
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
1.OTURUM
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1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

TÜRKÇE TESTÝ

1. Edebiyatýn kesin kurallarla tanýmlanmasý ve kalýplara

uydurulmasý mümkün deðildir. Edebiyat, onlarca kapýsý

olan ve bütün kapýlarý estetiðe açýlan bir þato gibidir. O

þatoya giren herkes farklý þeyler görür, farklý þeyler

düþünür, farklý duygulara kapýlýr, farklý sonuçlara ulaþýr.

Böylesine hem karmaþýk hem basit, böylesine gerçek,

böylesine büyülü bir olguyu þablonlar içine hapsetmeye

çalýþmak boþ bir çaba deðil midir?

Bu parçadaki “bütün kapýlarý estetiðe açýlan bir þato”

sözüyle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangi-

sidir?

A) Bir edebî eseri okuyan herkesin ayný duygularý his-

setmesi

B) Edebiyatýn insana zevkleri ve güzelliði hissettirmesi

C) Edebiyatýn amacýnýn insana iyiyi, doðruyu, güzeli

öðreterek yol göstermesi

D) Edebiyatýn bir þablon içine hapsedilemeyeceðinin

bilinmesi

E) Edebiyattan uzak bireylerin yaþamýn tatlarýndan

uzaklaþmasý

2. Bugün güzel eþim, içi içine sýðmayarak (büyük bir mut-

I

lulukla) kulaðýma fýsýldadý. Oðlumuzu bu yaz sünnet

ettirelim, dedi. Eþimin bu sözlerine tebessüm ettim.

Oysa içim buruktu (üzüntülü). Çünkü, iþten çýkarýlmýþ

II

ama bunu eþime söylememiþtim. Yarým aðýzla (söylemek

III

istememek) bu yaz düðün yapmayalým, dedim. Að-

zýmdan cýmbýzla çýkan (bilerek) bu cümle, evliliðimizin  

IV

sona ermesine (nihayetlenmesine) neden oldu.

V

Bu parçadaki numaralanmýþ sözlerden hangisinin

anlamý, ayraç içindeki sözle örtüþmemektedir?

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

3. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin “burnundan kýl

aldýrmamak” deyimini içerdiði söylenemez?

A) Ýskender Pala, Od adlý eseriyle edebiyatýmýzdaki

yerini saðlamlaþtýrmýþ ve diðer sanatçýlarýn da tak-

dirini kazanmýþtýr.

B) Annesinin ve babasýnýn sözünü dinlemiyor, onlarýn

bir þey bilmediðini düþünüyor, hayatýný istediði gibi

yaþýyordu.

C) En iyi teknik direktör benim; ben ders almam, insan-

lara ders veririm.

D) Her þeyin en iyisini kendisi bilir, arkadaþlarýnýn fikir-

lerini sormaz, bildiðini direkt uygulardý.

E) Futbol, güç ve teknik iþidir ve bunlar bende mev-

cutken benim dediklerimi uygulamak zorundasýnýz.

4. Benzetme amacý güdülmeksizin bir sözcüðün baþka bir

sözcük yerine kullanýlmasýna, mecazýmürsel (ad aktar-

masý) denir.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde mecazýmürsel (ad

aktarmasý) kullanýlmamýþtýr?

A) Ahmet Mithat Efendi, eserleriyle taraflý tarafsýz

herkesin beðenisini kazanmýþtýr.

B) Soðuktan titreyen ninem, camý kapatmamý rica etti.

C) Eylül gelmiþ, aðaçlar sararmýþ, etrafa ölüm sessiz-

liði yayýlmýþtý.

D) Bu kalem, inanýn eleþtirmekten çok eleþtirilmeyi ter-

cih eder.

E) Bizim apartman bu yýlki yöneticisini hâla seçemedi.
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5. (I) Hayatta baþarýlý olmak için deðiþimi ve geliþimi sað-

lamanýn tek yolu deðiþmek ve geliþmektir; ancak hayal

kuranlar deðiþimi etkiler, deðiþim onlarý deðil. (II) De-

ðiþim rahatsýz edicidir ama onun yokluðunun etkileri

çok daha kötüdür. (III) Deðiþim bir zorunluluk olup onun

bazý etkileri yýkýcý olabilir. (IV) Kadýnlar deðiþim konu-

sunda daha avantajlýdýrlar. (V) Kendilerine dönük

dikkatleri daha yoðun olduðundan dolayý kadýnlar daha

rahat deðiþebilirler.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde

neden-sonuç iliþkisi vardýr?

