s�rede N d�-
zeyine kadar dolduruluyor.

Bu s�rede, kabÝn K noktasÝna etki eden
sÝvÝ basÝncÝ - zaman grafiÛi aßaÛÝdaki-
lerden hangisi gibi olur?

 0 2t 4t 6t 8t 10t

sÝvÝ basÝncÝ

E)

D)C)

B)

zaman

P
2P

3P

0 2t 4t 6t 8t 10t

sÝvÝ basÝncÝ

zaman

A)

P
2P

3P

zaman
0 2t 4t 6t 8t 10t

sÝvÝ basÝncÝ

P
2P

3P

0 2t 4t 6t 8t 10t

sÝvÝ basÝncÝ

zaman

P
2P

3P

P
2P

3P

0 2t 4t 6t 8t 10t

sÝvÝ basÝncÝ

zaman

5 2 . Esnemeyen bir ipe asÝlÝ

metal k�re, su dolu bir

kabÝn tabanÝndaki K nok-

tasÝna gergin bir yayla

ßekildeki gibi baÛlanÝyor.

M musluÛu kapalÝ iken

ipteki gerilme kuvveti

Tip, yaydaki de Tyay

oluyor.

ip

yatay
K

M

d�ßey

yay

Musluk a�ÝlÝp su akÝtÝldÝÛÝ s�rece Tip ve

Tyay i�in ne s�ylenebilir?

  

ÊÊÊÊÊÊÊÊTip         ÊÊÊÊÊÊÊÊTyay         

A) ÊDeÛißmez ÊDeÛißmez

B) ÊDeÛißmez  Artar

C)  Artar ÊDeÛißmez

D)  Artar ÊAzalÝr

E) ÊAzalÝr ÊAzalÝr

5 3 .

yer yatay
I II III

�zdeß iki tuÛlanÝn yere uyguladÝklarÝ toplam

basÝn� kuvvetinin b�y�kl�Û� , tuÛlalar ßekildeki

I. konumdayken F1 , II. konumdayken F2 ,

III. konumdayken de F3 oluyor.

Buna g�re, F1 , F2 , F3 arasÝndaki ilißki
nedir?

  

A) F1 = F2 = F3                       B) F1 = F3 <  F2

C) F2 <  F1 =  F3                    D) F2 <  F3 <  F1

                           E) F1 <  F3 <  F2
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5 4 .

2h

h

T

P

M N
yatay

E

D�ßey kesiti ßekilde verilen yolun yalnÝz MN
b�l�m� s�rt�nmelidir. P noktasÝndan E kinetik

enerjisiyle ge�en m k�tleli cisim, T noktasÝna
kadar �ÝkÝp geri d�nerek M noktasÝnda duruyor.

Buna g�re, cismin E kinetik enerjisi
ka� mgh dir?

(g: yer�ekimi ivmesi)

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

5 5 .

Y

X

Y

Z

X

Z

Birbirine per�inlenmiß X-Y, Y-Z ve X-Z metal ßerit

�iftleri bir T sÝcaklÝÛÝnda ßekildeki bi�imi almÝßtÝr.

X, Y, Z metallerinin uzama katsayÝlarÝ sÝrasÝyla

  aX,  aY,  aZ dir.

  a X < a Y < a Z  olduÛuna g�re, bu �iftlerden

hangileri soÛutularak doÛrusal hale geti-

rilebilir?

A) YalnÝz X-Y B) YalnÝz Y-Z C) Y-Z ve X-Z

D) X-Y ve X-Z E) X-Y ve Y-Z

5 6 .
k�tle

zaman0

I II III

t3t2t1

m1

m2

Deniz d�zeyinde, ÝsÝca yalÝtÝlmÝß bir kaptaki suya
bir miktar buz konduÛunda, buzun k�tle-zaman

grafiÛi ßekildeki gibi oluyor.

Buna g�re, I, II, III zaman aralÝklarÝnÝn
hangilerinde hem suyun hem de buzun

sÝcaklÝÛÝ 0¡C tÝr?

A) YalnÝz I B) YalnÝz II C) YalnÝz III

D) I ve II E) I ve III

5 7 .

X
Y

Z

d�zlem
aynaK

Þekildeki d�zlem aynadan yansÝyan
X, Y, Z ÝßÝnlarÝndan hangileri K noktasal
ÝßÝk kaynaÛÝndan gelmektedir?

A) YalnÝz X B) YalnÝz Y C) YalnÝz Z

D) X ve Y E) X ve Z
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5 8 .

