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Bu soru kitapçõğõ 15 Haziran 2003 ÖSS sorularõnõ içermektedir.

Bu testlerin her hakkõ saklõdõr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamõnõn veya bir kõsmõnõn Merkez'imizin
yazõlõ izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafõnõn çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltõlmasõ, yayõmlanmasõ ya da
kullanõlmasõ yasaktõr. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazõrlanmasõndaki mali
külfeti peşinen kabullenmiş sayõlõr.

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ.

GENEL AÇIKLAMA

1. Bu kitapçõkta, "Sözel Bölüm" ve "Sayõsal Bölüm"
olarak adlandõrõlan iki bölüm bulunmaktadõr. Bu
bölümlerin her birinde ne tür sorular bulunduğu,
bölüm başlarõnda belirtilmiştir.

5. Bu kitapçõktaki her sorunun, sadece bir doğru
cevabõ vardõr. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlõş cevaplanmõş sayõlacaktõr.

2. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 180
dakikadõr (3 saat). Eşit Ağõrlõklõ ÖSS Puanõnõzõn
yüksek olmasõnõ istiyorsanõz, bu sürenin 90 dakikasõnõ "Sözel Bölüm"deki, 90 dakikasõnõ da
"Sayõsal Bölüm"deki sorularõn cevaplanmasõna
ayõrmanõz yararõnõza olacaktõr. Sözel Ağõrlõklõ
ÖSS Puanõnõzõn yüksek olmasõnõ istiyorsanõz
"Sözel Bölüm"e, Sayõsal Ağõrlõklõ ÖSS Puanõnõzõn
yüksek olmasõnõ istiyorsanõz "Sayõsal Bölüm"e
biraz daha fazla zaman ayõrabilirsiniz. Ancak, bu
bölümlerin ikisinde de bir ölçüde başarõlõ olmanõz
gerektiğini unutmayõnõz.

6. Cevaplarõnõzõ koyu siyah ve yumuşak uçlu bir
kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevap
yerlerinin dõşõna taşõrmayõnõz. Tükenmezkalem
veya dolmakalem kullanmayõnõz.

3. Sorularõ cevaplamada, hem doğruluk hem de hõz
önemlidir. Bu nedenle size zor görünen sorular
üzerinde fazla zaman harcamayõp başka sorulara geçiniz. Zamanõnõz kalõrsa, cevaplayamadõğõnõz sorulara yeniden dönebilirsiniz.

7. Cevap kâğõdõnõzõ buruşturmayõnõz, katlamayõnõz
ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayõnõz.
8. Değiştirmek istediğiniz cevabõ yumuşak bir
silgiyle, cevap kâğõdõnõ örselemeden, temizce
siliniz
ve
yeni
cevabõnõzõ
işaretlemeyi
unutmayõnõz.
9. Bu test puanlanõrken her bölümdeki doğru cevaplarõnõzõn sayõsõndan yanlõş cevaplarõnõzõn sayõsõnõn dörtte biri düşülecek ve kalan sayõ o bölümle ilgili ham puanõnõz olacaktõr. Bu nedenle,
hakkõnda hiçbir fikriniz olmayan sorularõ boş bõrakõnõz. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçõnõ eleyebiliyorsanõz kalanlar arasõndan doğru
cevabõ kestirmeye çalõşmanõz yararõnõza olabilir.

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. "Sözel Bölüm"deki sorularla ilgili cevaplarõnõzõ, cevap kâğõdõnõzdaki "Sözel Bölüm"e,
"Sayõsal Bölüm"deki sorularla ilgili cevaplarõnõzõ 10. Soru kitapçõğõnõzõn sayfalarõnda uygun gördüğünüz boşluklarõ müsvedde için kullanabilirsiniz.
da cevap kâğõdõnõzdaki "Sayõsal Bölüm"e işaretlemeyi unutmayõnõz.
11. Sõnavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçõğõn
arka sayfasõnda belirtilmiştir.

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM ADI
SÖZEL BÖLÜM
SAYISAL BÖLÜM
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SÖZEL BÖLÜM
DİKKAT!

BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90’DIR.
İlk 45 Soru

“Türkçeyi Kullanma Gücü”,

Son 45 Soru

“Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve İlkelerle
Düşünme Gücü” ile ilgilidir.

Eşit Ağõrlõklõ ÖSS puanõnõzõn yüksek olmasõnõ istiyorsanõz Sözel Bölüme 90 dakika ayõrmanõz yararõnõza olabilir.
Sözel Ağõrlõklõ ÖSS puanõnõzõn yüksek olmasõnõ istiyorsanõz Sözel Bölüme biraz daha fazla zaman ayõrabilirsiniz.
Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarõnõzõ, cevap kâğõdõnõzdaki “SÖZEL BÖLÜM”e işaretleyiniz.

2. Bir yazõnõn tadõ, sözcükleri giydirmekte, koşturmakta,
sõçratmakta ve onlara diz çöktürmekte gizlidir. Her
sanatçõ sözcüklere diz çöktürebilir mi? Üstesinden
kolayca gelinecek bir iş değildir bu. Öncelikle, o dilin bütün girdisini çõktõsõnõ çok iyi bilmeyi gerektirir.
Dilin olanak ve yeteneklerini tanõmayan bir sanatçõnõn önünde diz çökmez sözcükler.

1. Bu romanõnda yazar, İstanbul sokaklarõnõn artõk tarihe karõşmõş o eski görünümlerini şiirli bir dille yeniden
kuruyor. Kahramanlarõna sõcak bir sevgiyle, onlarõn
insani yanlarõnõ araştõrarak yaklaşõyor. Onlarõ derinlemesine kavramaya çalõşõyor; aralarõndaki farklarõ ortaya koyuyor. Daha doğrusu kişilerin iç dünyalarõndaki düğümleri iyi yakalõyor.
Bu parçada, “kişilerin iç dünyalarõndaki düğümleri iyi
yakalamak” sözüyle anlatõlmak istenen aşağõdakilerden hangisidir?

Bu parçada, “sanatçõnõn sözcüklere diz çöktürmesi”
sözüyle anlatõlmak istenen aşağõdakilerden hangisidir?

A) Günümüzde sayõlarõ iyice azalmõş insan tiplerini
anlatmak

A) Sözdizimi bakõmõndan özensiz cümleler arasõnda
sõkõşõp kalmamak

B) İnsanlarõn gizli kalmõş ayõrõcõ özelliklerini bulup
göstermeyi başarmak

B) Sözcük seçimiyle, her yapõtõna farklõ bir boyut
kazandõrmak

C) Kişilerin ortak özelliklerini belirlemeye çalõşmak

C) Sözcükler üzerinde fazla durmadan üretken olmaya çalõşmak

D) Kahramanlarõ, insanõ yücelten bir tutumla oluşturmak

D) Okurun dil duyarlõğõnõ geliştiren yapõtlar ortaya
koymak

E) Yaratacağõ tipleri sorunlu insanlar arasõndan
seçmek

E) Sözcüklerin gündelik kullanõmlarõyla yetinmeyip
onlara yeni ve özgün anlamlar yüklemek

Diğer sayfaya geçiniz.
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5. Düşünceye saygõ göstermek gerekir; ancak bu, her
düşünceyi doğru sayõp kendi düşüncemizden vazgeçme anlamõna gelmemeli. Çünkü kişisel düşünceler, meyvelerin güneş altõnda olgunlaşmasõ gibi, ----.

3. Eleştiri alanõnda önemli eksikliklerimizden biri de eskiyi, içinde bulunulan dönemin koşullarõ içinde araştõrmamak. “Doğru” diye bellediğimiz birtakõm kavramlarõn, çõkarõmlarõn kabuğunu kõrmamak. Bunlarõ yeni
terimlerin bağlamõ içinde incelememek.

Bu parça, düşüncenin akõşõna göre aşağõdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

Bu parçada, “kabuğunu kõrmamak” sözüyle anlatõlmak istenen aşağõdakilerden hangisidir?

A) zorla benimsetilmeye çalõşõlõrsa etkisini yitirir

A) Eskiden yazõlmõş yapõtlarõn değerini ortaya çõkarmak için uğraşmamak

B) uzun süren zihinsel çabalar sonunda oluşur

B) Doğruluğu, yanlõşlõğõ kişiye göre değişen düşünceleri eleştirmemek

C) en küçük bir kuşkuya yol açarsa bireylere olan
güveni azaltõr

C) Doğruluğu benimsenmiş yargõlarõ tekrar ele alõp
değerlendirmemek

D) kişinin, içinde bulunduğu ortama göre değişiklik
gösterir

D) Tartõşõlmõş konularla ilgili görüşlerini açõklamaktan kaçõnmamak

E) sağlam temellere dayandõğõ sürece zarar görmez, yõpranmaz

E) Tabu olarak bilinen düşünceleri tartõşõrken belirlenmiş sõnõrlar içinde kalmamak

4. Şiir sanatõ üstüne çok düşünmüş ve bu sanatõ her
şeyden üstün tutmuş biri olan Paul Valéry, şiir ---yazõlõr, demiş. Bu sözüyle, şiire özenen ve çok iyi bir
ressam olan Degas’ya, şiirin malzemesinin ---- olduğunu anlatmak istemiş. Tõpkõ resmin malzemesinin
kuşlar, ağaçlar, insanlar değil, renkler ve şekiller olduğu gibi.

6. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden
farklõ bir düşünce dile getirilmiştir?
A) Üslup, insanõn konuştuklarõnõ ve yazdõklarõnõ
biçimlendiren kişisel bir öğedir.
B) Bir sanatçõnõn üslubu, o sanatçõnõn kendisidir.

Bu parçada boş bõrakõlan yerlere düşüncenin akõşõna göre aşağõdakilerden hangisi getirilmelidir?

C) Sanatçõ, sözcükleri seçip yan yana getirirken
onlara kendi damgasõnõ vurur.

A) sözcüklerle – duygu ve düşünceler değil sözcükler

D) Üslup, sanatçõnõn kişiliğini yansõtan bir aynadõr.

B) benzetmelerle – şairin yaratõcõlõğõyla ilgili

E) Bir sanatçõ, yarattõğõ yapõtõn türüne göre üslup
kullanõr.

C) duygularla – herkesçe anlaşõlõr nitelikte, açõk
seçik
D) olgunluk döneminde – özgün ve yoruma açõk
E) uzun sürede – şairin yaşantõsõna değil düş gücüne bağlõ

Diğer sayfaya geçiniz.
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10. Yahya Kemal: “Şiir, düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktõr.” der.

7. (I) Jules Verne’in serüven tutkusu, denizcilik, tarih,
coğrafya gibi alanlardan aldõğõ öğelerle beslenerek
yazdõklarõnõn çekirdeğini oluşturur. (II) Sayõsõ iki yüze
yaklaşan romanlarõ çeşitli bilim dallarõ üzerine temellenmiştir. (III) Yazar bu bilim dallarõna ilişkin bilgilerini,
saatlerini geçirdiği kütüphanelerdeki binlerce kitaba
borçludur. (IV) Hiçbir bilim dalõnda uzman olmadõğõ
halde yaşadõğõ dönemdeki her türlü gelişmeyi ve değişmeyi yakõndan izler. (V) Böylece hem çağõnõ çok
iyi tanõr hem de çağõnõn getirdiği yenilikleri özümseyerek geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.

Ozanõn, bu sözüyle anlatmak istediği düşünceyi
içeren cümle aşağõdakilerden hangisidir?
A) Şiirde düşüncenin payõ duygudan daha fazladõr.
B) Duygular, şiirle etkili bir biçimde anlatõlõr.
C) Şiir, düşüncenin, duygularõn özsuyunda eritilmesiyle oluşur.

Bu parçadaki numaralõ cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakõndõr?

D) Şiir, duygularõn toprağõnõ besleyip zenginleştirir.

A) I. ve II.

E) Şiirin etki gücü, içerdiği düşünceye bağlõdõr.

B) I. ve IV.
D) III. ve V.

C) II. ve IV.

E) IV. ve V.

8.
I. Çocuklarõn her isteğine karşõ çõkmak ya da bunlarõ bütünüyle yerine getirmek, kimi sorunlar yaşanmasõna yol açabilir.

11. Aşağõdakilerin hangisinde yargõnõn nedeni belirtilmemiştir?
A) Ülke topraklarõ yanlõş kullanõm yüzünden yok
olup gitmektedir.

II. Çocuklara, güçlerini aşmayacak sorumluluklar
yükleyerek onlarõn kendilerine güvenmelerini
sağlamak gerekir.

B) Ülkede tarõmsal üretimi geliştirmeye yönelik çalõşmalar yõldan yõla azalmaktadõr.

III. Çocuklara kazandõrõlan davranõşlar ileriki dönemlerde de varlõğõnõ korur.

C) Tarõma yeterince önem verilmediğinden bu ülke,
pamuk, sebze, meyve üretiminde dünya sõralamasõnda gerilerde yer almaktadõr.

IV. Yanlõş yapacağõ korkusuyla kendisine sürekli
yardõm edilen çocuklarda, çekingen, kendini
kanõtlayamayan bir kişilik yapõsõ oluşur.

D) Kimi ülkelerde, tarõma dayalõ üretimin bilinçli bir
biçimde yapõlmamasõ, halk sağlõğõ bakõmõndan
tehlike oluşturmaktadõr.

Yukarõdaki numaralõ cümlelerin hangilerinde aynõ
düşünce farklõ biçimlerde dile getirilmiştir?
A) I. ve II.

B) I. ve III.
D) II. ve IV.

E) Çevre bilincinin yeterince gelişmemiş olmasõ,
hava ve su kirliliğine yol açmaktadõr.

C) II. ve III.

E) III. ve IV.

9. (I) İnsanlar çocukluk döneminde, çevrelerindeki kişilerin diliyle konuşmaya başlar, daha doğrusu konuşmayõ onlardan öğrenirler. (II) Yetişkinlik döneminde
konuşma sanatõnõn inceliklerini, güzelliklerini ve olanaklarõnõ kavramaya çalõşõrlar. (III) İyi bir konuşmanõn, insanõ başarõlõ kõlmada önemli bir etken olduğunu anlarlar. (IV) Ayrõca bunun, insanõn kişiliğini ve
düşünsel düzeyini yansõtan bir araç olduğunun ayrõmõna varõrlar. (V) Bu nedenle de sözlü anlatõm gücünü yaşamlarõ süresince geliştirmeye çalõşõrlar.

12. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde bir yazõm yanlõşõ
vardõr?
A) Yapõlan ölçümler, hava koşullarõna bağlõ olarak
değişgenlik gösteriyormuş.
B) Yönetmelikte yapõlan değişikliklerden çoğumuzun haberi yoktu.
C) Emekli olunca, bu dernekte gönüllü olarak çalõşmaya başladõ.

Bu parçadaki numaralõ cümlelerin hangilerinde
konuşmanõn işlevinden söz edilmiştir?
A) I. ve II.

B) I. ve III.
D) III. ve IV.

D) Çocuğu, bu okula kaydettirmek için çok uğraşmõştõ.

C) II. ve V.

E) Geçmişe baktõğõmõzda buna benzer pek çok durumla karşõlaşõyoruz.

E) IV. ve V.

Diğer sayfaya geçiniz.

3

16. Atatürk’ün bir sözü vardõ
Yediveren gül gibi açardõ
Atatürk’ün bir atõ vardõ
Etiler’den beri yaşardõ
Atatürk’ün bir resmi vardõ
Buğday tarlasõ gibi ağardõ

13. Bu kitap, okuyan, dinlemesini bilen (I) yorumlayõp tartõşan (II) dilini severek kullanan (III) ülkesini (IV) doğayõ tanõyan ve bunlarla ilgili olumlu düşünceler geliştiren (V) bireyler yetiştirmeye yönelik bir eğitim ve öğretim anlayõşõnõn ürünüdür.
Bu cümledeki numaralõ yerlerin hangisine noktalama işareti konmasõna gerek yoktur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Bu dizelerde aşağõdakilerden hangisi yoktur?

E) V.

A) Bileşik sözcük

B) Çekimli fiil

C) Ad tamlamasõ

D) Bağlaç

E) Ekeylemli yüklem

14. İşte karşõ karşõyasõn. O da senin gibi biri (I) Yüzünde
küçük küçük yara izleri (II) Bak, gülüyor. Şimdi de yemeğini yiyor (III) İşte türkü söylüyor, işte sõkõlõyor (IV)
Belki de dertleşecek birini arõyor (V)

17. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci, tamlayan olduğu için adlaşmõştõr?

