A
TÜRKÇE TESTİ

Deneme Sınavı 1

1.

Bu testte 40 soru vardır.

2.

Cevaplarınızı, cevap kağıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

4.

I. Biz öğrenciyken sabaha kadar ders çalışırdık.

R

II. Evi taşıyana kadar yaralanmadık yerimiz kalmadı.

A) I ve IV

B) I ve V

D) II ve V

C) II ve IV

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eserleri ile geçinen

YI

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde “kadar” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

MUBA YAYINLARI

V. Okul bitene kadar ona yardım edeceğim.

LA

III. Okulda yirmi kadar öğrenci yarışma için başvurdu.
IV. Benim şeker kadar tatlı bir kardeşim var.

Bir sanatçının sanatçı olması için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O sanatkârsa yalnızca kendisi olur. Orta
Çağ’da değiliz ki prenslerin himayesinde kalalım. Sanatçı hür bir adamdır, ne isterse onu yapar. Bunun
için de kimseye ihtiyacı yoktur. Zaten öyle olmazsa
satılık sanatkâr olur.

N

Türkçe

E) III ve IV

B) Nitelikli eser üretemeyen

YA

C) Birilerinin ekonomik desteğiyle eser üreten
D) Eserlerinin denetlenmesine ihtiyaç duyulmayan
E) Tükenmiş, üretecek fikri olmayan

A) Okul müdürümüz çok sert biriydi.

•M
U

B) Yapılan o sert konuşma herkesi şaşırttı.

A

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sert” sözcüğü
“dayanılması, katlanılması güç olan, etkili ve zorlu”
anlamında kullanılmıştır?

B

2.

C) Çocuklar, muhtarın sert bakışlarından korkardı.

D) Anadolu’da kışların ne denli sert geçtiğini biliriz.
E) Oradakilere kızıp sert adımlarla uzaklaştı.

5.

Ö

MUBA YAYINLARI

R

N

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

I. Dün beni evden arayacağını söyledi, çok bekledim ama aramadı.
II. Öğretmenler, yarının büyüklerine iyi bir eğitim
vermelidir.

R

Tİ

Benim için yazmak, için yalnızlığın soğuk labirentlerinde, sessiz hayatı dinlemek ve sözcüklerle yanıtlamaktır. Yok olup gitmekte olan her şeye tek başına
bir tanıklıktır. Hem gitmeyi ve dönmeyi hem de geri
dönüşsüzlüğü hissetmek, ölümü hatırlamak ve unutmaktır.

EK

3.

I
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A) Yalnızlık, sevgiden uzak bir sessizliğin sözcükleridir.

III. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak sanatçı için
tören hazırlıkları tamamlandı.
IV. Yumuşak renkleri her zaman tercih etmişimdir
tablolarımda.
V. Benimle böyle sert konuşmana izin vereceğimi
mi sandın?
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki
anlam olaylarından hangisi bulunmamaktadır?
A) Duyular arası aktarma
B) Güzel adlandırma

B) Yalnızlığın da kendince bir sesi vardır.

C) Ad aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

C) Duygu ve düşüncelerin sese dönüşmesidir yazı.

D) Dolaylama

D) Tek başınalığın acıtıcı dolambaçlarını yaşadım hep.

E) İnsandan doğaya aktarma

E) Zaman ve sevgi yalnızlık kilidinin anahtarıdır.

3

Diğer sayfaya geçiniz.

Türkçe
9.

C) Neden-sonuç cümlesine yer verilmiştir.
D) Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle vardır.

R

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir değerlendirme söz konusudur?

10. (I) Okumaktan zevk almak, düzgün, akıcı ve doğru
okuma alışkanlığını kazanmakla başlar. (II) Başlangıçta biraz zor ve sıkıcıdır. (III) Fakat bu devreyi bir
aştınız mı öyle büyük bir zenginliğe sahip olursunuz
ki bunu hiçbir maddi kazanç size sağlayamaz. (IV)
Kitap kurtları okurken kendilerinden geçer, okudukları konuya dalıp giderler. (V) Kitaplarda anlatılan kişilerle candan dostluk kurarlar.

A

7.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi varsayım cümlesidir?

YA

E) Doğrudan anlatımlı cümleler vardır.

LA

B) Abartma yapılmıştır.

N

A) Benzetmelere yer verilmiştir.

YI

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

(I) Sanat, kendi dışında bir amaç için üretiliyorsa
ne olur? (II) Diyelim ki bir müzisyen para kazanmak
amacıyla müzik yaptığını söylüyor; böyle düşünen
kişi bir yerden para sağladığı anda müzikten vazgeçebilir. (III) Bir ressam, ün kazanmak için resim
yapıyorsa başka bir alanda ün kazandığında resmi
bırakabilir. (IV) Bir şair halka yardım etmeyi isterken
halkın yardıma gereksinimi olmadığını düşündüğünde şiiri bırakabilir. (V) Demek ki sanatçı, sanatı bir
şeylerle birlikte değil, tek başına düşünmelidir.

I

Kilitli kafesinden çıkarılıp serbest bırakılacağı
vadedilen edilen kuş gibiyim. Hayali bile bana haz
veren uzun mektubunu aldım. Ve hazine keşfetmiş
gibi daldım içine. Beni durduran, gözlerimi kamaştıran pırlantalar buldum mektubunda. Senin kalbin bir
cihandır, sen bir cihanı göğsünde taşıdığından ötürü sevinebilirsin.

MUBA YAYINLARI

6.
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B

A) Sınıfımızın en sempatik öğrencisi, Orhan’ın kardeşi Nermin’di.

•M
U

B) Konuşmacılardan birinin ses tonu çok etkileyiciydi.
C) İzlediğimiz oyun, beklenmedik bir şekilde bitti.

D) Bu konunun yeniden gündeme getirilmesi yerinde olmuştur.

Ö

R

N

A) Servet-i Fünun şairleri bireysel konulara yöneldiler, siyasal şartlar onların toplumsal konulara
yönelmelerini engelledi.
B) Halk edebiyatı döneminde açık ve sade bir dil kullanılmıştır, sanatçıların amacı halka ulaşmaktır.

A) I ve III

B) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V

C) II ve V

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “üslup” ile ilgilidir?
MUBA YAYINLARI

Aşağıdakilerin hangisinde ikinci yargı birincinin
nedeni değildir?

EK

8.

Tİ

R

E) İhsan Oktay, eserleri Batı dillerine çevrilmiş sanatçılarımızdandır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde koşul anlamı vardır?

A) Halk edebiyatının en önemli özelliklerinden biri
de şiirlerin saz eşliğinde ve hazırlıksız söylenmesidir.
B) İddialı siyasal konulara yer verilmesi, Tanzimat
romanının eleştirilen bir yönüdür.
C) Eserlerinde çevre sorunlarına da değinen yazarın iki kitabı geçen yıl Türkçeye çevrildi.

C) Tanzimat sanatçıları “toplum için sanat” ilkesine
bağlandılar, yoğun bir şekilde toplumsal sorunlara yöneldiler.

D) Romanda her davranışıyla hâlâ köylü olduğunu
ortaya koyan baş karakter, aslında bir doktordur.

D) Garipçiler şiirde uyak ve ölçüye karşı çıktılar, topluluk olarak biçim kaygısı taşımamayı ilke edindiler.

E) Türkçeyi bu derece etkili ve güzel kullanan bir sanatçı, edebiyatımızda çok az bulunur.

E) Divan edebiyatı döneminde halk sanata yabancı
kalmıştır, sanatçılar “sanat için sanat” yapmışlardır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Türkçe
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15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Çektiğimiz kredinin borcu, gelecek temmuzda bitiyor.

LA

E) Yarışmaya iki şiirle katılmış: Annem ve Gençliğin Hüznü.

N

D) Sınav haftaya bugün, yani 13 Ocak salı günü yapılacak.

D) “Üvercinka” Cemal Süreya’nın sevdiğim şiirlerindendir.

YI

C) Bugünden itibaren öğrenciler her pazar okula gidecek.

C) 10. Olağan Kongre yarın yapılacak.
MUBA YAYINLARI

B) Bu önemli evrakı sen 15 Ocak 2013 Perşembe
günü imzalamışsın.

B) Bu proje 2017’de tamamlanacakmış.

YA

E) İlçemizde her cumartesi pazar kurulur.

A

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

B

A) Ben, çocukluğumdan beri tiyatroya özel bir ilgim
vardır.

•M
U

13. (I) Bu yörede duyulan, yalnızca yörük keçilerinin çan,
dağ keçilerinin ayak sesleri değildir. (II) Kendilerine
yol açma konusunda usta olan çağlayanların sesleri
de sarp kayalıklarda yankılanır. (III) Oraya giden yol,
kurumuş dere yataklarından geçer. (IV) Orman yolu
birdenbire bir kayalığın önünde sona erer. (V) Havada uçuşan su tanecikleri serinlik bahşeder size.

R

A) Annemden bu zamana kadar şu sözü çok duydum; “Nerede kaldın?”

B) Dilimiz, sözcük türetmeye son derece elverişli ve
müsaittir.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur?

C) Annesini özlediği için sürekli ağlayıp gözyaşı döküyor.

A) I.

D) Telefon hatlarındaki arızayı giderebilmeye çalışıyorlar.

C) III.

D) IV.

E) V.

E) Kapı çelik de olsa zorlandı mı açılabiliyormuş.

EK

14. Üniversitede ders veren bir profesör kalmıştı daha
önce bu odada ( ) Ah bu otel odaları ( ) Dün bir Fransız profesör ( ) yarın bir Alman ressam ( ) ertesi gün
İtalyan bir tüccar ( )

R

N

Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

(.)

(...)

(,)

C)

(.)

(...)

(...)

(:)

(,)

(:)

A)

Ö

B)

D)
E)

(.)
(;)

(;)

(,)

(,)

(...)

(,)

(...)

(,)

(.)

(:)

(,)

(:)

(.)

MUBA YAYINLARI

Tİ

R

B) II.

17. “Sanatçı, bu kadar başarılı olması konu seçimindeki
titizliğiyle ilgili.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamlanan eksikliği
B) Özne-yüklem uyumsuzluğu
C) Tamlayan eki eksikliği

(.)

