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SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TYT 

AÇIKLAMALAR
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Bu kitapçıkta toplam 120 soru bulunmaktadır.
Türkçe Testi: 40 soru
Sosyal Bilimler Testi: 20 soru
Temel Matematik Testi: 40 soru
Fen Bilimleri Testi: 20 soru
Bu sınav için verilen cevaplama süresi 165 dakikadır. (2 saat, 45 dakika)
Her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri çıkarılacak ve 
kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır.
Cevaplamaya, istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru 
için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Cevap kâğıdında bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 
İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini 
unutmayınız.
Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Sınavda uyulacak kurallar aşağıda belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Bu sınav için verilen cevaplama süresi 165 dakikadır. (2 saat, 45 dakika) Sınav başladıktan sonra ilk 90 
dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı 
sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek 
salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de 
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri 
istemeleri kesinlikle yasaktır.
Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her 
şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanlar ve yapılacak 
uyarılara uymayanlar Salon Tutanağı’na yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenler Salon 
Tutanağı’na yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 
Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı 
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü 
yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların, cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli 
değildir.
Soru kitapçığınızı alır almaz kitapçık kapağında bulunan alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman 
sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının 
her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık 
numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa 
değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz. 
Cevap kâğıdına işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın 
değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız 
kesinlikle yasaktır.
Sınav salonundan ayrılmadan önce,  cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim ediniz. Bu konudaki 
sorumluluk size aittir.
Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” uyarısıyla başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” uyarısıyla 
sona erer.
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TÜRKÇE
1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

A)

B)

C)

D)

E)

Medeni Kanun’la birçok düzenleme yapıldı, 
bunlardan en önemlisi ise bu kanun hukukta 
cinsiyet eşitliğini sağladı. 

Yarın Fatma teyzem de bizimle Paşabahçe’ye 
pikniğe gelecekmiş.

İl Hıfzıssıhha Kurulu salgınla ilgili gelişmeleri 
değerlendirmek için toplandı.

Öz geçmişinde Sivas iline bağlı Yıldızeli ilçesinin 
Cami Mahallesi’nde doğduğu yazıyordu.

1978 Haziran’ında Sabır Apartmanı’nda dar 
gelirli bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya 
gözlerini açmış.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin 
kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

3. Duyduklarım doğru mu ( ) Paris'ten mi geliyorsunuz 
beyciğim? O fırtınalı Paris'ten, ah o romantik 
yaşantıların derinliğinden ( ) mi geliyorsunuz ( ) Beni 
duymamış gibi davranıyordu. Hâlen sessiz olmasına 
şaşırarak “Biliyorum, suskunluğunuzu anlamasam 
da biliyorum. Beni bir yanıta layık görmüyorsunuz.” 
dedim. Başımı öne eğerek kabanımın düğmelerini 
ilikledim ( ) o anda onun telaşlı ( ) çekingen ve 
mahcup adımlarla uzaklaştığını fark ettim.

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

A) (?) (!) (?) (.) (,)

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

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

D) (?) (,) (?) (,) (;)

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

Arkadaşlarını yüzüstü bırakması herkes tarafından 

ayıplanmasına sebep olmuştu. Bu davranışıyla 

kendisine duyulan güveni de altüst etmişti. 

Dostlukların yıllarca süregeldiği bu mahallede güven 

en önemli şeydi oysaki. Zaten mahallelinin 

kadirbilmez dediği bu adamın artık burada 

yaşamaması gerekiyordu. O, mahalle için bu andan 

itibaren bir başbelasıydı artık.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin 
hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

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

II

1.
I

III

IV

V

4. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur?
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor
Kaldırımlarda yağmur kokusu
Ben sana mecburum sen yoksun.

Bu dizelerde aşağıdaki eklerden hangisi yoktur?

A) Ek eylem          

B) Yönelme hâl eki       

C) İyelik eki 

D) Bulunma hâl eki            

E) Belirtme hâl eki
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5. Şu -karşımızda görünen ve cetvel ile çizilmiş gibi 

dimdik yükselen tepe- halk arasında 

Yukarı Tekke olarak adlandırılmıştır. Tepenin tam 

ucunda Abdulvahab Gazi Türbesi ve Camisi 

bulunmaktadır. Şehrin en güzel manzarasını 

Türbe’nin manevi iklimiyle sizi saran bu tepede 

yalnız gün batımında izleyebilirsiniz.  

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru 
olarak verilmiştir?

IV

III

I

II

A)

B)

C)

D)

E)

Sıfat

Zamir

Sıfat

Zamir

Sıfat

I
Zarf

Zarf

Sıfat

Sıfat

Zarf

II
Zamir

Sıfat

Zarf

Zarf

Sıfat

III
Zarf

Edat

Zarf

Edat

Bağlaç

IV

7. Eleştiri, eğer karşıdakine bir şeyler kazandıracaksa 
faydalı olma yetisini de kazanmış demektir. Sadece 
eleştirmek için eleştiri yapmak, boş sözden öteye 
gitmez. Nurullah Ataç, Karalama Defteri adlı 
kitabındaki “Yazar ile Eleştirmeci” adlı yazısında 
eleştirmenleri de eleştiriyor hem de kendisi de 
keskin bir eleştirmen olduğu hâlde: “Var mı bizde 
eleştirmeci, yok mu, şimdi onu araştıracak değilim. 
Şairlerimize, hikâyecilerimize sorun; çoğu, hemen 
hepsi yoktur diye kestirip atıyor.” Böyle başlıyor 
yazı ve eleştiri işini yapanların işlerini hakkıyla 
yapmadıklarından örneklerle bahsederek 
eleştiricilerin eleştirilmesini “Bizde okur yok, okur.” 
sözüne bağlayarak konuyu kapatıyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada
savunulanları destekler niteliktedir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bizde eleştirmeni eleştirecek yetkinlikte yazar 
ve şair olmadığı için eleştirmen de yoktur.

Bizde eleştirmen olmayışı, gerçek okuyucu 
olmamasıyla ilişkilidir.

Eleştiri edebî bir türdür ve faydalı olması 
gerekmez.

Şairlerimiz ve hikâyecilerimiz aynı zamanda 
yetkin birer eleştirmendir.

Eleştirmenler önce kendini eleştirebilmelidir.

A)

B)

C)

D)

E)

I. cümlede zarf-fiil vardır.

II. cümle girişik birleşik cümledir.

III. cümlede sıfat-fiil kullanılmıştır.

IV. cümlede birleşik sözcük bulunmaktadır.

V. cümlede yüklem basit çekimli bir fiildir.

(I) Adam, kolumu omzumdan yana atarak beni 
sırtına aldı. (II) Karanlıklar içinde beni bilmediğim 
bir yere götürüyordu. (III) Uzun zaman gittikten 
sonra bir evin avlusuna vardık. (IV) Adam, eve 
girmem için bana yardım etti. (V) Öndeki odada bir 
gaz lambası yanıyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6. 8.

Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir 
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında 
aşağıdakilerden hangisi baştan üçüncü olur? 

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

I.

II.

III.

IV.

V.

Daha önceleri müzeler bilimsel ya da sanatsal 
nesneleri toplayan ve saklayan birer kurum 
niteliğindeydi.

Oysa yeni açılan bu müzeler öncekilerden farklı 
olarak eldeki koleksiyonları halkla paylaşma 
amacını taşıyor, bilim ve doğa tarihi örneklerini 
sergiliyordu.

19. yüzyılın ikinci yarısı birçok bilimsel keşfin 
yapıldığı bir dönemdir.

Özellikle ABD’li ve Avrupalı kâşifler dünyanın 
çeşitli yerlerinden birçok canlı örneğini toplayarak 
ülkelerine getirmişlerdir.

Değişik renkli ve ilginç yapılı bu canlılara olan 
ilginin artmasıyla bu örneklerin hatta fosillerin 
toplanıp sergilendiği müzeler açılmaya 
başlanmıştır.
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11.

A)

B)

C)

D)

E)

Eleştirmenler, yazarın son kitabını takdir 
etmekten kendilerini alamamışlardı.

Şimdiye kadar onun şiirlerini beğenmeyen kimse 
çıkmadı.

El değmeden yapılmış hissini veren bu nadide 
sanat eserine bütün sanatseverler hayrandı.

Yazarın etkileyici anlatımı karşısında 
eleştirmenlerin söyleyecek sözü kalmamıştı.

Kitapta anlatılanlar hem bireysel hem de 
toplumsal anlamda çok yararlıydı.

Virginia Woolf denince akıllarda çok renkli bir portre 
canlanıyor. Kimi zaman hüzünlü renkler ağır basıyor. 
Woolf’un eserlerinden taşan zekâsına ve şapka 
çıkartılacak bilge cümlelerine yakıştıramıyor insan 
bu hüznü.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçadaki 
altı çizili sözle aynı anlamda bir söz 
kullanılmamıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bireysel konuları işleyen yazarlar, üsluplarını 
seçerken daha titiz davranmalıdır.

Toplumun sıkıntılarını yok sayarak sadece 
estetiği önceleyen yazarlar, sanata bakışını 
sorgulamalıdır. 

Üslup bakımından kendini yenileyemeyen 
sanatçı, kendi eserlerinin papağanı olur. 

Sıradan bir konuyu yeni bir üslupla anlatmak, 
usta sanatçıların altından kalkabileceği zor bir 
iştir. 

Kimi yazarların belli bir süreden sonra kendilerini 
tekrara düşmesi kaçınılmazdır. 

12. Bir yazarın ortaya koyacağı eser, ortaya koyduğu 
eserlere benzememelidir. Aksi takdirde yazar, sözü 
kullanma kabiliyetini gözden geçirmelidir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçayla 
anlamca aynı doğrultudadır?

10. Depremlerin yıkıcılığı ile ilgili sıkça dile getirilen - - - - 
can kaybına yol açan asıl unsurun depremin kendisi 
değil, binaların olduğudur. Bu da dayanıklı binalar 
inşa etmenin depreme karşı alınması gereken en 
önemli - - - - biri olduğu anlamına geliyor. Bunun 
yolu ise öncelikle deprem olgusunun doğru şekilde 
anlaşılmasından geçiyor. 

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) tespit - tedbirlerden

B) sorun - unsurlardan

C) saptama - işlerden

D) şikâyet - önlemlerden

E) konu - hazırlıklardan

Okuryazarlık düzeyinin artmasına (yükselmesine) 

rağmen edebî ürünlerin hâlâ sınırlı bir okuyucu 

kitlesine (topluluğuna) sahip olmasının insani olanın 

hayatımızdan çıkmasıyla bir ilgisi var. Yeni 

toplumsal düzen, büyük kentlerin oluşması, çalışma 

hayatındaki yeniliklerin (ilerlemelerin) konumu, 

teknolojinin yüz yüze iletişimi azaltması, bunların 

hepsi insani duyarlığı körelten (kaybettiren) 

faktörlerdir. Modern hayatta insan zaman ilerledikçe 

(gitgide) yalnızlaşarak sanal bir dünyanın kucağında 

kimliğini ve psikolojisini inşaya çalışıyor.

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

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

9.
I

II

III

IV

V
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A)

B)

C)

D)

E)

eskilerin izine basa basa gittikleri için kendi 
kimliklerine ait izleri ortaya koyamıyorlar

eserlerini niteliksel olarak geliştirmektense taklit 
yolunu seçiyorlar

daha pişmeden kendilerini olmuş kabul edip 
unvanlarla insanlardan saygı bekliyorlar

kendi dünyaları içine kapanıp toplumun 
sorunlarını yok sayarlar

artık dünyanın geçiciliği üzerinde konuşmak 
yerine anı yaşamaya çalışıyorlar

13. Eskiler, arkalarında bıraktıklarının üzerine bile 
isimlerini koymaya yanaşmazlardı; şimdikiler ise - - - -.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanırsa cümleden eski ve yeni neslin 
birbirine karşıt bir anlayışta olduğu anlamı çıkar?