     

X Y K
L

M

Þekil I

KaranlÝk bir ortamda, k�resel bir X ÝßÝk kaynaÛÝnÝn
�n�ne Þekil I deki gibi Y topu konulmußtur.

ÝßÝklÝ
b�lge

Þekil II Þekil III

KaynaÛa K, L, M noktalarÝnÝn birinden bakÝldÝÛÝnda,
Þekil II deki gibi, bir baßkasÝndan bakÝldÝÛÝnda da
Þekil III teki gibi bir ÝßÝklÝ b�lge g�r�n�yor.

Buna g�re, ÝßÝklÝ b�lgenin Þekil II ve
Þekil III teki gibi g�r�nd�Û� noktalar
hangileridir?

  

  IßÝklÝ b�lgenin
  Þekil II deki gibi 
  g�r�nd�Û� nokta 

  IßÝklÝ b�lgenin
  Þekil III teki gibi 
  g�r�nd�Û� nokta 

A)             K              L

B)             K              M

C)             L              M

D)             M              K

E)             M              L 

5 9 .

   

a
a

. ..
. .

.. .
X prizmasÝ Y prizmasÝ

. .

sÝvÝ

.I

q1 q2

Bir sÝvÝ i�ine yerleßtirilmiß birbirine yapÝßÝk X, Y

prizmalarÝndan X e gelen I ÝßÝk ÝßÝnÝ ßekildeki yolu
izliyor. X prizmasÝnÝn ÝßÝÛÝ kÝrma indisi nX , Y priz-

masÝnÝnki nY , sÝvÝnÝnki de nS dir.

  q1 < q 2 olduÛuna g�re, nX, nY, nS arasÝn-
daki ilißki nedir?

  

A) nS <  nX < nYÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊB) nS <  nY < nX

C) nX <  nY < nS             ÊÊÊÊÊÊD) nX =  nY < nS

                           E) nS <  nY = nX

6 0 .

K

qK

M

0

L

+Q

Þekildeki yalÝtkan saplÝ �zdeß ve iletken K, L, M

k�relerinin elektrik y�kleri sÝrasÝyla qK , +Q ve

0 (sÝfÝr) dÝr. M k�resi K ye dokundurulup ayrÝldÝktan
sonra, L ye dokundurulup ayrÝldÝÛÝnda, M nin y�k�
yine sÝfÝr oluyor.

Buna g�re, qK aßaÛÝdakilerden hangisine

eßitt ir?

A) 0 B) +Q C) -Q D) +2Q E) -2Q



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê

3 6

6 1 .

M

K

L

+
-

�zdeß lambalardan olußan ßekildeki dev-
rede a�Ýk olan K, L, M anahtarlarÝndan
hangileri kapatÝlÝrsa, lambalarÝn hepsi
ÝßÝk verir?

A) YalnÝz K B) YalnÝz L C) YalnÝz M

D) K ve M E) L ve M

6 2 .

    

i

R

I

+ -
+ -
+ -

R

II

+ -

+ -

+ -

R

III

+ - + - +-

�zdeß 3 �rete� ve R direnci ile ßekildeki I, II, III
devreleri kuruluyor.

I. devrede R direncinden i ßiddetinde akÝm
ge�tiÛine g�re, II. ve III. devrelerde bu
diren�ten ge�en akÝmÝn ßiddeti ka� i dir?

(�rete�lerin i�diren�leri �nemsenmeyecektir.)

  

  II.  devrede     III.  devrede  

A)           1           2

B)           1            1 

C)           2           3

D)           2           1

E)           3           2

6 3 .

~ 20 V~ 80 V

K L

X
M P

Y

Þekildeki gibi baÛlanmÝß X, Y transformat�rleri

K, L, M, P bobinlerinden olußmußtur. K bobinine

80 V luk alternatif gerilim uygulandÝÛÝnda P bobi-
ninden 20 V luk gerilim elde ediliyor.

80 V luk alternatif giriß gerilimini deÛiß-
tirmeden, P bobininden 5 V luk gerilim

elde etmek i�in,

I . K bobininin sarÝm sayÝsÝnÝ iki katÝna �Ýkarmak,

II. L bobininin sarÝm sayÝsÝnÝ iki katÝna �Ýkarmak,

III. M bobininin sarÝm sayÝsÝnÝ yarÝya indirmek,

IV. P bobininin sarÝm sayÝsÝnÝ yarÝya indirmek

ißlemlerinden hangileri yapÝlmalÝdÝr?