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

6. (I) “Beþiði sallayan el, dünyaya hükmeder.” diyen Halide
Edip, bilhassa romanlarýnda çocuðu yetiþtirecek olan
annenin yetiþtirilmesine büyük önem vermiþtir. (II) Bu
bakýmdan gerek Raik’in annesinde gerekse Seviye
Talip’te çocuk, annenin sahip olmasý gereken nitelikleri
açýklamak amacýyla kullanýlýr. (III) Raik’in annesi, bütün
millî duygularýný çocuðuna aþýlayabilecek bir kadýndýr.
(IV) Seviye Talip’te Fahir; sýk sýk memleketinin yalýn
ayak, yýrtýk basma entarili ve çamurla oynayan çocuk-
larýný düþünerek önce eþini-çocuðunu eðitecek þahsý
yetiþtirmek ister. (V) Bu romanlar, âdeta Tanzimat döne-
mi yazarlarýnýn rüyalarýnýn yansýmalarýdýr.

Çocuk eðitiminin deðerlendirildiði bu parçadaki nu-
maralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýdakilerden
hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, bilinçli ve eðitimli bir annenin yetiþtiril-
mesinin önemi belirtilmiþtir.

B) II. cümlede, ideal annenin niteliklerinin çocuk üze-
rinden anlatýlmasý söz konusudur.

C) III. cümlede, Raik’in annesinin bir konudaki yetkin-
liði dile getirilmiþtir.

D) IV. cümlede, idealist bir babanýn eðitime eþinden
baþladýðýna deðinilmiþtir.

E) V. cümlede, Tanzimat edebiyatý sanatçýlarýna göre,
ideal çocuk eðitiminin rüyalarda baþlatýlmasý gereði
ifade edilmiþtir.

7. (I) Cahit Sýtký; hikâyelerinde, modern dünyanýn içindeki

inancýný kaybetmiþ insanlarýn gündelik hayatlarýnda,

onlara birer “kader” gibi tesir eden basit olaylarýn

üzerinde durur. (II) Bunlar, bazen tabiatýn insana verdik-

leridir. (III) Bazen de yaþarken karþýlaþýlan olaylarýn

þahsý ezmesidir. (IV) Onun hikâyelerinde, kuvvetli bir

ironiyle sade bir anlatým kendini gösterir. (V) Hayatýn

bin bir teferruatý, insaný ya mesut ya da bedbaht eder.
Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde
üslupla ilgili bir ifade vardýr?

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

8. (I) Edebiyat ve eðitim iliþkisi, hatta ondan daha geniþ

anlamda sanatla eðitimin iliþkisi çok tartýþýlmýþ konu-

larýn baþýnda gelmektedir. (II) Eðitim denilince akla ilk

gelen ve Ýlk Çað filozoflarýndan bu yana üzerinde çokça

durulan “ahlak” kavramý, edebiyatýn ahlakla baðlantýsý

ve ahlak dýþý sayýlanlarýn edebiyatta yer alýp alamaya-

caðý konusu, bugün bile üzerinde kesin olarak uz-

laþýlamayan tartýþmalardandýr. (III) Yalnýz toplumu veya

tam aksine sadece edebiyatý ele alarak ideolojileri pro-

pagandalaþtýran sanat anlayýþý da olumlu olumsuz yön-

leriyle hâlâ münakaþa konusudur. (IV) Þüphesiz, bu

tartýþmalar; ahlaki yaklaþýmlarýn edebiyat üzerinde etkili

olduðunun göstergesidir. (V) Fakat insanýn ahlakýný

muhafaza etmek iddiasýyla edebiyatýn özünden asla

vazgeçilmemelidir.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak

aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, sanatýn edebiyattan çok eðitimle iþ bir-

liði içerisinde olduðunun üzerinde durulmuþtur.