D) Mantık hatası
E) Anlam belirsizliği

(.)
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I

12. “Belli bir tarihi gösteren ay, gün adları her zaman büyük harfle yazılır.”

Diğer sayfaya geçiniz.

Türkçe
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18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir ek almıştır?

22. Gözlerimi, önümde yürüyen çocuğun üzerinden ayıramıyordum. Daha doğrusu yürümeye çalışan çocuğun üzerinden... Elindeki koltuk değneklerini büyük
bir güçlükle kaldırıyor ve alt tarafı pek tutmayan vücuduyla sağa sola sallanıyordu. On üç, on dört yaşlarında olmalıydı. Yürümek için harcadığı güç, küçük
vücudunu bir deri bir kemik bırakmıştı.

A) Kapının önünde bir yığın eşya var.

I

B) Kışın buralarda in cin top oynar.

R

C) Eskiden tarlalarımıza tütün ekerdik.

LA

A) Gözleme yer verilmiştir.

B) İlahi (tanrısal) bakış açısıyla yazılmıştır.

N

19. Aşağıdakilerden hangisinde soru, yüklemi buldurmaya yöneliktir?

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) Yansız bir söylemle kaleme alınmıştır.
D) Nitelendirmelere başvurulmuştur.

YI

E) Basın, konuyu biraz fazla abarttı.

MUBA YAYINLARI

D) Müşteriler mağazaya adeta akın etmişti.

E) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.

YA

A) Sen, arkadaşının kulağına eğilip ne söyledin?
B) Dün kaybolan anahtarı nerede buldunuz?
C) Neydi bir arada tutan şey ikimizi?
D) Bu zor problemi ondan başka kim çözer?

B

A

E) Gecenin bir yarısında kimden yardım istediniz?

23. Hurbck’a göre çocuğun okuma zevkini kültürel koşullar etkiler. Çocuk, okuması gerekeni ve kendisi
için uygun olanı seçerek okumayı öğrenir. Orta ve
daha üstün sosyo-ekonomik çevreden gelen çocuklar, ana baba ve öğretmenlerinin uygun buldukları
kitapları okurlar. Buna karşılık sosyo-ekonomik düzeyi düşük kesimlerden gelen çocuklar, kendilerine
yol gösterilmeksizin istediklerini okumakta ya da hiç
okumamaktadır.

•M
U

20. Aşağıdakilerden hangisi birleşik yapılı, devrik ve
olumlu bir ad cümlesidir?

A) Yoktu garibin kimi kimsesi, yapayalnızdı sokaklarda.
B) Gelmişler evin sahipleri, evi temizleyip gitmişler.
C) Meğer komşunun çocuğuymuş evi soyan hırsız.

R

E) Öyküleme - Benzetme
MUBA YAYINLARI

Tİ

EK

N
R

B) Tanımlama - Örnekleme
D) Somutlama - Açıklama

E) Yayılan yalan haber, sanatçıyı olumsuz etkilemişti o günlerde.

Ö

A) Tanık gösterme - İlişki kurma
C) Açıklama - Karşılaştırma

D) Bir insan nasıl yaşar ailesi, sevdikleri olmadan.

21. Aşağıdakilerin hangisinde “İyilik eden iyilik bulur.”
cümlesindekiyle türce ve görevce özdeş bir fiilimsi kullanılmıştır?

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A) Böyle davranmayı size hiç yakıştıramadım.
B) Elde edilecek kazancın tümünü bağışlayacak.
C) Soru benim hiç çalışmadığım konudan çıktı aksi
gibi.

24. (I) Okullarımızda en kötü şey, korku, baskı ve her şeyi
herkesten iyi bilir görünme yoluna başvurmaktır. (II)
Okul, bir kişinin ailesinden sonra gelen ikinci eğitim
yuvasıdır. (III) Böyle bir eğitim öğrencide sağlam duyguları, içtenliği, kendine güveni yok eder; boyun eğen
bir insan yetiştirir. (IV) Okulları bu büyük kötülükten
kurtarmak o kadar zor değildir. (V) Şu kadarı yeter:
(VI) Öğretmene elden geldiği kadar az zor kullanma
hakkı vereceksiniz ki öğrencinin öğretmenine duyacağı saygının tek kaynağı, onun insanlık ve düşünce
değerleri olsun.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?

D) Tartışma ortamını yaratanlar ortada yoklar.
E) Biraz yüzünce nefes nefese kalıyorum ben.

A) II
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B) III

C) IV

D) V

E) VI

Diğer sayfaya geçiniz.
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A) I ve III

B) I ve V

D) III ve IV

N

LA

R

27. Modern bir toplum farklı sınıflardan ve gruplardan
oluşur. Bireyler de üyesi oldukları toplulukta egemen
olan kültürel ve sanatsal  değerleri benimser ya da
bunların etkisi altında kalır. Bireyler ya da gruplar, sanat ürününü değerlendirirken ilkin, o sanat ürününün
kendilerine ait olguların sözcüsü, açıklayıcısı ya da
geliştiricisi olup olmadığına bakar. Yapıta olumlu ya
da olumsuz etiketini bu bakış açısıyla yapıştırır. Farklı sınıf ya da kültürlerin izlerini taşıyan sanat ürünlerinde ise kendine ait ortak noktalar olup olmadığını
incelerler. Dolayısıyla içinde yaşadığı toplumdaki ve
diğer toplumlardaki düşünsel ve estetik yaklaşımları
karşılaştırır ve seçimini yapar.

YI

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir sanat yapıtını toplumun bazı kesimleri kendine ait bakış açısıyla değerlendirir.

YA

Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri yer
değiştirmelidir?

MUBA YAYINLARI

25. (I) Paris’te resim eğitimi alan, dönemin ünlü ressamlarının atölyesinde çalışan Osmanlı dönemi ressamı
Şeker Ahmet Paşa’nın “Kendi Portresi” adlı resmi,
Batılılaşma hareketlerinin ortaya çıkardığı yeni bireyi yansıtmaktadır. (II) Resimde orta yaşlı erkek, fesi
dışında Batılı giysiler giymektedir. (III) Elinde tuttuğu
fırça ve palet, bu etkilenmenin ispatıdır. (IV) Resim,
teknik olarak Paşa’nın Paris’teki eğitimi sırasında etkilendiği Fransız akademik sanatının izlerini taşımaktadır. (V) Figürün yüz ifadesi ve duruşu, kendinden
emin, gururlu, toplumsal konumundan oldukça hoşnut bir kişi olduğunu anlatmaktadır.

C) II ve III

B) Sanat yapıtı, çağdaş toplumlarda sanat yapıtı
belli bir kesimi hedefleyerek oluşturulur.

E) III ve V

A

C) Toplumun her kesimi sanat yapıtını kendi sözcülüğünü yapıp yapmadığına göre değerlendirir.

•M
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B

D) Aynı sanat yapıtı farklı toplumlarda farklı açılardan taraflar bulur.

MUBA YAYINLARI

Tİ

EK

N

C) III.

D) IV.

Ö

II. Doğa insana akıl vermiştir.
III. Üzerinde çok fazla düşünmeden, bir şeyi kabul
ederiz ya da reddederiz.
V. Yani doğanın bize verdiği yetkiyi işletmeyiz.

R

B) II.

Halbuki aklı kullanmak da insana düşen bir görevdir.

IV. Oysa biz, çoğu zaman aklımızı kullanmayız.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin yerine “Medya farklı biçim, içerik ve teknolojisi
ile birey ve toplumun hayatını kurgulama, biçimlendirme ve yorumlama biçimini etkilemektedir.” cümlesi getirilirse parçanın anlamında bir değişiklik
olmaz?
A) I.

E) Toplumdaki her bireyin sanat eserini istediği gibi
değerlendirme hakkı vardır.

28. I.

R

26. (I) Dünya hızlı bir değişim sürecinin içinden geçmekte, geleneksel kurum ve yapıların hâkim olduğu
toplumlarda bile tüm dünyayı şaşırtan dönüşümler
yaşanmaktadır. (II) Söz konusu geniş kapsamlı değişimler siyaset, ekonomi ve kültürü etkilemekte,
günlük yaşam pratiklerini ve alışkanlıklarını şekillendirmektedir. (III) Dünyadaki hızlı ve kapsamlı değişimin merkezinde ise yeni düşünce ve eylem imkânları
sunan, siyasî kültür ve toplumsal temsillerin yeniden
şekillenmesine katkıda bulunan medya yer almaktadır. (IV) Bir başka deyişle iletişim araçları toplumun
günlük hayatını, tutum ve davranışlarını değiştirmektedir. (V) Medya, toplumsal kültürü yeniden biçimlendirmektedir.

I

Türkçe

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle doğru ve
anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse, sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) I - II - III - V - IV
B) II - IV - I - III - V
C) IV - V - I - II - III
D) IV - I - II - V - III
E) II - III - I - IV - V

E) V.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Türkçe

31. Çiçeklerin dilinden konuşmak, renkli ve güzel konuşmaktır. Duyguları çiçeklerle süslemek, hatıraları çiçeklerle beslemek, sevgileri çiçeklerle ifade etmek
birer güzel söyleyiştir. Göğüslerde çiçekler, vazolarda çiçekler, düğünlerde çiçekler daima çiçek kadar
temiz duyguları ifade eder. Çiçeklere, iç alemlerimizin
çiçekleşen duyguları diye bakabildiğimiz zaman ----

I. Modern Türk Edebiyatı’nın doğuşu, aynı zamanda mevcut toplum değerlerinin baştan yaratıldığı
bir yenilenme döneminin parçasıydı.

V. Gelenekten, hatta örften hiçbir zaman bütünüyle vazgeçilmedi.

R

LA

E) onların da yaşayan varlıklar olduğunu anlarız.

YA

E) IV ve V

C) onlarda göreceğimiz güzellikler eskisinden zengin olur.

C) II ve III

A

D) III ve V

B) eminim çiçekler bizden hoşnut kalacaktır.

B

B) I ve V

A) onlara yakınlaşır ve onları anlarız.

D) duygusal yönden zengin oluruz.