A)

B)

C)

D)

E)

I. cümlede açıklanan durum örneklendirilmiştir.

I. cümlede anlatılanlarla çelişen bir durumdan 
söz edilmiştir. 

I. cümlede ifade edilen durum çürütülmüştür.

I. cümlede değinilen düşünceye ait özel bir 
durum ifade edilmiştir.

I. cümlede anlatılanlar bilimsel olarak 
kanıtlanmaya çalışılmıştır.

I.

II.

Ailesinde alzaymır hastası olan birinin bulunması 
o kişide de alzaymır ortaya çıkması için yeterli bir 
neden değildir.

Alzaymır olan bir bireyin, çocuklarının ve 
kardeşlerinin alzaymıra yakalanma olasılığı çok 
yüksektir.

14.

Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

15. (I) Zekâ; bilgi kapma, sözleri ve fikirleri anlama 
yetisini belirten mantıksal akıl yürütme ve nesneleri 
mekân içinde görselleştirme gibi sözel olmayan 
becerileri de kapsar. (II) Böylesi becerilerin söz 
konusu olması nedeniyle çoğu kez bir kişinin 
zekâsının kesin belirlenemeyeceğine inanılır. 
(III) Oysa zekâ bu yetilerin hepsinin birden 
değerlendirildiği testlerle ölçülür. (IV) Böylece bir 
kişinin zekâ seviyesi kendi norm grubuyla yani aynı 
yaş ve eğitim düzeyindeki kişilerle karşılaştırmalı 
olarak hesaplanabilir. (V) Zekâ sırf sözel becerilere 
dayanmadığı için görsellik üzerine kurulu ve dilden 
bağımsız zekâ testleri geliştirilmiştir.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A)  I. cümle bir açıklama içermektedir.

B)  II. cümlede karşılaştırma söz konusudur.

C)  III. cümlede kesinlik vardır.

D)  IV. cümlede bir tespit dile getirilmiştir.

E)  V. cümle neden-sonuç cümlesidir.

16. Bilmiyorum neredeyim, ne hâldeyim, ben kimim
Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış.
Sıcacık tebessümü yüzüme çok görüyor matemim
Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış.

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından 
hangisi yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması  

B) Ünlü düşmesi

C) Ünlü daralması

D) Ünsüz türemesi 

E) Ünsüz düşmesi
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A)

B)

C)

D)

E)

Günümüzde arabesk, toplumun tümü 
tarafından farklılıklarıyla kabullenilerek 
dinlenen bir müzik türü olarak günümüze 
kadar gelmiştir.

Arabesk müzik, kodları itibarıyla geleneksel 
müzikle bağdaşmadığı için yapılandırılma 
gereği hissedilmiştir.

Arabesk müzik, sistem tarafından 
evcilleştirilmesine rağmen özünden bir şey 
kaybetmemiştir.

Farklılıklarının baskın sistem tarafından 
törpülenmesi, arabeski sınırları çizilmiş ve asli 
kimliğini yitirmiş bir karaktere dönüştürmüştür.

Arabeskin ülkemizde geçirdiği aşamalardan 
geçen caz ve blues Amerika ve Avrupa’da en 
çok sevilen müzik türü hâline gelmiştir.

18. Arabesk müzik, 1980’lerden itibaren yeniden 
düzenlenerek baskın sınıfın dinleyebileceği şekilde, 
sistemle uyumlu yeni formatlar içinde yapılmaya 
başlanmış ancak öte yandan isyankâr özünü 
yitirmiştir. Alt kültürü tüketerek ve kendisini yaratan 
grupları aşarak genelleşen arabesk, böylece sistem 
içinde evcilleştirilmiştir. Arabesk yeniden 
yapılandırılırken farklılıkları törpülenmiş, egemen 
kültürel yapının belirleyiciliği altında melez bir 
karakter edinmiştir. Müzik endüstrisi, başka 
ülkelerde de farklı olanı egemen orta sınıf söylemi 
içine katıp evcilleştirerek direncini kırmaktadır. 
Örneğin Amerika’da caz ve blues gibi siyahlara ait 
müzikler, başlangıçta beyazlar tarafından 
reddedilmiş ancak zaman içinde evcilleştirilerek 
Amerika ve Avrupa’da beyazlarca da sevilen müzik 
türlerine dönüştürülmüştür.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bazı araştırmacılara göre özel yetenekli olmak 
kalıtımsal bir durumdur ve bu özel yeteneğe 
sahip olan insanlar mükemmeliyetçi olmalarını 
bu duruma borçludurlar. Mükemmeliyetçi 
olmaları sayesinde özel yetenekli bireyler, iş 
birliği çalışmalarında da kalıtımsal 
özelliklerinden dolayı bireysel farklılıklarını 
konuşturarak özgün çalışmalar sergilerler.

Aynı aile ortamında büyüyen tek ve çift yumurta 
ikizlerinin zekâ düzeylerine bakıldığında tek 
yumurta ikizlerinin çift yumurta ikizlerine göre 
zekâ düzeylerinin daha benzer olduğu ortaya 
çıkmıştır. Tek ve çift yumurta ikizleri arasındaki 
bu farklılık  anne ve babadan gelen genlerin 
zekâ üzerindeki etkisini göstermektedir.

Bir insan her ne kadar başarılı olmaya çalışsa 
da ona aktarılan mirasının dışına çıkamaz. 
Taşıdığı genlerin dışında bir başarı gösteremez, 
kapasitesinin sınırını aşamaz. Aktarılan genleri 
dâhilinde yapabileceklerini yapar, sınırını 
belirleyen şey doğuştan edindiği bu aktarımdır.

İnsan zekâsının eşsiz kaynağına ulaşmak için 
ebeveynlerin ortak gen katkısı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ancak yapılan yeni deneyler, 
annelerin hücrelerinin beyne doğru yönelme 
eğiliminde olduklarını göstermektedir. 
Araştırmalar, kişinin düşünme sürecinde 
anneden gelen genlerin bariz bir şekilde etkili 
olduklarını ortaya çıkarmıştır.

Zekânın anne ve babadan aktarıldığı su 
götürmez bir gerçektir. Ancak zekâyı tek başına 
aileye indirgemek doğru olmaz. Çocukluk 
çağında başlayan okulla tanışma süreci 
zekânın gelişiminde diğer faktörlerin de ortaya 
çıkmasını sağlar. Bulunduğu ortamın etkisiyle 
zekâ büyüyüp genişler.

17. Aşağıdaki parçalardan hangisi “Zekânın 
gelişiminde çevresel koşulların etkisi vardır.” 
görüşünü desteklemektedir?
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A)

B)

C)

D)

E)

Yaşamsal ihtiyaçlardan doğan aritmetik işlem, 
geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaşamı 
kolaylaştırmaya devam etmektedir.

Matematiğin en temel prensibi olan nesnelerin 
sayılabilirliği, çobanlar tarafından farkında 
olmadan keşfedilmiştir.

Çağa ve yaşam şartlarına göre aritmetik 
işlemlerde kullanılan materyaller değişebilir.

Matematiksel işlemlere başvurmadan da 
aritmetik işlemler gerçekleştirilebilir.

Matematik, yaşamın bir gerekliliği olarak 
doğmuş ancak günümüzde bu niteliğini 
kaybetmiştir.

19. Tarihin ilk aritmetik işlemi, ihtiyaçtan kaynaklanan 
ve bire bir uygunluk denen aynı yapıda olsun veya 
olmasın iki varlık ya da nesneyi soyut olarak 
saymaya başvurmadan kolayca karşılaştırma 
şeklinde kurgulanan oyunla başlamıştır. Örneğin 
çobanlar sürülerinin takibini her bir koyunu yerdeki 
bir dal ya da kaya parçası ile eşleştirerek 
yapmışlardır. Çoban, yanından geçen her koyun 
için bir dal ya da kaya parçasını hareket ettirip en 
son koyun sürüye katıldığında tüm dal ya da kaya 
parçaları hareket ettirilmişse tüm koyunların geri 
döndüğünden emin olurdu. Bu süreçte sürüye 
katılan yavru kuzular için birer dal ya da kaya 
parçası ilave edilirdi. Çoban tüm bu işlemleri 
yaparken matematiğin en temel prensibini, 
nesnelerin sayılabilirliğini, keşfettiğinden haberdar 
değildi. Bugün bile bu yöntemi kullanmaktayız. 
Şehirler arası bir otobüste herhangi bir 
matematiksel işlem yapmadan koltuk ve yolcu 
sayıları eşleştirilerek yolcu sayısı ile ilgili bir 
çıkarsama yapılabilmektedir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

20. Dünyada değişiklik yapmak için şu anda 
yapabileceğimiz bir şey var: Evdeki eski 
ampullerden birini enerji tasarruflu yeni bir ampulle 
değiştirmek. Göreceksiniz ki elektrik faturalarımız 
düşmekle kalmayacak, küresel ısınma ve iklim 
değişikliğiyle mücadelede biz de bir adım atmış 
olacağız. Günümüzde enerji tasarruflu ampuller 
olağanüstü biçimde etkili, aynı miktarda ışık üretmek 
için %80 daha az elektrik kullanıyor. Bu da 
aydınlatmada tasarruflu ampullerin daha az elektriğe 
ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Böylece elektrik 
kullanımındaki azalmayla elektrik üretiminden 
kaynaklı kirlilik de azalacaktır. Bir işi 
sonuçlandırmanın en önemli koşulu o işe 
başlamaktır. Bir ampulü tasarruflu ampulle 
değiştirerek dünyayı daha yaşanabilir hâle 
getirebilirsiniz.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tasarruflu ampul kullanarak hem ev 
ekonominize hem de çevre temizliğine katkı 
sağlayabilirsiniz.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte tasarruflu 
ampullerin kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Önemsiz gibi görünen bir değişiklik bile 
geleceğimizi kurtarır.

Tasarruflu ampuller eski ampullere oranla 
daha az elektrik tüketmektedir.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın önüne 
geçmek için herkesin üzerine düşen görevler 
vardır.
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21. Uçma becerisi, kuşları diğer hayvanlardan ayıran 
özelliktir. Uçuş yeteneğinin yanı sıra, üstün görüş 
yetisi de kuşların öne çıkan bir başka niteliğidir. Bu 
özellik, çok yüksekten küçük hayvanları saptayabilen 
avcı kuşlarda son derece gelişmiştir. Doğaya 
olağanüstü derecede uyum sağlamış yapılarıyla yeme 
alışkanlıklarına bağlı olarak birçok değişik biçime 
bürünen gaga; yırtıcı kuşlarda keskin kenarlı, 
ağaçkakanlarda çok sert ve sinek kuşlarında boru 
gibidir. Tüyleri de özgün yaşam tarzlarına uyum 
sağlamıştır. Soğuk iklimlerde yaşayan kuşlar kalın 
telek tüyü katmanlar ve yalıtkan ince tüylerle korunur. 
Erkek kuşlarda renkli tüyler dişileri çekerken mat 
renkler kamuflaj sağlar.

Bu parçadan kuşlar ile ilgili,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

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

I.

II.

III.

Beslenme şekilleri fiziksel özelliklerini etkilemiştir.

Tüylerinin renklerini iklim şartları belirler.

Sadece avcı kuşların görüş yetisi üst düzeydedir.

22. Birçok konser gerçekleşmiştir. Mesela 60 kişilik 
amatörlerden oluşan orkestra çok ilgi görmüştür. Her 
hafta prova yapan bir orkestranın yetenekli üyeleri 
15 günde bir salon konserleri vermişlerdir. 1939’dan 
1950’ye kadar devam eden ilginç bir konser dizisi de 
olmuştur burada. Hem kaliteli amatörler hem de ünlü 
sanatçıların katılımı ile birçok etkinliğe ev sahipliği 
yapmıştır burası. Bu güzel salonda, sanat 
faaliyetlerinin tekrar yapılması hepimizi mutlu ediyor; 
yalnız Kadıköylülerin değil, bütün İstanbulluların 
buna çok ihtiyacı olduğuna inanıyorum.

Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine 
karşılık olarak söylenmiş olabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bu salon sadece amatörlerin konser faaliyetleri 
için mi kullanılıyordu?