B) II. cümlede, ahlaki yaklaþýmlarýn edebiyattaki yansý-

malarýnýn tartýþýlan bir konu olduðu belirtilmiþtir.

C) III. cümlede, ideolojilere dayanan propagandif sanat

anlayýþýnýn da yönlerinin tartýþýldýðý belirtilmiþtir.

D) IV. cümlede, ahlaki normlarýn edebiyatý etkileye-

bildiði dile getirilmiþtir.

E) V. cümlede, bazý kaygýlarýn edebiyatýn önüne geçe-

meyeceði ifade edilmiþtir.

9. Unutma yaðmurun yaðdýðý kadar ýslaksýn

Güneþin seni ýsýttýðý kadar sýcak

Kendini yalnýz hissettiðin kadar yalnýzsýn

Ve güçlü hissettiðin kadar güçlü

Bu dizelerde aþaðýdaki ses olaylarýndan hangisi

yoktur?

A) Ünsüz benzeþmesi B) Ünsüz düþmesi

C) Ünlü düþmesi D) Ünsüz yumuþamasý

E) Ünsüz türemesi
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10. (I) Dil, kültürün özellikle de sözle yaþatýlan manevi

deðerlerinin önemli bir taþýyýcýsýdýr. (II) Onun gösterge

olarak kullanýlma özelliði dolayýsýyla maddi kültür un-

surlarýný taþýma fonksiyonu da bulunmaktadýr. (III)

Kültürel devamlýlýðý saðlama düþüncesini benimseyen

her insan, genç kesimlere veya gelecek kuþaklara

kültürel aktarýmý planladýðý dili bir malzeme olarak kul-

lanmayý da düþünür. (IV) Bu nedenle dil, yalnýz bugüne

ait olmayýp hem geçmiþe hem de geleceðe ait kültürel

iletiþimi içerir. (V) Dil, hem bilimsel ve kültürel deðerlerin

eðitim aracýlýðýyla aktarma hem de yazýlý sembolleri

öðretmek için eðitimcilerin üzerinde titizce durduklarý bir

konudur.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak

aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, tanýmlamadan yararlanýlmýþtýr.

B) II. cümle, birinci cümleyi destekler niteliktedir.

C) III. cümlede, bir durum koþula baðlanmýþtýr.

D) IV. cümlede, genelleme yapýlmýþtýr.

E) V. cümle, amaç-sonuç cümlesidir.

11. Bu konudaki bulgular ne olursa olsun, çalýþma sistemi
I

deðiþmeyecektir. Düþünceler ifadesini dilde bulduðuna
II

göre, yapýlan dil çalýþmalarý, hem öðrencilerin düþünce
III

dünyasýný yönlendirip ufkunu geniþletecek hem de dili
IV                           V

kullanma becerileri iþlerlik kazanacaktýr.

Bu parçadaki numaralanmýþ sözcüklerden hangileri

hem yapým hem de çekim eki almýþtýr?

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

D) II ve V E) III ve V

12. (I) Jandarma gidince tekrar derenin kenarýna oturdum.

(II) Mektubunu okumaya baþladým. (III) Okudukça kýrk

gündür ruhumdan gözlerime sýzan o billur akýþ durdu.

(IV) Hafiflemiþ sandýðým kalbime yine bir elem doldu.

(V) Keþke, anlattýðýn bu tesadüf bana bulunduðum yeri

hatýrlatmasaydý.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerden hangi-

sinin öge sýralanýþý “zarf tümleci-özne-yüklem” þeklin-

dedir?

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

13. Aþaðýdakilerin hangisinde altý çizili sözcükler tür

bakýmýndan aynýdýr?

A) Tatar Ramazan, demir parmaklýklara bakarak þöyle
bir içini çekti.

Bu yýl tüm esnaflara demir kapý satýþýný bizim fabri-
ka mý yapacak?

B) Kumrular gibi sabahý bekledi.

Bu sabah yaðmur var, seni hissettiðim þehirde.

C) Bu bahar akþamýnda, yalnýz bir kurt uluyordu.

Bu þehirde yalnýz olmanýn acýsýný sen bilemezsin.

D) Ayder Yaylasý, muhteþem görüntüsüyle doðasever-
leri kendinden geçirdi.