(Þekildeki sarÝm sayÝlarÝ ger�ek deÛerleriyle
orantÝlÝdÝr.)

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

D) I ve IV E) II ve IV
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6 4 . AßaÛÝdakilerin hangisinde, su molek�l-
leri diÛerlerine g�re en d�zensizdir?

A) Buz B) SÝvÝ su C) Su buharÝ

D) Alkoll� su E) Þekerli su

65 . X2 ile Y3 tepkimeye girdiÛinde yalnÝz X2Y olußtur-
maktadÝr. Tepkimenin baßlangÝcÝnda 0,3 mol X2 ve
0,3 mol Y3 alÝnmÝßtÝr.

Bu tepkimede X2 ve Y3 ten birinin tama-
mÝ t�kendiÛine g�re,

I . TamamÝ t�kenen X2  dir.

II. 0,3 mol X2Y olußmußtur.

III. 0,1 mol Y3  artmÝßtÝr.

yargÝlarÝndan hangileri doÛrudur?

A) YalnÝz I B) YalnÝz II C) I ve II

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

6 6 . ArÝ haldeki X sÝvÝsÝnÝn mol k�tlesi 62, oda sÝcaklÝ-
ÛÝndaki yoÛunluÛu 1,1 g/ml dir. AynÝ sÝcaklÝkta, bu
sÝvÝnÝn 31 mililitresi ile 250 mililitre sulu ��zelti ha-
zÝrlanÝyor.

Bu ��zeltide X in molar derißimi ka�tÝr?

A) 3,1 B) 2,2 C) 1,1 D) 0,55 E) 0,25

6 7 . BazÝ katÝlar, hal deÛißimi sÝrasÝnda, sÝvÝlaßmadan
gaz haline ge�ebilir.

B�yle bir hal deÛißimi ile ilgili aßaÛÝdaki
ifadelerden hangisi yanlÝßtÝr?

A) Fiziksel bir olaydÝr.

B) S�blimleßme olayÝdÝr.

C) Taneciklerin d�zensizliÛi artar.

D) Taneciklerin toplam enerjisi deÛißmez.

E) Tanecikler arasÝ �ekim kuvvetleri azalÝr.

6 8 .

  

1. X2Y(s) + ÝsÝ ® X2Y(g)

2. X2 (g) +
1
2

Y2 (g) ® X2Y(g) + ÝsÝ

YukarÝda verilen 1 ve 2 tepkimeleriyle
ilgili,

I . 1 fiziksel, 2 ise kimyasal tepkimedir.

II. 1 deki ÝsÝnÝn mutlak deÛeri 2 dekinden
b�y�kt�r.

III. 2 olußurken potansiyel enerji azalÝr.

yargÝlarÝndan hangilerinin doÛru olmasÝ
beklenir?

A) YalnÝz I B) YalnÝz II C) YalnÝz III

D) I ve II E) I ve III
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6 9 . Üdeal davranÝßtaki X4H8 ve YO2 gazlarÝndan olu-
ßan bir karÝßÝm, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu
i�ermektedir.

Bu karÝßÝmÝn, 0¡C ve 1 atm deki yoÛun-
luÛu 2,0 g/l olduÛuna g�re, k�tlesi ka�
gramdÝr?

( X ve Y birer elementtir.)

A) 89,6 B) 67,2 C) 44,8 D) 33,6 E) 22,4

7 0 . KapalÝ bir cam kapta eßit mol sayÝsÝnda   SO2  ve

  NO2  gaz karÝßÝmÝ vardÝr. Bu karÝßÝmda, sabit
sÝcaklÝkta,

SO2(g)  +  NO2(g)  ®  SO3(g)  +  NO(g)

tepkimesi olußmaktadÝr.

Bu sistem ile ilgili olarak, tepkime
s�resince,

I .
  
SO

2
 ve  NO

2
 gazlarÝnÝn kÝsmi basÝn�larÝ

eßittir.

II. Gaz karÝßÝmÝnÝn toplam mol sayÝsÝ artar.

III. Gaz karÝßÝmÝnÝn toplam basÝncÝ artar.

yargÝlarÝndan hangileri doÛrudur?

(Gazlar ideal davranÝßta kabul edilecektir.)

A) YalnÝz I B) YalnÝz II C) YalnÝz III

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

7 1 . AßaÛÝdaki ßekilde baßlangÝ� durumu g�sterilen
sistemde M  musluklarÝ a�ÝldÝÛÝnda,

2NH3(g) + H2S(g)  ®  (NH4 )2 S(k)

tepkimesi olur.