Bu parçadaki numaralõ yerlerin hangisine ötekilerden farklõ bir noktalama işareti konmalõdõr?

A) Dõşarõnõn gürültüsü hepimizi rahatsõz etti.

A) I.

B) Kapõnõn önüne oturmuş, geleni geçeni izliyor.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

C) Yukarõya çõkõp arkadaşõmla da görüşeyim.
D) Beş yüz metre ileriden sağa döneceksiniz.
E) Çocuğun üstüne kocaman bir battaniye örtmüşler.

18. Evin bahçesine dikilecek çamlarõn üzerine konmuş
bir serçe, durmadan cik cik edip şarkõsõnõ söylüyordu.
Evin tekir kedisi eşiğe uzanmõş, bir yandan örselenmiş tüylerini düzeltmek için yalarken bir yandan da az
ilerdeki çöplükte sallana sallana gezinen kargaya bakõyordu.

15. Oyunda, üç arkadaşõn 1980’den bugüne kadar gelen
birlikteliği, zaman zaman mizahi, zaman zaman da
hüzünlü bir dil kullanõlarak anlatõlõyor.
Bu cümleyle ilgili aşağõdaki yargõlardan hangisi
yanlõştõr?

Bu parçada geçen aşağõdaki sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakõmõndan ötekilerden farklõdõr?

A) İlgeç vardõr.
B) Sõfat-fiil vardõr.

A) dikilecek

C) Yüklem, çatõsõ bakõmõndan etkendir.

B) konmuş

D) örselenmiş

D) Zarf tümlecinde ikileme yer almõştõr.

C) durmadan

E) gezinen

E) Belgisiz sõfat kullanõlmõştõr.

Diğer sayfaya geçiniz.

4

22. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde bir anlatõm bozukluğu vardõr?

19. Sözlerinden çok, adõnõn önem kazanmasõ, bir eleştirmenin en büyük korkusudur.

A) Deneyimli bir yönetici, değerli bir bilim adamõydõ.

Bu cümlenin öğeleri, aşağõdakilerin hangisinde
sõrasõyla, doğru olarak verilmiştir?

B) Maddi durumu yetmediği için eğitimini yarõda bõrakmak zorunda kaldõ.

A) Nesne – yüklem

C) Kültürel varlõklara sahip çõkõp onlarõ korumaya
çalõşan insanlardan biriydi.

B) Özne – yüklem
C) Özne – zarf tümleci – yüklem

D) Geleceğe umutla bakan ve zorluklar karşõsõnda
yõlmayan bir gençti.

D) Özne – zarf tümleci – nesne – yüklem
E) Nesne – özne – zarf tümleci – yüklem

E) Ele aldõğõ her işi, başkalarõndan daha iyi, daha
güzel yapmak isterdi.

23. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde bir anlatõm bozukluğu vardõr?

20. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde bir anlatõm bozukluğu vardõr?
A) Dünyada en çok yağõş alan bölge burasõ.

A) Çevremizdeki kişilerle kuracağõmõz ilişkilerde
özenli olmalõyõz.

B) Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satõyorlar.

B) Sorunlarõn, bütün yönleriyle ele alõnmasõ iyi olur.

C) Bu topraklarõn büyük bir bölümü ormanlarla
kaplõ.

C) Bu alanda başarõya ulaşanlarõn sayõsõ oldukça
azdõr.

D) Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarõdan
fazlasõnõ elma oluşturuyor.

D) Araştõrmalar, eldeki bilgilerin doğru olmadõğõnõ
kanõtlõyor.

E) Ekonomileri daha çok, yetiştirdikleri hayvancõlõğa
dayalõ.

E) Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadõr.

24. Bu kararlarõn uygulanõp uygulanmayacağõnõn, yöneticilerin seçeceği tutuma bağlõ olduğu bildirildi.
21. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde bir anlatõm bozukluğu vardõr?

Bu cümledeki anlatõm bozukluğu aşağõdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) Yol kenarõndaki çöp kutularõ kaldõrõlarak bunlarõn
yerine çiçekler dikiliyor.

A) “seçeceği tutuma” yerine “tutumuna” sözcüğü
getirilerek

B) Yeni fidanlar dikilerek kent yeşillendiriliyor.

B) “yöneticilerin” yerine “ilgililerin” sözcüğü getirilerek

C) Kaldõrõmlarõn kõrõk taşlarõ, yenileriyle değiştiriliyor.

C) “bu kararlarõn” yerine “bunlarõn” sözcüğü getirilerek

D) İçinde oturulamayacak derecedeki binalarõn yõktõrõlmasõ gerekiyor.

D) “bağlõ” yerine “yönelik” sözcüğü getirilerek

E) Eski yapõlar boyanarak daha güzel bir görünüme
kavuşturuluyor.

E) “bildirildi” yerine “biliniyordu” sözcüğü getirilerek

Diğer sayfaya geçiniz.
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28. İstiyorum ki yazdõklarõm insanlarõmõzõn sorunlarõnõ,
özlemlerini anlatsõn. Onlarõn acõlarõnõ, çektiklerini başkalarõna duyurabilsin. Açõkçasõ, yaşamõ değiştirsin,
güzelleştirsin. Bu amaçla insanõmõzdan, ülkemizden
kopmamaya çalõşõyorum. Ancak yine de dergilerde
yer verilmiyor şiirlerime. Yayõmlananlara bakõyorum,
çoğu, toplum gerçeklerine kapalõ; belli bir düşünceyi
savunmuyor, bir sorunu dile getirmiyor.

25. (I) Dünya ve Türk edebiyatõnda yazarlara ve öteki sanatçõlara ait önemli mektuplar var. (II) Yazõnsal değer
taşõyan bu mektuplar, o yazarlarõn gizli dünyalarõnõ da
açar bize. (III) Bunlar, okuyana her dönemde yeni yeni tatlar verir. (IV) Sanatçõlarõn ya da yazarlarõn birbirlerine yazdõklarõ mektuplar kitaplaşõnca artõk onlarõn
malõ olmaktan çõkar. (V) Kişisellikten kurtulur, toplumsal işlev yüklenmeye başlar. (VI) İki sanatçõnõn özel,
gizli ürünleri olma niteliğini yitirir, kitlelerin ortak malõ
olur. (VII) Yõğõnlara seslenir, iletilerini yüksek sesle
dile getirir.

Bu parçada şair, aşağõdakilerin hangisinden yakõnmaktadõr?
A) Şiire özgü ilkelerin belirgin olmayõşõndan

Bu parça iki paragrafa ayrõlmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

B) Şiirde, içerikten çok anlatõmõn öne çõkmasõndan

E) VI.

C) Şairlerin, ortak bir tutum izlemeyişinden
D) Yaşananlarõ yansõtmayan şiirlerin ilgi görmesinden
E) Ozanlarõn toplumu gereği gibi tanõmayõşõndan

26. Çalõşmalarõmõz sonuç verdi. Neler mi oldu? Ot bitmeyen bozkõrlar, ipek gibi yumuşak topraklõ ovalara dönüştü. Tarlalar, arõ kovanlarõ gibi uğuldamaya başladõ. Toprağõn derinliklerinde uyuyan sular yeryüzüne
çõkarõldõ. Kova kova süt veren inekler, kovan kovan
bal veren arõlar yetiştirildi. Sofralarõ, el ele verilerek
üretilen yiyecekler süsledi.
Bu parçanõn anlatõmõnda aşağõdakilerden hangisi
yoktur?
A) Benzetme sanatõndan yararlanma
B) Öykülemeye başvurma
C) Yinelemelere yer verme
D) Betimleme yapma

29. Bu yazarõmõzõn, anlattõğõ çevre ve kişiler hakkõnda
geniş bilgisi vardõr. Ama o, bunu hiçbir zaman açõkça
gözler önüne sermez. Anlattõklarõ, buzdağõnõn suyun
üstünde kalan kõsmõ gibidir. Okur, zamanla buzdağõnõn altta kalan kõsmõnõ fark eder ve yazarõn asõl kimliğinin orada saklõ olduğunu anlar.

E) Tanõk gösterme

Bu parçada anlatõlmak istenenle aşağõdaki yargõlardan hangisi arasõnda anlamca yakõnlõk vardõr?

27. İnsanõn kendini değerlendirebilmesi çok güç; ancak,
önceki yapõtlarõmõ gözden geçirirken zaman içinde
dilimin biraz daha geliştiğini anladõm. Giderek bir üslup oluşturmaya başladõğõmõ, dile daha fazla hâkim
olabildiğimi gördüm.

A) Her yazarõn, olaylarõ ve kişileri algõlama biçimi
farklõdõr.

Bu sözler aşağõdaki sorulardan hangisine karşõlõk
söylenmiş olabilir?

B) Kimi yazarlar, yapõtlarõnda kendilerini bütünüyle
açõğa vurmaktan kaçõnõr.

A) İlk yapõtlarõnõzla bugünküler arasõnda ne gibi
farklar görüyorsunuz?

C) Bir yapõtõ, her okur farklõ biçimlerde algõlayabilir.
D) Okur, beğendiği yazarlarõn yapõtlarõndan her
okuyuşta değişik tatlar alõr.

B) Yeni öyküleri ve öykücüleri nasõl değerlendiriyorsunuz?

E) Kimi yazarlar, olaylarõn değerlendirilmesini okura
bõrakarak ilgi çekmeye çalõşõr.

C) Öykülerinizi oluştururken nasõl bir yol izliyorsunuz?
D) Yaşadõklarõnõzla yazdõklarõnõz arasõnda nasõl bir
bağ kuruyorsunuz?
E) Duygu ve düşüncelerinizi yapõtlarõnõza aktarõrken
zorluk çekiyor musunuz?

Diğer sayfaya geçiniz.
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30. İki yaşõnõ dolduran küçük kõzõm, televizyondaki sanatsal nitelikten yoksun ürünler sunan şarkõcõyõ görünce
hemen tanõdõ ve adõnõ söyleyiverdi. O sõrada, elimde
ünlü bir yazarõmõzõn son kitabõ vardõ. Onu ikinci kez
okuyordum. Birden içimin sõzladõğõnõ hissettim. İki yaşõnda bir çocuk televizyonun etkisiyle bir şarkõcõyõ tanõyordu. Ekranda o şarkõcõnõn yerine bir şair, romancõ, öykücü, ressam ya da bilim adamõnõn görünmesine fõrsat verilse, onlarõn yaşamlarõ anlatõlsa, yapõtlarõ dile getirilse o küçük çocuk onlarõ da bilecek, onlarõ da tanõyacak. Bu da ülkenin geleceği için ne kadar güzel olacak!

32. Çalõşmalarõnõ romanlar üzerinde yoğunlaştõrmõş bir
eleştirmendi. Roman konusunda üç yüzü aşkõn eleştirisi vardõ. Eleştirinin, edebiyat tarihini kurma ve oluşturma gibi önemli bir işlevi olduğuna inanõrdõ. Bunun
için de yayõmlanmõş romanlarõn hemen hemen tümünü okuyup incelemekten kaçõnmazdõ. Ele aldõğõ yapõtlarõ çok yönlü bir değerlendirmeden geçirirdi. Bu tutumuyla romancõlarõn yaratõcõlõğõnõ besler, onlara yol
gösterirdi.
Bu parçada sözü edilen eleştirmenle ilgili olarak
aşağõdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yapõtlarõ, değişik boyutlarõyla ele alõp yargõladõğõ

Bu sözleri söyleyen kişinin anlatmak istediği aşağõdakilerden hangisidir?

B) Farklõ eleştiri yöntemleri kullandõğõ

A) Televizyondaki çocuk programlarõnõn yetersizliği

C) Çağdaş eleştiri kuramlarõndan yararlandõğõ

B) Edebiyatçõlarõmõzõn pek çok güzel ve eğitici yapõtõ bulunduğu

D) Düşüncelerini terimsel bir söylemle yansõttõğõ

C) Bilim ve sanat adamlarõyla ilgili programlara televizyonda yer verilmesinin gerekliliği

E) Anlatõmõndaki pürüzlerin, çok ürün vermesinden
kaynaklandõğõ

D) Televizyondaki müzik programlarõnõn birçok yönden çocuklara uygun olmadõğõ
E) Çocuklar üzerinde televizyonun gereğinden fazla
etkili olduğu

33. Bizde eleştiri alanõnda bir acelecilik var. Diyelim ki bir
eleştirmen, Türk edebiyatõnda yeni çõkmõş bir kitapla
ilgili eleştiri yazacak. Bunu yaparken bõrakõn o yazar
hakkõnda eskiden çõkmõş yazõlarõ derleyip toplamayõ,
en son çõkan yazõlarõ bile gözden geçirmiyor. Oysa
bir kitap için eleştiri yazõlacaksa daha önce yazõlmõş
eleştirilerin incelenmesi, el altõnda bulundurulmasõ ve
yeri geldiğinde bunlara gönderme yapõlmasõ bile gerekir.

31. Önemli bir edebiyat yapõtõnõ çevirirken o yapõtõn yazarõyla çok farklõ bir ilişki kurmanõn mutluluğunu da
tadar çevirmen. Bir yazarla çeviri aracõlõğõyla ilişki
kurmak, onun söyledikleri ve söyleme biçimleri üzerinde kafa yormayõ gerektirir. Çünkü çeviride yapõlmasõ gereken, yalnõzca okumakla, okunanõ anlamakla sõnõrlõ değil; asõl önemli olan, yazarõn söylediklerine, söyleme biçimlerine, hangi dile çeviriyorsak o
dilde varlõk kazandõrmaktõr.

Bu parçadaki gibi düşünen bir yazar, aşağõdakilerden hangisini söylerse kendi tutum ve düşüncesiyle çelişmiş olur?

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağõdakilerden
hangisidir?
A) Başarõlõ çevirmenler, yapõtlarõ çevirirken tarihsel
ve toplumsal koşullarõ da düşünürler.

A) Bu yapõta yönelik eleştiriler arasõnda özgün düşünceler içerenine rastlamadõm.

B) Bir çevirinin başarõsõ, yapõtõn, çevrildiği dilde düşünce ve anlatõm yönünden yeniden oluşturulmasõna bağlõdõr.

B) Eleştirmenlerin bu yapõt karşõsõndaki tutumlarõnõ
haksõz ve son derece öznel buldum.
C) Bu yapõt üzerine yazõlan son eleştirilerde, farklõ
değerlendirme ölçütlerinin kullanõldõğõnõ gördüm.

C) Çevirmenle çevrilen yapõtõn yazarõ arasõnda duygusal yönden benzerlik olmasõ, çeviriyi olumlu
yönde etkiler.

D) Bu kitaba yönelik eleştirimi onun, üzerimde bõraktõğõ izlenime göre oluşturdum.

D) Çevirmenler, çeviriyi bitirinceye değin çok değişik duygular yaşarlar.

E) Bu kitapla ilgili görüşlerin, yazarõn kişiliğine değil,
kitaba yönelik olmasõnõ isterdim.

E) Anlatõm olanaklarõ birbirine benzeyen dillerde yapõlan çeviriler daha başarõlõ olur.

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. Kimi yazarlar, kendi yaratma yöntemlerini açõklarken,
gerçeğe her yönüyle bağlõ kaldõklarõnõ, gerçeği eksiksizce yansõtmayõ yazarlõğõn temel ilkesi saydõklarõnõ
söylerler. Düşsellikten kaçõndõklarõnõ, söz arasõnda
özellikle belirtmeye özen gösterirler. Yazdõklarõyla yaşananlar arasõndaki ilişkiyi vurgulamaya çabalarlar.
Dahasõ, bir romancõdan, öykücüden çok, bir tarihçi,
toplumbilimci, ruhbilimci gibi davrandõklarõnõ söyleyenler bile vardõr.