Mankenlere taþ çýkartýrcasýna podyumda muhte-
þem yürüyor, herkesi kendine hayran býrakýyordu.

E) Ordu, komutanýný hazýr þekilde bekliyordu.

Büyük komutan onlara, hazýr ol diye haykýrdý.

14. Yemek yiyor, ayný zamanda yanýndakine zeytinyaðlarý

hakkýnda bir þeyler anlatýyordu. Lakin masanýn üzerin-

de hiç çekirdek yoktu. Acayip! Masanýn altýna baktým,

orada da yoktu. Dikkat ettim. Doktor, avuçla aðzýna

attýðý kirazlarýn hiçbirinin çekirdeðini çýkarmýyordu.

Bu parçayla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Ýsim ve fiil cümleleri vardýr.

B) Birleþik fiil kullanýlmýþtýr.

C) Sýralý baðlý cümle vardýr.

D) Belgisiz zamir kullanýlmýþtýr.

E) Edilgen çatýlý fiil vardýr.
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15. (I) Küçük payitahtýn karýþýk sokaklarý, bugün çok kala-

balýktý. (II) Týpký ilkbaharda bir bayram gibi… (III) Bütün

kadýnlar; bol, beyaz renkli, sýrma yelekli pazar esvap-

larýný giymiþler; beyaz poturlu dinç erkeklerin dolu testi-

lerinden su içiyorlardý. (IV) Bir adam baðýrarak, salla-

narak kalabalýðýn içinden geçiyordu. (V) Canlý bir girdap

dalgasý hâlinde, döne döne sarayýn meydanýnda biriki-

yordu, insanlar.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak

aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr?

A) I. cümlede, miktar zarfý vardýr.

B) II. cümlede, edat kullanýlmýþtýr.

C) III. cümlede, sözcük hâlinde zamir kullanýlmýþtýr.

D) IV. cümlede, zarf fiil kullanýlmýþtýr.

E) V. cümlede, belirtili isim tamlamasý vardýr.

16. Batýdan gelen büyük düz yolun ta aðzýndaki taþ konak,

ziyaretsiz bir türbe gibi sakindi. Yeþil boyalý demir kapý-

nýn aralýðýna yaslanmýþ ak sakallý, garip bir kethüda,

yere bakarak düþünüyordu.

Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi yoktur?

A) Türemiþ sýfat

B) Birleþik sýfat

C) Belgisiz sýfat

D) Niteleme sýfatý

E) Üleþtirme sayý sýfatý

17. Kendisine zaafýmdan ziyade metanetimi gösterdiðim

kadýn içeriye girdi. Beni görünce elindeki erzak tor-

basýný , merakýnýn , derecesini hissettiren bir þiddetle

I               II

yere býrakarak yüzüme baktý. Yorgun , bitkin olduðu için

III

arkasýný hafifçe kapýya dayayarak sýk sýk nefes alýyor , 

IV

öðrenmek istediði þeyi öðrenmek için sual sormaya ya

muvaffak olamýyor ya lüzum görmüyor ,  gözlerini ben-

V

den ayýrmýyordu.

Bu parçadaki numaralanmýþ virgüllerden hangisi

yanlýþ kullanýlmýþtýr?

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

18. Kültürün en önemli taþýyýcýsý dil olduðu için þu anda

I

ancak yazýlý dilde var olan bu yabancý unsurlar, so-

II

nunda günlük konuþma diline yansýmaktadýr. Bu durum  

III    

Türkçe’nin okullarýmýzda bu yabancý unsurlardan arýn-

IV

dýrýlmýþ biçimiyle öðretilerek olaðanüstü bir çabayla ko- 

V

runmasý gerektiðini gündeme getirmektedir.

Bu parçadaki altý çizili sözlerden hangisinin yazýmý

yanlýþtýr?