Boßluk

NH3(g)

V1

Manometre

Phava =76 cmHg

51 cm

Hg

H2S (g)

V2

V3

Manometre

Boßluk

5 cm
Hg

M M

V1 V2 V3= =

Tepkime sonunda, sistem baßlangÝ� sÝ-
caklÝÛÝna d�nd�r�ld�Û�nde, sistemdeki
gaz basÝncÝnÝ g�steren manometre aßa-
ÛÝdakilerden hangisidir?

(Gazlar ideal davranÝßta kabul edilecektir.)

     

P
hava =76 cmHg

51 cm

Hg

A)

P
hava =76 cmHg

61 cm

Hg

B)

C) D)

Boßluk

15 cm

Hg

E)

Boßluk

5 cm

Hg

Boßluk

10 cm

Hg
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7 2 . Bir elementin   
60

X
+2

 iyonunda 25 elektron vardÝr.

 AynÝ elementin,   58X  izotopunun ato-
mundaki proton (p), n�tron (n) ve
elektron (e) sayÝlarÝ ka�tÝr?

     p               n         e    

A) 23 35 23

B) 25 31 27

C) 25 33 25

D) 27 31 27

E) 27 33 25

7 3 . Bir elementle ilgili aßaÛÝdaki bilgilerden
hangisine ulaßabilmek i�in, o elementin
temel haldeki atomlarÝnÝn elektron
daÛÝlÝmÝnÝn bilinmesi yeterli deÛildir?

A) K�tle numarasÝ B) Atom numarasÝ

C) DeÛerlik elektron sayÝsÝ D) Grup numarasÝ

E) Periyot numarasÝ

7 4 . Periyodik cetvelin ���nc� periyodunun I. elementi
X, III. elementi ise Y dir.

X ve Y ile ilgili aßaÛÝdaki ifadelerden
hangisi yanlÝßtÝr?

A) Her iki element de katÝ haldeyken elektrik
akÝmÝnÝ iletir.

B) X in atom numarasÝ 11 dir.

C) Y atomunun �ekirdeÛinde 13 proton vardÝr.

D) Y, kararlÝ bileßiklerinde  +3 deÛerliklidir.

E) X in X2O bileßiÛinin sulu ��zeltisi asidiktir.

7 5 .
  
mX + 2OClÐ + 2OHÐ ® 2BiO3

Ð + 2ClÐ + H2O

tepkimesiyle ilgili,

I . H nin deÛerliÛi -1 den +1 e y�kseltgenmißtir.

II. X ile g�sterilen maddenin form�l� 
  
Bi

2
O

3
 t�r.

III. m nin deÛeri 1 dir.

yargÝlarÝndan hangileri doÛrudur?

A) YalnÝz I B) YalnÝz II C) I ve II

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

7 6 . b  ÝßÝmasÝ yapan bir izotopta aßaÛÝdaki-
lerden hangisi ger�ekleßmez?

A) �ekirdek y�k�n�n artmasÝ

B) N�tron sayÝsÝnÝn artmasÝ

C) Atom numarasÝnÝn artmasÝ

D) Proton sayÝsÝnÝn artmasÝ

E) K�tle numarasÝnÝn aynÝ kalmasÝ
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7 7 . "Bitkilerde nißastanÝn yÝkÝmÝnÝ saÛlayan enzimler
vardÝr." hipotezini doÛrulamak i�in d�zen-
lenen deneyde, bitki �z�t�n�n, aßaÛÝ-
daki karÝßÝmlardan hangisinin bulunduÛu
t�pe konulmasÝ gerekir?

A) Nißasta ayÝracÝ + Nißasta yÝkan enzim

B) Nißasta yÝkan enzim + Monosakkarit ayÝracÝ

C) Nißasta + Monosakkarit ayÝracÝ

D) Monosakkarit + Nißasta yÝkan enzim

E) Monosakkarit + Monosakkarit ayÝracÝ

7 8 . Bitkilerde ger�ekleßen solunum ve foto-
sentez olaylarÝ dikkate alÝndÝÛÝnda, aßa-
ÛÝdaki ifadelerden hangisi yanlÝßtÝr?

A) Bitkiler g�nd�z O2 �retir.

B) Bitkiler hem gece hem g�nd�z CO2 �retir.

C) Bitkiler g�nd�z CO2 kullanÝr.

D) Bitkiler g�nd�z O2 kullanmaz.

E) Bitkiler gece �z�mlemelerinde CO2  kullan-
maz.