Yukarıda numaralanmış cümlelerle anlamlı bir
bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer
değiştirmesi gerekir?
A) I ve II

Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle en uygun tamamlanabilir?

N

IV. Bu durumda geçmişin değerleri de bu yaratıcı sürecin katkıları arasındaydı.

MUBA YAYINLARI

III. Bugün, söz konusu toplum değerlerinin edebiyatla ilişkisinin karşılıklı olduğunu anlatmaya çok
daha yakın durumdayız.

I

II. Mesela bu karşılıklı ilişkinin önemli örneği Ahmet
Mithat, “Felatun Bey ile Rakım Efendi”yi yazarken
taşıyıcılığını yaptığı sentetik değerlerin aynı zamanda yaratıcılığını da üstleniyordu.

YI

29.

Deneme Sınavı 1

EK

Bu parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nasıl her yapıt roman değilse her şiir de gerçek
şiir değildir.

Ö

R

N

B) Edebiyat, insanlığı ilgilendiren en önemli bilimdir.
C) Edebiyatın insan yaşamına sağladığı kolaylıklar,
diğer yapıtlarla kıyaslanamaz.

MUBA YAYINLARI

Tİ

R

•M
U

30. Ne denli şaşırtıcı, değişik bir kurguyla ortaya çıkarsa
çıksın, başka insanlar görünür edebiyat ürünlerinde
doğrudan doğruya. Edebiyat eserlerinin değeri de
tam bu noktada ortaya çıkar. Gerçi her yapıt roman
değildir, tiyatro değildir. İnsanlar çıksın sahneye. İlk
bakışta insansız izlenimi uyandıran yapıtlar da var,
belki de en çok şiirler. Olsun, hiçbir insan “olayı” dile
getirmese de her edebiyat başarısı insan açısından
bir dünya koyar önümüze.

D) Edebiyat eserlerinde insan her zaman olayı dile
getirmek zorunda değildir.

32. Bugün geçmişten günümüze kalan mumyaların en
eskileri  Mısır uygarlığına aittir. Arkeologların kanaatine göre Mısır’da mumlayama işlemi, insan öldükten
sonra ruhun yaşayacağı ve o ruhun kendi bedenini
arayacağı inancıyla ortaya çıkmıştır. Bu inanışa göre
vücudunu bulamayan ruh perişan bir biçimde dolaşmak zorunda kalacaktır.---- Ölümsüzlüğün simgesi
olarak benimsenen mezarlara konulacak ölülerin,
öbür dünyadaki yaşamları için ünleri ve zenginlikleri
ölçüsünde mumyalar yapılırdı.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki yargılardan hangisi getirilebilir?
A) Araştırmacılar mumyacılıkta birçok kimyasalın
kullanıldığını belirtiyor.
B) Daha çok firavunların ve önemli kimselerin mumyalandığını görüyoruz.
C) Bazı mumyalar hiç bozulmadan günümüze kadar gelebilmiştir.

E) Bütün edebiyat yapıtları - değeri ve türü ne olursa olsun - insan açısından yazılır, önemi de bundan kaynaklanır.

D) Bu nedenle o dönemde ruhunu bu acıdan kurtarmak isteyen ve bunun için yeterli serveti olan
herkes mumyalanıyor.
E) Geçmişte mumyacılık büyük önem taşıdığından
mumyacılıkta da çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.
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N

LA

R

34. Kıskançlık, sevilen kişinin başkasıyla paylaşılmasına katlanamamak olduğuna göre sevginin var olduğu
her yerde kıskançlıktan söz edilebilir. Sevgililer arasında kıskançlık, belli bir ölçüyü aşmadığı sürece,
sevgi gülünün dikeni sayılır. Ancak bu doğal duygu,
insanı kemiren bir tutku olmaya başlayınca sevgiyi
gözeten bir duygu olmaktan çıkar, sevgiyi yok eder.
Othello örneğinde olduğu gibi kimi zaman sevgiyi
yok etmekle kalmaz, sevgiliyi de ortadan kaldıracak
ölçüye varır! Eşini sokağa çıkarmayan, her süslenişinde “Kiminle buluşmaya gidiyorsun?” diye soran bir
eş bu amansız duygunun tutsağına düşmüştür. Ruhsal bir hastalık olan bu kör tutku, kökü çocukluğa dek
uzanan bir güvensizlik duygusundan kaynaklanır.

YI

MUBA YAYINLARI

Bu parçadan “kıskançlık” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

YA

33. Bir dil, yabancı sözcüklerin saldırısına uğramaya
başladıkça yabancı devletlerin saldırısına uğramış
bir devlet gibi bağımsızlığını kaybetmeye başlar. İnsanlar gün geçtikçe yabancı sözcük kullanmadan
derdini anlatamaz hâle gelir. Bu da bilginin, kültürün, düşüncenin yabancılaşması, yabancıya bağlı
kalması, kişinin özgürlüğünü yitirmesi demektir. Bu
nedenle dil her ülke için bağımsızlığın simgesidir. Bu
arada ulusal dil, elbette içinde hiçbir yabancı öge bulunmayan dil demek değildir. Dünyadaki bütün ulusların dillerinde az çok başka dillerden gelip yerleşmiş
kelimeler vardır. Önemli olan “Dili kendi hâline mi bırakmalı, yoksa ona yön ve hız mı vermeli?” sorusuna
doğru bir yanıt bulmaktır. Aslında insanlar tarih boyunca yaşamlarında yeri olan hiçbir şeyi kendi hâline
bırakmamışlar; toprağı gübrelemeye, ağacı aşılamaya, çocuğu eğitmeye, hastayı iyileştirmeye, toplumu
yönetmeye ihtiyaç duymuşlardır. Tüm bunları yapmaya neden gereklilik duyuyorsak dile yön ve hız vermeye de onun için gereklilik duymalıyız.

A) Kıskançlık kavramı her eserde karşımıza çıkmakta ve konu olarak kullanılmaktadır.
B) Kıskançlık, insanı ele geçiren ve elindekini alan
bir duygudur.

A

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan
hangisi çıkarılamaz?

B

C) Kıskançlık, sevdiklerimizi paylaşamamaktan doğar.

•M
U

A) Bağımsızlık, ancak ulusal bir dile sahip olmakla
mümkündür.
B) Dile gereken önem verilmeli, dil kendi hâline bırakılmamalıdır.
C) Farklı kültürlerden dilimize giren sözcükler, dilimizin zenginleşmesini sağlamaktadır.

R

D) Kişinin özgürlüğünü yitirmemesi, dildeki yabancı
sözcük ağırlığına bağlıdır.

R

MUBA YAYINLARI

EK

Tİ

E) Her dilde yabancı dillerden geçen kelimeler görmek kaçınılmaz bir gerçektir.

N

I

Türkçe

D) Kıskançlık, kişinin doğru düşünmesini engelleyen bir duygudur.
E) Çocukluktan gelen güvensizlik duygusu, kıskançlığın temelini oluşturmaktadır.

35. Eserdeki Zeyno Kadın, zaman zaman Anadolu’da
görülen cesur kadınlardandır. Toparlayıcı, birleştirici ve önderlik edici bir ruhu vardır. Esere Resul
Efendi’nin ve eşinin karşıtı olarak yerleştirilmiş bir tiptir. Zeyno Kadın, hayatın zorluğuyla mücadele etme
kabiliyeti olduğunu ispat etmiş, sorumluluk yüklenmiş bir tiptir. Çoğu kez soylu bir kimlik çizer. Toprak sahibinin ve devlet memurunun adaletsizliğine
dayanamaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen “Zeyno Kadın”ın özelliklerinden biri değildir?

Ö

A) Cesur
B) Dikbaşlı
C) Lider ruhlu
D) Zorluklara göğüs geren
E) Yetenekli
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LA

R

I

37. Yeni ve işlek dili sıradan vatandaştan meşhur edebiyatçıya kadar herkesin kullanacağından zerrece
şüphem yok. Çünkü bu iş şunun bunun istemesiyle,
buyurmasıyla olmuyor; bu iş yüz yıldan beri bütün
ulusun buyurmasıyla oluyor. Türk topluluğu yeni bir
dil arıyor; istediğini istediği gibi söyleyecek, kafa dili
olabilecek bir dil arıyor. Yazarların buna karşı koymaları değil, bunu anlayıp o dilin kurulmasına çalışmaları gerekir.

N

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yeniliğe direnmenin edebiyatçı için yanlışlık olduğuna

YI

MUBA YAYINLARI

B) Dildeki değişimin ancak ait olduğu ulusun isteğiyle gerçekleşebileceğine

YA

36. Okumak tabiatı tamamlar, tecrübe ile de tamamlanır.
İnsanın tabiat vergisi olan kabiliyetleri kendiliğinden
çıkan bitkilere benzer, okumakla budanmaları lazımdır. Okumak, tecrübeyle sınırlanmaz da başına buyruk bırakılırsa dağınık yönlere yayılmış bir bilgi verir.
Tecrübe ile yetişen kimseler, okumayı hor görürler.
Basit kimseler ona hayrandırlar. Bilginler ondan faydalanırlar çünkü okuma, sağladığı faydanın ne olduğunu öğretmez. Bu, insanın göre göre, tahsile ihtiyaç
duymadan onun ötesine varan bir kuvvetle elde ettiği bir bilgeliktir. Kitapları, ne cerh etmek ne yanlış
bulmak için ne de zaten ispat edilmiş diye olduğu
gibi kabullenip konuşmalarında sana konu olsun diye
oku. Bazı kitaplardan insan yalnız zevk alır; bazılarını olduğu gibi yutar. Bazılarını geveler ve hazmeder.
Yani bazı kitaplardan yalnız birtakım parçalar okunur; bazıları baştan başa ama inceden inceye tetkik
edilmeden bazıları ise dikkat ve itina ile okunur. Bazı
kitaplar da vardır, insan onları vekil vasıtasıyla, yani
başkalarının onlardan çıkardıkları parçaları okur.

C) Dil konusunda birtakım arayışların olduğuna
D) Dilde yenileşmeye bazı sanatçıların yanaşmadığına
E) Bir dilin değişime kapılarını açarsa dünya dili olacağına

B

A

Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden
söz etmemiştir?