Kadıköy’ün, tarihi bilinen en eski konser salonu 
burası mıdır?

Kadıköy’deki bu salon geçmişte ne tür 
faaliyetler için kullanılmıştı?

Buradaki salon artık konser dışındaki faaliyetler 
için mi kullanılıyor?

Bu salona sadece Kadıköylülerin mi yoksa 
bütün İstanbul’un mu ihtiyacı var?

23.

A)

B)

C)

D)

E)

Öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı 
olabilmeleri için eğitimciler tarafından 
potansiyellerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi 
etkili bir yöntemdir.

Her öğrencinin sahip olduğu bireysel farklılıklar 
göz önünde bulundurularak eğitim hayatında 
yönlendirilmesi, çevresine fayda sağlayabilecek 
bireyler olarak yetişmesine imkân 
sağlamaktadır.

Öğrencilerin kendi kabiliyetlerini belirlemesi ve 
onları geliştirmesinde dijital teknolojilerden 
yararlanılması önemli rol oynamaktadır.

Eğitimde öğrencilerin becerilerine yönelik 
farkındalıklarını arttırmak bulundukları ortama 
katkı sağlayabilmeleri açısından önem teşkil 
etmektedir.

Öğrencilerin yeteneklerinin farkına 
varabilmelerini sağlayabilmek için onları küçük 
yaşlardan itibaren farklı sorunlarla karşılaştırıp 
bireysel çözüm yollarını bulmaları konusunda 
onlara destek olmamız gerekmektedir.

ABD’li yazar ve eğitimci March Prensky, eğitimin 
temel amaçlarından birinin “içinde yaşadığımız 
toplumu iyileştirmek” olduğunu söylüyor. Prensky 
tarafından geliştirilen “Gerçek Dünya 
Projesi/Güçlendirme Eğitimi” yaklaşımında, 
eğitimlerinin en başından itibaren öğrencilerin 
çevrelerinde var olan sorunlara uygulamalı olarak 
çözüm geliştirmeye çalışması amaçlanıyor. Bunun 
için öğrencilerin öncelikle yeteneklerini keşfetmeleri 
daha sonra da yeteneklerini “içinde yaşadıkları 
dünyaya değer katmak” amacıyla kullanmaları 
konusunda yönlendirilmeleri gerekiyor. Prensky, 
dijital teknolojilerin öğrencilere sunduğu imkânların 
bunları artık mümkün hâle getirdiğini söylüyor.

Aşağıdakilerden hangisi March Prensky’nin 
düşüncelerini destekleyen bir ifade değildir?
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24. (I) Ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla 
karşılayarak dışa bağımlılıklarının azaltılması, 
enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen 
zararların en aza indirilmesi açılarından dolayı 
yenilenebilir enerjinin son dönemlerde üretim 
miktarı artmaktadır. (II) Bugün dünya genelinde 
tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 20’si yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilmektedir. (III) Mevcut 
durumda fosil yakıtlara olan bağımlılık yüksek 
düzeyde olmasına rağmen yıllar itibarıyla 
yenilenebilir enerjinin kullanım oranları giderek 
yükselmektedir. (IV) Yenilenebilir enerji çeşitleri; 
çevreye zarar veren karbon salınımının azaltılması, 
yerli kaynaklar oldukları için ithal edilmeye ihtiyaç 
duyulmaması ve bu sayede enerji konusunda dışa 
bağımlılığın azaltılması gibi hususlar açısından 
oldukça önemlidir. (V) Son yıllarda Türkiye’de de 
yenilenebilir enerji alanında önemli ilerlemeler 
kaydedilmektedir. (VI) 2016 yılı itibarıyla Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji toplam kurulu gücü yaklaşık 
35 GW olarak hesaplanırken toplam elektrik 
üretiminin ise yüzde 35’i yenilenebilir kaynaklar 
tarafından karşılanmaktadır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

27. (I) Edebî türler içinde dil, en rafine şekliyle şiirde 
karşımıza çıkar. (II) Şiirde anlatılmak istenenler 
çeşitli imge ve sembollerle örgülenir. (III) İnceden 
inceye düşünülmüş ve şiire yerleştirilmiş her kelime 
şairin hesap ettiği veya etmediği birçok çağrışımı 
içinde barındırır. (IV) Maksadı en güzel anlatan şiir 
ölümsüzlüğe kavuşur. (V) Kendine özgü bir dünyası 
olan divan şiirinin, daha çok kelimeler ve kavramlar 
üzerine kurulan yapısı dolayısıyla anlaşılması belli 
bir birikime sahip olmakla mümkündür. (VI) Çünkü 
divan şairi mektepteki bir öğrenci gibi okuyarak, 
çalışarak, inceleyerek teorik bilgileri edinir; elde 
ettiği bilgilerle önce taklit ederek sonra da özgün 
eserler vermek suretiyle yetişirdi.

Bu parça ikiye ayrılmak istenirse ikinci paragraf
numaralandırılmış cümlelerden hangisiyle 
başlar?

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

25. Kendiniz seçin, başkalarından öğrenmeyin hangi 
kitapları okumanız gerektiğini. Size yarayanı onlar 
kestirebilir mi? Yanılmayı da göze alın, kendi 
okuyacağınız kitapları kendiniz seçin. Sen 
beğensen de beğenmesen de benim seçtiğim kitabı 
okuyacaksın, hem de bin türlü zahmete katlanarak 
okuyacaksın. Böyle bir buyruk en isteklileri bile 
okumaktan soğutur.

Böyle düşünen birinin aşağıdakilerden hangisini 
söylemesi beklenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Kitaplar her okura aynı katkıyı sunmayabilir.

İnsanlara kitap önerilerinde bulunmak doğru bir 
tutum değildir.

Kitaplardan alınan zevk kişiden kişiye 
değişmektedir.

Kitap tavsiye üzerine değil, bireysel bir tercihle 
okunur.

Aydın olmak için dünya klasiklerini okumak bir 
zorunluluktur.

26. Yazdığı şiirleri geniş okur kitlelerine ulaşan; 
edebiyat tarihlerinde, antolojilerde, ders 
kitaplarında kendisinden sıklıkla “Saf Şiirin 
Temsilcisi”, “Akşam Şairi”, “Hüzün Şairi” gibi 
adlandırmalarla söz edilen Ahmet Hâşim, şiir ve 
düzyazı türlerinde eserler kaleme almış; modern 
Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerindendir. 
Modern Türk şiiri bağlamında, Ahmet Hâşim’in şiiri 
üstüne birçok değerlendirme yazısı yazılmıştır 
ancak genel olarak bakıldığında bu değerlendirme 
yazılarında yalnızca şairin diğer şairlerden 
esinlendiği şiirlerini sembolizm ve empresyonizm 
akımlarının etkisinde kalarak yazdığı yönündeki 
tespitler yer alır. Sıkça yinelenen bu tespitler, bir 
ileri noktaya taşınamaz. Söz konusu etkilenmenin 
ve etkileşimin şairin şiirine ne kattığı üstünde 
durulmaz.

Bu parçada Ahmet Hâşim ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Hakkında birbirinden farklı adlandırmalar 
yapıldığına 

Hakkındaki değerlendirmelerin çoğunlukla 
yüzeysel kaldığına

Şiirlerinde farklı edebî akımların etkilerinin 
görüldüğüne

Düzyazı türündeki eserlerinin, şiirlerinin 
gölgesinde kaldığına

Farklı edebiyat kaynaklarında kendisine yer 
verildiğine
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A)

B)

C)

D)

E)

şehrin ruhu âdeta sanatçının üslubuna 
yansımıştır 

yazarken kelime seçimine çok özen 
gösterememiştir

eserlerinde halkın sıkıntılarını kaleme almıştır

yapıtlarında İstanbul’a sıkça yer vermiştir 

toplumsal sorunları eserlerinde ustaca 
anlatmıştır

29. Son dönem Türk edebiyatının bence en önemli 
romancılarından biridir Orhan Kemal. Birçok eleştiri 
yazısı, onun çetin hayat koşulları nedeniyle 
çalakalem yazdığını söyler. Oysa Orhan Kemal’in 
yazdığı İstanbul zaten sıkıntılı ve çalakalem 
yaşanan bir İstanbul’dur. Bu sebeple - - - -.

Bu parça düşüncenin akışına uygun olarak
aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? 

30.

A)

B)

C)

D)

E)

Bir sanat eserinde ne anlatıldığının önemli 
olduğu kadar o eserden ne anlaşıldığı da 
önemlidir.

Sanat eserleri; insana ve doğaya tutulan, 
yaşadığımız şehirlerde sokak sokak gezdirilen 
bir aynadır.

Sanatın özünde bencillik ve eşsizlik vardır, 
bundan dolayı sanat eserleri biriciktir.

Sanat eserleri, hayatın tüm çirkinliklerini göz 
önüne sererek ahlaki bir temizlenme 
sağlamalıdır.

Sanat eserleri, insanların doyumsuz 
arzularının, bitmeyen hırslarının ve 
acımasızlıklarının yüzüne çarpıldığı bir 
sahnedir.

Yansıtmacılık kuramı, sanatı bir benzetme ya da 
taklit olarak değerlendirir. Bu görüşe göre sanat 
yapıtında gösterilmesi gereken şey, dış dünyada 
gördüğümüz gerçekliğin olduğu gibi yapıta 
yansıtılmasıdır. Bu görünen dış gerçeklik; doğadır, 
insandır, yaşamdır ve sanatçı da bunları yapıtına 
aktarır. Doğayı taklit etme, benzetme, bire bir 
yansıtma anlayışı Eski Yunan'da birçok eserin de 
konusu olmuştur. MÖ 5. yüzyılda yaşamış ressam 
Zeuxis, elinde üzüm tutan bir çocuğun resmini 
yapmış ve üzümler öylesine gerçek gibi 
duruyormuş ki kuşlar gelip yemeye kalkışmış. 
Bundan dolayı övüldüğü zaman Zeuxis, üzülerek 
“Çocuğun resmini daha iyi yapabilseydim kuşlar 
ondan korkardı.” demiş.

Aşağıdakilerden hangisi “yansıtmacılık kuramını”
benimseyen bir sanatçının görüşü olabilir?

28.

A)

B)

C)

D)

E)

İnsanların çağdaşlarıyla ortak paydada daha 
kolay buluşabildiğine 

Gençlerle yaşlılar arasında kuşak çatışması 
olduğuna 

Yakınlığın kan bağıyla değil zamandaşlıkla 
olduğuna 

Yaşlıların değişikliklere alışmakta zorlandığına

Gençlerin yaşlıların yaşamına ait detayları 
bilmediklerine

Tarihçi Mark Bloch “İnsanlar, babalarından ziyade 
zamanlarının çocuklarıdır.” diyordu. Bu, kuşkusuz 
her zaman doğruydu ama asla bugünkü kadar 
doğru olmamıştı. Çağdaşlarımızdan hangisi, 
eskiden bir yüzyıla yayılabilecek değişikliklerin 
zaman zaman bir ya da iki yıl içinde yaşandığı 
izlenimine kapılmamıştır? Günümüzde teknolojinin 
hızlı gelişimine ayak uyduramayan yaşlılar, 
çocukluklarındaki yaşantıyı hatırlamak için 
hafızalarını büyük ölçüde zorlama ihtiyacı duyuyor. 
Gençlerse büyükanne ve büyükbabalarının nasıl bir 
yaşam sürdükleri hakkında çoğunlukla fikir sahibi 
değiller. Aslında bizler çağdaşlarımıza atalarımıza 
olduğundan çok daha yakınız. Size Prag, Seul ya 
da San Francisco sokaklarında rastgele çevirdiğim 
biriyle kendi büyük büyükbabamla olduğumdan çok 
daha fazla ortak şeyin olduğunu söylesem abartmış 
mı olurum? 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz? 



Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü 12

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TYT - TÜRKÇE

33. Kitap okumak ya da bir dergiyi takip etmek, medya 
araçları karşısında eski gücünü kaybetti türünden bir 
değerlendirme yapılıyor. Bu, doğru değil. Her ne 
kadar teknoloji gelişip kitaplar e-kitap, dergiler 
e-dergi olarak şekil değiştirse bile onlar yine kitap, 
yine bir dergi olarak okunmaktadır. Ayrıca okumak, 
artık sadece metin okumak olarak anlaşılmamalıdır. 
Bir afişi, reklamı, belgeseli izlemek de okumak 
olarak anlaşılmalıdır. Çünkü okumak, yorumlamak 
ve anlamlandırmaktır. Yorumlanabilen, 
anlamlandırılabilen her türlü şey, okumak olarak 
değerlendirilmelidir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisine başvurulmuştur?

A) Benzetmeye   B) Tartışmaya

C) Öykülemeye   D) Örneklendirmeye

     E) Açıklamaya

32. Öğrenciler, çevrelerinde meydana gelen olayları 
aynı şekilde algılamazlar. Bazı öğrenciler olayları 
çevrelerinden soyutlayarak ele alırken bazıları 
olayları meydana geldikleri çevre içinde 
değerlendirirler. Diğer yandan kişiler arası algılama 
farklılıklarında olduğu gibi algılanan olayların ele 
alınıp işlenme ve düşünme süreçleri açısından da 
farklılıklar mevcuttur. Eğitim-öğretim ortamlarında 
öğrencilerin sahip olduğu bilişsel ve psikolojik 
farklılıklar ile çeşitli yetenek, tutum ve değer türleri 
zengin bir çeşitlilik oluşturmaktadır. Öğrencilerde 
bulunan bu farklılıklar, onların öğrenmede 
geçirdikleri süreçleri ve bu süreçte oluşturdukları 
basamakları da etkilemektedir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir? 

A)

B)

C)

D)

E)

Öğrencilerin etraflarında meydana gelen olayları 
farklı şekilde değerlendirdiklerine

Olayları yorumlama süreçlerinde öğrenciler 
arasında farklılıklar bulunduğuna

Çeşitli yetenek ve zekâya sahip öğrencilerin bir 
arada olmasının eğitimi olumlu yönde etkilediğine

Öğrencilerdeki psikolojik farklılıkların ve 
yeteneklerin okullarda geniş bir yelpaze 
oluşturduğuna

Öğrencilerdeki farklılıkların onların öğrenme 
süreçlerini de etkilediğine

31. Kar Makamı, Mukadder Gemici’nin Asla Pes 
Etme’den sonra yayımlanan ikinci öykü kitabı. Bu 
eserde dili düzgün olan ama henüz özgün olmayan, 
kendi sesini bulmaya çalışan bir yazar var 
karşımızda. Usta sanatçılar, yolundaki engelleri 
yazarak aşar; çağının sesidir ama çağa ayak 
uydurmaz aksine çağının önünde yürür. Genç yazar 
Gemici ise henüz yolunu arıyor. Bu süreçte yazmaya 
yeni başlayan her sanatçı gibi Gemici de dikkatli 
davranmalı, çağının sesi olmalı elbette ama “çağın 
korosu”na kendini kaptırmamalı. Şu unutulmamalıdır 
ki özgün bir sese ve dile ulaşmak, kesinlikle çağının 
gelip geçici heveslerine ayak uydurmamaktan geçiyor.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisinin 
“Kar Makamı” adlı eserin yazarının bir özelliği olduğu 
söylenebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

İnsanların düşüncelerinden çok duygularına 
hitap etmeyi amaçlamaktadır.

Kendisinden önceki yazarların ayak izlerini 
takip edip onları kendi anlatımıyla yorumlama 
çabasındadır.

İnsanların çektiği sıkıntılara sırt çevirip yaşadığı 
çağın popüler kültürünü eserlerine yansıtmıştır.

Anlatımda henüz kimliğini bulamamış, 
eserlerinde kendi imzası olacak bir üslup 
arayışı içindedir.

Eserlerinde, bilinen konulardan uzak durup 
önceden değinilmemiş konuları anlatma 
uğraşındadır.
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A)

B)

C)

D)

E)

Hücrelerinin insan hücreleriyle aynı yapıya 
sahip olması

Doku özelliklerinin kalp dokusuyla uygunluk 
göstermesi

DNA yapısının insanınkine şaşırtıcı şekilde 
benzemesi

Makromolekül taşıma kabiliyetlerinin insanla 
aynı olması

Damar sisteminin insanın damar sistemiyle 
benzerlik göstermesi

34. Bilim insanları, laboratuvar ortamında üretilen 
küçük ölçekli doku örneklerinden yola çıkarak 
“bütün organ” üretmenin yollarını arıyorlar fakat bu 
konuda karşılaşılan en temel biyomühendislik 
problemi, üretilen dokuda kanı taşıyabilecek bir 
damar sisteminin henüz oluşturulmamış olması. 
5-10 mikrometre genişliğinde olması gereken 
damarlar, oksijen ve besin taşıdığından dokular ve 
organlar için hayati bir öneme sahip. Bir araştırma 
ekibi, bu problemi çözmek için yeni bir çalışma 
yaptı. Bu çalışmada ıspanak yaprağının 
damarlarını kullanarak kalp dokusu üretmeyi 
başardı. Ekip; insanların, bitkilerin ve hayvanların 
çok farklı sıvı, kimyasal ve makromolekül taşıma 
yaklaşımlarının bulunduğunu fakat üç grubun da 
damar sistemlerinin benzediğini belirtiyor. 
Araştırmacılar, bu çalışmada hücrelerinden 
arındırılmış ıspanak yapraklarına insan hücreleri 
yerleştirerek bu yapı üzerinde insan hücrelerinin 
gelişmesini sağladı.

Bu parçaya göre bilim insanlarının, kalp dokusu 
üretmede ıspanak yapraklarını kullanmalarının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

35. Bu parçada “nakış gibi işlemek” sözüyle 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Estetik bir şekilde yerleştirmek

B)  Kültürel unsurlara yer vermek

C)  Süs olarak kullanmak

D)  Özgün bir anlatım kullanmak

E)  Güzelliğini ön plana çıkarmak

A)

B)

C)

D)

E)

Farklı alanlarda birçok ödül kazanmış başarılı 
bir yapım olduğu

Ülkesinin kendine özgü özelliklerini başarılı bir 
şekilde yansıttığı

Zengin - fakir çatışmasını sınıfsal düzlemde 
mizaha da yer vererek anlattığı

Ülkenin adalet sistemindeki yanlışlıkları yalın 
bir dille aktardığı

Başka bir yazın türünden başarılı bir uyarlama 
olduğu

36. Bu parçadan hareketle “Parazit” adlı filmle ilgili 
aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

En iyi film dâhil dört Oscar, Altın Palmiye ve Altın 
Küre olmak üzere 300’den fazla ödül sahibi Parazit, 
Kore sinemasında sadeliğinden ve “Kore olmak”tan 
ödün vermeyen yapımların başında geliyor. Aslen 
bir tiyatro oyunu olması için yazılan ama sonradan 
beyaz perdeye taşınan Parazit adlı filmde, Kore’deki 
sınıfsal yapı ekseninde gelir dağılımındaki 
adaletsizlik, iki ailenin aynı evde iç içe geçmesiyle 
basit ama etkili bir anlatıya evriliyor. Yer yer 
güldürüyor, finalinde ise vuruyor, ardından bir daha 
vuruyor. Seyirci muallakta kalmıyor, yalın bir dille 
mesajı alıyor: “Yaratılan düzen bozuksa bozmaya 
devam eder.” diyen, Parazit’i yazan ve yöneten 
Bong Joon Ho, Kore’yi filmin içine tıpkı bir nakış gibi 
işlerken sosyokültürel yapıyı da detaylara yediriyor. 
Bodrum kattaki evin biçimi, kokusu, okullardaki 
eğitim seviyesinin düşüklüğü, para kazanma 
koşulları ile ana konunun geçtiği lüks villanın 
ayrıntıları bu filmde seyircinin yüzüne bir tokat gibi 
çarpıyor.

35 - 36. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 
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A)

B)

C)

D)

E)

Yazarın en çok beğenilen eseri olduğu

Eserin konusunu Mevlânâ’nın hayatından aldığı

İşitme duyusunun görme duyusuna göre önde 
tutulduğu

Sorunlar karşısında sessiz kalmayı tercih eden 
insanları eleştirdiği

Gerçek dışı varlıkların eserin kahramanları 
arasında olduğu

38. Bu parçadan hareketle Suskunlar ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Edebiyatımızın önemli romanlarından biri 
olduğu

İstanbul’un eski hâline dair tablolar içerdiği

Günlük hayatı gerçekçi bir biçimde ele aldığı

Ayrıntılı betimlemelere yer verdiği

Mizah unsurunu ustaca kullandığı

37. Bu parçadan hareketle Puslu Kıtalar Atlası ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Puslu Kıtalar Atlası Türk edebiyatının en önemli 
romanlarından biridir. Yarı tarihî, yarı fantastik 
eserlerin yazarı olan İhsan Oktay Anar, bu eserinde 
okurlarını eski İstanbul’un büyülü yaşamına çeker. 
Günlük hayata dair pek çok ayrıntıyı insanı hayrete 
düşürecek olağan dışı betimlemelerle anlatan 
yazar, kara mizahı da yerinde kullanır. Mevlevi 
kültürünün izleri görülen Suskunlar ise Mevlânâ’nın 
“Kulak eğer gerçeği anlarsa gözdür.” sözünden 
hareketle görme duyusunun yanı sıra işitme 
duyusunun da önemini belirtir. Söyleyecek çok sözü 
olduğu hâlde susmanın erdem olduğunu fark eden 
insanları anlattığı, müziksever bir hayaletin 
hikâyesiyle başlayan bu romanda yer yer komik, yer 
yer ürkünç durumlarla okuru etkiler.

37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

A)

B)

C)

D)

E)

Evlerimizdeki güvenlik önlemlerini arttırıp her 
türlü hırsızlık ve kazaya karşı temkinli olmalıyız.

İnsanlar, ellerindeki hazineleri kaybettikleri 
zaman onların değerlerini anlıyorlar.

Gıda terörü karşısında sadece paylaşım 
yapmak yetmez, bu konuda sorumluluk da 
almak gerekir.

Belirli günlerin altının çizilmesindeki amaç, o 
günlere ait konulara ilişkin farkındalık 
yaratmaktır.

Kuraklığın çölleşmeye neden olacağını öngören 
bilim insanları bu konuda çözüm yolları 
aramaktadır.

40. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)

B)

C)

D)

E)

Türkiye’nin en derin gölü olduğuna

Kurtarmak için toplumun her kesiminin 
sorumluluk alması gerektiğine

Su seviyesindeki azalmanın kritik noktayı 
aştığına

Sadece bu bölgede yaşayan birçok kuş türünün 
bulunduğuna

Tuzluluk oranının henüz deniz suyu tuzluluk 
oranına ulaşmadığına

39. Bu parçada Burdur Gölü ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

Burdur Gölü can çekişiyor. Türkiye’nin en derin 
göllerinden biri olan, üç yüz bine yakın su kuşuna, 
endemik kuş türlerine ve özellikle dünyada nesli 
tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerinin yüzde 
yetmişine ev sahipliği yapan Burdur Gölü’nde 
yürütülen son çalışmalar korkunç bir gerçeği ortaya 
çıkardı. Gölün su seviyesindeki azalmanın kritik 
noktayı aştığını söyleyen bilim insanları, sürecin 
insan ve hayvan sağlığını ciddi şekilde 
etkileyeceğini vurguluyor. 1980’den bu yana göldeki 
tuzluluk oranının yüzde kırk arttığı, on yıl içinde bu 
orana yüzde otuz daha ekleneceği ve tuzluluk 
oranının deniz suyunu geçeceği söyleniyor. Gölü 
kurtarmak için herkesin elini taşın altına koyması 
gerekiyor. Henüz geç kalınmış değil. Bireysel ve 
toplumsal projelerle gölü kurtarmak mümkün.

39 - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 
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SİVAS MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

alanların hangilerinde kadın-erkek eşitliği 
sağlanmıştır?

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

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

I.

II.

III.