7 9 . Fotosentez hÝzÝnÝ etkileyen bir etken fotosentez
i�in en y�ksek deÛerin �zerine �ÝktÝÛÝnda ya da
fotosentez i�in en d�ß�k deÛerin altÝna d�ßt�-
Û�nde, fotosentez s�reci durur. Bu etken, foto-
sentez i�in en uygun deÛerde olduÛunda, foto-
sentez s�recinin hÝzÝ en y�ksektir. AßaÛÝdaki gra-
fiklerde, bitkilerde fotosentez hÝzÝnÝ etkileyen ÝßÝk
ßiddeti ve sÝcaklÝÛÝn bu deÛerleri, numaralarla
g�sterilmißtir.

    

3
2

1

4
5

6

IßÝk
ßiddeti

Zaman

en y�ksek

en d�ß�k
en uygun

3
2

1

4
5
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SÝcaklÝk

Zaman

en y�ksek

en d�ß�k
en uygun

Buna g�re, aßaÛÝdakilerin hangisinde
verilen deÛißme y�nlerinin her ikisi de
fotosentez hÝzÝnÝn artmasÝna neden
olur?

(IßÝk ßiddeti ve sÝcaklÝÛÝn, fotosentez hÝzÝna etki-
lerinin birbiriyle ilißkisi olmadÝÛÝ varsayÝlacaktÝr.)

IßÝk ßiddetindeki SÝcaklÝktaki deÛißme
deÛißme y�n�      y�n�                      

A) 4 ten 5 e 1 den 2 ye

B) 1 den 2 ye 2 den 3 e

C) 2 den 3 e 3 ten 2 ye

D) 5 ten 6 ya 4 ten 5 e

E) 3 ten 2 ye 5 ten 6 ya

8 0 . Biri ÝßÝk ge�iren, diÛeri ÝßÝk ge�irmeyen iki ayrÝ ßi-
ßeye, aynÝ miktarda deniz suyu ve ßißelerin her
birine bitkisel �zellikli bir t�r planktondan eßit sa-
yÝda birey konulmußtur. Þißelerin aÛzÝ kapatÝlmÝß
ve ßißeler ÝßÝklÝ bir ortamda, normal ßartlar altÝnda,
planktonun birka� d�l verebilmesine yeterli olan
bir s�re tutulmußtur.

Bu s�renin sonunda, iki ßiße arasÝnda,

I . PlanktonlarÝn birey sayÝsÝ

II. Glikoz miktarÝ

III. Deniz suyundaki O2 miktarÝ

IV. Deniz suyundaki CO2 miktarÝ

niceliklerinden hangileri bakÝmÝndan fark
olmasÝ beklenir?

A) YalnÝz I ve II B) YalnÝz II ve IV

C) YalnÝz I, II ve III D) YalnÝz I, III ve IV

E) I, II, III ve IV



DiÛer sayfaya ge�iniz.Ê
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8 1 . H�crelerde ger�ekleßen,

I . Bir molek�l glikojenin CO2 ve H2O ya yÝkÝmÝ

II. Bir molek�l ATP nin ADP ye yÝkÝmÝ

III. Bir molek�l glikozun etil alkol ve CO2 ye
yÝkÝmÝ

IV. Bir molek�l glikozun CO2 ve H2O ya yÝkÝmÝ

olaylarÝ, aßaÛÝdakilerin hangisinde en az
enerji �retilenden en �ok enerji �retilene
doÛru sÝralanmÝßtÝr?

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

C) II - III - IV - I D) III - I - II - IV

E) IV - II - III - I

8 2 . DNA molek�l�n�n yapÝsal �zelliklerinden bazÝlarÝ
ßunlardÝr:

I . D�rt farklÝ n�kleotiti farklÝ miktarlarda
bulundurmasÝ

II. N�kleotitlerinin zincirdeki konumlarÝnÝn farklÝ
olmasÝ

III. N�kleotitlerinin olußturduÛu zincirin uzunluÛu

IV. N�kleotitlerinin �ift sarmal bi�iminde
konumlanmasÝ

V. N�kleotitlerindeki bazlarÝn birbirlerine
hidrojenle baÛlanmasÝ

Bu �zelliklerden hangileri, genlerin
birbirinden farklÝ olmasÝnÝ saÛlar?

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

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

8 3 . ÜnsanÝn normal gelißme ve �oÛalma
evrelerinde,

I . Zigotun b�l�nmeye baßlamasÝ

II. Yumurta h�cresinin olußumu

III. Sperm h�cresinin olußumu

IV. Gastrula (�� tabakalÝ embriyo) olußumu

V. Blastula (i�i sÝvÝ dolu top g�r�n�ml� embriyo)
olußumu

olaylarÝndan hangilerinde mayoz b�l�n-
me ger�ekleßir?