36. Klasik öyküyü çok seviyordum. Bu biçimi, özellikle
ilk kitabõm için, bilinçli olarak seçtim. Bu tür kitaplarõ
ilk okuyuşumda, beğendiğim cümlelerin altõnõ çizer,
sonra onlarõ bir deftere yazar ve tekrar tekrar okurdum; bundan da çok zevk alõrdõm. Sonra bir gün
Knut Hamsun’un Açlõk adlõ yapõtõnõ okudum. Altõ çizilecek tek bir satõr bile bulamadõm. Oysa kitabõ çok
beğenmiştim; beğenmek de ne kelime, çarpmõştõ kitap beni. “Nerede bunun altõ çizilecek satõrlarõ?” diye
düşündüm. Aynõ şeyi, sevdiğim öteki yazarlarõn yapõtlarõnda da gördüm. ----. Şimdi niyetim, altõ çizilecek
tek satõrõ bile olmayan bir kitap yazmak.

Aşağõdakilerden hangisi, bu parçada belirtilen
görüşle uyumludur?
A) Bir sanat yapõtõnda yansõtõlan gerçek, gerçeğin
kendisi değil, törpülenmiş, cilalanmõş bir görünümüdür.

Bu parçada boş bõrakõlan yere düşüncenin akõşõna göre aşağõdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Demek ki ben, kimsenin başaramadõğõnõ başarmõştõm

B) Bir yapõtta yansõtõlan gerçekleri yaşamla özdeşleştirmeye çalõşmak, doğru bir tutum değildir.

B) Artõk, okurken kitabõn sonuna kadar dikkatimi
canlõ tutamõyordum

C) Yaşamdan alõnan öğeler, yazarõn yüreğinde ve
kafasõnda yeniden biçimlendirilmezse yazõnsal
bir yapõta dönüşemez.

C) Sanatta ulaşmak istediğim özgünlüğü yakaladõğõmõ o zaman fark ettim

D) Düş gücüyle oluşturulmamõş bir yapõt, gerçek
anlamda yazõnsal bir yapõt sayõlamaz.

D) Sonunda, özlü sözlerden çok, yalõn anlatõma değer verilmesi gerektiğini anladõm

E) Yapõtlarõn, içerik yönünden yaşama sõkõ sõkõya
bağlõ olmasõ gerekir.

E) Söylenenlerin tersine, çağa ayak uyduramamõştõm

37. Gözlemlerden, yaşantõlardan yola çõkõp çok başarõlõ
olmuş sanatçõlar vardõr; ama aynõ yöntemle yazmasõna karşõn başarõlõ olamamõş, hiçbir iz bõrakmamõş
sanatçõlar da çoktur. Örneğin Balzac, hiç evlenmemiş, babalõk zevkini tatmamõş; ama dünyanõn en
canlõ babasõ Goriot Baba’yõ yaratmõştõr. Öte yandan
bütün yapõtlarõnõ okuduğum Panait İstrati, yaşantõsõndan, gözlemlerinden yola çõktõğõ halde çoktan eskimiştir. Bu örneklerden çõkarõlacak sonuç, ----.

35. Yazma işinde insanõn başarõya ulaşmasõ için verilecek reçetelerin, tek başõna hiçbir yarar sağlamayacağõnõ düşünen bir yazar şöyle diyor: “Yüzde doksan
dokuz yetenek, yüzde doksan dokuz disiplin, yüzde
doksan dokuz çalõşma...” Yaptõğõ ile hiçbir zaman
yetinmemeli yazar. Yaptõğõ ne kadar iyi olursa olsun
gene de yapabileceğinden iyi değildir. Sanatçõlar,
çağdaşlarõndan ya da öncekilerden daha iyi olmakla
yetinmemeli. Kõsacasõ bütün sorun ----.

Bu parçada boş bõrakõlan yere düşüncenin akõşõna göre aşağõdakilerden hangisi getirilebilir?

Bu parçada boş bõrakõlan yere düşüncenin akõşõna göre aşağõdakilerden hangisi getirilebilir?

A) edebiyatçõnõn anlattõklarõnõ yaşamõş olmasõnõn
değil, okura yaşatmasõnõn önemli olduğudur

A) özgün bir yapõt ortaya koyabilmekte
B) başka sanatçõlarõn yaptõklarõnõ izleyebilmekte

B) başarõlõ romanlar yazabilmenin ilk koşulu, yazarõn, anlattõklarõna tanõk olmasõdõr

C) insanõn kendisini yenileyip aşmasõnda

C) her romanõn, konusuna özgü bir yazma yöntemi
gerektirdiğidir

D) daha önce ele aldõğõ konulara değinmemekte
E) değişik türlere yönelmekte

D) romandaki başarõnõn sanatçõnõn kişilik yapõsõna
bağlõ olduğudur
E) kimi romanlardaki başarõsõzlõğõn birçok nedene
bağlanabileceğidir

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Okumaya nereden başlasam? Hangi türden kitaplar
okusam? Böyle sorularõ yanõtlamada zorlanmõşõmdõr
hep. Bilirim ki söyleyeceklerimin yönlendirici bir işlevi
olmayacaktõr. Çünkü her kitabõn etkisi, okurun okurluk yaşantõsõna, birikimine göre değişiklik gösterir. Birinin yüreğinde titreşimler yaratan bir kitap, bir başkasõnõn ruhunu karartõr; esnetir, ağõrlõğõ altõnda ezer
onu. Birine çarpõcõ, renkli yaşantõlar sunan bir kitap,
ötekine bayağõ, sõradan gelebilir. ----.

40. Mitler doğa güçlerini ve doğaüstü yaratõklarõ anlatan
hayal ürünü öykülerdir. Bunlarõn simgesel ve kutsal
bir yanõ vardõr. Yüzyõllar boyunca bu öyküler birbirlerinden beslenerek zenginleşmiştir. Bunlarõn kimisi kulaktan kulağa yayõlõrken kimisi de yazmayõ iş edinmiş
kişilerce yazõya geçirilmiştir. Bugün elimizde hemen
her mitolojik öykünün, yazõya geçirenin anlayõşõna
göre değişen anlatõmlarõ bulunuyor.
Bu parçada, mitlerle ilgili olarak aşağõdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

Bu parçanõn sonuna, düşüncenin akõşõna göre
aşağõdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Kahramanlarõnõn alõşõlmõşõn dõşõnda özellikler
taşõdõğõna

A) Görüldüğü gibi okuma çok yönlü bir etkinliktir

B) Anlatõlanlarõn dinsel bir içeriği olduğuna

B) Sözün kõsasõ bir kitabõn herkes üzerinde aynõ
etkiyi bõraktõğõ söylenemez

C) Çok uzun bir geçmişi bulunduğuna

C) Ne var ki iyi bir okur, hangi amaçla okuduğunun
bilincindedir

D) Aynõ öykünün değişik biçimlerde anlatõldõğõna
E) Kimilerinin gerçekleri yansõttõğõna

D) Bu nedenle okuma, okurun kimi bilgi ve becerilerle donanmõş olmasõnõ gerektirir
E) Aslõnda okurun, okuduklarõnõ bir zihinsel süzgeçten geçirmesi gerekir

41. Yazõnsal yaratõlara tutku düzeyine varan bir ilgisi
vardõ. Bunlarõ, kõlõ kõrk yaran bir okur titizliğiyle inceleyip yargõlar, dil ve anlatõmõnõ onlarla beslerdi.
Nitekim, anlatõmõndaki çok yönlülük ve somutlama
gücü de büyük ölçüde bundan gelirdi. Buna bir de
olaylarõ, durumlarõ ve insanlarõ algõlama biçimindeki
derinlik ve gerçekliği eklersek, yapõtlarõndaki olağanüstü etki gücünün nereden kaynaklandõğõnõ anlamõş oluruz.

39. ----. Ozanlar da yazarlar da yaşantõ işçisidir bir bakõma. Gerçek yaşamdan, nesnel dünyadan kazandõklarõ yaşantõyõ yeniden üretirler. Bu yeniden üretme ya
da yaratma süreci içinde estetik bir tat katarlar ona;
coşku ve düşünceyle beslenen bir özle yoğururlar
onu. Yoğurduklarõ özü, okura ulaştõracak uygun yollar, uygun biçimler ararlar. Şiir, öykü, roman, oyun
gibi türlere özgü yasalarõn içinde yeni konumlar kazandõrõrlar yaşantõya.
Bu parçanõn başõna, düşüncenin akõşõna göre
aşağõdakilerden hangisi getirilebilir?

Bu parçada tanõtõlan yazarla ilgili olarak aşağõdaki
yargõlardan hangisine ulaşõlamaz?

A) Yazõnsal yaratõnõn gücü, okurda düşünsel bir değişme yaratmasõna bağlõdõr

A) Kendini geliştiren bir insandõr.
B) Okuduklarõnõ eleştirel bir yaklaşõmla değerlendirir.

B) Okur, romanda, şiirde ya da öyküde karşõlaştõğõ
yaşamõ, düş dünyasõnda değiştirerek geliştirir

C) Duygusallõğa ağõrlõk verir.

C) Kimi sanatçõlara göre yazõnsal yapõtlar, okurun
yaşamõ algõlama gücünü artõrmalõdõr

D) Çevresindekileri değişik boyutlarõyla inceler.
E) Etkili bir anlatõmõ vardõr.

D) Gerçekte türü ne olursa olsun, her yazõnsal yaratõnõn malzemesi yaşantõdõr
E) Şiirler, romanlar, öyküler okurun yüreğinde yeni
duygular uyandõrmayõ amaçlar

Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Çok yazmayõ, öne çõkmayõ, böbürlenmeyi sevmiyor.
Gürültüden uzak, ağõr ağõr, kozasõnda sessizce örüyor şiirini. Kendini önemsemiyor; kasõlma yok. Ne
okuyucunun ne de önemli kişilerin dikkatini çekme
çabasõnda. Az ürün veriyor; ama şiirin hasõnõ üretiyor.
Şiirde işçiliğe, sabra önem veriyor. Bugüne değin tek
kitapta kalmasõnõn nedeni de bu. Adõ duyulmamõş,
sessiz bir ozan; ama şiirleri usta işi.

42. Daha ilk yapõtlarõnda başkalarõnõn izine basmadan
yürümeyi deneyen yazarlar, ozanlar vardõr. Bunlar,
yazõnsal yaratõlarõ ayõrmaya, belirlemeye ve değerlendirmeye yönelik geleneksel ölçütlerin, kurallarõn
kõlavuzluğunu pek umursamaz, onlara sõkõ sõkõya
bağlõ kalmazlar. Türler arasõnda öyle aşõlmasõ güç
duvarlar ya da sõnõrlar yoktur onlar için. Yazarken bir
türe özgü nitelikleri bir başka türe taşõmaktan kaçõnmazlar.

Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçõ aşağõdakilerin hangisiyle nitelendirilemez?

Bu parçada, sözü edilen sanatçõlarla ilgili olarak
aşağõdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Gösterişten hoşlanmayan

A) Yapõtlarõnõn içerik yönünden zengin olduğuna

B) Geri planda kalmayõ seven

B) Başkalarõndan etkilenmediklerine

C) Kendini üstün görmeyen

C) Yapõtlarõnda değişik türlere özgü niteliklere yer
verdiklerine

D) Amacõ yalnõzca iyi yapõt üretmek olan

D) Yazõlarõn, belirli türlere göre ayrõlmasõnõ önemsemediklerine

E) Tanõnacak kadar başarõlõ olamayan

E) Önceden konmuş kurallara bağlõ kalmadõklarõna

45. Onu, sorumluluğunu bilen bir yazar olduğu için seviyorum. Kusuru yok mu? Hem de pek çok. Kendini
coşkulu betimlemelere kaptõrarak Türkçe cümleleri
sarsõyor; özne, tümleç, yüklem bağlantõlarõnõ yitiriyor.
Türkçeyi sevdiği ve benimsediği halde bu tür yanlõşlarõ hep yapõyor. Ayrõca öykülerini dinlendirip bir kez
daha okumuyor. Bütün bunlara karşõn öykülerinde
insancõl gerçeğin önemli bir yeri ve ağõrlõğõ var. Bu
durum okurlarõn, öykü kişileriyle kolayca ilişki kurmalarõna, dahasõ onlarla aynõ düşünceleri paylaşmalarõna yardõmcõ oluyor. Kõsaca yazarõn kişileriyle okurlarõ birbirleriyle çelişmiyor; hatta özlemlerini yansõttõğõndan, okurlarõn hoşuna bile gidebiliyor o kişiler.

43. Güzellik de çirkinlik de insanoğlunun duygularõna
seslenir. Ancak bu iki kavramõn algõlanõşõ kişiden kişiye değişir. Güzelliği görebilmek çaba gerektirdiği
halde çirkinlik böyle değildir. O kolayca kendini gösterir. Örneğin bembeyaz bir kâğõdõn üstüne bir damla mürekkep damlarsa bu çirkinliği kolayca herkes
görebilir; ama önemli olan çirkinliği görmek değil,
onun oluşmasõnõ önlemek için çaba göstermektir.
Yoksa her gün, bu kâğõdõn üstünde leke var, diye
yakõnmak kimseye bir yarar sağlamaz.
Bu parçadan, güzellik ve çirkinlikle ilgili olarak
aşağõdakilerden hangisi çõkarõlamaz?

Böyle anlatõlan bir sanatçõdan aşağõdakilerin hangisi beklenmez?

A) Öznel ölçütlerle algõlandõğõ

A) Okurun, öykü kişileriyle özdeşleşmesini sağlamasõ

B) Eğitimli kişilerce ayõrt edilebildiği

B) Neyi, niçin yaptõğõnõn bilincinde olmasõ

C) Aralarõnda farklar olduğu

C) Yazdõklarõnõn ilk biçimiyle yetinmesi

D) İnsana birtakõm görevler yüklediği

D) Kolay okunan ama kalõcõ olmayan yapõtlar vermesi

E) Yaşamda karşõ karşõya gelinebileceği

E) İnsanlara özgü durumlarõ işlemesi

Diğer sayfaya geçiniz.
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46. Anadolu ile Mezopotamya arasõnda Eski Çağ’da
var olan ticaret ilişkilerinin Orta Çağ’da Anadolu
Selçuklularõ döneminde de devam etmesi ve önemini korumasõnda,
I. iki bölge arasõnda ulaşõm kolaylõklarõnõn olmasõ,

49. Napolyon Savaşlarõ’ndan sonra Avrupa’nõn geleceğini belirlemek amacõyla Viyana Kongresi toplanmõştõr. Bu kongrede Avrupa devletlerinin sõnõrlarõ milliyet,
din ve dil etkenleri dikkate alõnmadan, Rusya, İngiltere ve Prusya’nõn istekleri doğrultusunda yeniden
çizilmiştir.

II. iki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşõlayacak nitelikte olmasõ,

Bu durum aşağõdakilerden hangisine ortam hazõrlamõştõr?

III. iki bölge arasõnda siyasi sorunlarõn bulunmasõ

A) Devletlerarasõ hukuk kurallarõnõn aynõ kalmasõna

durumlarõndan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

B) Uluslar arasõnda yeni siyasi sorunlarõn ortaya
çõkmasõna

A) Yalnõz I

C) Din adamlarõnõn siyasi güç kazanmasõna

B) Yalnõz II
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

D) Avrupa’da ekonomik yönden birlik sağlanmasõna
E) Halklarõn krallara bağlõlõğõnõn artmasõna

47. İslamiyet’ten önceki Türklerde, savaştan dönen yiğitlerin ağõrlandõğõ, yoksullarõn donatõldõğõ, dini ve milli
bakõmdan önemli günlerin hep birlikte kutlandõğõ
şölenler yapõlõrdõ.
Bu şölenlerin aşağõdakilerden hangisini sağladõğõ
savunulabilir?
A) Toplumsal dayanõşmayõ
B) Askerlik bilgisinin gelişmesini
C) İnanç özgürlüğünü
D) Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesini
E) Yerleşik hayata geçişin hõzlanmasõnõ

50. Osmanlõ Devleti önce Kayõ Boyu’na dayalõ bir beylikken, daha sonra imparatorluk haline gelmiştir.
Aşağõdakilerden hangisi Osmanlõlarõn beylik döneminde sahip olmadõklarõ halde, imparatorluk
döneminde kazandõklarõ özelliklerden biridir?

48. Abbasiler, ülkelerinde yaşayan Türklere idari ve mali
görevlerin yanõ sõra askeri alanda da önemli görevler
vermişlerdir.