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

19. (I) Çocuða ilk terbiyesini verecek kiþi annesidir. (II) An-

nenin bu görevi layýkýyla yerine getirebilmesi için iyi

eðitim almýþ olmasý þarttýr. (III) Bazý yazarlarýmýzýn,

ýsrarla önce annenin yetiþtirilmesi üzerinde durduðunu

görürüz. (IV) Namýk Kemal, eðitimle ilgili görüþlerini;

gerek Maarif ve Aile adýný taþýyan makalelerinde

gerekse diðer makalelerinde dile getirdiði gibi; Ýntibah

adlý romanýyla Zavallý Çocuk ve Vatan Yahut Silistre

adlý tiyatro eserlerinde de belirtir. (V) Çocuðun ilk bilgi-

lerini evinden, özellikle de annesinden aldýðýný ifade

eden Namýk Kemal, kýzlarýn iyi yetiþtirilmelerini, eði-

timin en önemli meselesi olarak görüyor. (VI) Aslýnda

toplumun eðitime muhtaç olduðunu düþünen Namýk

Kemal, kadýný eðitecek erkeðin eðitilmesine de önem

verir.

Bu parça iki paragrafa ayrýlmak istense ikinci pa-

ragraf hangi cümleyle baþlar?

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

20. (I) Empati kurmanýn ne olduðunu biliyor muyuz? (II) Her
gün beþ dakika, kendinizi bir baþka insanýn yerine koy-
malý ve olaylarý onun bakýþ açýsýndan anlamaya ve his-
setmeye çalýþmalýsýnýz. (III) Bir aktörmüþ gibi rol yap-
malý, onun rolüne girmelisiniz. (IV) O ne hissederse siz
de onu hissetmelisiniz. (V) Her zaman üzüntü ya da
þüpheye yakalanýyor ve kendinizi baþkalarýndan aþaðý
görüyorsanýz, en çok istediðiniz þeyi ayrýntýlý tasarla-
malýsýnýz ve bunu elde ettiðinizde hissedeceklerinizi
düþünmelisiniz. (VI) Negatif düþüncelerinizi pozitife
çevirmek için de gün boyunca tasarladýklarýnýzý uygula-
malýsýnýz.

Bu parça iki paragrafa ayrýlmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle baþlar?

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

TÜRKÇE TESTÝTYT TYT

H
A

TA
Y

 Ý
L

 M
ÝL

L
Ý 

E
Ð

ÝT
ÝM

 M
Ü

D
Ü

R
L

Ü
Ð

Ü



5 Diðer Sayfaya Geçinizwww.hatayegitim.com

21. (I) Ýpek böceðiyle insaný birbirine çok benzetirim. (II)

Ýpek böceði, belli bir olgunluða gelince kendi dünyasýný

(kozasýný) örer ve orada yaþar. (III) O koza onun mah-

remidir. (IV) Ýnsanlar, toplumun özelliklerini deþifre et-

mekten hoþlanmazlar. (V) Ýnsanlar da belirli bir olgunluða

erince ipek böceði gibi kendi dünyasýný (evini) kurar ve

o mahremde yaþarlar.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerden hangisi

düþüncenin akýþýný bozmaktadýr?

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

22. Bir þarkýsýn, derdi Gönül Yazar; bir aþksýn, bir bade su...

Ne güzel anlatýrdý sanatçýlar sevgiyi, aþký tutkuyu þarký-

larda. Þimdi ise tutturmuþlar pop zýrýltýlarýný: Bandýr

bandýr ye, kýl oldum abi, mýþ mýþ da mýþ mýþ... Zerafet,

letafet yok olmuþ, bu pop denen gürültüde. Eskiler boþa

dememiþ, bal eski petekten alýnýr, diye. Bu konuda

bana söylenen, gençler tarafýndan ifade edilen hiçbir

açýklamayý kabullenemiyorum. Bu þarkýlarý müzik diye

nitelendirebilmek mantýðýma bir türlü yatmýyor. Siz siz

olun, ruhunuzu dinlendiren müziklere yakýnlýk duyun.

Bu parçanýn anlatýmýnda aþaðýdakilerden hangisi

yoktur?