Ekonomik

Siyasal

Toplumsal

2. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle;

Verilen bilgilere göre;

yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

I.

II.

III.

Demokratikleşmeye doğru giden adımlar 
atılmıştır.

Halk sınırlı da olsa vekilleri seçme hakkı elde 
etmiştir.

Padişah seçimle iş başına gelmeye başlamıştır.

3. •

•

•

Sened-i İttifak ile padişah, kendi gücü dışında 
başka bir gücü tanımıştır.

Tanzimat Fermanı ile padişah, kanun gücünün 
üstünlüğünü tanımıştır.

Kanun-i Esasi’yle birlikte, haklar anayasal güvence 
altına alınarak sınırlı da olsa halka oy kullanma 
hakkı tanınmış, böylece vatandaşların yönetime 
katılması sağlanmıştır.

Yalnız bu bilgilere bakılarak Kösedağ Savaşı'nın;

alanlarından hangileriyle ilgili sonuçlar 
doğurduğu söylenebilir?

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

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

I.

II.

III.

IV.

Dinî

Siyasi

Ekonomik

Sosyal

4. Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'nin 
Moğollara yenilmesinden sonra Anadolu iyice tahrip 
edilmiş, halkın can ve mal güvenliği kalmamıştır. 
Tarımsal üretim azalmış ve ticaret önemini 
kaybetmiştir.

Yukarıdaki gelişmeler Kanuni Dönemi Osmanlı 
Devleti'nin hangi özelliğini vurgulamaktadır?

1. •

•

•

Fransa kralı, Osmanlı Devleti'nin yardımı ile 
esaretten kurtulmuştur.    

Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz'de Türk 
hâkimiyeti kesinleşmiştir.    

Hint Müslümanlarına yardım için Hint Deniz 
Seferleri düzenlenmiştir.

A)

B)

C)

D)

E)

Dünya siyasetinde etkili bir devlet olduğunu

İç politikaya ağırlık verdiğini

Dış politikaya ilgisinin az olduğunu

Barışçıl bir politika izlediğini

İpek Yolu ticaretine önem verdiğini
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7. Doğal koşullara bağlı olarak oluşturulan bölgelerin 
sınırları uzun süre değişmez. Örneğin bir alandaki 
iklim ya da yer şekillerine ait özelliklerin 
değişebilmesi için uzun yıllar gerekebilir.

Buna göre yukarıda verilen bölgelerden 
hangilerinin sınırları daha kısa sürede değişir?

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

     D) III ve V                E) IV ve V

I.

II.

III.

IV.

V.

Akdeniz İklim Bölgesi

Kızılçam Ormanları Bölgesi

Avrupa Birliği Bölgesi

Kuzey Anadolu Dağlık Bölgesi

Japonya Sanayi Bölgesi

Bu durum;

sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?

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

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

I.

II.

III.

Halkın hükümdara bağlılığının artması

Hükümdarın oğullarının taht mücadelesine 
girişmesi

Merkezî otoritenin güçlenmesi

5. Eski Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin 
Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Kut denilen bu 
yetki, kan yoluyla hükümdardan oğullarına geçerdi.

6. Görselde bir dağın iki farklı yamacının Güneş’e karşı 
konumları gösterilmiştir.

A)

B)

C)

D)

E)

Güneşlenme süresi dağın kuzey yamacına göre 
güney yamacında daha fazladır.

Sıcaklık ortalaması kuzey yamaca göre güney 
yamaçta daha yüksektir.

Güneş ışınlarının yere düşme açısı güney 
yamaçta kuzey yamaca göre daha dardır.

Kalıcı kar sınırı güney yamaçta kuzey yamaca 
göre daha yüksektir.

Aynı tür bitkilerin olgunlaşma süresi güney 
yamaçta kuzey yamaca göre daha kısadır.

Bu dağ ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi söylenemez?

G
ün

ey

K
uz

ey

8. Yeryüzündeki afetlerin dağılışı, özelliklerine göre 
farklılık gösterir. Ancak bazı afetlerin, benzer 
alanlarda meydana geldiği görülmektedir. 

Buna göre haritadaki işaretli alanlardan 
hangisinde; 

• Deprem 

• Volkanik patlamalar 

• Tsunami

gibi afetlerden tamamının riski diğer alanlara
göre daha yüksektir? 

A) I        B) II    C) III

                D) IV        E) V

I

II

III

IV
V



Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü17

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜTYT - SOSYAL BİLİMLER

9. Yeryüzünde geniş alan kaplayan göl, ova, orman 
gibi mekânsal veriler haritalara aktarılırken,

yöntemlerinden hangileri kullanılır?

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

     D) I ve III              E) II ve III

I.

II.

III.

Alan

Çizgi

Noktalama

10. Yer kabuğu birbirini tamamlayan yapboz 
parçalarına benzeyen levhalardan oluşmuştur. Bu 
levhaların hareketleri Levha Tektoniği ile açıklanır.

Buna göre aşağıdaki oluşumlar ya da coğrafi 
olaylardan hangisi levha tektoniği ile 
ilişkilendirilemez?

A)  Tektonik depremler

B)  Karstik şekiller

C)  Volkanik dağlar

D)  Okyanus çukurları

E)  Kara ve denizlerin dağılışı

12. Konfüçyüs şöyle der: “Bir ülkenin yönetimini ele 
alsaydım, yapacağım ilk iş, hiç kuşkusuz dilini 
gözden geçirmek olurdu. Çünkü dil kusurluysa 
sözcükler düşünceyi iyi ifade edemez. Düşünce iyi 
ifade edilemezse görevler ve hizmetler gereği gibi 
yapılamaz. Görev ve hizmetin gerektiği şekilde 
yapılamadığı yerlerde âdet, kural ve kültür bozulur. 
Âdet, kural ve kültür bozulursa adalet yanlış yollara 
sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen 
halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. 
İşte bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli 
değildir.”    
     
Bu parçada savunulan görüşün temelinde yatan 
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dil, tarihsel bir varlıktır.

B) Dildeki sorunlar toplumsal kaynaklıdır.

C) Dil, yönetimler için önemlidir.

D) Dil, kültürün en önemli ögesidir.

E) Dil ve düşünme ayrı olgulardır.

11. Felsefe ne işe yarar sorusunu soran öğrencileri  
artık garipsemiyorum. Çünkü bizler Modern Çağ’ın 
ruhsuzlaştırdığı insanlarız. Saatlerce bilgisayar, 
televizyon  ve sosyal medya ile meşgul olup 
sonucu hiçlik olan  bu eylemlerimizi hiç 
sorgulamayız. Haşlanan kurbağa misali  haşlanırız 
da yine de fark etmeyiz. Sürekli bizim yerimize  
karar veren bizi belirleyen  erkler yaratırız ama 
bilgelik  konusunda burnumuzdan kıl aldırtmayız. 
Çünkü  hayatımızdaki felsefeden uzaklaşıldığı için 
hepimiz  kendisini  bilge sanan cahillere dönüştük.

Parçadan hareketle felsefe ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Modern Çağ'da daha etkili olmuştur.

Bilimsel gelişmeleri olumlu etkiler.

Bireysel ve toplumsal bilinçlenmeyi sağlar.

Dönemin şartlarına göre değişir.

İnsanların bilgece bir yaşam sürmesini sağlar.
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14. Var olanlar genel olarak ikiye ayrılır: Kimi 
zihnimizden bağımsız olarak vardır ve insandan 
bağımsız olarak varlıklarını sürdürür. Kimi var 
olanların da varlığı zihnimize bağlıdır ve insan zihni 
olmadan bu tür var olanların varlığından söz 
edilemez.

Bu parçada bahsedilen varlık türleri aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Ruh - Pi sayısı

B) Çam ağacı - Ege Denizi

C) Kafdağı - Caretta caretta kaplumbağaları 

D) Doğa - Evren

E) Ağrı Dağı - Deniz kızı

15. Öğretmenin sınıfta uygulayacağı herhangi bir test 
için yetkin oluşu, onun bu konuyu tam manasıyla 
özümsemiş olduğu anlamına gelir. Çünkü sınayan, 
sınanandan daha yetkin olmalıdır. Bir röntgeni 
inceleyen doktorun hastalığın nerede olduğunu 
görebilmesi gibi, öğretmen de cevap kâğıdına 
baktığı zaman öğrencinin yanıtından, o konuyu 
hangi ölçüde öğrendiğini veya nerelerde 
eksikliklerinin olduğunu çıkarsayabilir.

Paragrafta anlatılmak istenen düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Doğru bilgi üretmek için küçük detaylara 
bakmak zaman kaybıdır.

Bir alandaki yeterlilik, o alanın derinlemesine 
kavranmış olmasına bağlıdır.

Metafizik önermelerin doğruluğunu denetlemek, 
uzmanların işidir.

Doğru bilgi yoktur, olsa da bilinemez ve 
başkasına aktarılamaz.

Doğru bilginin ölçütü günlük yaşamda işimize 
yaramasıdır.    

13. Felsefi deneme, herhangi bir konuda özel görüş ve 
düşüncelerin anlatıldığı yazılardır. Diğer bir deyişle 
subjektif ve özgün yazılardır. Makalede olduğu gibi 
kanıtlara dayanan bilimsel açıklamalara yer 
verilmez. Yazar, kesin yargılardan ve iddialı 
sonuçlardan kaçınır. Daha çok içe dönük samimi bir 
şekilde düşündüklerini yazıya geçirir. Kendi iç 
dünyasını anlatırken dışındaki dünyaya 
göndermeler yapar. Felsefi bir konuda deneme 
yazmak, yazarların felsefi sorunlar hakkında 
düşünme, anlama, yorumlayabilme yeteneği 
kazanmalarını, düşüncelerini 
temellendirebilmelerini, tutarlı düşünebilmelerini, 
konulara çok yönlü bakabilmelerini, felsefi 
kavramları kullanmak yoluyla hayatı 
anlamlandırmalarını sağlayacaktır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
deneme türünün özelliklerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Daha çok toplumsal hayatla ilgili sorunlar ele 
alınır.

Felsefi konular hakkında düşünmeyi sağlayan 
yazılardır.

Kişisel düşüncelerin aktarıldığı yazılardır.

Düşünceler kanıtlama kaygısı güdülmeden 
aktarılır.

Okuyucuyu düşünmeye yönelten yazılardır.

16. İslam dininde aklın kendinden beklenen işlevleri 
görebilmesi için selim akıl olması gerekir. Selim 
akıl, insanın doğru karar vermesini sağlayan, 
herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın 
kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki 
temizliğini ve safiyetini koruyan akıldır. İnsanın 
hayır ile şerri ayırabilmesi ve hayrı tercih etmesi 
selim akılla olur. Bu kavramın Kur’an-ı Kerim’de ve 
hadislerde geçen fıtrat kavramı ile ilişkisi vardır. 
Hz. Peygamber’in “Her çocuk fıtrat üzere doğar…” 
(Müslim, Kader, 23) hadisi insanın temiz (selim) bir 
karakterde yaratıldığına işaret eder.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Fıtrat kavramının selim akıl ile ilişkisi vardır.

Selim akıl sayesinde insan doğru kararlar 
verebilir.

İnsan hayırlı olanı selim akıl ile tercih eder.

Akıl doğru bilginin yegane kaynağıdır.

Selim akıl yaratılıştaki saflığı temsil eder.
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20. Aşağıdakilerden hangisi terbiye kavramının 
kapsamı içinde yer almaz?

A) Islah etmek

B) Düzene koymak

C) İdare etmek

D) Eğitmek

E) Tanımak

19. Yeryüzünde bulunan nesne ve maddeler Allah’ın 
(c.c.) varlığına ve birliğine açık bir delildir. Bazı İslam 
bilginleri bazı deliller ile Allah’ın (c.c.) varlığını ve 
birliğini ispatlamaya çalışmışlardır. Bu delillerden 
birinde dış dünyada gördüğümüz varlıkların sahip 
olduğu düzen ve amaçtan hareketle Allah’ın (c.c.) 
varlığı ve birliği ispatlanmaya çalışılır. Kâinatta var 
olan her şey bir ölçü ve ahenk içindedir. Hücreden 
insana, atomdan galaksilere kadar mükemmel bir 
düzen işlemektedir. “Biz her şeyi bir ölçüye göre 
yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet.) ayeti buna işaret 
eder.