A) Çok uluslu olma
B) Osmanlõ soyu tarafõndan yönetilme

Yalnõz bu bilgiye dayanarak,

C) Müslüman devlet olma

I. Abbasiler ve Türkler arasõnda kültür etkileşimi
artmõştõr.

D) Siyasi varlõğõnõ koruma mücadelesi verme

II. Türkler askerlik görevi ile tanõşmõştõr.

E) Yönetimde hiyerarşiyi temel alma

III. Abbasiler, Arap milliyetçiliği politikasõ uygulamamõştõr.
yargõlarõndan hangilerine ulaşõlabilir?
A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve III

C) Yalnõz III

E) I, II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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54. XIX. yüzyõlda Osmanlõ Devleti’nde,

51. Osmanlõ Devleti’nde,

I. demiryollarõ yapõmõna önem verilmesi,

I. veraset sisteminde değişiklik yapõlarak hanedanõn en yaşlõ üyesinin hükümdar olmasõ,

II. telgrafõn kullanõlmaya başlanmasõ,

II. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi,

III. bazõ mallarõn ticaretini yerli ve yabancõ tüccarlara yasaklayan tekel sisteminin Balta Limanõ
Antlaşmasõ’yla kaldõrõlmasõ

III. Avrupa’da elçilikler açõlmasõ
gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa’yõ yakõndan
tanõmaya olanak sağladõğõ savunulabilir?
A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve II

gelişmelerinden hangilerinin, merkezi yönetimin
güçlendirilmesine yardõmcõ olduğu savunulabilir?

C) Yalnõz III

A) Yalnõz I

E) II ve III

B) Yalnõz II
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

52. Osmanlõ İmparatorluğu’nun egemenliği altõnda bulunan topraklar, devletin kuruluşundan XVII. yüzyõlõn
sonlarõna kadar artmõştõr.
Bu bilgiye dayanarak Osmanlõ ülkesinde,
I. Gelir ve giderlerin miktarõ değişmiştir.
II. Merkezi otoritenin sağlanmasõ kolaylaşmõştõr.
III. Sõnõrlar yeniden belirlenmiştir.
yargõlarõndan hangilerine ulaşõlabilir?
A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve III

C) Yalnõz III

E) II ve III
55. Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta bir kongrenin toplanmasõ ve bütün illerin her sancağõndan, halkõn güvenini kazanmõş üç delegenin bu kongreye katõlmak
üzere hemen yola çõkarõlmasõ hükmü yer almõştõr.
Bu hüküm, Amasya Genelgesi’nin,

53. Osmanlõ Devleti dõşarõdan aldõğõ borçlarõ ödeyemeyince, alacaklõ devletler Osmanlõ Devleti’nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardõr.

I. tüm ülkenin temsil edildiği bir kuruluşu öngörme,
II. gizli maddeleri olma,

Böyle bir yönetimin kurulmasõ, Osmanlõ Devleti’nin aşağõdaki özelliklerinden hangisinin
dikkate alõnmadõğõnõ gösterir?

III. birlik ve beraberlik çağrõsõnda bulunma
özelliklerinden hangileri için bir kanõt sayõlabilir?

A) Anayasal düzene geçmesinin

A) Yalnõz I

B) Bağõmsõz olmasõnõn

B) Yalnõz II
D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

C) Merkeziyetçi olmasõnõn
D) Padişahõn Halife sanõnõ taşõmasõnõn
E) Yabancõlara ayrõcalõklar tanõmõş olmasõnõn

Diğer sayfaya geçiniz.
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56. “Amasya’da yapõlan görüşmelerin sonuçlarõnõ içeren
tutanaklarõn protokol olduğunu kabul ettirmek ve bunlarõ İstanbul Hükümeti’nin temsilcisi olan Bahriye Nazõrõ Salih Paşa’ya imza ettirmek önemliydi.”
Atatürk’ün, Nutuk’ta yer alan bu sözüyle aşağõdakilerden hangisini vurgulamak istediği savunulabilir?

58. Lozan Konferansõ görüşmeleri sõrasõnda Türk heyetinin hazõrladõğõ “Adli İdare Beyannamesi”nde, TBMM
Hükümeti’nin yabancõlara Türk mahkemelerinde tam
bir adalet sağlamayõ her bakõmdan güvence altõna
alacak güçte olduğu; bu adaleti, egemenliğini bütünüyle kullanarak gerçekleştirebileceği belirtilmiştir.
Türk heyetinin bu beyannameyle,

A) Görüşmelere resmi nitelik kazandõrõlmasõnõn
önemini

I. TBMM Hükümeti’nin yabancõlarõn haklarõnõ korumada kararlõ olduğu,

B) İstanbul Hükümeti’nin alõnan kararlarõ Mebuslar
Meclisi’nin onayõna sunmak istediğini

II. Türkiye’nin, iç işlerine karõşõlmasõnõ istemediği,
III. yabancõlara verilmiş olan ödünlerde değişiklik
yapõlmasõ gerektiği

C) Görüşmelerle İstanbul Hükümeti’nin zaman kazanmak istediğini
D) Salih Paşa’nõn görüşmelerin yapõlmasõ için İstanbul Hükümeti’ni yönlendirdiğini

görüşlerinden hangilerini vurguladõğõ savunulabilir?
A) Yalnõz I

E) Anlaşma Devletleri’nin görüşmeler sõrasõnda
İstanbul Hükümeti’ne baskõ yaptõğõnõ

B) Yalnõz II
D) I ve II

C) Yalnõz III

E) II ve III

59. Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I. Öğretim Birliği Kanunu’nun kabul edilmesi,

57. İlk TBMM’nin yasama ve yürütme güçlerini kendisinde toplamasõyla,

II. tekke ve türbelerin kapatõlmasõ,

I. Meclis’te fikir ayrõlõklarõndan kaynaklanacak
gruplaşmalarõn önlenmesi,

III. medreselerin kapatõlmasõ
gelişmelerinden hangilerinin kültür değişmesini
kolaylaştõrdõğõ savunulabilir?

II. Meclis üstünlüğünün sağlanmasõ,
III. Meclis’te üye sayõsõnõn artõrõlmasõ

A) Yalnõz I

sonuçlarõndan hangilerine ulaşõldõğõ savunulabilir?
A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve II

B) Yalnõz II
D) II ve III

C) Yalnõz III

E) I, II ve III

C) Yalnõz III

E) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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63. Atatürk, “Benim yaptõğõm işler, biri ötekine bağlõ ve
gerekli olan şeylerdir.” demiştir.

60.
I. İnanç özgürlüğünü geliştirme

Atatürk’ün, bu sözüyle, yaptõğõ işlerin,

II. Yabancõlara verilen ayrõcalõklarõ kaldõrma

I. birbirini tamamlayõcõ olma,

III. Laik devlet düzenine geçme

II. ikili uygulamalara son verme,

Yukarõdakilerden hangilerinin, Halifeliğin kaldõrõlmasõ için bir gerekçe olduğu savunulabilir?
A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) II ve III

III. bir ihtiyaca cevap verme,

C) I ve III

IV. zaman içinde, yavaş yavaş benimsenme

E) I, II ve III

özelliklerinden hangilerini vurguladõğõ savunulabilir?
A) Yalnõz I

B) I ve II
D) II ve IV

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

61.
I. Arap alfabesi yerine yeni Türk alfabesinin kabul
edilmesi
II. Belli bir günün hafta tatili kabul edilerek herkesin bu gün tatil yapmasõ zorunluluğunun getirilmesi
III. Farklõ uzunluklarda olan arşõn ve endaze yerine
metrenin kullanõlmasõ
Yukarõdaki inkõlaplarõn hangilerinde, ülke içindeki
uygulamalarda birlik sağlanmasõ amaçlanmõştõr?
A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

64.
I. Cephedeki askerlere moral verme
II. Savaş zamanõnda halkõn can ve mal güvenliğini
sağlama
III. Savaşta cephe gerisindeki halkõn moralini güçlendirme

62.
I. Fes ve kalpak giyilmesini yasaklayan “Şapka
Giyilmesi Hakkõnda Kanun”un kabul edilmesi

Yukarõdakilerden hangileri, sivil savunmanõn görevleri arasõndadõr?

II. Türk tarihinin yalnõz Osmanlõ tarihinden ibaret
olmayõp çok eskilere dayandõğõnõ kanõtlama
amaçlõ çalõşmalara hõz verilmesi

A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve II

III. Türk dilinin yabancõ dillerin boyunduruğundan
kurtarõlmasõnõn amaçlanmasõ

C) Yalnõz III

E) II ve III

Yukarõdakilerden hangileri, ulusçuluk anlayõşõnõn
doğrudan bir gereğidir?
A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve II

C) Yalnõz III

E) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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65. Topografya haritalarõnda, aynõ yükseklikte olan noktalarõn birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere eşyükselti
eğrisi denir. Birbirini izleyen iki eşyükselti eğrisi arasõndaki yükselti farkõ her yerde aynõdõr.

67. Aşağõdaki tabloda K, L ve M kentlerinin 21 Haziran
ve 21 Aralõk’taki gündüz uzunluklarõ (saat) gösterilmiştir.
Kent 21 Haziran

21 Aralõk

K

11

13

L

14

10

M

19

5

Buna göre K, L ve M kentleriyle ilgili olarak
aşağõdakilerden hangisi kesinlikle yanlõştõr?
A) Üç kent de Kuzey Yarõmküre’dedir.
B) Ekvatora en yakõn kent K’dir.

Buna göre, yukarõdaki haritada eşyükselti eğrileri
arasõnda verilen numaralanmõş noktalardan hangilerinin yükseltileri birbirine en yakõndõr?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve V

C) M kenti diğerlerinden daha kuzeydedir.
D) L kenti orta kuşakta yer alõr.

C) II ve IV

E) M kenti yõl boyunca güneş õşõnlarõnõ L kentinden
daha eğik alõr.

E) III ve V

66. X noktasõnõn yerel saati, Y noktasõnõn yerel saatinden
bir saat ileridir.

68. Belirli bir bölgede yõl boyunca sõcaklõk yüksek, sõcaklõk farkõ az, bulutluluk ve nem oranõ fazladõr.

Buna göre X ve Y noktalarõyla ilgili aşağõdaki
yargõlardan hangisi kesinlikle doğrudur?

Bu bilgilere dayanarak, bu bölgeyle ilgili aşağõdaki yorumlardan hangisi yapõlamaz?

A) X noktasõ ile Y noktasõ aynõ yarõmkürededir.

A) Bitki örtüsü gürdür.

B) X noktasõ ve Y noktasõ aynõ enlem üzerindedir.

B) Ortalama yükseltisi fazladõr.

C) X noktasõ ile Y noktasõ aynõ kõta üzerindedir.

C) Kimyasal çözülme görülür.

D) X noktasõ, Y noktasõnõn doğusundadõr.

D) Akarsu debileri yüksektir.

E) X noktasõ ve Y noktasõ tarih değiştirme çizgisinin
farklõ taraflarõndadõr.

E) Yõllõk ortalama yağõş miktarõ fazladõr.

Diğer sayfaya geçiniz.
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71. Ege Bölümü’nün önemli yüzey şekillerini, doğu-batõ
yönünde uzanan dağlar ve bunlar arasõnda bulunan
uzun ve geniş çöküntü alanlarõ oluşturur.

69. Basõnç farklõlõklarõndan doğan hava hareketlerine
rüzgâr denir. Rüzgârlar her zaman, yüksek basõnç
alanlarõndan alçak basõnç alanlarõna doğru eser.

Buna göre, Ege Bölümü’nde yüzey şekillerinin
aşağõdakilerin hangisi üzerinde etkili olduğu
söylenemez?
A) Kuzeye doğru gidildikçe orman üst sõnõrõnõn
alçalmasõ
B) Deniz etkisinin iç kesimlere kadar sokulmasõ
C) İç bölgelerle kõyõ arasõnda karayolu ulaşõmõnõn
kolaylõkla yapõlmasõ
D) Kõyõ ile iç kesimler arasõnda tarõm ürünlerinin
benzerlik göstermesi
E) Korunaklõ liman sayõsõnõn fazla olmasõ

Buna göre, yukarõdaki basõnç haritasõnda numaralanmõş yerlerden hangileri alçak basõnç alanlarõnõ göstermektedir?
A) I ve II

B) I ve IV
D) III ve V

C) II ve III

E) IV ve V

72. Belirli bir bölgede yaşayan toplam kişi sayõsõnõn o
bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus
yoğunluğu elde edilir.

70. Aşağõdaki grafikte Türkiye’deki bir akarsuyun aylõk
ortalama akõm değerleri gösterilmiştir.
Akõm (m3/sn)
350

Aşağõdaki tabloda beş bölgenin nüfuslarõ ve aritmetik
nüfus yoğunluklarõ verilmiştir.

300

Bölge

250

Nüfus

200
150
100
50
0
1

2

3

4

5

6

7
Ay

8

9 10 11 12

Bu grafikte aşağõdakilerden hangisiyle ilgili bilgi
yoktur?

Aritmetik nüfus
yoğunluğu
2
(kişi/km )

I

16 000 000

200

II

14 000 000

70

III

12 000 000

60

IV

8 500 000

50

V

6 000 000

100

Tablodaki bilgilere göre, hangi bölgenin yüzölçümü en küçüktür?

A) Yaz mevsiminde kuruyup kurumadõğõ
B) Debisinin en yüksek olduğu mevsim

A) I

C) Akõm düzeni

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Taşkõn yapõp yapmadõğõ
E) Taşõdõğõ ortalama su miktarõ

Diğer sayfaya geçiniz.
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73.

I

76. Aşağõdaki beş grafik 1, 2, 3, 4 numaralõ tarõm ürünlerinin beş bölgedeki üretim miktarlarõnõ göstermektedir. Bu beş bölge yüzölçümü, birim alandan alõnan
verim ve iklim özellikleri bakõmõndan benzerdir.

II
III

IV
V

Haritadaki numaralanmõş yerlerin hangisinde,
tarõm işlerinde çalõşmak üzere mevsimlik göç
alõşõ diğerlerinden daha fazladõr?
A) I

B) II

C) III

D) IV

I

Bin ton
600
500
400
300
200
100
0

1

E) V

2
3
Ürün

4

1

III

Bin ton

2

2
3
Ürün

3

1

4

Ürün

74. İç Anadolu Bölgesi’nin aşağõdaki özelliklerinden
hangisi üzerinde yağõş azlõğõnõn etkisi yoktur?

600
500
400
300
200
100
0

B) Nüfusun daha çok akarsu vadilerinde toplanmõş
olmasõ
C) Doğal göllerin bulunmasõ

1

D) Nadas uygulamasõnõn sürdürülmesi
E) Küçükbaş hayvancõlõğõn yaygõn olmasõ

2

3
Ürün

4

V

Bin ton

A) Tarõmsal ürün çeşidinin az olmasõ

4

IV

Bin ton
600
500
400
300
200
100
0

600
500
400
300
200
100
0
1

II

Bin ton
600
500
400
300
200
100
0

2
3
Ürün

4

Yüzey şekillerinin engebeliliği tarõm alanlarõnõn
genişliği üzerinde etkili olduğuna göre, grafiklerden hangisinin ait olduğu bölgede yüzey şekillerinin daha engebeli olduğu söylenebilir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

77. Türkiye’nin dõşsatõmõnda önemli yeri olan bor
mineralleri ve kromun sürekli dõş pazara sahip
olmasõnda,

75. Aşağõdakilerden hangisi, Türkiye’de tarla tarõmõnda birim alandan alõnan ürün miktarõnõ artõracak
önlemlerden biri değildir?

I. taşõnmalarõnõn kolay olmasõ,

A) Tarõm alanlarõnõn genişletilmesi

II. endüstride başka madenlerle birlikte kullanõlmalarõ,

B) Bilinçli gübre kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ

III. kullanõm alanlarõnõn fazla olmasõ,

C) Sulama olanaklarõnõn artõrõlmasõ

IV. kalitelerinin yüksek olmasõ

D) Nöbetleşe ekimin yaygõnlaştõrõlmasõ

durumlarõndan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

E) Tohum õslahõ çalõşmalarõ yapõlmasõ

A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) II ve III

C) I ve II

E) III ve IV

Diğer sayfaya geçiniz.
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78. Aşağõdaki grafik, 1991 – 1999 yõllarõ arasõnda Türkiye’de elektrik enerjisi üretimi içinde termik ve hidroelektrik enerji üretimlerinin paylarõnõ göstermektedir.