A) Tanýk gösterme B) Tanýmlama

C) Karþýlaþtýrma D) Örnekleme

E) Tartýþma

23. Yüzyýllar boyu Türkçe olarak icra edilen sanat müziði,

halk müziði gibi yerli müzik türlerine kulaklarý aþina on

binlerce gencimizin bir yabancý müzisyenin konserinde

delicesine coþmasý düþündürücüdür. Yýllardýr ait olduk-

larý þehrin bazý özelliklerini firmalarýna isim olarak kul-

lanan, geleneklerine baðlý otobüs þirketlerinin de “star”,

“show” ve “mega” gibi yabancý kelimeleri isim olarak

seçmeleri de þaþýrtýcýdýr.  Büyük þehirlerimizdeki iþ yer-

lerinin isimleri zaten çoktan “center” ve “showroom”

olmuþtur. Bu deðiþimler, kültürümüze yön verme duru-

mundaki kiþileri ve kuruluþlarý düþündürecek boyutlarý

çoktan geçmiþtir.

Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýdakiler-

den hangisi söylenebilir?

A) Öykülemeye baþvurulmuþtur.

B) Örneklemeden yararlanýlmýþtýr.

C) Tanýk gösterme vardýr.

D) Betimlemeye yer verilmiþtir.

E) Tanýmlama yapýlmýþtýr.

24. (I) Hikâyeciler, þairlerin aksine, kendilerinden çok baþ-

kalarýndan bahsederler. (II) Bilhassa insanlar arasýn-

daki anlaþmazlýk ve çatýþmalar hikâyede önemli bir yer

tutar. (III) Hikâye, bu bakýmdan romana yaklaþýr. (IV)

Hikâyeci de þair gibi, bu dar alana bir dünyayý sýkýþtýr-

maya çalýþýrken kendine has birtakým yöntemlere baþ-

vurur. (V) Kelime ve sembollerin telkin gücü, hikâye sa-

natýnda da önemli bir yer tutar.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisin-

den sonra, “Romanýn yanýnda hikâyenin hacmi olduk-

ça küçüktür.” cümlesi getirilebilir?

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

25. (I) Ýmkâný varsa insanýn eþi, çocuðu, parasý ve en

önemlisi de saðlýðý olmalý ama insan mutluluðunu yal-

nýzca bunlara baðlamamalýdýr. (II) Kendimize yalnýz

bizim olan bir özel köþe ayýrýp orada gerçek öz-

gürlüðümüzü oluþturmalý, kendi sultanlýðýmýzý kurmalý-

yýz. (III) Orada, yabancý hiçbir konuða yer vermeden

kendi kendimizle her gün baþ baþa kalýp dertleþmeli;

yakýnýmýz yokmuþ gibi konuþup gülmeliyiz. (IV) Çünkü

bazý sevdiklerimizi yitirme durumunda onlarsýz yaþa-

mak da bizim için imkânsýz olmamalýdýr. (V) Kýsacasý

kendimize tutunabilmeyi de baþarmalýyýz.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisin-
den sonra, “Kendi içimize dönebilmeli, kendimize
yoldaþ olabilmeliyiz.” cümlesi getirilebilir?

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

26. Dostluk dediðimiz, ruhlarýmýzýn beraber olmasýný sað-

layan rastlantýlar ya da zorunluluklarla edindiðimiz

yakýnlýklardýr. Benimse dostluk anlayýþýmda ruhlar o

kadar derinden uyuþmuþ, karýþmýþ ve kaynaþmýþtýr ki

onlarý birleþtiren dikiþler silinmiþ ve artýk fark edilmez

olmuþtur. Onu niçin sevdiðimi bana söyletmek ister-

lerse bunu ancak þöyle anlatabilirim sanýrým: “Çünkü o,

o idi; ben de bendim.”

Bu parçada asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden

hangisidir?

A) Dostluklar, rastlantýlar ve zorunluluklarla ortaya çý-

kabilir.

B) Ýnsanlar birbirlerini severlerse dostluklar meydana

gelir.

C) Ruhlarýn kaynaþmasýyla ancak dostluklar oluþabilir.

D) Bireyin özünü bulmasý sonrasýnda gerçek bir dost-

luk oluþturulabilir.

E) Dostluk, insanlarýn birbirleriyle karýþýp kaynaþ-

masýný zorunlu kýlar.
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27. Hasetliðe çekememezlik dersek eðer bu açýklama, el-

bette zayýf kalýr. Bunu âdemoðlunu hayvanlaþtýran bir

olgu olarak kabul edersek pek de yanýlmýþ olmayýz.