•M
U

A) Okumanın, insanın bazı yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardım etmesinden
B) Okumanın bir disiplin işi olduğundan

C) Okuma kültürünü kazanmanın ailenin kültürel seviyesiyle doğru orantılı olmasından

D) “Okuma” eylemine bakış açısının kişiden kişiye
değiştiğinden

MUBA YAYINLARI

Ö

R

N

EK

Tİ

R

E) Türü ne olursa olsun bir kitabın olduğu gibi kabul
edilmesinden
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YA

YI

N

LA

R

39. “İnsanlar anlaşıldı, cihanın da sırrı yok.” demiş Yahya Kemal. Nerede, kim anlamış, nasıl anlaşılmış? Bir
adamı otuz yıl tanırsın, tanıdığını sanırsın ama tanıyamazsın. Hele kişi sevdiğini, saydığını, değer verdiğini kesinlikle anlayamaz, tanıyamaz. Sevgi, saygı
“anlamayı” önler de ondan! Anlamak, soğukkanlılıkla
yapılan bir iştir. Bir kişiyi olumlu, olumsuz; çirkin, güzel; başarılı, başarısız yönleriyle yatıracaksın otopsi
masasına. Kıyacaksın, acımayacaksın. Örtbas etmeyeceksin ötesini berisini. Duygu yanıltıyor hep. Akıldır insanları tanımakta bize yol gösterici. Yapabilsek,
kendimizi aklın gücüne bırakabilsek.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Kişi, çevresindekileri değerlendirirken objektif
davranır.

B

B) Yaşamda her zaman aklımızla hareket etmek
imkânsızdır.

•M
U

C) Sözcüklerle oynayan sanatçılar toplum tarafından her zaman takdir edilmiştir.

A

A) Sanat eserlerinin gerçeklikle bağlantısı olmalıdır.
B) Süslü bir dil kullanmak gerçek edebiyatçıların işi
değildir.

C) Bir kişiyi anlamak, duyguların etkisinden tamamen kurtulmakla mümkündür.
D) Duygular bazen bizi mantığın kuruluğundan kurtarır.

E) Samimi bir dille yazılmayan eserler kalıcı olamaz.

E) Değerlendirme yaparken kendimizi de değerlendirmiş oluruz.

MUBA YAYINLARI

EK

Tİ

R

D) Edebî eserler halkın duygu ve düşüncelerine tercüman olmalıdır.

40. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Tanımlamaya

R

N

I

39. - 40. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.

MUBA YAYINLARI

38. Hayatın en önemli gerçeği samimiliktir. Bu itibarla,
hayat ile bağı olan edebiyat, mutlaka samimi bir edebiyattır denilebilir. Hayatı en gizli, en karışık yönleriyle anlatmayan, duygularımızı tıpkı hayatta olduğu
gibi saf ve derin bir şekilde duyurmayan; elemlerimizi, felaketlerimizi, açık açık yansıtmayan bir edebiyat, hayat ile ilgisiz ve sahte bir edebiyattır. Öyle bir
edebiyat, kelimeleri dizip onları işleyen pek hünerli
kuyumcular çıkarabilir. Belki onlar çok süslü, çok göz
alıcı şeyler yapabilirler. Ne yazık ki bütün bu sahte
ürünler muntazam kış bahçelerinde yetişen iri yapraklı, parlak renkli çiçeklere benzer. Uzaklığından dolayı bize çok çekici, çok harikulade görünen o meçhul
sıcak iklimlerin bu göz kamaştıran çiçekleri nasıl açık
bir havaya, sert bir rüzgara dayanamazsa hayat ile
ilgisi olmayan böyle bir edebiyat da zamanın sonsuz
kasırgaları önünde süpürülüp gitmeye mahkumdur.

B) Niteleyici sözcüklere

Ö

C) Zıtlıklara
D) Eksiltili cümleye
E) Devrik cümleye
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1.

Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
(16 - 20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

2.

Cevaplarınızı, cevap kağıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Halk yönetime katılmıştır.
B) Monarşik sistem yıkılmıştır.

I

R

İyonların Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş
noktasında olması, İyonya’da demokrasinin oluşmasında önemli rol oynamıştır.

Avrupalı devletler, 1856’da yapılan Paris Konferansı öncesinde Osmanlı’ya, “Bütün azınlıklara Müslümanlarla eşit haklar tanınmasını” ön şart olarak ileri
sürmüşlerdir.

LA

•

4.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Osmanlı’nın iç işlerine karışılmıştır.

B) Avrupalı devletler Osmanlı’yı ıslahat yapmaya
zorlamıştır.

N

İlkçağ’da İyonya’da krallık yıkılarak doğrudan demokrasi yönetimi kurulmuştur.

YI

•

MUBA YAYINLARI

C) Osmanlı Devleti’nin parçalanması hızlanmıştır.

C) Ticari ilişkiler düşünce hayatının değişmesinde
etkili olmuştur

D) Avrupa devletleri azınlıkların haklarını korumaya çalışmıştır.

D) Siyasi birlik sağlanmıştır.

E) Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlettir.

YA

1.

B

Orhun Kitabeleri’nde, hükümdarın “Açları doyurdum, çıplakları giydirdim” ifadelerinin yer alması,
Göktürklerde aşağıdakilerden hangisinin geliştiğini gösterir?
A) Sosyal devlet anlayışının
B) Teokratik düzenin
C) Monarşik yapının

•M
U

2.

A

E) Yönetim biçimi değişmiştir

Osmanlı Şeyhülislamı Erzurumlu Feyzullah Efendi,
medreselerde fen dersleri okutulmasını yasaklamıştır.

Ö

R

N

Bu gelişme Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden
hangisini engellemiştir?

5.
MUBA YAYINLARI

3.

EK

Tİ

E) Askeri gücün

R

D) Merkezi otoritenin

A) Dinin öğrenilmesini

•

Sivas Kongresi’nde İradeyimilliye adıyla bir  gazetenin çıkarılması kararlaştırılmış ve kısa   bir
süre sonra da bu gazete yayınlanmaya başlamıştır.

•

TBMM açıldıktan sonra da Ankara’da Hâkimiyetimilliye Gazetesi çıkarılmıştır.

Bu gazetelerin çıkarılmasında aşağıdakilerden
hangisi etkili olmamıştır?
A) İstanbul’daki basının baskı altına alınması

B) Bilimsel eğitimi

B) Okuma-yazma oranının artırılmak istenmesi

C) Teokratik yapıyı

C) Halkın bilinçlendirilmesinin amaçlanması

D) Monarşiyi

D) Silahlı mücadelenin tek başına yeterli olmaması

E) Gelenekleri

E) İstanbul basınının bir kısmının İtilaf Devletleri’ni
desteklemesi
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R

II. Brezilya’nın Rio de Janerio kentinin merkezindeki çok dik yamaçlı tepelerin pek çoğu yeni yerleşim alanı açmak amacıyla ortadan kaldırılmıştır.

N

LA

III. ABD’nin Sierra Nevada dağlık alanlarında altın
madeni arama çalışmaları sonucunda oluşan
toprak kütlelerinin akarsular tarafından taşınması sonucunda deniz kıyısındaki körfezlerin geometrik bütünlüğü yeni özellikler kazanmıştır.

YI

Yukarıda belirtilen süreçler bir bütün olarak aşağıdaki iddialardan hangisine kanıt oluşturur?
A) Doğa olayları, beşeri faaliyetlerden bağımsız şekilde gerçekleşir.
B) Beşeri ve ekonomik faaliyetlerin doğal oluşumlar
üzerinde olumlu etkileri vardır.

Yukarıdaki metinsel açıklama bütünüyle incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A

C) Madencilik faaliyetleri doğal oluşumlara zarar
vermektedir.
D) İnsanların bazı faaliyetleri yerşekillerinin doğal
oluşum süreçlerinde değişmelere neden olmaktadır.

B

•M
U

A) Üretim sürecinde uzmanlaşmak ve kaliteli ürün
sunmak pazar rekabetinde önemli avantajlar
sağlar.

I. İngiltere’de Brecland yöresinde yaşamış olan Neolitik dönem insanları tebeşir kayaçları içindeki
derin ocakları kazma işlevinde geyik boynuzlarını kullanmıştır.

B) Doğal ve beşeri olaylar sanatçılara ilham kaynağı olur.

C) Doğal unsurlar, kendisine bağlı beşeri unsurların
üretilmesine kaynak oluşturur.

E) Beşeri ve ekonomik alanlarda başarılı olmak için
doğal oluşumların değiştirilmesi şarttır.

Tİ

EK

N
Ö

R

MUBA YAYINLARI

R

D) Coğrafi olayların tasvir edildiği ürünler, kendi döneminin özellikleri hakkında önemli kanıtlar sunar.

E) Hollanda ve İngiltere’nin Dünya denizlerinde güç
sahibi olması, sanatçıların coğrafi olayları taklit
etmesine bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

I

7.

YA

17. yüzyılda her Hollanda kentinde tablolarını satış
tezgahlarında sergileyen pek çok sanatçı bulunmaktaydı. Günümüzde olduğu gibi o zaman da halk neye
para ödediğini bilmek istiyordu. Eğer bir ressam yaptığı savaş sahneleriyle ün kazanmışsa, savaş sahneli resim satma şansı daha yüksekti. Eğer ay ışığında
manzara resimlerinde başarı kazanmışsa bu tür resimlere devam etmesi ve daha çok ay ışığında manzara resmi yapması ekonomik açıdan daha güvenli
bir yoldu. Böylece belirli konularda uzmanlaşmış sıradan ressamlar, zaman içinde hayran olunacak
mükemmelikte eserler yaptılar. Örneğin, deniz manzarası ressamları yalnızca bulut ve dalgaları çizmekte ustalaşmakta kalmadılar, aynı zamanda gemileri
ve donanımlarını aslına uygun bir şekilde tasvir etmede o kadar ustalaştılar ki resimleri, İngiltere ve
Hollanda’nın denizlerde hakimiyetini arttırdığı döneme ait değerli birer tarihsel belge niteliği kazandı.

MUBA YAYINLARI

6.