Milyon kwh
120 000

79. Gelişmekte olan bir ülkede meydana gelecek
aşağõdaki değişikliklerden hangisi, bu ülkenin
gelişmiş ülke durumuna geçmekte olduğunun
bir göstergesi olamaz?

Toplam
Termik
Hidroelektrik

A) Hammadde dõşalõmõnõn artmasõ
B) Nitelikli işgücü gereksiniminin artmasõ
C) Enerji tüketiminin artmasõ
D) Doğum oranõnõn artmasõ

100 000

E) Yaşam düzeyinin yükselmesi

80 000
60 000
40 000
20 000
0
1991

1993

1995
Yõl

1997

1999

Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağõdaki yargõlardan hangisine ulaşõlamaz?
A) Termik enerji üretimi ile hidroelektrik enerji üretimi arasõnda 1991 yõlõndaki fark, 1999 yõlõndakinden azdõr.
B) Termik enerji üretimi ile hidroelektrik enerji üretimi arasõndaki farkõn en fazla olduğu yõl 1997’dir.
C) Verilen yõllarda, termik enerji üretimindeki artõş
hidroelektrik enerji üretimindeki artõştan fazladõr.

80. Bir ülkede deniz ticareti filosunun geliştirilmesinin, o ülkenin ekonomik kalkõnmasõna aşağõdakilerin hangisi yönünde önemli bir katkõ sağlamasõ beklenmez?
A) İç ve dõş ticaretin canlanmasõ

D) Hidroelektrik enerji üretiminde en fazla artõş,
1991 – 1993 yõllarõ arasõnda olmuştur.

B) Yerli üretime yeni pazarlar sağlanmasõ
C) Limanlarõn kapasitesinin artmasõ

E) 1993 yõlõndan sonra hidroelektrik enerji üretiminin toplam enerji üretimindeki payõ giderek azalmõştõr.

D) Döviz girdilerinde artõş olmasõ
E) Turizmin gelişmesi

Diğer sayfaya geçiniz.
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81. Filozof “kavram dostu”dur. Bu, felsefenin yalnõzca
basit bir kavram derleme, keşfetme sanatõ olmadõğõnõ söylemek demektir. Çünkü, kavramlar ille de birtakõm formlar ya da keşifler değillerdir. Başka bir deyişle felsefe, kavramlar yaratmayõ da içeren bir disiplindir. Dost, kendi yaratõlarõnõn dostudur. Örneğin;
Platon “İdea”, Aristoteles “Töz”, Descartes “Cogito”
kavramlarõyla neredeyse birlikte anõlõrlar. Çünkü felsefelerinin temelini bu kavramlar oluşturur ve bu kavramlar onlarõn tanõmlamalarõna göre anlam kazanmõştõr.

83. En büyük bilgi, bildiklerimizden başka bilgilerin de
olduğunu bilmektir.

Bu parçaya dayanarak aşağõdaki yargõlardan hangisine varõlabilir?

D) Doğru bilgiye yalnõzca sezgilerle ulaşõlamaz.

Bu cümlede savunulan görüş aşağõdakilerden
hangisiyle paralellik gösterir?
A) İnsan, aklõyla her şeyi bilebilir.
B) Bilgiler bizim bildiklerimizle sõnõrlõ değildir.
C) En doğru bilgi, işimize en çok yarayan bilgidir.

E) Güvenilir bilgiler kendi deneyimlerimizden edindiklerimizdir.

A) Kavramlar basit bilgilerdir.
B) Felsefenin temelinde merak vardõr.
C) Felsefe gerçeğe ulaşma çabasõdõr.
D) Kavramlar yaratõcõlarõnõn güçlü izlerini taşõr.
E) Düşünme kavramlar arasõnda ilişki kurmaktõr.

82. Düşünmek, herkesin yürüdüğü yollardan başka yollarda yürüme yürekliliği göstermeyi gerektirir. O yollar
bireyi dönüp dolaşõp herkesin gittiği yola götürse bile,
hazõr yollarõn çok sayõdaki yolcusuyla kendi yolunu
kendi açan tek yolcu arasõnda büyük ayrõlõklar vardõr.

84. Gerçek sadece deneyimde vardõr, hem de sadece
herkesin kendi deneyiminde. Bu deneyimler, bir başkasõna nakledildiği an öyküye dönüşür. Olaylardaki
gerçeği, kesin gerçeği ispatlama olanağõ yoktur. Olsa da bundan kaçõnmak gerekir. Hayatõn gerçekliği
konusunu tartõşmayõ filozoflara bõrakmalõyõz. Gerçek
olan, benim şu an denizin kõyõsõnda oturuyor olmam,
ay õşõğõnõn yansõmasõnõ denizin sularõnda görmem.
Gerçek olan benim.
Bu parçadan aşağõdaki sonuçlarõn hangisi çõkarõlamaz?
A) Yaşantõlarõn öznel olduğu

Bu parçada sözü edilen “yüreklilik” aşağõdaki düşünme biçimlerinden hangisine ortam hazõrlar?
A) Bağõmsõz

B) Tutarlõ

D) Eleştirel

B) Gerçekliğin, yaşadõklarõmõzõ fark etmemizle ilgili
olduğu

C) Çağrõşõmlõ

C) Gerçeğe ancak yaşayarak ulaşõlabileceği

E) Sistemli

D) Yaşanõlanlarõn başkasõna aynen aktarõlamayacağõ
E) Gerçekliği filozoflarõn dõşõnda kimsenin anlayamayacağõ

Diğer sayfaya geçiniz.
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87. Bir kişi, bir eylemin kendini haksõz duruma düşüreceğini bile bile o eylemi yapõyorsa, bu kişi bilinçli
olarak haksõzdõr. Öte yandan haksõzlõk alõşkanlõk
haline geldiğinde, haksõzlõktan kaçõnmanõn kişinin
elinde olmadõğõ da bir gerçektir. Fakat yine de kişi
alõşkanlõklarõndan sorumludur; çünkü o, alõşkanlõklarõnõn gerçek yaratõcõsõdõr. Her ne kadar eylemin
yinelenmesi alõşkanlõğa neden olsa da eylemin dayanağõ özgürlüktür.

85. Dünyanõn ya da bilimin bana herhangi bir felsefi sorun sunacağõnõ sanmõyorum. Bana felsefi sorunlar
sunan, diğer filozoflarõn dünya ya da bilim hakkõndaki yorumlarõdõr. Genelde iki tür sorunla ilgileniyorum: Birincisi filozofun ne demek istediğini tam ve
doğru olarak kavramak, ikincisi de söylediklerinin
doğruluğuyla ilgili doyurucu dayanak olup olmadõğõnõ bulmak.
Bu parçada sözü edilen iki sorun, sõrasõyla aşağõdakilerin hangisinde verilmiştir?

Bu parçada savunulan görüşün temelindeki düşünce aşağõdakilerden hangisidir?

A) Anlama – Temellendirme

A) Alõşkanlõklar yaşamõ kolaylaştõrõr.

B) Doğrulama – Yanlõşlama

B) Toplum bireylere sorumluluklarõnõ hatõrlatmalõdõr.

C) Açõklama – Anlama

C) Haksõz eylemleri yapanlar cezalandõrõlmalõdõr.

D) Yorumlama – Tanõmlama

D) Sõnõrsõz özgürlük olumsuzluklarõn nedenidir.

E) Öndeyide bulunma – Açõklama

E) İnsan, ahlakla ilgili eylemlerinde özgürdür.

88. Brian Redhead’e göre, siyasal düşünce tarihi, belli
bir soruyu yanõtlama çabalarõnõn tarihidir. Soru aynen
durmakta yalnõzca yanõtlar değişmektedir. Verilen yanõtlarõn başlõcalarõ şunlardõr:

86. İnsan bir fotoğraf makinesi değildir; bütün algõlarõmõz
bazõ varsayõm ve kavramlar çerçevesinde oluşmaktadõr. Günlük yaşamda olduğu gibi bilimde de çevremizde olup biten her şeyi değil, ancak bazõ şeyleri
algõlar veya gözleriz. Araştõrmasõnõn amacõna göre
bir ayõklama yapmak, yalnõz konusuna ilişkin olgularla ilgilenmek, bilim adamõ için hem doğaldõr hem
de bir zorunluluktur.

− Çünkü, varlõğõm devletin varlõğõna bağlõdõr.
− Çünkü, devlet Tanrõ’nõn iradesidir.
− Çünkü, devlet ve ben bir anlaşma yaptõk.
− Çünkü, devlet ahlaki düşüncenin gerçekleşmesidir.

Bu parçaya dayanarak aşağõdaki yargõlardan hangisine ulaşõlabilir?

Buna göre, siyasal düşünce tarihi aşağõdakilerden hangisinin sorgulanmasõna dayanõr?

A) Bilimsel çalõşmalar birikimli olarak ilerler.

A) Bürokrasinin gereğinin

B) Bilimsel çalõşmalarda seçicilik söz konusudur.

B) Devlet-ekonomi ilişkisinin

C) Bilimsel yasalar uygulanabilir niteliktedir.

C) Devlete itaat nedeninin

D) Bilimde amaç, genellenebilir sonuçlara ulaşmaktõr.

D) İdeal düzenin olabilirliğinin
E) Bireyin devlet için vazgeçilmezliğinin

E) Bilimsel yasalar evrenseldir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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90. Hukuk kurumunun var olmasõnõn benim yararõma olduğunu biliyorum. Ayrõca bu kurumun, insanlarõn genel olarak ona saygõ duymasõ sayesinde var olabildiğini de görüyorum. Bu durumda, benim bu kuruma
saygõ gösterip göstermememin pek de önemli olmadõğõ düşünülebilir. Ancak, özçõkar gerektiğinde, herkes benim gibi düşünür ve bu kuruma saygõ duymayarak onu zedelerse, yararõmõza olan bu kurum yõkõlõr. Ben bu zedelenmeyi, dolayõsõyla kurumun yõkõlmasõnõ istemem.

89. Kimi sanatçõlar dünyayõ, ona ilişkin her türlü bayat algõnõn; pembe ten, sarõ veya kõrmõzõ elmalara ilişkin
her türlü önyargõnõn dõşõnda, yepyeni görmemizi isterler. Basmakalõp düşüncelerden kurtulmak kolay
değildir elbette; ama bu kalõplardan kurtulan sanatçõlar, genellikle en ilginç yapõtlarõ veriyorlar. Bize, doğadaki varlõklarõn hiç düşlemediğimiz, yepyeni güzelliklerini görmeyi öğretenler de onlardõr. Eğer onlarõ
izleyip onlardan bir şeyler öğrenirsek, pencereden
dõşarõ bakmak bile heyecan verici bir serüvene dönüşecektir.

Bu parçaya göre, hukuk kurumunun varlõğõnõ sürdürmesi aşağõdakilerden hangisine bağlõdõr?

Bu parçaya göre, sözü edilen sanatçõlar bize aşağõdakilerden hangisini kazandõrmaktadõr?

A) Toplumsal denetim mekanizmalarõnõn varlõğõna

A) Heyecanlarõ denetleme yetisi

B) Evrensel hukuk kurallarõnõn geçerliliğine

B) Değerleri karşõlaştõrma yetisi

C) İnsanlarõn bu kurumun gereğine inanõp onu korumalarõna

C) Renkleri doğadaki gibi algõlama gücü

D) Özçõkarlarõn bu kurumun isteklerinden farklõ olmasõna

D) Farklõ güzellik anlayõşlarõnõ kabul etme eğilimi
E) Doğadaki güzellikleri resme yansõtma isteği

E) Devletin güvence vermesine

SÖZEL BÖLÜM BİTTİ.
SAYISAL BÖLÜME GEÇİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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SAYISAL BÖLÜM
DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90’DIR.
İlk 45 Soru

“Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü”,

Son 45 Soru

“Fen Bilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle
Düşünme Gücü” ile ilgilidir.

Eşit Ağõrlõklõ ÖSS puanõnõzõn yüksek olmasõnõ istiyorsanõz Sayõsal Bölüme 90 dakika ayõrmanõz yararõnõza
olabilir. Sayõsal Ağõrlõklõ ÖSS puanõnõzõn yüksek olmasõnõ istiyorsanõz Sayõsal Bölüme biraz daha fazla zaman
ayõrabilirsiniz.
Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarõnõzõ, cevap kâğõdõnõzdaki “SAYISAL BÖLÜM”e işaretleyiniz.

1.

3.
3 ,3
0 ,3

+

22 ,2
0 ,2

+

0 ,05
0 ,005

a = 2 +1

− 111

olduğuna göre, a ( a − 1 )( a − 2 ) çarpõmõnõn sonucu kaçtõr?

işleminin sonucu kaçtõr?
A) 1

B) 7

C) 9

D) 11

E) 21

A)

B) − 2

2

C) 3 − 2 2

D) 3 + 2 2

2.

(0,005

• 10

35

) + (0,8 10 )
•

4.

33

10

32

10

(

E) 1

6,4 + 0,4

)

işleminin sonucu kaçtõr?

işleminin sonucu kaçtõr?

A) 5

B) 8
D) 4 • 1032

A)

C) 13

3 ,8

B)
D) 8

E) 4 • 1033

C) 6

68

E) 10

Diğer sayfaya geçiniz.
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8. Her x gerçel sayõsõ için,

5.

 x 2 − y2   x2 + xy + y2 







2
2x − 4 = ax ( x − 1 ) + bx ( x + 1 ) + c  x − 1 



 x3 − y 3   1 + 1 




 x
y 

olduğuna göre, a • b • c çarpõmõ kaçtõr?
A) 6

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağõdakilerden
hangisidir?

B) x + y

A) xy
x−y

D)

x

x

•

4

x +1

=

D) 12

E) 16

x+y
x−y

9. 3, 7 ve 8 ile kalansõz bölünebilen 4000 den küçük
sayõlarõn en büyüğünün onlar basamağõndaki rakam kaçtõr?

6.

4−4 +3

C) 10

C) x − y
E)

x+y

B) 8

48
1− x

A) 2

12

B) 4

C) 6

D) 7

E) 8

olduğuna göre, x kaçtõr?

A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

10. a3bc ve a4bc dört basamaklõ birer doğal sayõdõr.

7. Kesişimleri boş küme olmayan M ve N kümeleri
için,

a3bc sayõsõ 15 e bölündüğünde kalan 6 olduğuna
göre, a4bc sayõsõ 15 e bölündüğünde kalan kaç
olur?

s( N ) = 4s( M )
s( N \ M ) = 5s ( M \ N )

A) 1

olduğuna göre, N kümesi en az kaç elemanlõdõr?

A) 12

B) 16

C) 18

D) 20

B) 3

C) 5

D) 6

E) 7

E) 24

Diğer sayfaya geçiniz.
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11.

1
11
<a<b<
sõralamasõnda birbirini izleyen sa2
4
yõlar arasõndaki farklar eşittir.

14.

9−x

Buna göre, a + b toplamõ kaçtõr?
A)

5
4

B)

D)

7
4

13
4

C)

2

= x−3

olduğuna göre, x in alabileceği değerlerin toplamõ kaçtõr?

11
4

A) −3

B) −2

C) −1

D) 2

E) 4

E) 1

12. a < 0 < b olmak üzere,
k=

b−a
a

gerçel sayõsõ veriliyor.

Buna göre, k sayõsõ aşağõdakilerden hangisi
olabilir?
A)

−4

B)

3
D)

−2

C) −1

3

2
3

E)

15. Dik koordinat düzleminin noktalarõ üzerinde bir ∆
işlemi,

4
3

( a, b ) ∆ ( c , d ) = ( ac + bd, ad − bc )
şeklinde tanõmlanõyor.

( x, y ) ∆ ( 1, − 1) = ( 3, 5 ) eşitliğini
( x, y ) ikilisi aşağõdakilerden hangi-

Buna göre,
sağlayan
sidir?

A)
13.

( − 3, 5 )
D)

f (x) = x − 2 − x

B)

( 3, 5 )

( − 1, − 4 )

E)

C) ( 1, − 4 )

( − 1, 0 )

olduğuna göre, f ( − 1 ) + f ( 0 ) + f ( 1 ) toplamõ
kaçtõr?
A) − 4

B) −2

C) 0

D) 2

E) 4

Diğer sayfaya geçiniz.
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16. 1 den 54 e kadar olan tamsayõlar soldan sağa doğru
yan yana yazõlarak
a =12 3 4

• • •

9 1 0 111 2

• • •

19. Bir gruptaki kõz sporcularõn yaş ortalamasõ 15, erkek
sporcularõn yaş ortalamasõ 24 tür.

5354

Kõzlarõn sayõsõ erkeklerin sayõsõnõn 2 katõ olduğuna göre, bu grubun yaş ortalamasõ kaçtõr?