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

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

8 4 .

          

: �zelliÛi g�steren
  dißi birey

: SaÛlam fenotipli
  erkek birey

: �zelliÛi g�steren
  erkek birey

: SaÛlam fenotipli
  dißi birey

YukarÝdaki soyaÛacÝnda, bir �zelliÛi fenotipinde
g�steren bireyler siyah renkle g�sterilmißtir.

SoyaÛacÝndaki bilgilere g�re, bu �zel-
liÛin kalÝtÝmÝ,

I . X kromozomunda mutasyonla ortaya �Ýkan
baskÝn bir genle

II. Otozomal taßÝnan �ekinik bir genle

III. Y kromozomunda mutasyonla ortaya �Ýkan
baskÝn bir genle

IV. Otozomal taßÝnan baskÝn bir genle

V. X kromozomunda �ekinik bir genle

taßÝnma bi�imlerinden hangileriyle ger-
�ekleßir?

A) I ve II B) II ve IV

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

E) III, IV ve V

8 5 . Vitaminlerle ilgili bazÝ �zellikler ßunlardÝr:

I . BazÝlarÝnÝn suda, bazÝlarÝnÝn yaÛda
��z�nmesi

II. BazÝlarÝnÝn heterotrof canlÝlarÝn v�cudunda
depolanamamasÝ

III. Her vitaminin, yalnÝzca kendine �zg� reak-
siyonun ger�ekleßmesinde rol almasÝ

IV. Heterotrof canlÝlar tarafÝndan doÛrudan
sentezlenememesi

Bu �zelliklerden hangileri, heterotrof
canlÝlarda, bir vitamin eksikliÛiyle
ortaya �Ýkan bozukluÛun baßka bir
vitaminle giderilememesinin nedenidir?

A) YalnÝz II B) YalnÝz III C) I ve II

D) II ve IV E) III ve IV
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86. Penisilin ve tek bir bakteri t�r� ile normal besi
ortamÝ i�eren iki petri kabÝnda aßaÛÝdaki ßemada
g�sterilen deney yapÝlmÝßtÝr.

Penisilin eklenip,
her 3 koloniden
bakteri alÝnarak
aßÝlanÝyor

�ok sayÝda koloni
gelißiyor

Ortama
penisilin
ekleniyor

I. kap

I. kap

I. kap

II. kap

II. kap

Ortamda
geriye 3 koloni
kalÝyor

SONU�:Bakteri
kolonileri her yeri
kaplÝyor

Penisilin

Penisilin

Bu deney sonucu,

I . AynÝ t�re ait bireyler farklÝ kalÝtsal �zellikler
g�sterir.

II. AynÝ besini kullanan bireyler, besin a�ÝsÝndan
rekabete girer.

III. OrtamÝn yeni koßullarÝna uyabilen bireyler bu
koßullarda yaßamaya devam eder.

ifadelerinden hangileriyle a�Ýklanabilir?

A) YalnÝz I B) YalnÝz II C) I ve III

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

8 7 . Ünsan kanÝnda bulunan olgun alyuvarlar,

I . Karbondioksit baÛlama

II. DNA sentezi yapma

III. Antikor sentezleme

olaylarÝndan hangilerini ger�ekleßti-
remez?

A) YalnÝz I B) YalnÝz II C) YalnÝz III

D) I ve III E) II ve III

8 8 . Suda yaßayan bir canlÝ kolonisinin bazÝ �zellikleri
ßunlardÝr:

I . Birer �ift kam�Ý taßÝyan 16 h�creden
olußmußtur.

II. H�crelerin ißlevleri birbirlerinin aynÝdÝr.

III. H�creler, jelatinimsi bir kÝlÝfla bir arada
tutulmußtur.

IV. H�creler, koloniden ayrÝldÝklarÝnda da bir
birey gibi canlÝlÝklarÝnÝ s�rd�rebilmektedir.

YukarÝdaki �zelliklerden hangileri, bu
koloninin �ok h�creli canlÝ olmadÝÛÝnÝn
kanÝtlarÝdÝr?

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

D) II ve IV E) III ve IV

TEST BÜTTÜ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDÜNÜZ.



SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR

1. 1999 - �SS SÝnava Giriß ve Kimlik Belgenizi
teslim ettiniz mi? UnutmayÝnÝz ki bu belgenizi
teslim etmezseniz sÝnavÝnÝz ge�ersiz sayÝla-
caktÝr.