I.

II.

III.

Felsefi delil

Gaye ve nizam delili

Ekmel (mükemmel) varlık delili

Parçada yukarıdaki delillerden hangisinden/ 
hangilerinden bahsedilmektedir?

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

       D) I ve II    E) II ve III

18. İslam âlimlerine göre iman ile İslam birbiriyle 
yakından ilişkili kavramlardır. Bu iki kavramın aynı 
şeyi belirttiğini savunanlar, iman ve İslam’ın birbirini 
tamamladığı ve her ikisinde de tasdik ve teslimiyetin 
esas olduğu görüşünden yola çıkarlar. İmanın 
İslam’dan, İslam’ın da imandan ayrı 
düşünülemeyeceği bir gerçektir. Dışta ve görünürde 
olana İslam, içte ve kalpte olana iman denilebilir. 
İman kalbin tasdik etmesi, İslam ise amel ve 
davranışlarla bu tasdikin eyleme taşınarak görünür 
kılınmasıdır. İman kalple gerçekleşen tasdiktir. İslam 
ise dil ile ikrar, itaat, boyun eğme ve teslimiyettir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine
ulaşılamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Bazı İslam âlimleri iman ile İslam kavramlarının 
aynı anlama geldiğini savunurlar.

İman ve İslam kavramları birbirinden ayrı 
düşünülemeyecek iki kavramdır.

İman dilde gerçekleşip burada tamamlanır, bu 
yönüyle de İslam’dan ayrılır.

İman özde olan, yürekte olandır; görünen ve 
davranışta olan ise İslam’dır.

İman kalben yapılan kabuldür, İslam ise yapılan 
fiiller ve ortaya konulan davranışlardır.

17. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin 
köklü eserlerinin görüldüğü bölgelerden biri 
değildir?

A) Güney Afrika

B) Hicaz Bölgesi 

C) Anadolu ve Balkanlar

D) Endülüs

E) Hindistan
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SİVAS MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ 1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Gerçek sayılar kümesi üzerinde

g(x) = 3f(x) – 4

biçiminde tanımlanan g fonksiyonu çift fonksiyondur.

Buna göre

2g(5) + 4f(5) + 8

3g(5) - 2f(-5) + 12

ifadesinin değeri kaçtır?

A) -2    B)      C)  

   D)                      E) 3  

2. Bir kırtasiyede A4 boyutundaki sarı ve beyaz kâğıtlar, 
her bir pakette 80 tane olacak biçimde paketleniyor. 
Bu paketlerde yalnızca beyaz, yalnızca sarı ya da 
eşit sayıda beyaz ve sarı kâğıtlar bulunması isteniyor.

Belli bir süre sonra kırtasiyede 4000 tanesi sarı
olmak üzere toplam 12 800 tane kâğıt paketlenmiş 
oluyor.

İki renk kâğıt içeren paket sayısı 40 olduğuna
göre, yalnızca beyaz kâğıt içeren paket sayısı 
kaçtır?

A) 85       B) 90       C) 95       D) 100       E) 105  

3. x, y birer gerçek sayı olmak üzere,

  |x - y| = y - x

  |x + y| = x + y

eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre

eşitsizliklerinden hangileri doğru olabilir?

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

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

I.

II.

III.

x2 > y2

y - x > 0

|x| > |y|

12
5

2
5

10
7

4. Bir futbol turnuvasında galibiyete 3 puan, 
beraberliğe 1 puan verilmekte, yenilgiye ise puan 
verilmemektedir. Dört takımın katıldığı bu turnuvada 
her takım diğer takımlarla ikişer maç yapmış ve 
turnuvada 1. olan takım tüm maçlarda galip 
gelmiştir.

Buna göre turnuva sonunda dört takımın 
puanlarının toplamı en az kaç olabilir?

A) 26        B) 28        C) 30        D) 32        E) 34
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6. x, y, z ve A doğal sayı ve

A= 3x + 1 = 5y - 4 = 7z - 6 ise

94 < A < 944 koşuluna uyan kaç farklı 
A sayısı vardır?

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

5. Özdeş kutular Şekil 1’deki gibi yerleştirildiğinde 
yerden yükseklikleri 120 cm olmuştur.

Şekil 2’deki gibi yerleştirildiğinde ise birinci şekil ile 
ikinci şeklin yükseklikleri arasında 40 cm’lik bir fark 
oluşmuştur.

Buna göre kutular Şekil 3’teki gibi 
yerleştirildiğinde yerden yüksekliği kaç cm 
olur?

A) 100       B) 95       C) 90       D) 85       E) 80  

Şekil 1

120 cm

40 cm

Şekil 2

Şekil 3

8. Zeynep, boncuklarla kolyeler ve bileklikler 
yapmaktadır. Her bir kolye için 25 mavi ve 
25 kırmızı, her bir bileklik için ise 20 mavi ve 
30 kırmızı boncuk kullanmaktadır. Yaptığı kolyeleri 
8 TL’ye, bileklikleri ise 6 TL’ye satmaktadır.

Zeynep, çantasındaki 300 mavi ve 400 kırmızı
boncukla en az birer tane kolye ve bileklik yapıp 
satmış, bir miktar boncuğu da artmıştır. 

Buna göre Zeynep, bu işten en fazla kaç TL
gelir elde etmiş olabilir?

A) 88       B) 90       C) 94       D) 98       E) 100

Buna göre

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

I.

II.

III.

Doğa tüm oyların %30’unu almıştır.

Arda’nın aldığı oy sayısı, Cenk’in aldığı oy 
sayısından %46 fazladır.

Doğa’ya oy veren 2 öğrenci ve Cenk’e oy veren 
1 öğrenci Buse’ye oy verseydi seçimi Buse 
kazanırdı.

7. Bir okulun okul başkanlığı seçiminde Arda, Buse, 
Cenk ve Doğa aday olmuştur. Bu kişilerin aldıkları 
oy sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.

111
105
100

54

Arda

Oy Sayıları

Adaylar
Buse Cenk Doğa
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10. Bir bakkalda ayarı bozuk olan A ve B tartıları vardır. 
A tartısı, her 1 kg'lık ağırlığı 150 g eksik 
tartmaktadır. B tartısı ise 5 kg'dan ağır olan 
nesneleri 250 g fazla tartmaktadır.

Buna göre, A tartısında 5,1 kg gelen bir nesne 
B ile tartılsaydı kaç kg gelirdi?

A) 5,75                    B) 6,25                   C) 6,5

                  D ) 6,75                  E) 7,25

12. Barış, A4 kâğıtlarının her birini tam ortasından 
katlıyor. Katladığı bu kâğıtları iç içe koyarak bir 
defter oluşturup sayfalarını numaralandırıyor. Sayfa 
numaralarını yazdıktan sonra kâğıtlar elinden düşüp 
dağılıyor.

Bu kâğıtlardan birinin üzerinde sayfa numaraları
11, 12, 81, 82 sayıları olduğuna göre, Barış'ın 
defteri kaç sayfadır?

A) 88       B) 92       C) 98       D) 102       E) 112 

11. Bir kelime bulmaca oyunu, internet üzerinden 
eşleşen iki oyuncu arasında oynanmaktadır. Her 
oyunu, oyunculardan biri mutlaka kazanmaktadır. 
Oyuncuların şimdiye kadar oynadıkları oyunları 
kazanma yüzdeleri profillerinde yazmaktadır.

Profilinde %72 yazan Veysel ile profilinde %93
yazan Pınar, karşılıklı 10 oyun oynamaya karar 
veriyor. Bu oyunların n tanesini Pınar kazanıyor ve 
oyunların sonunda her ikisinin de kazanma 
yüzdeleri azalıyor.

Buna göre, n sayısının alabileceği değerlerin 
toplamı kaçtır?

A) 35       B) 39       C) 42       D) 44       E) 47

9. Aşağıdaki tabloda, A kentinden hareket edip B 
kentine giden bir otobüsün her saat sonunda B 
kentine olan uzaklığı verilmiştir.

Otübüsün 4 saatlik süredeki ortalama hızı 
85 km/saattir.

Bu göre, otobüsün ilk iki saatteki ortalama hızı 
kaç km/saattir?

A) 92       B) 94       C) 95       D) 96       E) 98

Geçen süre (sa.)

B’ye uzaklık (km)

1

300

2

220

3

130

4

70
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14. Asal bölenlerinin toplamına bölünebilen doğal 
sayılar “asil sayı” olarak adlandırılıyor.

Örneğin, 60 sayısının asal bölenleri 2, 3 ve 5‘tir. 

60 sayısı, asal bölenlerinin toplamı olan 10’a 
bölünebildiğinden bir asil sayıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir asil 
sayıdır?

A) 56                          B) 87                         C) 91

     D) 105      E) 126 

16. a, b çift sayı ve c tek sayı olmak üzere,

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

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

I.

II.

III.

IV.

a.c + b çift sayı

ab çift sayı

ca tek sayı

a! çift sayı

15. Aşağıdaki köşelerinde çemberler ve çemberlerin 
içine doğal sayıların yazıldığı beş kareden oluşmuş 
bir şekil vardır.

Bu şekilde her bir karede köşelere denk gelen 
sayıların toplamı 26 olduğuna göre;

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

I.

II.

III.

e + f = 15 olmalıdır.

d = 4 ise a = 5 olmalıdır.

a’nın alabileceği en büyük değer 12’dir.

6 5

a b

c d

7

5

9

5

e f

13. Kırıkkale’den Ankara’ya otomobiliyle saatte 100 km 
hızla yolculuk yapan Ahmet Bey, aşağıdaki haritada 
mavi renk ile gösterilen yolu takip etmektedir.

Bu yol üzerindeki iki tabelada Ankara’ya kalan 
uzaklık sırasıyla 74 km ve 39 km olarak 
belirtilmiştir.

Buna göre Ahmet Bey 1. tabelayı gördükten kaç
dakika sonra 2. tabelayı görür?

A) 18       B) 20       C) 21       D) 24       E) 25

Ankara 
74 km

Ankara 
39 km
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19. Üç arkadaş okul numaraları ile ilgili aşağıdaki 
bilgileri veriyorlar.

• Deniz: 3’e bölersem 1 kalır.
• Masal: 12’ye bölersem 11 kalır.
• Irmak: 4’e bölersem 1 kalır.

Buna göre Deniz, Masal ve Irmak’ın okul 
numaraları ile ilgili verilen;

ifadelerden hangileri her zaman doğrudur?

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

     D) I ve II    E) I ve III

I.

II.

III.

Deniz ve Masal’ın okul numaraları toplamı 
3’e tam bölünür.

Irmak ve Deniz’in okul numaraları toplamı 
2’ye tam bölünür.

Masal ve Irmak’ın okul numaraları toplamı 
4’e tam bölünür.

17. Aşağıda Ali, Başak ve Cansu’nun konumları 
verilmiştir.

Verilen bilgilere göre a + b toplamı kaçtır?

A) 13     B) 11     C) 10

   D) 8     E)7

I.

II.

ba iki basamaklı, a0b ve ba0 üç basamaklı doğal 
sayılardır.

Ali-Başak arası uzaklık ile Başak-Cansu arası 
uzaklık birbirine eşittir.

ba

Ali
Başak

Cansu

a0b

ba0

18. Şekilde x, y ve z çubukları verilmiştir.

x çubuğu kullanılarak y ve z çubukları ölçülüyor.

Buna göre

gösterilen ölçmelerden hangileri doğru olabilir?

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

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

I.

II.

III.

x

orta nokta

y z
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20. Şekilde dikdörtgenler prizması biçiminde bir giysi 
dolabı gösterilmiştir.

Buna göre giysi dolabının yerden yüksekliği kaç 
metredir? (Çekmecelerin kalınlığı ihmal edilecektir.)

A) 1,8    B) 2,1    C) 2,4

   D) 2,5    E) 2,7

•
•

•

•

Çekmecelerin yükseklikleri birbirine eşittir.