şeklinde 99 basamaklõ bir a sayõsõ oluşturuluyor.

A) 16

Buna göre, a nõn soldan 50. rakamõ kaçtõr?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 6

B) 17

C) 18

D) 20

E) 22

E) 9

17. 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarõ kullanõlarak yazõlabilen,
rakamlarõ tekrarlõ veya tekrarsõz tüm iki basamaklõ tek sayõlarõn toplamõ kaçtõr?
A) 495

B) 497
D) 515

C) 503
E) 523

20. Oya 12 yaşõnda, Gül x yaşõndadõr.
Gül 3x + 10 yaşõna geldiğinde, Oya kaç yaşõnda
olur?
A) x + 10

B) x + 14
D) 2 x + 10

C) x + 24

E) 2 x + 22

18. Tek tür mal üreten bir atölyede makinelerden biri
a saatte b birim mal üretiyor.
Aynõ süre içinde bu makinenin c katõ mal üreten
başka bir makine, b birim malõ kaç saatte üretir?
A)

a
b

B)

D)

ab
c

a
c

C)

E)

b
c

bc
a

Diğer sayfaya geçiniz.
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23. % 30 u su olan a litrelik bir karõşõma 20 litre daha su
ilave ediliyor.

21.

B

A

C

Hõzlarõ saatte 80 km ve 120 km olan iki araç A kentinden B kentine doğru aynõ anda hareket ediyor. Hõzlõ
olan araç B ye varõp hiç durmadan geri dönüyor ve
C noktasõnda diğer araçla karşõlaşõyor.

Buna göre,

A)

BC
AC

1
2

1
3

1
4

C)

E)

B)

D)

4
5

C) 40

D) 50

E) 55

3
4

24. Taşõmacõlõk yapan bir firma 300 milyar TL ödeyerek
fiyatlarõ 15 milyar, 25 milyar ve 30 milyar TL olan
araçlardan toplam 12 adet satõn alõyor.

Bu iki torbadaki toplarõn tümünün % 48 i beyaz
olduğuna göre, A torbasõndaki top sayõsõnõn, B
torbasõndaki top sayõsõna oranõ kaçtõr?
1
2

B) 25

2
3

22. A torbasõndaki toplarõn % 64 ü, B torbasõndaki toplarõn da % 36 sõ beyazdõr.

A)

A) 20

oranõ kaçtõr?

B)

D)

Elde edilen yeni karõşõmõn % 50 si su olduğuna
göre, a kaçtõr?

1
4

C)

E)

Fiyatõ 15 milyar ve 25 milyar TL olan araçlardan
eşit sayõda alõndõğõna göre, fiyatõ 30 milyar TL
olan araçtan kaç tane alõnmõştõr?

3
4

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

5
6

Diğer sayfaya geçiniz.
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25. Bir malõn alõş fiyatõnõn 3 katõ, satõş fiyatõnõn

5
sine
2

28. Bir sõnõfta matematik sõnavõnda aldõğõ puan 2, 3 ve 4

eşittir.

olan öğrencilerden 8 kişilik bir grup oluşturulmuştur.

Bu mal, % kaç kârla satõlmaktadõr?

Grupta bu üç puandan her birini alan en az bir öğren25
dir.
ci bulunmaktadõr ve grubun puan ortalamasõ
8

A) 20

B) 25

C) 30

D) 35

E) 40

Bu grupta puanõ 3 olan en çok kaç öğrenci bulunabilir?
A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

E) 2

26. Yükseköğrenim için A ve B ülkelerine gönderilmek
üzere 5 öğrenci seçilmiştir.
Her iki ülkeye en az birer öğrenci gideceğine göre, bu 5 öğrenci kaç farklõ gruplama ile gönderilebilir?
A) 10

B) 20

C) 25

D) 30

E) 40

29.
D

E

C

F

ABCDE bir düzgün
beşgen
FBC bir eşkenar üçgen

_

m( FAB ) = x
x
A

27. Ali ile Burak, birlikte çalõşarak 10 saatte bitirebilecekleri bir işi yapmaya başlõyorlar. İkisi birlikte 4 saat çalõştõktan sonra Ali işi bõrakõyor.

B

Yukarõdaki verilere göre, x kaç derecedir?
A) 60

B) 62

C) 66

D) 72

E) 74

Geriye kalan işi Burak 9 saatte bitirdiğine göre,
bu işin tümünü Ali tek başõna kaç saatte bitirebilirdi?
A) 30

B) 26

C) 25

D) 24

E) 18

Diğer sayfaya geçiniz.

27

30.

32.
A

C

D

ABC ikizkenar üçgen

ABCD bir kare

_

AB = AC

m( DEB ) = x

[ AH] ⊥ [BC]
[HD] ⊥ [ AC]
E

[HE] ⊥ [ AB]

D

B

E

A

B

Yukarõdaki şekilde AC = BE olduğuna göre,
x kaç derecedir?

C

H

x

A) 37 ,5

Yukarõdaki şekilde BC = 4 cm , AC = 8 cm ol-

B) 45
D) 60

duğuna göre, taralõ üçgenlerin toplam alanõ kaç

C) 52 ,5
E) 67 ,5

2

cm dir?
A) 15

B) 17

15
2

D)

3
2

C)

E)

15
4

33.
D

C

A

B

31.
D

E

ABCD bir dikdörtgen
C

F

9
10

A

x

B

DE = EC
BC = 9 cm
BF = 10 cm
AB = x

Şekildeki çember ABCD karesinin kenarlarõna teğettir.

Yukarõdaki verilere göre, x kaç cm dir?
A) 8

B) 10

C) 12

D) 15

Çember üzerinde alõnan bir P noktasõnõn [ AB]
ve [ AD] kenarlarõna uzaklõklarõ sõrasõyla 2 cm ve

E) 18

1 cm olduğuna göre, çemberin yarõçapõnõn alabileceği değerler toplamõ kaç cm dir?
A) 7

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

Diğer sayfaya geçiniz.
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34.

36.
F

D

C

D

ABCD bir kare

x

çapõ

_

AE = ED

L

E

[ AC] , O merkezli çemberin

C

O
25
B

A

40

m( DBA ) = 40°

_

B

m( CAB ) = 25°

A

_

m( ODB ) = x

2

Şekildeki EAL üçgeninin alanõ 5 cm , FLB üçge2

ninin alanõ 25 cm olduğuna göre, karenin bir ke-

Yukarõdaki verilere göre, x kaç derecedir?

narõnõn uzunluğu kaç cm dir?

A) 25

A) 8

B) 9
D) 4 5

B) 22

C) 20

D) 18

E) 15

C) 2 5
E) 5 5

35.
37.

A
F

D

[DF] ⊥ [ AB]

8

K

BC = 12 cm

E

C
ABCD bir kare

[ AC] ve [BD]

AE = 8 cm
B

D

C

12

1
3

B)

D)

2
3

1
2

C)

E)

B

A

Yukarõdaki şekilde ABC bir eşkenar üçgen olduAlan ( ECD )
ğuna göre,
oranõ kaçtõr?
Alan ( AFE )
A)

köşegenler

Yukarõdaki şekilde, K noktasõ A merkezli, AB yarõçaplõ çember ve [ AC] köşegeni üzerindedir.

1

2

ABCD karesinin alanõ 64 cm olduğuna göre,

3

2

4

BKD üçgeninin alanõ kaç cm dir?

3

A) 18

B) 16
D) 32 ( 2 − 1 )

C) 12
E) 16 ( 2 − 1 )

Diğer sayfaya geçiniz.
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38.

40.
P
A

B

C

K

D
Şekildeki [ AB] çaplõ yarõm çemberin içinde, [ AC] ve

[CB]

çaplõ yarõm çemberlerin dõşõnda kalan taralõ P

Şekildeki gibi 6 bölümlü ve tabanõ kare olan kapaklõ
bir karton kutu yapõlacaktõr.

2

bölgesinin alanõ p cm , kenar uzunluklarõ CB cm
ve CD cm olan dikdörtgensel bölge K nin alanõ
2

k cm

Bu kutunun yüksekliği 5 cm, tabanõnõn bir kena2

rõnõn uzunluğu 20 cm olacağõna göre, kaç cm

dir.

karton gereklidir?
AC = CD olduğuna göre,

A)

π
4

B)

π
3

C)

p
k

oranõ kaçtõr?

A) 1000

B) 1100
D) 1400

π
2

D) π

C) 1200
E) 1500

E) 2π

41.

39.

3

C
D

x E

[ AB] , O merkezli

4

çemberin çapõ

4
A

5

12

AE = EC = 4 cm

B

O

AO = 5 cm

Şekildeki gibi, koni biçiminde bir kapak ile koni biçi-

DE = x

minde bir gövdeden oluşan kapaklõ bir cisim yapõlaYukarõdaki verilere göre, x kaç cm dir?

A)

4 13
13

B)
8 17
D)
17

8 13
13
E)

C)

caktõr. Kapak koninin yanal ayrõtõ 3 cm, yanal alanõ
2

24 cm dir.

4 17
17

Gövde koninin yanal ayrõtõ 12 cm olduğuna göre,
2

yanal alanõ kaç cm dir?

17
13

A) 96

B) 108

C) 116

D) 150

E) 384

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Dik koordinat düzleminde, A ( − 5, 12 ) noktasõnõn
orijine göre simetriği A

õ

( x, y )

44. Her a gerçel sayõsõ için,
a ( x + 2 )− x + y + 2 = 0

noktasõ olduğuna

õ

göre, A ile A arasõndaki uzaklõk kaç birimdir?

doğrularõ, sabit bir P noktasõndan geçmektedir.

A) 13

Buna göre, P noktasõnõn Ox eksenine uzaklõğõ kaç
birimdir?

B) 26

C) 35

D) 45

E) 54

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

43.

y

45.

y

d2

d1
O

3

E

1

x

A

4

B

A

y= 4

ne göre simetriği olan d2 doğrusu ve y = − 4 doğru-

E noktasõnõn ordinatõ 10 olduğuna göre, D noktasõnõn apsisi kaçtõr?

su verilmiştir.
Buna göre, taralõ bölgelerin toplam alanõ kaç birim karedir?

C) 10

D) 12

x
C

Yukarõdaki şekilde, ABCDEF düzgün altõgeninin merkezi orijindedir.

larõndan geçen d1 doğrusu, bu doğrunun Oy ekseni-

B) 9 ,5

O
B

Yukarõdaki şekilde, A ( 1, 0 ) ve B ( − 3 , − 4 ) nokta-

A) 7 ,8

D

F

A) 6 3

B) 5 3
D) 3 3

E) 13

C) 4 3
E) 2 3

Diğer sayfaya geçiniz.
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46.

48.
P

K

1
F3

5

F2

M

M

N

P

R

yatay

ip

2

3m

3

F1
Şekil I

ip

ip

4

OM

L

X

Y

L noktasõndan asõlõ, ağõrlõğõ önemsenmeyen, eşit bölmeli çubuğa 3m kütleli X cismi ve kütlesi bilinmeyen
Y cismi şekildeki gibi asõldõğõnda yatay denge sağlanõyor.

Şekil II

Sürtünmesiz yatay bir düzlemde hareketsiz tutulan
noktasal M cismi serbest bõrakõldõğõnda, üzerine uy-

Çubuğun asõlma noktasõ M ye kaydõrõldõğõnda yatay dengenin bozulmamasõ için, 2m kütleli Z cismi
çubuğun neresine asõlmalõdõr?

gulanan dört kuvvetin etkisiyle, Şekil I deki OP yönünde hareket ediyor. Bu kuvvetlerden üçü Şekil I
→ →

→

deki F1 , F2 , F3 tür.

A) N noktasõna

Buna göre, M cismine etki eden dördüncü kuvvet

B) N ile P nin arasõna

Şekil II de verilenlerden hangisi olabilir?

C) P noktasõna

(M cismi ve tüm kuvvetler aynõ yatay düzlemdedir.)
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

D) P ile R nin arasõna

E) 5

E) R noktasõna

49.
N
M
vM

47.
K

vN

L

L

O

vL

P

M
N

vK

K

Şekildeki gibi eşit karelere bölünmüş düzgün ve türdeş levhanõn kütle merkezi O dur.

K, L, M, N noktasal cisimleri, sürtünmesiz yatay

Bu levhanõn K, L, M, N karelerinden hangi ikisi
birlikte çõkarõlõrsa, kütle merkezi OP yönünde yer
değiştirir?

vK , vL , vM, vN hõzlarõ ile aynõ anda harekete

düzlemde şekilde belirtilen noktalardan sõrasõyla
→

A) K ile L

B) K ile M
D) L ile M

→

→

→

başlõyor.

Buna göre, bu cisimlerden hangi ikisi birbiriyle
çarpõşabilir?

C) K ile N

E) L ile N

A) K ile L

B) K ile M
D) L ile N

C) K ile N

E) M ile N
Diğer sayfaya geçiniz.
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50.

52.
F
X

F3

K

I

→

P

P

X cismi, yola paralel, sabit F kuvvetinin etkisiyle şekildeki yatay KLM yolunu 3t sürede alõyor.

III

II

IV

Yolun yalnõz LM bölümü sürtünmeli olduğuna göre,
X cisminin hõz - zaman grafiği aşağõdakilerden hangisi gibi olabilir?

Kütlesi önemsenmeyen makaralardan oluşan şekildeki I, II, III, IV düzeneklerinde, P cismi sõrasõyla
→

→

→

A)

B)

hõz

hõz

→

F1, F2, F3 , F4 kuvvetleriyle dengeleniyor.

Buna göre, bu kuvvetlerin F1, F2 , F3 , F4 büyüklüklerinden hangi ikisi birbirine eşittir?

A) F1 ile F2

B) F1 ile F3

D) F2 ile F3

d

d

P
P

yatay

F4

F2

F1

M

L

C) F1 ile F4

E) F2 ile F4

2v

2v

v

v

0

51.

t

2t 3t

zaman

0

C)

D)

hõz

hõz

2v

2v

v

v

t 2t 3t

zaman

t 2t 3t

zaman

L

0
θ

K

zaman

t 2t 3t

0

yer

E)

Bir cisim, şekildeki sürtünmeli eğik düzlemde, üzerine
→

yola paralel olarak uygulanan sabit F kuvvetinin et-

hõz

→

kisinde hareket ediyor. K noktasõndaki hõzõ v olan

2v

bu cisim L noktasõnõ geçiyor.

v

Buna göre, yolun KL bölümünde cismin,

I. Kinetik enerjisi artar.

0

t

2t 3t

zaman

II. Yere göre potansiyel enerjisi artar.
III. Sõcaklõğõ artar.
yargõlarõndan hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve II

C) Yalnõz III

E) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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54.

53.
a

a

a

X sõvõsõ

a
Y sõvõsõ

a

yer yüzeyi

K

L

.
..
..
. . hava
.
. ..

.
.....
..

yer yüzeyi

2a

su

Şekil II

Şekil I

Şekil I

Şekil I deki cam kabõn kare prizma biçimli kesimi

K

Y sõvõsõyla, küp biçimli kesimi de X sõvõsõyla tümüyle

L

.
..
..
..
.
..
..
..
.

doludur. Birbirine karõşmayan bu sõvõlardan Y nin özkütlesi X inkinden büyüktür. Şekil I deki durumda,
Y sõvõsõnõn yere göre potansiyel enerjisi E Y , X sõvõsõnõnki de E X tir.

B)

Artar

Azalõr

C)

Azalõr

Artar

D)

Değişmez

Artar

E)

Değişmez

Değişmez

L

yatay

su

su

3

yatay

Şekil II
Bir U borusundaki suyun denge konumu, K ve L musluklarõ kapalõ iken Şekil I deki gibidir. K musluğu açõlõp denge sağlandõktan sonra kapatõlõyor ve sonra da
L musluğu açõlõyor.

EX
Artar

K

2

(Cam kabõn kesimleri arasõnda bölme yoktur.)

Artar

.
..
..
..
.

.
.....
..
.

1

değerleri için ne söylenebilir?