Hasetlik, nefsin zirveyi görmüþ hâlidir. Haset insan, iyi-

liði düþünmez; onun hedefinde sürekli rakipleri vardýr.

Rakibini alt etmek, onu küçük düþürmek en büyük

hedeftir. Fakat bu keyif çok kýsa sürdüðü için kendine

yeni hedefler aramaya koyulur. Bu kiþiler, baþkalarýnýn

mutluluðunu sömürerek mutlu olurlar. Ama bu tarz bir

mutluluk insaný her zaman karanlýklar içinde yalnýz ve

mutsuz kýlar. Bu durum onlarýn kaderidir.

Bu parçadan hareketle aþaðýdaki yorumlardan han-

gisi yapýlamaz?

A) Haset insanlar, her daim kendilerine bir rakip belir-

lerler.

B) Mutsuzluk, sadece haset insanlarýn alýn yazýsýdýr.

C) Ýnsanlarý mutsuz kýlmak, haset insanlarýn büyük bir

zevkidir.

D) Yalnýzlýk, haset insanlarýn ulaþacaðý son noktadýr.

E) Haset insanlar insani deðerlerden uzaktýrlar.

28. Bir iþin bütün koþullarýný ve sonuçlarýný hesaplayan

insan, karar vermekte güçlük çeker. Ayrýntýlarda boðul-

mayan bireyler ise iþlerini hallederler. Dikkat ederseniz,

en iyi iþçiler, nasýl iþ gördüklerini söyleyemeyen kimse-

lerdir. Buna karþýn, yaptýklarýný çok iyi anlatan kim-

selerin elinden çok iyi iþ çýktýðý da pek görülmez. Yap-

týðý her iþ üzerine uzun ve güzel konuþmayý iyi beceren

birini tanýdým ki o kiþi, kendisine senede yüz binlerce

gelir getirecek bir serveti acýnacak bir þekilde çar çur

edivermiþti.

Bu parçadan aþaðýdaki çýkarýmlardan hangisine

ulaþýlamaz?

A) En iyi sonucu elde etmek isteyen bireyler karar ver-

mekte zorlanýrlar.

B) Yoðun düþünce ortamýna takýlmayan bireyler, ko-

layca doðru kararlar verebilirler.

C) Baþarýlý kimse, baþarýsýný anlatmak zorunda de-

ðildir.

D) Yaptýðý iþi detaylý anlatabilen insanlar, hayatta da

baþarýlý olurlar.

E) Kendi iþini iyi anlatanlar her zaman baþarýlý olamaz.

29. Okul yýllarýmdan beri ne zaman haritaya baksam,

gözüm deniz kenarýndaki bir kenti arar. Bu kenti gördü-

ðümde aklýmda ondaki dostluklar, sevgililer can-

lanýverir. Küçük bir balýkçý lokantasý, boyasý atmýþ

masalar, deniz kenarýnda koþuþturan beyaz köpekler...

Ýþte, bu hayallerim sonunda hayatýn seyri beni

tesadüfen böylesi kente býrakýverdi. Yaþlanmýþtým ama

sonunda muradýma kavuþmuþtum.

Bu parçada ele alýnan kiþiyle ilgili olarak aþaðýda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Deniz kenarýna ilgisinin geçmiþe dayandýðý

B) Hayal ettiði þehre yerleþebildiði

C) Deniz kenarýndaki kentlere ilgi duyduðu

D) Sahil kentlerinin kendisine pek çok þeyi çaðrýþtýrdýðý

E) Sahil kentlerindeki yaþamýn daha kolay olduðu

30. - - - -. Piyasa iþi bir romana aþk romaný diyebilirsiniz ve
o bunu taþýyabilir ama Anna Karenina’ya aþk romaný
deyip geçebilir misiniz? Budala ne romanýdýr mesela?
Don Kiþot þövalye romaný mýdýr?