Dolabın yüksekliği a metre ve çekmecelerin 
yüksekliği b metredir.

3. çekmece ile 4. çekmece arasındaki mesafe        

metredir.

      =
1
10

5
4

b
a

5. çekmece

4. çekmece

3. çekmece
2. çekmece
1. çekmece

21. Bir marangozun yapacağı 14 kapaklı dolap modeli 
aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Ön yüzü dikdörtgen şeklindeki dolabın uzun kenar 
uzunluğu (12x - 24) cm, kısa kenar uzunluğu 
(8x - 16) cm dir. Dolabın aynı renk olan kapakları 
özdeş ve bütün kapakların kısa kenarlarının 
uzunlukları birbirine eşittir.

Buna göre bir tane mavi kapağın alanının, bir 
tane kırmızı kapağın alanından kaç cm2 fazla 
olduğunu gösteren cebirsel ifade 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2(x - 2)2  B) x2 + 2x  C) 2(x + 2)2

  D) 2(x2 + 2)  E) 2(x2 - 4)

(8x - 16) cm

(12x - 24) cm

22. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde a, b ve c 
sayılarının bulundukları aralıklar gösterilmiştir.

Buna göre                               ifadesinin değer 
aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A) (3, 8)                B) (5, 10)                C) (4, 9)

                  D) (3, 9)                 E) (3, 6)

-a c+ b2 + 2 

-4 -3 -2 -1 0 1 2

cba

3
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24. p, q ve r birer önerme olmak üzere,

p: “B    A”

q: “x  A∩B”

r: “x  B∩C”

önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla 
1, 0, 1 olarak veriliyor.

Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin 
doğruluk değeri 0’dır?

A) x  A

B) x  (A \ C)

C) x  (B \ C)

D) x  (A∩B) \ C

E) x  (C \ A)

A)

B)

C)

D)

E)

Baştan 2.

Baştan 3.

Baştan 2.

Baştan 1.

Baştan 3.

Yusuf

23. Yusuf 26 değerini, hesap makinesi ile 2x2x2x2x2x2 
şeklinde tek tek çarparak hesaplarken herhangi bir 
“x” işareti yerine 
“+” işaretine yanlışlıkla basmıştır.

Aynı şekilde Zehra da 54 değerini, hesap makinesi 
ile 5x5x5x5 şeklinde tek tek çarparak hesaplarken 
herhangi bir “x” işareti yerine 
“+” işaretine yanlışlıkla basmıştır.

Daha sonra buldukları sonuçları topladıklarında 146 
sayısını elde etmişlerdir.

Buna göre Yusuf ve Zehra’nın yanlışlıkla 
bastıkları “+” işareti hangi sıradaki “x” işareti 
yerinde olabilir?

Baştan 2.

Baştan 2.

Baştan 1.

Baştan 1.

Baştan 1.

Zehra

25. Aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı 
f, g, h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.

Buna göre

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

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

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

I.

II.

III.

f(x) = -g(x)

g(x) = h(-x)

f(x) = h(-x)

x

x

x

y

0

4

y = f(x)

-3

y

0
-4

y = g(x)

-3

y

0

-4

y = h(x)

3
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27. Bir balkonda bulunan çamaşır ipinde 3 beyaz ve 6 
siyah gömlek asılıdır. Bu gömleklerden 2 tanesi aşırı 
rüzgarla birlikte uçup gitmiştir.

Buna göre uçup giden gömleklerin renklerinin 
aynı olma olasılığı kaçtır?

A)       B)      C) 

  D)      E)   

3
10

5
18

1
3

1
2

5
9

26. Bir organizasyon şirketi, 2022 yılı için 9 ilin 7 
ilçesinde yılda iki kez dörder gün süren festivaller 
organize edecektir. Bu festivallerde her gün 6 farklı 
yerel sanatçı konser verecektir. 

Her sanatçı yalnız bir kez konser vereceğine göre
2022 yılında festivallerde konser verecek olan 
toplam sanatçı sayısı kaçtır?

A)      B)      C)

  D)      E)   

8!
5!

9!
5!

9!
6!

10!
5!

10!
6!

29. Çay ocağı işleten Ayhan'ın kullandığı A ve B marka 
çayların 1 kilogramlık paketleri sırasıyla 25 TL ve 28 
TL'dir.

Ayhan, A marka çaydan 8 paket ve B marka çaydan 
4 paket alarak bir kovada karıştırıyor. Daha sonra, 
çay ocağında önceden bulunan ve kilogramı 24 TL 
olan başka bir çayı da bu kovaya ekleyerek tekrar 
karıştırıyor.

Ayhan, son durumda elde ettiği çay karışımının 
kilogramının 25,5 TL olduğunu hesaplıyor.

Buna göre, Ayhan'ın son durumda elde ettigi çay
karışımı kaç kilogramdır?

A) 15       B) 16       C) 18       D) 20       E) 24

28. Nazlı ile Kerem tek yumurta ikizidir. Bu kardeşlere 
ebeveynlerinin yaşları sorulunca kardeşler 
aşağıdaki cevapları vermiştir.

Nazlı:

Kerem:

Ben 15 yaşındayken babamın yaşı, benim 
ve kardeşimin yaşlarımızın toplamının 
1,5 katına eşitti.

Ben 20 yaşındayken annemin yaşı, benim
ve kardeşimin yaşlarımızın çarpımının 
4 katının kareköküne eşitti.

Bu kardeşler 32 yaşına geldiğinde ebeveynlerinin 
yaşları toplamı kaç olacaktır?

A) 110      B) 111      C) 112      D) 113      E) 114
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32. Eşkenar üçgen biçimindeki bir canım ön yüzü 9 eş 
bölgeye, arka yüzü ise 36 eş bölgeye ayrılmış ve 
bu yüzlerdeki bazı bölgeler mavi ya da griye 
boyanmıştır.

Camın her iki yüzü mavi olan bölgeleri ışığı 
geçirmekte, en az bir yüzü gri olan bölgeleri ise 
ışığı geçirmemektedir.

Bu camın tüm alanı 72 birimkare olduğuna
göre ışığı geçiren bölgelerin alanları toplamı 
kaç birimkaredir?

A) 30       B) 32       C) 34       D) 36       E) 38

Ön yüz Arka yüz

31. Altı tane kare ve bir düzgün altıgen ile aşağıdaki 
şekil elde edilmiştir.

Buna göre           oranı kaçtır?

A)                          B)                          C)

                 D)                         E)

32 -

32 +

32 - 2

32 + 2

3 + 1

|AN|
|CL|

A

N

L

B

M

K

H G

C

D

F

E

30. Aşağıdaki sandıklarda üçerli ve beşerli şekilde 
paketlenmiş limonlar bulunmaktadır.

Buna göre, toplamda beşerli şekilde 
paketlenmiş kaç paket limon alınmıştır?
 
A) 10         B) 11         C) 12         D) 13         E) 14

I no.lu sandıktaki üçerli paketlerin %20’si, 
beşerli paketlerin %40’ı alındığında toplam 
29 adet limon alınmış oluyor.

II no.lu sandıktan, I no.lu sandıktan alınan 
toplam paket sayısı kadar üçerli limon ve bir 
miktar beşerli paket limon alındığında iki 
işlemin sonucunda toplam 80 adet limon 
alınmış oluyor.

•

•

Şekil 1

Şekil 2
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34. Aşağıda özdeş dikdörtgen blokların dizilmesiyle 
elde edilen şekil analitik düzlemde modellenmiştir. 
d1 doğrusu A ve B noktalarından, d2 doğrusu O 
ve C noktalarından geçmektedir.

Buna göre iki doğrunun eğimleri arasındaki 
farkın mutlak değeri kaçtır?

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

5
9

17
21

25
21

19
35

y

x

d2

C

d1

B

O

A

33. Şekilde gibi kare dik piramit biçimindeki süsler 
dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun içine 
kapağı tam kapanacak şekilde yan yana 
konulacaktır. Bu süslerin küçükten büyüğe doğru; 
tabanları 36 cm2, 144 cm2, 324 cm2 ve yan yüz 
yükseklikleri 5 cm, 10 cm ve 15 cm’dir.

Buna göre kullanılabilecek kutunun ayrıt 
uzunlukları en az kaç olabilir?

A) 9 cm, 10 cm ve 18 cm

B) 9 cm, 12 cm ve 18 cm

C) 10 cm, 15 cm ve 32 cm

D) 12 cm, 15 cm ve 36 cm

E) 12 cm, 18 cm ve 36 cm
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36. Geniş açılı on tane eş ikizkenar üçgen alınıyor ve 
bu üçgenler şekildeki gibi birleştiriliyor. Bu durumda 
K, L ve M noktaları doğrusal oluyor. 

Buna göre EDL açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 73       B) 68       C) 65      D) 64       E) 63

K L M

D

E

35. Erdem Bey, Camcı Murat Bey’den kare biçimindeki 
bir aynayı Şekil 1’de gösterilen çizgilerin olduğu 
yerlerden keserek dört parçaya ayırmasını istiyor.

Şekil 1

Erdem Bey, parçaları Şekil 2’deki gibi aralarında 
boşluk kalmayacak biçimde paralelkenar şeklinde 
birleştirerek salonunun duvarına asıyor.

Buna göre Erdem Bey’in salonunun duvarına 
astığı aynanın uzun köşegeninin uzunluğunun 
kısa köşegeninin uzunluğuna oranı kaçtır?

A)                        B)                        C)
 

            D)                         E)

2 5
3

17
10

13
5

3
2

Şekil 2

37. Aşağıda Şekil 1’de çevre uzunlukları 36 birim olan 
iki eş eşkenar üçgen flama aynı uzunlukta yere dik 
konumda olan demir çubukların en üst noktasına 
asılmıştır.

Son durumda flamaların uç noktaları olan C ile 
K noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 4          B) 6          C) 8          D) 10          E) 12

Demir çubuklar arasındaki mesafe             birimdir.
Sağdaki flamanın ipi gevşemiş ve flama 
Şekil 2’deki gibi 4 birim aşağı doğru kaymıştır.

316

316

A

B

C

E

F

D

Şekil 1

316

A

B

C M

4

E

L

K

Şekil 2
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38. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir 
kâğıt, [AB] ve [DC] kenarları üzerindeki katlama 
noktaları sırasıyla K ve L olmak üzere |AK| = 3 
birim olacak şekilde katlanıyor. 

C

BA

D

M

L

K
3

Katlama sonucunda kâğıdın üst üste gelen 
kısımları koyu renkli DKL eşkenar üçgensel 
bölgesini oluşturuyor. 

Buna göre başlangıçtaki kâğıdın ön yüzünün 
alanı kaç birimkaredir?

A)                        B)                        C)

            D)                         E)

312 318 324

327 336

40. Şekil 1’de Serkan’ın evinin arka bahçesinde 
ortaokul yıllarında basketbol oynadığı pota 
gösterilmiştir. 

Serkan liseye geçtikten sonra potanın yüksekliğini 
arttırmak istiyor. Şekil 2’deki gibi dayanak demirinin 
boyunu ve doğrultusunu değiştirmeden pota 
demirinin yere sabitlendiği noktaya olan uzaklığını 
0,9 metre yapıyor. 

Buna göre potanın yerden yüksekliği ilk duruma
göre kaç metre artmıştır? 

A) 0,6       B) 0,8       C) 1       D) 1,2       E) 1,5 

Bu potayı tutan uzun demirin boyu 4 metre, pota 
demirine dayanak olarak kullanılan demirin boyu 
1,2 metredir. Dayanak demiri yere dik durumda 
olup dayanak demirinin potayı tutan demirin yere 
sabitlendiği noktaya uzaklığı 1,6 metredir. 

4 m

1,2 m

1,6 m

Şekil 1

1,2 m

0,9 m

Şekil 2

39. Aşağıdaki yapı bir ayrıtının uzunluğu        birim olan 
eş küplerle oluşturulmuştur.

2

A, B ve C noktaları bulundukları küplerin köşe 
noktalarıdır.