A)

L

su

Kap Şekil II deki gibi ters çevrilirse, E Y ve EX

EY

K

Bu işlemler sonunda kaptaki suyun denge konumu, Şekil II de verilen 1, 2, 3 durumlarõndan hangileri gibi kesinlikle olamaz?
A) Yalnõz 1

B) Yalnõz 2

D) 1 ve 2

C) Yalnõz 3

E) 2 ve 3

Diğer sayfaya geçiniz.

34

2
ü,
3

55. Bir cisim, X sõvõsõna konduğunda hacminin
Y sõvõsõna konduğunda da

ο

57. Isõca yalõtõlmõş bir kaba, 60 C taki X suyundan,
ο

o

50 C taki Y suyundan ve 40 C taki Z suyundan

4
i sõvõya batõyor.
5

eşit kütlelerde konuyor.

Bu cisim X ve Y sõvõlarõndan oluşturulabilecek

Isõl denge sağlandõktan sonra, X, Y, Z nin ilk sõcaklõklarõnõn değişip değişmediği konusunda ne
söylenebilir?

herhangi bir türdeş karõşõma konduğunda, cismin
sõvõya batan kesiminin hacminin, tüm hacmine
oranõ için ne söylenebilir?

X in
ilk sõcaklõğõ

Y nin
ilk sõcaklõğõ

Z nin
ilk sõcaklõğõ

Değişmemiştir

Değişmemiştir

A)

2
ten küçüktür.
3

B)

2
e eşittir.
3

B)

Azalmõştõr

Azalmõştõr

C) Artmõştõr

Artmõştõr

Azalmõştõr

C)

2
4
ten küçüktür.
ten büyük,
5
3

D) Azalmõştõr

Değişmemiştir

Artmõştõr

E)

Artmõştõr

Artmõştõr

D)

4
e eşittir.
5

E)

4
ten büyüktür.
5

A) Değişmemiştir
Artmõştõr

Azalmõştõr

58.

perde
L
K

P

56.
K

M

α

P

Karanlõk bir ortamda P noktasal õşõk kaynağõ ile
K, L, M toplarõ bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

2α
L

Buna göre, perdede oluşan gölge aşağõdakilerden
hangisine benzer?

Şekildeki gibi birer uçlarõndan duvara tutturulmuş,

A)

B)

C)

boylarõ eşit K ve L dişli çubuklarõnõn arasõndaki, õsõca
yalõtkan P çarkõ serbestçe dönebilmektedir. K nin
uzama katsayõsõ α , L ninki de 2 α dõr.
Buna göre,
I. çubuklarõn ikisini de ∆T kadar õsõtma,
II. K yi ∆T kadar õsõtma, L yi ∆T kadar soğutma,
III. L yi ∆T kadar õsõtma, K yi ∆T kadar soğutma

D)

E)

işlemlerinden hangileri P çarkõnõn ok yönünde
dönmesini sağlar?

A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ya da II

C) Yalnõz III

E) I ya da III
Diğer sayfaya geçiniz.
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59.

61.

X

Y

K

L

M

+

+

+

K

2d

d
yatay düzlem

Sürtünmesiz yatay düzlemde, artõ (+) elektrik yüklü,
iletken K, L, M küreleri şekildeki konumda tutulmaktadõr.

O
Noktasal K cismi ile X, Y düzlem aynalarõ şekildeki
gibi yerleştiriliyor.

L küresi serbest bõrakõldõğõnda hareket etmediğine göre,

O noktasõndan bakan bir göz, K noktasal cisminin
aynalardaki görüntülerinden en çok kaç tanesini
görebilir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

I. K nin elektrik yükü L ninkinden büyüktür.
II. K nin elektrik yükü M ninkinden büyüktür.

E) 5

III. L nin elektrik yükü M ninkinden büyüktür.
yargõlarõndan hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve II

C) Yalnõz III

E) II ve III

60.
hava

Ι

L

P

62.

hava

R

D1

K

1
3
5

2

D3

4

C) 3

D) 4

D4

N
D5

L

K
D3

M
D4

N
D5

Şekil II

Şekil I

Bu õşõn, R noktasõndan sonra kesikli çizgilerle
belirtilen yollardan hangisini izler?

B) 2

M

D2

+ -

Ι õşõk õşõnõ, düşey kesitleri şekildeki gibi olan K ve L
saydam ortamlarõnda PR yolunu izliyor.

A) 1

L

K

D1

D2

Şekil I deki devrede D1 , D2 , D3 , D4 , D5 diyotlarõ
elektrik akõmõnõ tek yönde geçirdiklerinden devre-

E) 5

deki özdeş lambalardan yalnõz L ve N õşõk verir.
Üreteç devreye Şekil II deki gibi bağlansaydõ,
K, L, M, N lambalarõndan hangileri õşõk verirdi?

A) Yalnõz K ve L

B) Yalnõz K ve M

C) Yalnõz L ve N

D) Yalnõz K, L ve M

E) Yalnõz L, M ve N

Diğer sayfaya geçiniz.
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63.

64.

K

+

-

R

+

K

L

R

X

L

K

Y
M

L

N

giriş
V

-

çõkõş
V1

Şekil I

Şekil II

Şekil I

X
K

Özdeş üreteçlerle Şekil I deki devre kurulduğunda,
R direncinden geçen akõmõn büyüklüğü i oluyor.

çõkõş
V2

(Üreteçlerin iç dirençleri önemsenmeyecektir.)

A)

Yönü

i

K den L ye

B)

2i

K den L ye

C)

3i

K den L ye

D)

i

L den K ye

E)

2i

L den K ye

M

giriş
V

Aynõ üreteçlerle Şekil II deki devre kurulursa,
R direncinden geçen akõmõn büyüklüğü ve yönü
ne olur?

Büyüklüğü

Y
N

L

Şekil II
K, L, M, N bobinlerinden oluşan X ve Y transformatörlerinin girişine V alternatif gerilimi uygulanõyor.
Transformatörler Şekil I deki gibi bağlandõğõnda çõkõşta V1 gerilimi, Şekil II deki gibi bağlandõğõnda da
V2 gerilimi elde ediliyor.

K, L, M, N bobinlerinin sarõm sayõlarõ birbirinden
farklõ olduğuna göre,
I.

V1 > V2

II.

V1 < V2

III.

V1 = V2

yargõlarõndan hangileri doğru olabilir?

A) Yalnõz I

B) Yalnõz II

C) I ya da II

D) I ya da III
E) II ya da III

Diğer sayfaya geçiniz.
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65. Suya aşağõdaki işlemlerden hangisi uygulanõrsa,
suda kimyasal değişme olur?
A) Elektroliz etmek

B) Kaynatmak

C) Dondurmak

D) Alkol katmak

68.

Kütle
36

E) Şeker katmak

Y

22

X

0

Zaman

Eşit kütlelerdeki X ve Y elementleri tepkimeye girerek
bileşik oluşturmaktadõr. Tepkime süresince X ve Y elementlerinin kütlelerindeki değişim yukarõdaki grafikte
gösterilmiştir.
Buna göre, oluşan bileşiğin formülü aşağõdakilerden hangisidir?

66. Aşağõdaki ifadelerden hangisi hem sõvõ bileşikler
hem de çözeltiler için her zaman doğrudur?

( X = 24 , Y =14 )

A) Tek cins moleküllerden oluşmuşlardõr.

A) X2 Y3

B) Fiziksel yolla bileşenlerine ayrõlõrlar.

B) X 3 Y2
D) XY3

C) Homojen yapõdadõrlar.

C) X 3 Y
E) XY

D) Donma noktalarõ sabittir.
E) Elektriği iletirler.

69. Kapalõ bir kapta, sabit sõcaklõkta, X katõsõ ile Y2 gazõ

X(k) + Y2 (g) → XY2 (g)

67. Yalnõz C, H ve O elementlerinden oluşan bir organik
bileşiğin formülünde karbon atomunun sayõsõ, oksijen
atomunun sayõsõna eşittir ve hidrojen atomunun sayõsõnõn 3/4 ü kadardõr. Bileşiğin 1 molü yandõğõnda
4 mol H2O oluşmaktadõr.

denklemine göre tepkimeye girmektedir.
Bu tepkime tamamlandõğõnda başlangõçtaki duruma göre, kaptaki maddelerle ilgili aşağõdakilerden
hangisi yanlõştõr?

A) Gaz mol sayõsõ değişmez.

Bu bileşiğin molekül formülü aşağõdakilerden
hangisidir?

A) C3H4 O3

B) C 4H3 O 4

D) C 6H8 O 6

B) Gaz kütlesi artar.

C) C4H8O4

C) Gaz basõncõ artar.

E) C8H6 O8

D) Katõ kütlesi azalõr.
E) Katõ özkütlesi değişmez.

Diğer sayfaya geçiniz.
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70. Bir karõşõmõ oluşturan X, Y, Z katõlarõnõn çözünürlükleriyle ilgili olarak şu bilgiler veriliyor:

72. Ağzõ açõk iki kaptan birinde arõ su, diğerinde yemek
tuzunun doymamõş sulu çözeltisi kaynatõlmaktadõr.
Kaynama süresince,

• X suda ve alkolde çözünüyor.

I. derişim,

• Y yalnõz suda çözünüyor.

II. hacim,

• Z suyun ve alkolün hiçbirinde çözünmüyor.

III. sõcaklõk
Karõşõmdaki X, Y, Z maddelerini ayõrmak için karõşõma önce alkol ilave edilip 1. süzme işlemi yapõlõyor.
Süzgeç kâğõdõ üzerinde kalanlar alõnõp su ile karõştõrõlarak 2. süzme işlemi yapõlõyor.

niceliklerinden hangilerinin arõ suda değişmeyip
tuzlu suda değişmesi beklenir?

A) Yalnõz I

D) II ve III

Buna göre 1. ve 2. süzme işleminde süzgeç kâğõdõnda kalan maddeler aşağõdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

1.

2.

A)

X ve Y

X

B)

X ve Y

Y

C)

X ve Z

Z

D)

Y ve Z

Z

E)

Y ve Z

Y

B) Yalnõz III

C) I ve III

E) I, II ve III

73. Şekildeki gibi hareketli bir çeper ile ayrõlmõş, eşit ha-

cim ve sõcaklõktaki iki odacõğõn birinde 1 mol H2 , diğerinde 1 mol N2 gazõ bulunmaktadõr.

H2

1 mol

1 mol

H2

N2

N2

71. Gaz halindeki belli bir miktar maddeye,

Hareketli
çeper

I. sabit hacimde sõcaklõğõnõn artõrõlmasõ,
II. sabit sõcaklõkta basõncõnõn artõrõlmasõ,

Her iki gaz için de aynõ anda ve eşit miktarda olmak koşuluyla aşağõdakilerden hangisi artõrõlõrsa,
çeperin hareket etmesi beklenir?

III. tamamõnõn sõvõlaştõrõlmasõ
işlemlerinin hangileri uygulandõğõnda, o maddenin moleküller arasõ uzaklõğõnõn azalmasõ beklenir?

A) Tanecik sayõsõ

B) Mol sayõsõ

A) Yalnõz I

C) Kütle

D) Sõcaklõk

B) Yalnõz II
D) I ve II

(Gazlarõn ideal davranõşta olduğu varsayõlacaktõr.)

C) Yalnõz III

E) Basõnç

E) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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74. Şekildeki gibi iki özdeş kapta, aynõ sõcaklõkta, mol sayõlarõ eşit X2 ve Y2 gazõ bulunmaktadõr. İnce borular

75. Tek atomlu olduğu bilinen X, Y, Z taneciklerinin elektron ve proton sayõlarõ grafikteki gibidir.
Proton
sayõsõ

kullanõlarak X2 gazõ K sõvõsõna, Y2 gazõ da M sõvõsõna gönderilmiştir. K sõvõsõnõn borudaki yüksekliğinin
M sõvõsõnõn borudaki yüksekliğinden fazla olduğu göz-

b

lenmiştir.

(hk > hm )

a

X2 (g)

Phava

Y2 (g)

hk

Y

a

b

Z

0

Phava

hm

K sõvõsõ

X

Elektron
sayõsõ

Buna göre, bu taneciklerle ilgili aşağõdaki yargõlardan hangisi doğrudur?

M sõvõsõ

A) X bir anyondur.

Sistemin bu durumuyla ilgili,

B) Z pozitif yüklü bir iyondur.

I.

X 2 gazõnõn basõncõ açõk hava basõncõndan
büyüktür.

II.

X 2 gazõnõn basõncõ Y2 gazõnõn basõncõndan

C) Y ile Z birbirinin izotopudur.
D) X ile Y aynõ elementtir.
E) Z nin atom numarasõ Y ninkinden fazladõr.

küçüktür.
III. K sõvõsõnõn özkütlesi M sõvõsõnõn özkütlesinden
küçüktür.

yargõlarõndan hangileri kesinlikle doğrudur?
(Gazlar ideal davranõştadõr ve sõvõlarla tepkimeye girmemektedir.)
A) Yalnõz I

B) Yalnõz III
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

76. X, Y, Z elementleri periyodik cetvelin A grubundadõr.
+2

−1

X ile Y iyonlarõnõn elektron sayõlarõ Z soygazõnõnkine eşittir.
+2

−1

X , Y , Z taneciklerinden proton sayõsõ en
büyük olanla ilgili olarak,
I. Grup numarasõ en küçük olandõr.
II. Periyot numarasõ en küçük olandõr.
III. Atom numarasõ en küçük olandõr.

yargõlarõndan hangileri doğrudur?
A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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77. İki ayrõ kapta bulunan HCl nin eşit derişimli sulu çö-

78. X atomuyla başlayan bir zincirleme çekirdek tepkimesinde sõrasõyla 1 beta, 1 alfa, 1 beta õşõmasõ sonucu,
X in Y izotopu oluşmaktadõr.

zeltilerinden birincisine X metali, ikincisine Y metali
parçalarõ atõlmõştõr. Birinci kapta H2 gazõ baloncuklarõnõn çõktõğõ gözlenirken, ikinci kapta bir değişiklik gö-

Bu zincirleme çekirdek tepkimesinin grafiği aşağõdakilerden hangisidir?

rülmemiştir.
H 2 (g)
X
metali

Y
metali

A)

B)

Kütle
numarasõ

Kütle
numarasõ

X

m+4

1 M HCl
Birinci kap

m+4

1 M HCl
İkinci kap

Buna göre,

Y

m

X

m

Y

I. X elektron vermiştir.
II. Birinci kapta H

+

iyonu elektron almõştõr.

yargõlarõndan hangileri doğrudur?
A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve III

n n+1 n+2 Atom
numarasõ

n n+1 n+2 Atom
numarasõ

III. X metali Y metalinden daha aktiftir.

C) Yalnõz III

C)

D)

Kütle
numarasõ

Kütle
numarasõ

E) I, II ve III

X

m+4

m

X

m+4

Y

Y

m

n n+1 n+2 Atom
numarasõ

n n+1 n+2 Atom
numarasõ

E)
Kütle
numarasõ
m+4

Y

m

X

n n+1 n+2 Atom
numarasõ

Diğer sayfaya geçiniz.
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79. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi,
fotosentez olaylarõnõn tümünün gerçekleşebilmesi için bu hücrede,
I. ribozom,

81. Işõklõ bir kültür ortamõnda, glikoz ve oksijenin varlõğõna
ya da yokluğuna göre, bir bakteri türünün gelişimi incelenmiştir. Değiştirilen koşullarda, bakterinin üremesiyle ilgili sonuçlar aşağõdaki tabloda verilmiştir.

II. kloroplast,
III. mitokondri,
IV. sentrozom
organellerinden hangilerinin bulunmasõ zorunludur?
A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

Oksijen

Glikoz

Bakteri üremesi

Var

Var

Var

Yok

Var

Var

Var

Yok

Yok

Tablodaki bilgilere göre, bu bakteri türü ile ilgili
olarak,
I. Heteretrof beslenir.
II. Ototrof beslenir.