2. SÝnav sÝrasÝnda her ne sebeple olursa olsun
sÝnav salonundan dÝßarÝya �ÝkÝp tekrar i�eriye
girmek yasaktÝr. DÝßarÝya �Ýkan adaylar tekrar
i�eriye alÝnmayacaktÝr.

3. SÝnav s�resince g�revlilerle konußulmayacak
ve onlara soru sorulmayacaktÝr. G�revlilerin
de adaylarla yakÝndan ve al�ak sesle ko-
nußmalarÝ; adaylarÝn birbirinden kalem, silgi
vb. ßeyleri istemeleri yasaktÝr.

4. SÝnav sÝrasÝnda g�revlilerin her t�rl� uyarÝla-
rÝna uymak zorundasÝnÝz. GerektiÛinde g�-
revliler oturduÛunuz yeri de deÛißtirebilir. SÝ-
navÝnÝzÝn ge�erli sayÝlmasÝ, her ßeyden �nce
sÝnav kurallarÝna uymanÝza baÛlÝdÝr. Kurallara
aykÝrÝ davranÝßta bulunur ve yapÝlacak uyarÝ-
lara uymazsanÝz kimliÛiniz tutanaÛa yazÝla-
cak ve sÝnavÝnÝz ge�ersiz sayÝlacaktÝr.

5. AdaylarÝn sÝnava �aÛrÝ cihazÝ, telsiz, radyo,
cep telefonu vb. haberleßme ara�larÝ ile cep
bilgisayarÝ, saat fonksiyonu dÝßÝnda fonksi-
yonu bulunan saat vb. her t�rl� bilgisayar
�zelliÛi bulunan cihazlarla ve ayrÝca silah vb.
te�hizatla, m�svedde k�ÛÝdÝ, defter, kitap,
s�zl�k, hesap makinesi, pergel, a�Ý �l�er,
cetvel vb. ara�larla girmeleri yasaktÝr. Aday-
lar bu gibi ara� ve te�hizatlarÝnÝ Bina SÝnav
Sorumlusuna teslim ettikleri takdirde sÝnava
alÝnacaklardÝr.

6. SÝnav sÝrasÝnda kopya �eken, �ekmeye giri-
ßen, kopya veren, kopya �ekilmesine yardÝm
edenlerin kimlikleri Salon SÝnav TutanaÛÝna
yazÝlacak ve bu adaylarÝn sÝnavlarÝ ge�ersiz
sayÝlacaktÝr. G�revliler kopya �ekmeye veya
vermeye �alÝßanlarÝ uyarmak zorunda deÛil-
dir. Sorumluluk size aittir.

AdaylarÝn test sorularÝna verdikleri cevaplarÝn
daÛÝlÝmlarÝ bilgiißlem y�ntemleriyle incelene-
cek; bu incelemelerden elde edilen bulgular
herhangi bir ßekilde kopya �ekildiÛini g�ste-
rirse, kopya eylemine katÝlan adaylarÝn ce-
vaplarÝnÝn bir kÝsmÝ veya tamamÝ iptal edile-
cektir. Cevap k�ÛÝdÝnÝzÝ baßkalarÝ tarafÝndan
g�r�lmeyecek ßekilde tutmanÝz gerekmekte-
dir. Bu durum sizin i�in son derece �nemlidir.

SÝnav g�revlileri bir salonda sÝnavÝn kurallara
uygun bi�imde yapÝlmadÝÛÝnÝ, toplu kopya gi-
rißiminde bulunulduÛunu raporlarÝnda bildirdiÛi
takdirde, �SYM takdir hakkÝnÝ kullanarak bu

salonda sÝnava giren adaylarÝn t�m�n�n sÝ-
navÝnÝ ge�ersiz sayabilir.

7. SÝnav sÝrasÝnda, g�revliler dahil, salonda
kimse sigara, pipo, puro vb. ßeyler i�meye-
cektir.

8. Cevap k�ÛÝdÝna yazÝlacak her t�rl� yazÝda ve
yapÝlacak b�t�n ißaretlemelerde kurßunkalem
kullanÝlacaktÝr. T�kenmezkalem ve dolmaka-
lem kesinlikle kullanÝlmayacaktÝr.

CevaplarÝn cevap k�ÛÝdÝna ißaretlenmiß ol-
masÝ gerekir. Soru kitap�ÝÛÝna ißaretlenen
cevaplar ge�erli deÛildir.