Deneme Sınavı 1
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10. Coğrafya bilimi içinde özel bir öneme sahip olan
“jeopolitik” kavramı, sözcük anlamı itibariyle yer,
(bölge, ülke) siyaseti, yani “bir bölge veya ülkenin
konumundan dolayı kazandığı askeri, siyasi ve ekonomik önemi” anlamına gelmektedir.

Aşağıda belirtilen sembolik tasarımda Dünya’nın eksen eğikliği hakkında bazı bilgiler sunulmaktadır.
23°27'
Eksen eğikliği
değeri

Kutup yıldızı

Ekliptik düzlemi

90°

Ekvator düzlemi

LA

A) 20 Temmuz 1936 tarihinde İstanbul ve Çanakkale
Boğazları sevk ve idaresinin Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nde olduğunun kabul edilmesi

N

Ekliptik düzlemi

66°33'

MUBA YAYINLARI

Ekvator düzlemi

R

I

Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi yaşandığı bölge veya ülkenin jeopolitik özellikleri üzerinde daha az etkili olmuştur?

B) Kasım 1869’da Akdeniz ile Kızıldeniz arasında
inşa edilen Süveyş Kanalı’nın açılması

YI

Dünya’nın
ekseni

YA

C) Pasifik ile Atlantik arasında bulunan Panama
Kanalı’nın 1914 yılında hizmete açılması
D) 1893 yılında Ege Denizi’nde bulunan Yunanistan ile Mora Yarımadaları arasındaki Korint
Kanalı’nın açılması

Şekil üzerinde belirtilen bilgilere göre aşağıdaki
iddialardan hangisi kanıtlanamaz?

A

E) Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasında bağlaç
görevi oluşturan Kiel Kanalı’nın 1895 yılında deniz trafiğine açılması

•M
U

B

A) Dünya’nın ekseni 23°27ı (23 derece 27 dakika)
eğiktir.
B) Dünya’nın ekseni, Ekvator düzlemine diktir.

C) Dünya’nın Güneş çevresinde izlediği yol elips
şeklindedir.

D) Ekliptik ile Ekvator düzlemi tam anlamıyla çakışmaz.

3

1

Ö

R

N

4

5

0°

MUBA YAYINLARI

Buharlaşma şiddeti sıcaklık değerleri ile doğru orantılı iken, bağıl nem değeri ile ters orantılıdır.

EK

9.

Tİ

R

E) Kutup Yıldızı, Kuzey Kutup Noktası üzerinde 90°
(doksan derece) açıyla görünür.

2

11. Kritisizme göre bilgilerimiz bir yönü ile akla, bir yönü
ile deneye dayanır. Kant’a göre “Bilgi deneyle başlar
fakat deneyden doğmaz.” Bilgilerimizin ham maddesini sağlayan dış dünyadır. Bunu da duyular sağlar.
Fakat gerçek bilgi, duyu verilerinin zihnimizdeki kalıplarda belli bir biçime kalıba sokulması ile oluşur.
Kant’a göre zihin kalıpları doğuştandır. Kant, metafiziğe karşıdır. Ona göre Tanrı, ruh gibi metafizik
konuların doğru bilgisini elde edemeyiz. Çünkü bilgilerimizin ham maddesini duyu organları sağlar.
Metafizik konular hakkında duyular bize hiçbir bilgi
vermez. Bu nedenle metafizik konuların gerçek bilgisine ulaşamayız. Felsefe de bu nedenle metafizik
konuları incelemekten vazgeçmelidir.
Bu parçaya göre Kant’ın bilgi anlayışı için aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
A) Her türlü bilgi doğuştan zihnimizde vardır.
B) İnsan, fenomenlerin içindeki özü sadece akılla
bilir.

Buna göre, harita üzerinde rakam kodu ile belirtilen alanların hangisinde ocak ayı içerisinde
oluşan buharlaşma şiddetinin en fazla olması
beklenir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

C) Bilgi, deney ve aklın ortak ürünüdür.
D) Gerçeğin bilgisi insan için bir gizem kaynağıdır.
E) Duyuların bilgisi, güvenilir bilgidir.

E) 5

14
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B) Sivil toplum

R

LA

A) Kendisi için varlık, özünü kendisi belirleyen varlıktır.

N

A) Bürokrasi

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sartre’ın görüşüne uygun olamaz?

B) Kendinde varlık, daima olduğu gibi olan, özüyle
birlikte varlığa gelen varlıktır.

YI

Bu paragrafta açıklanan siyaset felsefesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

14. Sartre’a göre, bir baykuş, her ne ise odur; kendisinden başka bir şey olamayan, “kendinde varlık”tır.
İnsanın ise önceden belirlenmiş bir özü yoktur. O
öncelikle vardır, var oluşu ne olacağından önce gelir. Bilinçli bir özne olarak insan, özünü seçmek ve
kendini oluşturmakla karşı karşıyadır; hatta buna
mahkûmdur. Bu onu “kendisi için varlık” yapar.
MUBA YAYINLARI

12. Devlet işlerini yürüten devlet memurlarının hiyerarşik (aşamalı) biçimde sıralanması sonucunda oluşan
yapıdır. Örneğin; okulda müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler ve hizmetlilerin aşamalı olarak sıralanmasından oluşur. Bu yapı genişledikçe devletteki
aşamaların sayısı artar. İşler daha yavaş sürer. Örneğin; bir ilçede yapılacak bir mezuniyet balosu için
sırasıyla okul müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
kaymakamdan izin alınması gerekir.

C) İnsanın özü, var oluşundan önce gelir.

D) Egemenlik

D) İnsan ne olacağına kendisi karar veren varlıktır.

E) İktidar

E) İnsan özgürlüğü önceden belirlenmiş bir öze sahip olmamasıdır.

•M
U

B

A

YA

C) Devlet

15.

Ö

I. Wittgenstein olmasaydı onun “dil kuramı”nı bir
başka filozofun ortaya yazabileceğini düşünmek
olanaksızdır.
II. Sabahattin Ali olmasaydı “Kürk Mantolu Madonna” romanını bir başka yazarın yazması mümkün değildir.
Buna göre “felsefeyle sanat” arasındaki ortak
özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akla ve mantığa dayanırlar.
B) Sistemli ve tutarlıdırlar.
C) Ürünleri somutturlar.
D) Yaratıcılığa dayanırlar.
E) Zamanla değişirler.

R

Bu parçaya göre Sokrates’in bilgi görüşü için
aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?

MUBA YAYINLARI

N

EK

Tİ

R

13. Sokrates, öğrenmenin sadece “hatırlatma” olduğunu söyler ve Menon’a doğuştan gelen bilginin varlığını ispat etmeye çalışır. Daha önce geometrinin
adını dahi duymamış bir köleyi çağırır. Sokrates ve
köle, Pisagor teoremi üzerinde çalışırlar. Köleye kenarı iki ayak uzunluğundaki bir karenin alanını iki katına çıkardığımızda bir kenarının kaç ayak geldiğini
hesaplayacaktır. Sokrates, bu konuşma esnasında
hiçbir şekilde sorunun doğru cevabını söylemez ancak kölenin verdiği cevaplardaki yanlış yerleri söyleyerek doğruları bulmasını sağlar. Böylece bilginin
doğuştan geldiğini ve doğru soruların sorulmasıyla
o bilginin açığa çıkacağını ispatlamış olur.

I

Sosyal Bilimler

A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir.
B) Bütün bilgiler akılda bulunur.
C) Sezgi, bilimsel bilgiyi içinde barındırır.
D) Her türlü bilgi deneyimler sonucu elde edilir.
E) Bilgi, akla ve deneye dayanır.

15
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16. Dinin insan hayatındaki yeri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

19. “Her milletin kendine özgü geleneği, kendine özgü
adetleri ve milli özellikleri vardır. Hiçbir millet aynen
diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle
bir millet ne taklit ettiği milletin aynısıdır ne de kendi milliyeti içinde kalabilir. Bunun sonu şüphe yok ki
hüsrandır.” Atatürk

A) Din, maddi ve manevi her türlü sıkıntıya karşı insanın direncini arttırır.

R

LA

A) Taklidin kötü olduğu

B) Milletlerin birbirine benzeyebileceği

N

C) Taklidin insana özünü kaybettirdiği

D) Her milletin özüne ait değerleri koruması gerektiği

YI

D) Din, insanın ölümsüzlük isteğine cevap verir. Din
sayesinde insan ölümle yok olmayacağına ve
ahirette hayatın devam edeceğine inanır.

Yukarıda verilen sözde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
MUBA YAYINLARI

C) Aklın ve bilimin yeterince cevap bulamadığı sorulara din cevap vererek insan düşüncesini aydınlatır.

I

B) Din, insanın sadece Allah’a ait sorumluluklarının
olduğunu, diğer varlıklara karşı sorumluluğunun
olmadığını bildirerek insanı özgürleştirir.

E) Din, toplumsal barışı sağlayan önemli bir unsurdur.

A

YA

E) Hiçbir zaman taklit edilen toplumla aynı olunamayacağı

B

17. “Toplumların kendilerine özgü değerleri vardır. Bu
değerler toplum içindeki fertleri bir arada tutar.”

A) Vatan ve millet sevgisi
B) Bayrak
C) Akıl birliği

•M
U

Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştirici unsuru olan temel değerler içerisinde sayılamaz?

Ö

R

N

18. Kur’an-ı Kerim’in ayetleri ilk dönemden itibaren
çeşitli malzemeler üzerine yazılmıştır. Kur’an-ı
Kerim’i yazan yazıcılara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

MUBA YAYINLARI

EK

Tİ

E) Milli marş

R

D) İnsan haklarına saygı

20.

I. Yüce yaratıcının peygamberleri aracılığıyla bildirdiği inanç değerlerini ve ibadet biçimlerini kapsayan, insanın iç yaşamını, toplumsal yaşamı
düzenleyen kuralları içeren bilgilerdir. Bu bilgilerin temelinde iman vardır.
II. Doğadaki nesneleri bir amaca yönelik olarak araç
hâline getiren, insanın hayatını kolaylaştıran bilgilerdir.
III. İnsanın, evrenin niteliği ve yapısı hakkında gözlemlere dayanarak düşünmesi sonucu elde edilen bilgilerdir.
Verilen tanımlar sırasıyla aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?
A) Dinî bilgi - Teknik bilgi - Felsefi bilgi

A) Yazıcı

B) Dinî bilgi  - Felsefi bilgi - Sanat bilgisi

B) Hafız

C) Sanat bilgisi -  Dinî bilgi - Gündelik bilgi

C) Vahiy Katibi

D) Gündelik bilgi - Felsefi bilgi - Sanat bilgisi

D) Melek

E) Bilimsel bilgi -  Felsefi bilgi -Dinî bilgi

E) Peygamber

16
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1.