E) II, III ve IV

III. Oksijenli solunum yapar.
IV. Oksijene gereksinimi yoktur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

80. Hücrede enzimlerle gerçekleşen bir biyokimyasal
olay şematik olarak,
Substrat + Enzim

- Enzim
(Substrat
Kompleksi )

A) Yalnõz II

Ürün + Enzim

B) Yalnõz III

D) I ve IV

C) I ve III

E) II ve IV

şeklinde gösterilebilir. Aşağõdaki grafikte, numaralanmõş eğriler, hücrede gerçekleşen kimyasal olay sõrasõnda, substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve
ürün konsantrasyonundaki değişmeleri göstermektedir.
Konsantrasyon
II

I

82. Kurak bir ekosistemde bulunan farklõ türlere ait
iki otsu bitkinin, aşağõdaki özelliklerden hangisi
bakõmõndan benzer uyum yapmasõ beklenmez?
A) Çiçeğin anatomik yapõsõ

III
IV

B) Yaprak yüzey genişliği

Zaman

C) Stomalarõn konumu

Grafikte substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonlarõnõ gösteren eğrilerin numaralarõ aşağõdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Substrat

Enzim

Substrat-Enzim
Kompleksi

A)

I

III

IV

II

B)

II

III

I

IV

C)

II

IV

III

I

D)

IV

II

I

III

E)

IV

III

II

I

D) Yaprakta kütikula tabakasõnõn kalõnlõğõ
E) Kök uzunluğu

Ürün

Diğer sayfaya geçiniz.
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83. Eşeyli üremeyle oluşmuş ergin bir koyundan
(1. birey), kopyalama (klonlama) yöntemiyle yavru
(2. birey) elde edilmiştir.
Aşağõdaki şemada 2. bireyin eşeyli üremesi gösterilmiştir.

84.

Işõk
b
a

1. birey

CO 2 tutucu

Ergin

KOPYALAMA

1

2. birey

3. birey

Ergin

Ergin

n

n

Boyalõ su seviyesi

2

c

EŞEYLİ ÜREME

Fotosenteze uygun bir ortamda bir saksõ bitkisiyle
şekildeki gibi bir düzenek hazõrlanmõştõr. a hunisi dõşarõdan hava almayacak şekilde yaprağõn üzerine
konmuş; CO2 tutucu, düzeneğe şekildeki gibi yerleştirilmiş; b musluğu açõlmõş; sistemdeki hava emilerek
c kabõndaki boyalõ suyun 1 numaralõ düzeye kadar
yükselmesi sağlandõktan sonra musluk kapatõlmõştõr.
Bir süre sonra boyalõ suyun 2 numaralõ düzeye belirli
bir hõzla indiği gözlenmiştir.

Döllenme
2n Zigot
Yavru 4. birey

Bu bilgilere göre, aşağõdaki yargõlardan hangisi
yanlõştõr?
A) 2. bireyin hücrelerinin çekirdeğindeki kalõtsal bileşim, 1. bireyi oluşturan yumurta ve spermden
kaynaklanõr.

Deney koşullarõnda,

I. deney ortamõnõn karanlõk hale getirilmesi,

B) 1. ve 2. bireylerin fenotipleri arasõndaki farklõlõklarda, çevresel etkenlerin de rolü vardõr.
C) 1., 3. ve 4. bireylerin genotipleri birbirinden farklõdõr.
D) 1. bireyin 2. bireye genetik katkõsõyla, 2. bireyin
4. bireye genetik katkõsõ aynõdõr.

II. ortam sõcaklõğõnõn fotosentez için en uygun
(optimum) değere getirilmesi,
III. bitkinin sulanmasõ
değişikliklerinden hangilerinin yapõlmasõ, boyalõ
suyun 2 numaralõ düzeye daha büyük bir hõzla
inmesine neden olur?

E) 1. ve 2. bireylerin, aynõ erkek bireyden (3. birey)
eşeyli üremeyle oluşacak yavrularõnõn çekirdek
genotipleri, iki kardeşinki kadar birbirine benzer.

A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve III

C) Yalnõz III

E) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.

43

86. Memeli hayvanlarda mide özsuyu salgõlanmasõ konusunda, aşağõdaki deneyler yapõlmõş ve belirtilen sonuçlar alõnmõştõr.

85.

Embriyosu
çõkarõlmõş
buğday

Embriyolu
buğday
Nişastalõ
agar

2. petri kabõ

1. petri kabõ

İki buğday tanesinden birincisi olduğu gibi, ikincisi ise
embriyosu çõkarõlarak iki ayrõ petri kabõndaki nişastalõ
agardan oluşan besi ortamõna yerleştirilmiş ve buğday tanesindeki enzimlerin aktive olmasõ için üzerlerine õslak pamuk konmuştur.
Belirli bir süre sonra petri kaplarõnõn her birine lugol
çözeltisi (nişastayla mavi renk veren ayõraç) konarak
izlenmiş; birinci petri kabõndaki besi ortamõnda, buğday tanesinde ve çevresindeki halka şeklinde bir
alanda renk değişimi olmadõğõ, geri kalan alanõn mavi
renk aldõğõ; ikinci petri kabõnda ise besi ortamõnõn tamamõnõn ve buğday tanesinin mavi renk aldõğõ gözlenmiştir.
Bu sonuçlarla ilgili,

1. Deney : Aynõ türe ait iki memeli hayvanõn uygun iki
damarõ arasõna konan özel bir boruyla dolaşõm sistemleri birbirine bağlanmõştõr. Birbirini görmesi engellenen bu iki hayvandan birincisine ağõzdan besin verildikten sonra midesinde mide özsuyu salgõlandõğõ;
ikinci hayvana besin verilmediği halde onun midesinde de mide özsuyu salgõlandõğõ saptanmõştõr.
2. Deney : Birinci deneydekiyle aynõ türe ait başka bir
memeli hayvanõn yemek borusu enine kesilmiş ve kesik uçlar dõşarõda olacak şekilde boyun bölgesine tutturulmuştur. Bu deney hayvanõna ağõzdan besin verildiğinde, besinin kesik uçtan dõşarõ çõkmasõna ve hayvanõn midesine ulaşmamasõna karşõn, midesinde mide özsuyu salgõlandõğõ saptanmõştõr.
Bu iki deneyden alõnan sonuçlar, bu memeli hayvanlarda mide özsuyu salgõlanmasõnõn,

I. sinirsel,
II. hormonal,

I. Embriyo sadece buğday tanesinde depolanmõş
olan nişastayõ kullanabilir.

III. mekanik
yollardan hangileriyle uyarõldõğõnõ destekler?

II. Enzimler canlõnõn dõşõnda da etkindir.

A) Yalnõz I

III. Nişastayõ sindiren enzimler embriyoda bulunur.

D) I ve III

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve III

B) Yalnõz III

C) I ve II

E) II ve III

C) I ve II

E) II ve III

87. Bir insanõn, belirli bir süre içinde, vücuduna aldõğõ
sõvõdan daha fazla miktarda idrar çõkarmasõna,

I. böbrek atardamarõnda kan basõncõnõn azalmasõ,
II. böbrek kanallarõndan suyun geri emilimini sağlayan hormonun normalden az salgõlanmasõ,
III. böbreklerden geçen kan akõm hõzõnõn azalmasõ
durumlarõndan hangileri neden olabilir?

A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve II

C) Yalnõz III

E) I ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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88. İnsanlarda kan gruplarõnõ, alyuvarlarda bulunan özel
proteinler belirler. Kan gruplarõnõn plazmalarõnda ise
alyuvarlarõndaki proteinlerle ilgili anti maddeler bulunabilir. A kan grubunun plazmasõnda Anti B, B kan
grubunun plazmasõnda Anti A bulunur. AB kan grubunun plazmasõnda bu anti maddelerin hiçbiri bulunmazken, 0 kan grubunun plazmasõnda her iki anti
madde de bulunur. Bu anti maddeler, karşõ olduklarõ
proteinleri içeren kan grubundaki alyuvarlarõn çökelmesine neden olur.

Bir deneyde hangisinin Anti A, hangisinin Anti B olduğu bilinmediği için Anti X ve Anti Y olarak adlandõrõlan
bu maddeler, I, II, III ve IV numaralõ kan örneklerine
ayrõ ayrõ uygulanmõş ve aşağõdaki tabloda belirtilen
çökelme reaksiyonlarõ alõnmõştõr.
Kan örneği
numarasõ

Çökelme reaksiyonlarõ
Anti X

89. x ve y mikroorganizma türleri, içeriği aynõ olan iki besi
ortamõna ayrõ ayrõ konmuş ve birey sayõlarõ 1. ve 2.
grafikteki gibi değişmiştir. x ve y türleri, içeriği öncekilerin aynõ olan bir besi ortamõna birlikte konduklarõnda
ise birey sayõlarõnda 3. grafikteki gibi değişme olmuştur.
Birey sayõsõ

Birey sayõsõ

x türü

50

50
30

30

0

y türü

Zaman
1. Grafik

Anti Y

0

Zaman
2. Grafik

Birey sayõsõ

I

Çökelme var

Çökelme yok

50

II

Çökelme yok

Çökelme var

30

III

Çökelme var

Çökelme var

IV

Çökelme yok

Çökelme yok

x türü

y türü
0

Zaman
3. Grafik

Bu bilgilere dayanarak, kaç numaralõ kan örneklerinin, hangi kan grubundan olduğu belirlenemez?

A) I ve II

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

C) III ve IV

Birey sayõlarõndaki değişmenin 3. grafikteki gibi
olmasõna,
I. iki türün aynõ besin için rekabet etmesi,

E) I, II ve IV

II. iki türün ortamdaki yadõmlama ürünlerinden
farklõ etkilenmesi,
III. x in, y nin paraziti olmasõ
durumlarõndan hangileri neden olabilir?
A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve II

C) Yalnõz III

E) II ve III

90. Bir türün evrimleşebilmesi için aşağõdakilerin
hangisi zorunludur?
A) Yüksek enerjili õşõnõmlar
B) Tür içi kalõtsal çeşitlilik
C) Populasyonun bireyleri arasõnda farklõ beslenme
biçimlerinin gelişmesi
D) Coğrafik engel oluşmasõ
E) Yeni bir hastalõk etkeninin ortaya çõkmasõ

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2003 - ÖSS Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesinin
aslõ olmadan sõnava girilmesi yasaktõr. Bu
belgenin fotokopisi veya faksõ ile de sõnava
girilemeye-cektir. Bu şekilde sõnava giren
adaylarõn sõnavlarõ geçersiz sayõlacaktõr.
2. Cep telefonu ile sõnava girmek kesinlikle
yasaktõr. Çağrõ cihazõ, telsiz vb. haberleşme
araçlarõ ile cep bilgisayarõ, saat fonksiyonu
dõşõnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrõca
silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğõdõ, defter,
kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygõt,
hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açõ ölçer,
cetvel vb. araçlarla da sõnava girmek yasaktõr. Bu
araçlarla sõnava girmiş adaylarõn kimlik bilgileri
mutlaka Salon Sõnav Tutanağõna yazõlacak, bu
adaylarõn sõnavlarõ geçersiz sayõlacaktõr.
3. Bu sõnavda verilen toplam cevaplama süresi 180
dakikadõr (3 saat). Sõnav başladõktan sonra ilk
90 dakika ve sõnavõn son 15 dakikasõ içinde
adaylarõn sõnav salonlarõndan çõkmalarõ yasaktõr.
4. Sõnav süresince adaylarõn tuvalet vb. ihtiyaçlarõnõ
gidermek için sõnav salonundan çõkmalarõ
kesinlikle yasaktõr. Sõnav salonundan, her ne
sebeple olursa olsun, dõşarõya çõkan bir aday
tekrar içeriye alõnmayacaktõr.
5. Sõnav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara
soru sormak yasaktõr. Aynõ şekilde görevlilerin de
adaylarla yakõndan ve alçak sesle konuşmalarõ;
ayrõca, adaylarõn birbirinden kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktõr.
6. Sõnav sõrasõnda kopya çeken, çekmeye girişen,
kopya veren, kopya yapõlmasõna yardõm edenlerin kimlikleri, Salon Sõnav Tutanağõna yazõlacak ve bu adaylarõn sõnavlarõ geçersiz sayõlacaktõr. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye
kalkõşanlarõ uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adaylarõn test sorularõna verdikleri cevaplarõn
dağõlõmlarõ bilgiişlem yöntemleriyle incelenecek;
bu incelemelerden elde edilen bulgular herhangi
bir şekilde kopya çekildiğini gösterirse, kopya
eylemine katõlan aday/adaylarõn cevaplarõnõn bir
kõsmõ veya tamamõ iptal edilecektir. Cevap
kâğõdõnõzõ başkalarõ tarafõndan görülmeyecek
şekilde tutmanõz gerekmektedir. Bu durum sizin
için son derece önemlidir.
Sõnav görevlileri bir salonda, sõnavõn kurallara
uygun biçimde yapõlmadõğõnõ, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkõnõ kullanarak bu salonda sõnava giren tüm adaylarõn sõnavõnõ geçersiz
sayabilir.
7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarõlarõna uymak
zorundadõr. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz
yerleri de değiştirebilir.
Sõnavõnõzõn geçerli sayõlmasõ, her şeyden önce
sõnav kurallarõna uymanõza bağlõdõr. Kurallara ay-

kõrõ davranõşta bulunanlarõn ve yapõlacak uyarõlara uymayanlarõn kimlikleri tutanağa yazõlacak
ve sõnavlarõ geçersiz sayõlacaktõr.
8. Cevap kâğõdõnda ilgili alanlarõ doldurmanõz
gerekmektedir. Cevap kâğõdõna yazõlacak her
türlü yazõda ve yapõlacak bütün işaretlemelerde
kurşunkalem kullanõlacaktõr. Tükenmezkalem ve
dolmakalem kesinlikle kullanõlmayacaktõr.
Cevaplarõn cevap kâğõdõna işaretlenmiş olmasõ
gerekir. Soru kitapçõğõna işaretlenen cevaplar
geçerli değildir.
9. Soru kitapçõğõnõzõ alõr almaz, sayfalarõnõn eksik
olup olmadõğõnõ, kitapçõkta basõm hatalarõnõn
bulunup bulunmadõğõnõ kontrol ediniz. Eksik
sayfalõ ya da basõmõ hatalõ olan soru kitapçõğõnõ
değiştirmek için derhal Salon Başkanõna
başvurunuz.
Soru kitapçõğõnda her sayfanõn tepesinde basõlõ
bulunan soru kitapçõğõ türünün, kitapçõğõn ön
kapağõnda basõlõ soru kitapçõğõ türü ile aynõ
olup olmadõğõnõ kontrol ediniz. Farklõ olmasõ
durumunda Salon Başkanõndan yeni bir soru
kitapçõğõ isteyiniz. Soru kitapçõğõnõzõn türünün
değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz size
o zamana kadar cevaplama yaptõğõnõz türden
hatasõz bir soru kitapçõğõ verilmesi için Salon
Başkanõna başvurunuz.
Cevap kâğõdõnõza, size verilecek olan soru
kitapçõğõnõn türünü işaretlemeyi unutmayõnõz. Bu
işaret
konmamõşsa
sõnavõnõzõn
değerlendirilmesine olanak bulunmadõğõndan
sõnavõnõz geçersiz sayõlacaktõr.
10. Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek
soru kitapçõğõnõn üzerinde ayrõlan yere adõnõzõ,
soyadõnõzõ, T.C. Kimlik Numaranõzõ ve bu
salonun salon numarasõnõ yazõnõz. Sõnav
sonunda soru kitapçõklarõ toplanacak ve
ÖSYM'de
tek
tek
incelenecektir.
Soru
kitapçõğõnõn tek sayfasõ bile eksik çõksa
sõnavõnõz geçersiz sayõlacaktõr.
11. Soru kitapçõğõnda sõrasõ ile Sözel ve Sayõsal
Testler bulunmaktadõr. Her testin başõnda o test
ile ilgili açõklamalar yazõlõdõr. Bu açõklamalarõ
dikkatle
okumadan
cevaplama
işlemine
geçmeyiniz.
12. Soru kitapçõğõnõn sayfalarõndaki boş yerleri
müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Sõnav süresince, görevliler dahil, salonda kimse
sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
14. Sõnav salonundan ayrõlmadan önce, soru kitapçõğõnõzõ, cevap kâğõdõnõzõ ve 2003-ÖSS Sõnava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim
etmeyi unutmayõnõz.
15. Sorularõ ve bu sorulara verdiğiniz cevaplarõ ayrõ
bir kâğõda yazõp bu kâğõdõ dõşarõ çõkarmanõz kesinlikle yasaktõr.
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