9. Soru kitap�ÝÛÝnÝzÝ alÝr almaz, sayfalarÝnÝn ek-
sik olup olmadÝÛÝnÝ, kitap�Ýkta basÝm hatasÝ
bulunup bulunmadÝÛÝnÝ kontrol ediniz. Soru ki-
tap�ÝÛÝnÝzÝn sayfasÝ eksik veya basÝmÝ �z�rl�
ise deÛißtirilmesi i�in Salon BaßkanÝna baß-
vurunuz.

10. Soru kitap�ÝÛÝnda her sayfanÝn tepesinde
bulunan ve soru kitap�ÝÛÝnÝn t�r�n� g�steren
rakamlÝ harfin, kitap�ÝÛÝn �n kapaÛÝnda basÝlÝ
rakamlÝ harf ile aynÝ olup olmadÝÛÝnÝ kontrol
ediniz. Bu rakamlÝ harfin deÛißik olduÛunu
daha sonra fark ederseniz, size o zamana
kadar cevaplama yaptÝÛÝnÝz t�rden, �z�rs�z
bir soru kitap�ÝÛÝ verilmesi i�in Salon Baßka-
nÝna baßvurunuz.

11. Cevaplamaya ge�meden �nce, size verilen
soru kitap�ÝÛÝnÝn �zerinde ayrÝlan yere adÝ-
nÝzÝ, soyadÝnÝzÝ, �SYM numaranÝzÝ ve bulun-
duÛunuz salonun salon numarasÝnÝ yazÝnÝz.
SÝnav sonunda soru kitap�ÝklarÝ toplanacak
ve �SYM'de tek tek incelenecektir. Soru ki-
tap�ÝÛÝnÝn bir tek sayfasÝ bile eksik �Ýksa sÝ-
navÝnÝz ge�ersiz sayÝlacaktÝr.

12. Cevap k�ÛÝdÝnÝza, size verilen soru kitap�Ý-
ÛÝnÝn t�r�n� g�steren rakamlÝ harfi ißaretle-
meyi unutmayÝnÝz. Bu ißaret konmamÝßsa sÝ-
navÝnÝzÝn deÛerlendirilmesine olanak bulun-
madÝÛÝndan sÝnavÝnÝz ge�ersiz sayÝlacaktÝr.

Cevap k�ÛÝdÝndaki 1 numaralÝ yeri doldurmayÝ
unutmayÝnÝz.

13. Soru kitap�ÝÛÝnÝn sayfalarÝndaki boß yerleri
m�svedde i�in kullanabilirsiniz.

14. Bu sÝnavda verilen toplam cevaplama s�resi
180 dakikadÝr (3 saat).

15. SÝnav salonundan ayrÝlmadan �nce, soru ki-
tap�ÝÛÝnÝzÝ ve cevap k�ÛÝdÝnÝzÝ salon g�revli-
lerine teslim etmeyi unutmayÝnÝz.
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S�ZEL B�L�M

1. A 31. D 61. B
2. D 32. A 62. D
3. B 33. E 63. E
4. E 34. C 64. B
5. C 35. B 65. A
6. B 36. E 66. E
7. A 37. D 67. C
8. E 38. C 68. B
9. C 39. B 69. D

10. C 40. E 70. E
11. A 41. A 71. A
12. B 42. C 72. C
13. D 43. D 73. D
14. E 44. E 74. B
15. A 45. D 75. E
16. C 46. E 76. D

 17. A 47. C 77. C
18. D 48. B 78. A
19. B 49. A 79. E
20. C 50. C 80. D
21. E 51. D 81. A
22. D 52. E 82. C
23. A 53. A 83. B
24. B 54. B 84. A
25. D 55. D 85. D
26. C 56. A 86. C
27. E 57. C 87. B
28. D 58. E 88. E
29. A 59. A
30. B 60. B
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7. B 37. E 67. D
8. D 38. B 68. E
9. A 39. D 69. B

10. E 40. C 70. A
11. C 41. E 71. C
12. B 42. C 72. D
13. D 43. A 73. A
14. A 44. D 74. E
15. C 45. C 75. D
16. D 46. A 76. B
17. B 47. D 77. C
18. E 48. B 78. D
19. A 49. D 79. A
20. D 50. A 80. E
21. C 51. A 81. C
22. A 52. C 82. D
23. E 53. A 83. B
24. C 54. C 84. A
25. B 55. E 85. B
26. A 56. C 86. C
27. C 57. E 87. E
28. E 58. E 88. D
29. D 59. B
30. B 60. E