Bu testte 40 soru vardır.

2.

Cevaplarınızı, cevap kağıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.

A)

5
8

B)

3
5

D)

7
10

E)

13
20

III

LA

II

IV

N

Şekilde birim karelerden oluşmuş örüntünün 4 adımı verilmiştir.

YI

Bu örüntünün 8. adımında bulunan birim mavi
kare sayısının birim beyaz kare sayısına oranı
kaçtır?

1
2

A)

5
27

D)

3
22

B)

11
54

E)

13
108

C)

11
70

•M
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B

A

C)

I

YA

Şekilde birim karelerle oluşturulmuş dikdörtgen
içinde boyalı bölge gösterilmiştir. Boyalı bölge
büyük dikdörtgenin kaçta kaçını ifade eder?

MUBA YAYINLARI

R

I

1.

15

14
16
20

17

17

Ö

R

17

4.
16

MUBA YAYINLARI

N

EK

Tİ

R

2.

Yukarıda verilen tabloda satır ve sütunlarda bulunan
şekillerin sayı değerlerinin toplamı tablonun dışına
yazılmıştır.

Yukarıda verilen şekillerde küpler, silindirler ve küreler kullanılarak denge sağlanmıştır.
Buna göre, 1 küreyi dengelemek için kaç adet
küp gereklidir? (Destekler tablanın orta noktasındadır.)

Buna göre,
+
A) 2

–
B) 4

ifadesinin değeri kaçtır?
C) 6

D) 8

A) 2

E) 12

17

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

Diğer sayfaya geçiniz.
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8-4 ·9-2
12-6

8.

işleminin sonucu kaçtır?
1
3

B) 1

C) 3

D) 6

1

2

3

4

5

6

7

8

Yukarıda verilen sayı doğrusunda A, B, C, D ve E
harfleri bazı sayılarının yerlerini göstermektedir.

E) 9

Buna göre, bu harflerden hangisi 2 5 sayısını

B) B

f ^xh = *

1·2·3...x,

x < 19

B

D) 1 birim = 440 m

EK

MUBA YAYINLARI

Tİ

E) 1 birim = 400 m

•M
U

C) 1 birim = 360 m

A) 23

B) 24

D) 23!

E) 24!

C) 19!

R

B) 1 birim = 480 m

N

a = 11 + 19
b = 13 + 17

R

x ≥ 19

Buna göre, (fof)(4) ifadesinin değeri kaçtır?

Şekilde gösterilen köprünün ayakları arasındaki gerçek uzunluk 1800 m olduğuna göre, şekil
için kullanılan ölçek aşağıdakilerden hangisidir?

Ö

5·6·7...x,

fonksiyonu veriliyor.

9 birim

A) 1 birim = 600 m

E) E

A

9.
2

D) D

YI
YA

6.

1

C) C

N

A) A

LA

MUBA YAYINLARI

gösteriyor olabilir?

7.

9 10

I

A)

E
0

R

5.

c = 23 + 7

10. x ve y birer tam sayı olmak üzere,
I. x – y tek ise x · y çifttir.
II. x · y tek ise x – y tektir.
III. x – y çift ise x + y çifttir.

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) a < c < b

B) a < b < c

A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) c < a < b

E) c < b < a

D) I ve III

E) I, II ve III

C) b < a < c

18
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11.

13. Bir asal sayının birler basamağındaki rakam silindiğinde kalan sayı yine bir asal sayı ise bu sayılara
“asal-asal” sayı denmektedir.

E) 144

LA

D) 72

A) 7

B) 8

C) 9

N

C) 36

D) 10

E) 11

YI

B) 6

Buna göre, iki basamaklı kaç tane asal-asal sayı
vardır?

•M
U

B

A

YA

A) 1

43 asal sayıdır, ancak 4 asal sayı değildir. Bu yüzden
43 asal-asal sayı değildir.

MUBA YAYINLARI

Şekildeki eş altıgenler içine {1,2,3,4,5,6,7} sayıları,
komşu kenarları ortak altıgenler içindeki sayılar
aralarında asal olmak üzere, kaç farklı şekilde
yerleştirilebilir?

R

437 asaldır, 43’te yine bir asal sayı olduğundan 437
üç basamaklı bir asal-asal sayıdır.

14.

R

12.

Bir tuşun yerini bulması 2 sn,

•

Bir tuşa basma süresi

•

Aynı tuşa art arda basması için bekleme süresi
ise 1 sn sürmektedir.

MUBA YAYINLARI

Tİ

EK

N
•

R
Ö

38
Adet

Eşit sayıda silgi içeren 38 karton kutu ile alınan silgiler, eşit sayıda silgi içeren 104 adet kutu ile satışa
sunuluyor.

Telefon tuşlarına basarak bir kelime yazmak isteyen
Pelin’in, Y yazması için 9 tuşuna art arda 4 kez, K
yazması için 5 tuşuna art arda 3 kez, A yazması içinse 2 tuşuna 2 kez basması gerekmektedir. Pelin’in,

Buna göre, bu alışverişteki silgi sayısı en az kaçtır?
A) 494

B) 988

D) 2964

E) 3952

C) 1976

1
sn,
2

Verilen bilgilere göre, Pelin’in “Muba” kelimesini
yazması kaç sn sürer?
A)

29
2

B)

33
2

C) 19

D) 21

I

Örneğin;

E) 23

19
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15. Şekilde gösterilen kitaplığın alt 3 bölmesinde 2 çeşitten oluşan kitaplar dizilidir ve aynı tür kitapların
kalınlıkları eşittir.

17.

8 2 8 12
1
11
4, - 9, - ,
,
, r, - 7, - 1, 0, , 3, 5,
, 8
4
3
2
2 3 3

Tam sayı olmayan
rasyonel sayılar (C)

•M
U
7

MUBA YAYINLARI

6
9

B) 361

D) 363

E) 364

|x + 4| = |x – 3|
denklemi ile aynıdır?
x+4
=0
x-3

B) x + 4 = x – 3

C) (x + 4)(x – 3) = 0

D)

x+4 = x-3

E) (x + 4)2 = (x – 3)2

19. i2 = –1 olmak üzere,

10

(1 + i)2n = 2n · i

Yukarıda verilen sayı piramidinde 19. satırın başında ve sonunda bulunan sayıların toplamı kaçtır?
A) 360

18. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi,

A)

3
5

8

LA

A

B

E) s(A) + s(F) = s(D) + s(E)

R
N
R
Ö

4. satır

N

D) s(B) + s(C) = s(D) + s(F)

E) 18

Tİ
EK

2
4

YI

MATEMATİK - 2

MATEMATİK - 2

MATEMATİK - 2

MATEMATİK - 2

MATEMATİK - 2

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 2

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 1

D) 19

1

3. satır

En üst tabloda verilen sayılar, ait oldukları kümelere dağıtıldıktan sonra elde edilen kümelerin eleman sayıları arasında verilen eşitliklerden
hangisi yanlıştır?

C) s(A) = s(C) + s(E)

C) 20

2. satır

Doğal
sayılar (F)

B) s(B) = s(C) + s(D)

Kitaplığın 1. bölmesine küçük kitaplardan en çok
kaç tane konulabilir?

1. satır

Negatif tam
sayılar (E)

A) s(A) + s(C) = s(E) + s(F)

x 11
=
y 12

16.

Tam sayılar
(D)

YA

MATEMATİK - 2

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 2

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 2

MATEMATİK - 1

MUBA YAYINLARI

MATEMATİK - 2

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 1

MATEMATİK - 2

x

y

B) 22

R

I

1

A) 24

Rasyonel sayılar
(B)

İrrasyonel sayılar
(A)

eşitliğini n’in aşağıda verilen değerlerinden hangisi sağlar?

C) 362

20

A) 2016

B) 2017

D) 2020

E) 2022

C) 2018

Diğer sayfaya geçiniz.
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23.

500 TL + 0,25 TL/km

A

Buna göre, içinde 3 top bulunan kutu sayısı kaçtır?
A) 11

•M
U
E) 6

Tİ

D) 5

EK

22. Üç öğretmenin danışmanlık yapmak üzere gruplar
oluşturuyor.
Ayşe Öğretmen’in sınıfında 2, 3, 4 ve 5 kişilik,

•

Fatma Öğretmen’in sınıfında 4, 5, 6 ve 7 kişilik,

•

Neşe Öğretmen’in sınıfında 6, 7, 8 ve 9 kişilik

N

•

Ö

R

birer grup oluşturduğu bilgisi veriliyor. Bunun üzerine
okul müdürü Metin Bey, her öğretmenin eşit sayıda
öğrenciye danışmanlık yapmasının daha uygun olacağını söylüyor.

B) 5

C) 6

D) 7

E) 27

•

a+b+c
biçiminde bulunmaktadır.
3

2, 4 ve 9 sayılarının A · O =

2+4+9
= 5’tir. Bu
3

sayıların aritmetik ortalamasından yararlanarak,
32, 34 ve 39 sayıları için
2+4+9
l = 35,
3

200, 400 ve 900 sayılarının
A.O = 100 · b

2+4+9
l = 500 şeklinde bulunabil3

mektedir.
Buna göre 52019, 54019 ve 59019 sayılarının aritmetik ortalamasını;
A.O = x + y b

2+4+9
l + 19
3

biçiminde bulunmasını sağlayan x ve y sayıları arasında x = 50y bağıntısı olduğuna göre, y kaçtır?