Buna göre Alan(ABC) kaç birimkaredir?

A)                        B)                        C)

            D)                         E)

210 315 220

10 20

C

A

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

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Astronot kıyafetleri astronotların farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok farklı bölümlerden 
oluşur. Bu kıyafetler astronotları maruz kalacakları dış etkenlerden korurken temel ihtiyaçlarını 
karşılayacak yapıda olur. Örneğin kıyafetin gövdesi dayanıklı ve sert olması amacıyla cam 
elyaftan (camla güçlendirilmiş plastik) üretilir. Esnek kısımlar su geçirmez ve yanmaya 
dayanıklı özel malzemelerden oluşur. Kask ise astronotun baş kısmını korumak için 
sağlam, ayrıca ışığı geçirecek kadar saydam olan polikarbonattan üretilir ve üstü altın 
parçacıklar ile kaplıdır. Astronot kıyafetlerinin içine giyilen tulum ince borulardan oluşan ve 
vücudu saran bir ağ gibidir. Bu borularda bulunan su sayesinde kıyafetin içerisindeki sıcaklık 
sabit kalabilmektedir. Ayrıca astronotların sırtında yer alan çanta kısmında hayatta kalmak için 
gerekli sistemlerin yanında haberleşmeyi sağlayan iletim araçları da bulunur. 

Astronot kıyafetinin özelliklerinin anlatıldığı bu metinde fiziğin alt dallarından hangisinin 
uğraş alanından bahsedilmemiştir?

A) Elektromanyetizma

B) Optik

C) Katıhâl fiziği

D) Nükleer fizik 

E) Termodinamik

2. Fiberoptik kablonun sinyal taşımadan sorumlu ana yapısı, saç teli kadar ince cam iplik ve onu saran farklı cam 
kaplamadan oluşmaktadır. Işığın kablo içinde taşınması olayının dik kesiti şekildeki gibidir. 

Işının cam iplik üzerinde bulunan P noktasındaki hareketi incelendiğinde;

I.

II.

III.

Işık az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken yansımaya uğramıştır

Gelme açısı sınır açısından büyüktür

Gelen ışının yön değiştirmesi ışığın tam yansıması olayıdır

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

Fiber optik cam

Işık ışını

P

Cam kaplama

Cam iplik
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4. Bir evde kullanılan elektrikli aletlerin güçleri ve çalışma süreleri tabloda verilmiştir.

Faturalandırma işleminde elektrik enerjisi için belirlenen indeks kW-h için 0.5 ₺ olduğuna göre 30 günde bu 
aletlerin birlikte kullanımından kaynaklanan fatura tutarı kaç ₺ olur? 

A) 100             B) 129             C) 134              D) 144             E) 152

TV

Ütü

Süpürge

Klima

Elektrikli alet

1000

2000

1600

1000

Güç (watt)

2

0,5

1

4

Günlük kullanım süresi (saat)

3. Oda sıcaklığındaki dikdörtgen prizması şeklindeki katı cisim geniş yüzeyi üzerinde yerde durmaktadır. Cismin 
sıcaklığı 30oC artırılıyor, bir süre bekledikten sonra sıcaklık 30oC azaltılıyor. 

Yapılan bu işlem sonucunda cismin ilk durumuna göre aşağıda verilen durumların hangisi gerçekleşmez? 
(Hâl değişimi yoktur.)

A) Cismin özkütlesi artar.

B) Cismin yere uyguladığı basınç artar.

C) Cismin yere göre potansiyel enerjisi azalır.

D) Cismin toplan yüzey alanı azalır.

E) Cismin yere uyguladığı basınç kuvveti azalır.

dikdörtgenler prizması

yer



Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü 34

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TYT - FEN BİLİMLERİ

6. Taşma seviyesine kadar dolu kaptaki türdeş sıvının yoğunluğu d’dir. Yoğunluğu 3d olan ve sıvıda çözünmeyen katı 
bir cisim yavaşça kaba bırakılıyor. 

Cismin kütlesi m1, cismin bırakıldığı sıvı dolu kaptaki kütle artışı m2 ve taşan sıvının kütlesi m3 olduğuna 
göre bu kütlelerin kıyaslaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) m1 = m2 = m3               B) m1 > m2 > m3               C) m1 > m2 = m3               D) m1 > m3 > m2               E) m1 = m2 > m3

cisim

sıvı
yer

Buna göre uçak ve otomobil için;

ifadelerinden hangisi doğrudur?

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

I.

II.

III.

Otomobilin harekete geçerken çıkardığı ses daha incedir

Uçağın havalanırken çıkardığı sesin şiddeti daha fazladır

Otomobilin harekete geçerken çıkardığı sesin hızı daha küçüktür

5. Görselde bir havaalanında aynı pistte bulunan uçak ve otomobilin harekete geçerken çıkardığı seslere ait dalga 
grafikleri şekildeki gibi çizilmiştir. 
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7. Yarım daire şeklindeki pistin K noktasından kendisini serbest bırakan kaykaylı çocuk bir süre sonra L noktasından 
geçiyor. 

Çocuğun pist üzerindeki K , L ve M noktalarında sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerjileri ile ilgili çizilen sütun 
grafiği şekildeki gibidir. 

Buna göre çocuğun hareketi ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Kaykacının tüm hareket boyunca mekanik enerjisi korunmuştur.

B) Pistin K ve L noktaları arası sürtünmesizdir.

C) Kaykaycının sürati L’den geçerken en büyük değerdedir.

D) Pistin L ve M noktaları arası sürtünmelidir.

E) Kaykaycı M noktasından biraz daha yukarı çıkabilir.

K

L

M

Enerji

P.E.6E

0
K.E.

K noktası 

Enerji

P.E.

6E

0

K.E.

L noktası 

Enerji

P.E.3E

0

K.E.

M noktası 

2E
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A)

B)

C)

D)

E)

Azalır

Artar

Azalır

Artar

Değişmez

I
Artar

Azalır

Azalır

Artar

Azalır

II
Azalır

Artar

Artar

Azalır

Artar

III

Pekmez 20°C’tan 60°C’a ısıtılırsa

nicelikleri nasıl değişir? 

I.

II.

III.

tanecikler arası çekim kuvveti

viskozite

akıcılık 

8. 0,1 mol HNO3 asiti tamamen nötralleştirmek için,

maddelerden hangileri tek başına kullanılabilir? 
(H:1, O:16, Na:23)

A) I, II ve III             B) lI, Ill ve lV           C) I, III ve IV

                  D) I ve III                E) ll ve lV

I.

II.

III.

IV.

0,05 mol Ca(OH)2
0,1 mol CH3COOH

4 g NaOH

0,1 mol NH3

10.

Yukarıda verilen çözeltilerin kaynama 
sıcaklıklarının kıyaslanması aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) III > I > II         B) III > II > I         C) II > I > III

             D) I > II = III            E) I > III > II

I.

II.

III.

420 gram su  +   80 gram KNO3

200 gram su  +   50 gram KNO3

9 gram su  +   6 gram KNO3

11.Katlı oranlar yasası göz önüne alındığında 
aşağıdaki bileşiklerin hangisinde oksijenin 
kütlece yüzdesi en yüksektir?                   

A) NO                       B) NO2                      C) N2O

               D) N2O5                    E) N2O4

9.
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Yukarıda katman elektron dağılımı verilen elementler için,

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

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

I.

II.

III.

P ile Cl arasında oluşan bileşikte bağ elektronları klor tarafından daha çok çekilir

Birinci iyonlaşma enerjisi en az olan P'dir

Na+ ve Cl- iyonları izoelektroniktir

14.
Na  )     )     )
      2    8    1

P  )     )     )
      2    8    5

Cl  )     )     )
      2    8    7

12.

Yukarıdaki bileşiklerin molekül içi ve molekülleri arası bağları ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? 
(1H, 6C, 7N, 8O, 17Cl)

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

I.

II.

III.

IV.

CO2

NH3

CH4

HCl

Polar kovalent

Apolar kovalent

Polar kovalent

Polar kovalent

London kuvvetleri

Hidrojen bağları

Hidrojen bağları

Dipol-dipol

Madde Molekül İçi Bağlar Moleküller Arası Bağlar

13.

Yukarıda verilen periyodik cetvelde yerleri gösterilen X, Y, Z, T, L elementleri ile ilgili olarak aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X ile Z arasında XZ kovalent bileşiği oluşur.

B) L elementinin Lewis elektron nokta gösteriminde eşleşmemiş iki elektron bulunur.

C) İyonik karakteri en büyük olan YZ bileşiğidir.

D) Y ile L arasında iyonik bileşik oluşur.

E) T2 molekülünde apolar kovalent bağ vardır.

X

L T
Z

Y
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A)

B)

C)

D)

E)

Çekirgelerin biyokütlesi üretici organizmadan fazladır. 

Dokularda biriken zehirli madde oranı en fazla bitkidedir.

Çekirge hem ototrof hem de heterotrof bir canlıdır. 

Tarla faresi hem otçul hem de etçil beslenir. 

Tilki sayısındaki azalma atmacaları olumlu etkiler.

Verilen beslenme zinciri incelendiğinde seçeneklerdeki yorumlardan hangisi doğru olur? 

15.

Aşağıdaki soyağacında otozomal çekinik olarak 
aktarılan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler 
taralı olarak verilmiştir. 

17.

Buna göre numaralandırılmış bireylerden 
hangisinin genotipi kesin olarak bulunamaz? 

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

1

5

4

2

3

: Dişi : Erkek

Bitki Tarla faresi

Çekirge

Tavşan
Tilki Atmaca

A)

B)

C)

D)

E)

Şematize edilen olay rejenerasyondur. 

Bu olay sırasında hücre bölünmeleri ve 
farklılaşmaları görülür. 

Bu olay sırasında sistem düzeyinde yenilenme 
görülür. 

Bitkilerde görülen vejatatif üremenin karşılığıdır. 

Bu üreme şekli omurgasız ve omurgalı tüm 
hayvanlarda birey sayısının artışını sağlar. 

Aşağıda eşeysiz üreme çeşitlerinden biri şematize 
edilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

16.

I

II

III

Yassı solucan
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Mitokondri ve kloroplast organellerinin karşılıklı 
etkileşimleriyle ilgili aşağıdaki şema çizilmiştir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

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

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

Buna göre,

I.

II.

III.

X su, Y ise karbondioksit olabilir

Z, aminoasit, T ise oksijen olabilir

Z, ATP, Y ise ADP olabilir

19.

X

Y

Z

T

Sistematik kategorilerde bulunan canlı çeşitliliği ile 
ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

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

                    D) I ve III                 E) II ve III

Buna göre,

I.

II.

III.

d’deki canlılar e’deki canlılara göre daha çok 
ortak özellik taşır

Analog organ sayısı c’deki canlılarda b’dekilere 
oranla daha fazladır 

f’nin bireyleri kendi aralarında çiftleştiğinde 
verimli döller oluşturur

20.

Canlı çeşitliliği

Sistematik 
kategoriler

a
b

c

d
e

f

g

Aşağıda verilen deney düzeneklerinin içerisine eşit miktarda H2O2 konularak açığa çıkan oksijen miktarı 
ölçülmüştür. (H2O2, karaciğerde üretilen katalaz enzimi ile su ve oksijene paçalanır.)

Deneyin başlamasından bir süre sonra oksijen ölçerdeki değerler III > II > I şeklinde gözlenmiştir. 

Buna göre bu durumun oluşması seçeneklerden hangisi ile açıklanır?  

A) Enzim miktarının artması 

B) Substrat yüzeyinin genişlemesi

C) Substrat miktarının artması 

D) Ortam sıcaklığının fazla olması 

E) Tüplerdeki karaciğer dokusu miktarı

18.

Oksijen
ölçer

200 mlt H2O2

Su

500 g 
ezilmiş
karaciğer

Oksijen
ölçer

200 mlt H2O2

Su

500 g parça
karaciğer

Oksijen
ölçer

200 mlt H2O2

Su

500 g 
kuşbaşı 
doğranmış
karaciğer

I II III
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“Şikâyet etme, 
bir hikâye inşa et.”