Buna göre, hangi sayıda öğrenci bulunan grubun
başka bir sınıfa geçmesi gerekir?
A) 2

A·O=

A.O = 30 + b
MUBA YAYINLARI

R

Ferhunde Hanım bu isteğini yerine getirmek için
kaç kutu B tipi kutulu çikolata almalıdır?
C) 4

D) 21

24. a, b ve c pozitif tam sayılarının aritmetik ortalaması;

Ferhunde Hanım bir kutu A tipi kutuda çikolata almış,
sonrasında ise fındıklı ve bademli çikolatalarının sayısının eşit olmasını istemiştir.

B) 3

C) 19

A

B

A tipi kutuda alınan çikolataların 17 tanesi fındıklı, 5
tanesi bademli; B tipi kutuda alınan çikolataların 7
tanesi fındıklı, 11 tanesi bademlidir.

A) 2

B) 17

B

21.

İçinde birden fazla top bulunan kutulardaki toplam top sayısı 78’den büyüktür.

LA

E) 2700

•

N

D) 2200

C) 1600

İçinde bir top bulunan kutu sayısı 39’dan büyüktür

YI

B) 1100

•

YA

A) 1050

MUBA YAYINLARI

Ahmet Bey, bu firmadan kiraladığı araç ile ilk 3
ayda 4300 km yol yapmıştır. Yılın kalan 9 ayında
ise benzer biçimde bir kullanımının olacağı kabul
edilirse Ahmet Bey sabit ücrete ek olarak kaç TL
daha ödeme yapmak durumunda kalır?

R

70 kutuda toplam 119 tane top vardır. Kutularda 1, 2
veya 3 top bulunmaktadır.

kuralına göre fazladan ücret almaktadır.

E) 8

21

I

20. Bir araç kiralama şirketi, bir yıllık kiralama ücreti olarak 15.000 km’ye kadar sabit bir ücret, 15.000 km’yi
geçen kullanımlar için sabit ücrete ek olarak;

A) 500

B) 1000

C) 2000

D) 4000

E) 10000

Diğer sayfaya geçiniz.
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25. Babası, Kemal’in PS oynama zamanını haftalık 13
saat ile sınırlandırmıştır.

Buna göre, Kemal pazar günü kaç saat PS oynamış olamaz?
A) 1

B) 3

C) 5

D) 6

E) 7

I

Cumartesi günü, çarşamba günü oynadığı sürenin 2 katı kadar zamanı PS oynamaya ayırmıştır.

R

•

LA

Pazartesi, salı ve perşembe günleri PS oynamamıştır.

50
m/dk’dır.”
3

N

•

“1 km/sa =

YI

Kemal sadece 4 gün PS oynamış, oyun için ayırdığı zamanlar her gün farklı ve bir saatin tam katlarıdır.

MUBA YAYINLARI

•

27. “Bir hareketlinin aldığı yol X, sabit hızı V ve geçen
süre t arasında; X = V · t bağıntısı vardır.”

A

YA

Tavşan Fındık ile Köpek Fıstık çevresi 750 m olan
dairesel yarış pistinde sırası ile 7 km/sa ve 8 km/sa
hızlarla aynı noktadan, aynı anda, zıt yönlerde harekete başlıyorlar. Ve karşılaştıklarında yönlerini değiştirmeden yollarına devam ediyorlar.

•M
U

B

Buna göre, 4. kez yan yana geldiklerinde toplam
kaç dakika geçmiş olur?

26. Mimar Yusuf, 12 aylık bir projede çalışmaktadır.

A) 3

B) 6

C) 9

D) 12

E) 15

28.

Tİ

R

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi ilk 3 ayda
yapması gereken işin %40’ını, sonraki 4 ayda yapması gereken işin %70’ini tamamlamış; son 5 ayda
yapması gereken işe ise hiç başlamamıştır.
4 ay

3 ay

MUBA YAYINLARI

EK

12 tane

Ö

R

N

5 ay

Buna göre, Mimar Yusuf yapması gereken işi
hangi oranda bitirmiştir?
A)

3
10

B)

2
5

C)

1
3

D)

1
2

E)

Şekilde gösterilen özdeş 12 çubuktan her birinin bir
ucu siyah boyalıdır.
Bu çubuklarla oluşturulan küplerde, 4 köşeyi
oluşturan her 3 çubuğun, siyah boyalı uçlarının
yan yana gelme olasılığı kaçtır?
A)

1
2

B)

1
4

D)

1
211

E)

1
212

C)

1
26

3
5

22

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. Teğetler dörtgeninde aşağıdaki özellik sağlanmaktadır.

C

y

K

B

z

N

YA
A
B

ABC dik üçgen,

_\i
P m ACB = 22°

22º

z

Yukarıda verilen bilgiyi altıgen için geliştirerek aşağıdaki soruyu çözünüz.

|AQ| = |AP|

Q

b

a+c=b+d

C) I ve II

A

30.

L

x+l+y+z=x+y+l+z

•M
U

E) I, II ve III

O

a

ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II

l

N

A

III. A kümesindeki en küçük eleman ile en büyük elemanın toplamı çift sayıdır.

D) I ve III

C

y

II. A kümesinin eleman sayısı tektir.

A) Yalnız I

l

YI

I. A kümesindeki elemanların aritmetik ortalaması
medyan değerine eşittir.

d

MUBA YAYINLARI

Buna göre,

M

x

Çift sayıda veri grubundan oluşan bir sayı grubu için
ise en ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır.”
A kümesi, sonlu sayıda ardışık tam sayılardan oluşmuş bir kümedir. A kümesindeki sayıların medyanı
yine A kümesinin bir elemanıdır.

c
x

I

D

R

Bir veri grubunun medyan değeri; sayılar küçükten
büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralandığında; tek sayıda veriden oluşan bir sayı grubunda tam
ortadaki sayıdır.

LA

29. “n tane sayının aritmetik ortalaması, bu sayıların toplamının n’ye bölümünden elde edilen sayıdır.

B

Kenarları çembere teğet olan altıgenin kenar uzunlukları saat yönünde olmak üzere 2, 3, 5, 7, 9 ve x
birimdir.
Buna göre, x kaç birimdir?
A) 1

C) 5

B) 4

D) 6

E) 8

10

33. D

E) 68

Şekilde L tipinde bir

x koridor ve bu korido-

R
Ö

D) 64

run dış duvarları ve iç
köşesine temas eden
bir çubuk gösterilmiştir.

B) 15 2

D) 10 3

E) 20 3

ABCD dikdörtgen
|CF| = |FB|
|AE| = 4|EB|

F

A

E

B

Şekilde gösterilen boyalı bölgenin alanının boyasız bölgeninin alanına oranı kaçtır?

x uzunluğu 15 birim olduğuna göre, çubuğun
uzunluğu kaç birimdir?
A) 30

C

MUBA YAYINLARI

C) 62

N

31. 5

B) 58

EK

A) 56

Tİ

R

Yukarıda verilenlere göre, APQ açısı kaç derecedir?

C) 20 2

23

A)

7
20

B)

7
13

D)

5
13

E)

7
17

C)

9
20

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. Dik koordinat düzleminde verilen M merkezli çember
eksenlere ve BC doğrusuna teğettir.

36.

BOC dik üçgen,

y

16

|BO| = 3 birim
M

I

|OC| = 4 birim

4

C

x

Buna göre, çemberin yarıçapı kaç birimdir?
12
A)
5

20
C)
3

15
B)
4

D) 6

Şekilde gösterilen 5 halka ile elde edilen zincirin
uzunluğu 16 birim, 3 halka ile elde edilen zincirin
uzunluğu 10 birimdir. (Halkalar çember şeklindedir.)

N

O

10

YI

5

Buna göre, 9 halka ile aynı yapıda elde edilen zincirin uzunluğu kaç birimdir?

E) 8

YA

3

MUBA YAYINLARI

B

B) 26

C) 27

A

A) 25

37.

B

35.

b
b

b

c

c

b

c

AE
AD
DE
=
=
AC
AB
BC

E

Thales teoremi olarak bilinmektedir.

b

B

E) 30

C

c

a

R

a

D

D) 28

DE//BC olmak üzere,

A

•M
U

a

LA

R

|BC| = 5 birim

EK

Büyük dikdörtgenin alanı 156 birim kare olduğuna göre, boyalı bölgenin çevresi kaç birimdir?
B) 28

C) 24

D) 18

E) 12

Ö

R

N

A) 30

18
MUBA YAYINLARI

Tİ

Şekilde verilen büyük dikdörtgen, kenar uzunlukları
şekil üzerinde gösterilmiş 9 adet dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır.

6
15

x

Şekilde 18 birim yüksekliğindeki sokak lambasının
15 birim uzağında bulunan 6 birim boyundaki çam
ağacının yerde oluşan gölgesinin uzunluğu x ile gösterilmiştir.
Buna göre, x değeri kaç birimdir?
A)

11
2

D) 7

24

B) 6
E)

C)

13
2

15
2

Diğer sayfaya geçiniz.
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38.

40.

y

R
Orijinden geçen ve boyalı bölgeyi eş iki alana
ayıran doğrunun eğimi kaçtır?

C)

A)

1
2

B)

2
3

C)

3
4

D)

4
5

E)

5
6

E)

•M
U

B

A

D)

LA

N

Dik koordinat düzleminde birim karelerle oluşturulmuş büyük dikdörtgenin bir köşesi orijin (0,0) bir köşesi ise (8,6) noktasıdır.

YA

B)

A)

x

(0,0)

YI

Buna göre, kağıdın açıldıktan sonraki görüntüsü
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

MUBA YAYINLARI

En solda bulunan dikdörtgen biçimindeki kağıt, sırası ile oklarla gösterilen yönlerde katlanarak, elde
edilen karenin sol alt köşesinden ikizkenar dik üçgen
şeklindeki parça kesilerek atılıyor. Sonra kalan kağıt
açılıyor ve ilk konumuna getiriliyor.

I

(8,6)

39. Kesik koninin hacmi; V
a

l

R

h

k

k

N
R
Ö

MUBA YAYINLARI

1 ^ 2
rh a + ab + b2h ile hesaplanmaktadır.
3

EK

V=

Tİ

b

k
2

Buna göre, yukarıda uzunluk bilgileri verilen kesik koni biçimindeki bardağın hacmi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

7rk3
48

B)

7rk3
96

D)

7rk3
24

E)

7rk3
12

C)

7rk3
36

25

Matematik Testi Bitti.
Fen Bilimleri Testine Geçiniz.
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1.

Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15 - 20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

2.

Cevaplarınızı, cevap kağıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.

B) Yalnız II

D) I ve III

E) II ve III

C) I ve II

K

Katı X cismi ve esnek balon, kapalı bir kaptaki sıvı
içerisinde şekildeki gibi dengededir.
Kaba bir miktar daha hava pompalanırsa X cismine bağlı ip gerilmesi T ve K noktasındaki sıvı
basıncı P nasıl değişir?
T

Azalır

Azalır

Değişmez

Azalır

C)

Değişmez

Artar

A
D)

Artar

Artar

E)

Azalır

Değişmez

B
•M
U
X

Y

Y

Şekil - I

EK

Yüklü X küresi yüklü Y elektroskobuna Şekil-1’deki
gibi yaklaştırıldığında yaprakların biraz kapandığı görülüyor.

R

N

X küresi Y elektroskopuna Şekil-2’deki gibi dokundurulursa yaprakları için,

Ö

4.
X

m

F

Y 2m

F

yatay

yatay

Şekil - II
MUBA YAYINLARI

Tİ

R

X

P

B)

A)

2.

Sıvı

N

A) Yalnız I

T

YI

ifadelerinden hangileri buzun iyi bir yalıtım malzemesi olduğunu kanıtlar?

YA

III. Buzun içeceği soğutması

Balon

X

MUBA YAYINLARI

II. Eskimoların evlerini (iglo) buzdan yapması

Hava
pompası

Hava

I. Buz tutmuş gölde buzun alt ve üst yüzeyleri arasında sıcaklık farkı olması

R

Buzla ilgili söylenen,

LA

1.

I

Fen Bilimleri

Birbirine paralel ve yatay yolların aynı hizasında durmakta olan m kütleli X ve 2m kütleli Y cisimlerine eşit
büyüklükte F kuvvetleri uygulanıyor.
Cisimler L hizasından eşit hızlarla geçtiklerine
göre;

I. Biraz daha kapanır.

I. Cisimlere etki eden sürtünme kuvvetleri eşittir.

II. Tamamen kapanır.

II. Cisimler üzerinde yapılan net işler eşittir.

III. Önce tamamen kapanıp sonra tekrar açılır.

III. Cisimlerin kazandıkları ivmeler eşittir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

26

C) I ve II

Diğer sayfaya geçiniz.
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5.

7.

L

Söndürücü

II. L’nin boyu uzar.

N

III. L’nin uzama katsayısı K’dan büyüktür.

A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III

A) Dalga boyları aynı, frekansları aynı, hızları aynı

6.

X

Y

B

•M
U

E) Dalga boyları farklı, frekansları farklı, hızları farklı

C) I ve II

A

B) Dalga boyları aynı, frekansları farklı, hızları aynı
D) Dalga boyları farklı, frekansları aynı, hızları aynı

YI

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(Ortam ısıca yalıtılmıştır.)

Bu dalgaların dalga boyları, frekansları ve hızları için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

C) Dalga boyları aynı, frekansları aynı, hızları farklı

LA

I. Başlangıçta K, L’den daha sıcaktır.

YA

Su derinliğinin eşit ve sabit olduğu dalga leğenlerinde periyotları aynı olan özdeş kaynakların ürettiği
dalgaların üstten bakıldığında görünümleri yukarıdaki gibidir.

Buna göre;

MUBA YAYINLARI

Söndürücü

Kaynak 2

R

K ve L metal çubuklarının boyları başlangıçta şekildeki gibidir. K ve L çubukları üst üste konulup ısıl
denge sağlandığında boyları eşit oluyor.

8.

Z

Sodyum fosfatın formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) NaPO3

D) NaPO4

B) Na3PO4

E) Na2PO4

C) Na3PO3

R

1

Tİ

2

K
MUBA YAYINLARI

EK

3
4
5

Ö

R

N

I

C) 3

D) 4

aynı atomun tanecikleridir. Buna göre;
I. Çekirdek yükleri farklıdır.
III. Elektron sayıları farklıdır.

X ve Z ortamlarının kırıcılık indisleri eşit olduğuna göre I ışını 1, 2, 3, 4, 5 yollarından hangisini
izlemiştir?
B) 2

Xa+ ve Xb–

II. Kimyasal özelikleri farklıdır.

X ortamından Y ortamına gönderilen ışın Y ve Z ortamlarında kırılarak K noktasından geçiyor.

A) 1

9.

yargılarından hangileri doğrudur?

E) 5

27

I

Kaynak 1

K

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

E) II ve III

C) Yalnız III

Diğer sayfaya geçiniz.

Fen Bilimleri
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• Birinci bileşik 7 g X’in, 4 g Y ile tam olarak birleşmesiyle oluşuyor.
• İkinci bileşikte  

I. X’in 1. iyonlaşma enerjisi Y’den büyüktür.

Buna göre, bu iki bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

R

II. Y’nin atom yarıçapı X’ten küçüktür
III. Aralarında X3Y2 bileşiğini oluştururlar.

B) Yalnız II

D) I ve II

E) II ve III

MUBA YAYINLARI

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III

C) Yalnız I

HCl – HF

Dipol-dipol

Br2 – O2

London

+

Na – H2O

D) X2Y – X2Y3

YA

•M
U

E)

Dipol-dipol

BH3 – CO2

A

B)
C)
D)

C) XY2 – X2Y3

B

Hidrojen bağı

B) XY2 – X2Y

E) X2Y3 – X3Y4

Etkileşim Türü

NH3 – H2O

A)

A) X2Y3 – X3Y

15. Sadece hücre içinde etkinlik gösteren bir enzimle ilgili aşağıdaki uygulamalar yapılmıştır.

11. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin karşısındaki etkileşim türü yanlış verilmiştir?
Madde Çifti

mX
7
  oranı   tür.
3
mY

I

Katman-elektron dizilimi yukarıda verilen X ve Y elementleri için;

LA

2 8 3

14. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşik için aşağıdaki bilgiler veriliyor.

N

Y:

YI

10. X:

Deneme Sınavı 1

200 gram
organ parçası
(bütün halde)

200 gram
organ parçası
(Kuşbaşı doğranmış halde)

İyon-dipol

R

12. Aşağıdaki maddelerden hangisi su ile etkileştiğinde asit oluşturmaz?

Tİ
E) NO2

İlgili enzimin gerçekleştiği reaksiyon ise,

Ö

R

N

13. Aşağıda verilen ayırma tekniklerinden hangisinin karşısında verilen özellikten yararlanılmaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Ayırma Tekniği

Özellik

Diyaliz

Tanecik boyutu farkı

Damıtma

Çözünürlük farkı

Süzme

Faz oluşturma
Ayıklama

200 gram
organ parçası
(Kıyma makinasından geçirilmiş halde)

C) N2O5

EK

D) SO3

B) CO2

MUBA YAYINLARI

A) CaO

K

Enzim

L

şeklindedir.
Belirli zaman dilimi içerisinde L maddesinin
deney kaplarında belirme hızı incelendiğinde
III > II > I olduğu gözlendiğine göre bu durumun
oluşmasındaki temel faktör aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
A) Enzim miktarının artması

Yoğunluk farkı

B) Substrat yüzeyinin genişlemesi
C) Substrat miktarının artması

Yoğunluk farkı

D) Enzim yapısının değişmesi

Tanecik boyutu farkı

E) Substrat yoğunluğunun enzim miktarından fazla olması
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Deneme Sınavı 1
19. İnsanda bulunan iki farklı gonozomun yapısı aşağıda verildiği gibidir.

MUBA YAYINLARI

LA

R

I

16. Sitoplazmik glikoz yoğunluğu %20 olan bir hücre
aşağıda özellikleri belirtilen ortamların her birinde
denge hali sağlanıncaya kadar bekletilerek ortamlar
arasında ok yönünde taşınmıştır.

N

I. a’da taşınan bir özelliğin dişilerde görülme olasılığı, erkeklerde görülme olasılığından fazladır.

YI

Buna göre,

İnsanda erkeklerin 44 + XX, dişilerin ise 44 + XY
ile formülize edildiği bilindiğine göre,

I. I. Kapta hücre plazmolize uğrar.

II. b’de taşınan bir özelliğin erkek ve dişilerde görülme olasılığı birbirine eşittir.

YA

II. II. Kapta ortam hücre ile izotonik haldedir.
III. III. Kapta hücrenin turgor basıncı artmıştır.

III. c’de taşınan bir özellik mutasyon ile dişi bireylere de aktarılabilir.

ifadelerinden hangileri doğru olur?

D) I ve II

E) II ve III

ifadelerinden hangileri doğru olur?

C) Yalnız III

A

B) Yalnız II

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

E) I, II ve III

17. Memeli canlıların diğer omurgalı hayvan sınıflarından ayırt edilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Kulak kepçelerinin bulunması

C) I ve II

•M
U

B

A) Yalnız I

20. Ekosistemdeki azot döngüsünün bir bölümü aşağıda verildiği gibidir.

R

B) Kaslı yapıda diyaframa sahip olması

Tİ

C) Olgun alyuvarlarının çekirdeksiz olması

N

EK

E) Vücut örtülerinde kılların bulunması

18. ATP’nin özellikleriyle ilgili,

MUBA YAYINLARI

D) Yavru bakımının gözlenmesi

Ö

R

I. tüketimi sadece canlı hücre içerisinde olur.

III. DNA’daki genetik şifrelere göre sentezlenir.

C) M ile bitkilerin kullanabileceği azot formu üretilmiş olunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

A) K sırasında ökaryot hücre yapılı canlılar görev
alabilir.
B) L olayının gerçekleşmesinde görev alan organizmalar kemoototrof  beslenir.

II. yapısında üç farklı bağ bulunur.

A) Yalnız I

Buna göre harflendirilerek verilen bölümler için
seçeneklerden hangisi yanlış olur?

D) Bitkilerde aminoasit sentezi için N’nin gerçekleşmesi gerekir.

C) I ve III

E) N ile toprak verimliliği artırılmış olunur.
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