Bu parçadaki boþ býrakýlan yere düþüncenin akýþý-
na göre aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tanýtýlan romaný polisiye, tarihî ya da siyasi gibi
nitelendirmek gerekebilir

B) Hiçbir edebî eser, kendisine etiket kabul etmez

C) Klasik romanlarýn günümüzde okur sayýsý daha faz-
ladýr

D) Aþk romanlarýnýn klasik hâline gelebilmesi daha
kolaydýr

E) Anna Karenina, klasik romanlar içindeki en iyi aþk
romanýdýr

31. Kar hiç durmadan yaðardý... Aðaçlar, caddeler, evlerin

çatýlarý beyaz gelinlikler giyerdi. Ben, o da beyaz kuþa-

nacak mý diye ýrmaða bakardým. Kar, hükmünü geçire-

mezdi ýrmaða ve ýrmak gelinlik giymezdi. Sabah olma-

sýn isterdim, gece uzar giderdi. Ne Ay gözükürdü ince-

den ne de yýldýzlar ýrmaða þavkýný vururdu. Senin göz-

lerin ýsýtýrdý geceyi, senin þavkýn vururdu sulara... Set-

baþý Köprüsü’nde seni beklerdim.

Bu parçada;

I. sitem,

II. hüzün,

III. aþk

duygularýndan hangileri öne çýkarýlmýþtýr?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
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32. Bir kiþinin yanýlgýsý bütün halkýn yanýlgýsýna yol açabilir,

bütün halkýn yanýlgýsý ise sonrakilerin yanýlgýya düþ-

melerine neden olabilir. Böylece bir yanlýþlýk elden ele

geliþir, biçimden biçime girer; o kadar ki iþin en uzaðýn-

daki, en yakýnýndakinden daha çok þey bilebilir, olayý

son öðrenen ilk öðrenenden daha fazla inanabilir.

Aslýnda bunda þaþýlacak bir þey de yok. - - - - Kolayca

inandýrabilmek için de anlattýðýna dilediði biçimi vererek

kiþinin ona karþý koyma gücünü kýrarak kafasýnýn ala-

bileceði tarza dönüþtürür.

Bu parçada boþ býrakýlan yere, düþüncenin akýþýna

göre aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Ýnsan, inandýðýnýn doðru olduðunu düþünür.

B) Bazý insanlar, inandýklarýyla yaþamlarýný sürdürürler.

C) Ýnsan, yaþamý boyunca hep bir þeylere inanmak is-

ter.

D) Ýnsan, her þeye kolay kolay inanamaz çünkü.

E) Çünkü insan, bir þeye inandý mý ona baþkalarýný da

inandýrmayý amaçlar.

33. Çatýþmalar kaba güç ve zorla da bastýrýlabilir. Kavga

edip çekiþen iki kardeþi babalarý, kaba kuvvetle sus-

turabilir. Ancak bu yaklaþýmla var olan çeliþkiler ortadan

kalkmaz. Totaliter yönetimlere dýþtan bakýlýnca orada

harika bir uyum ve düzen var sanýlabilir. Oysa çeliþkiler

sadece bastýrýlmýþ, çözümlenmemiþtir. Sorunlar birike

birike bir gün açýða çýktýðýnda toplumsal tedirginlikler is-

yana dönüþebilir. Bastýrýlmýþ duygular, insanlarýn bek-

lenmeyen anlarda beklenmeyen tepkiler vermelerine

neden olabilir. Bunlarýn önüne geçmenin yolu, hoþgö-

rüye iletiþimler kurabilmektedir.

Bu parçada aþaðýdakilerden hangisine deðinilme-

miþtir?

A) Totaliter rejimlerdeki çeliþkilerin kaba güçle bastýrýl-

dýðýna

B) Ýletiþim etkili olmuyorsa þiddetle çatýþmanýn ortadan

kaldýrýlmasýna

C) Baskýlar aracýlýðýyla kalýcý ve saðlýklý bir düzenin sað-

lanamayacaðýna

D) Bastýrýlan düþüncelerin ileride daha büyük çatýþ-

malara neden olabilmesine

E) Dýþarýdan totaliter sistemlerin uyumlu ve düzenli

algýlanabildiðine

34. Her yönelim ve her hareket, kendi savunma yollarýný ve

araçlarýný da birlikte getirir. Yaþamasý, varlýðýný doðrula-

yabilmesi için bir bakýma doðaldýr bu durum. Zorluklarýn

ortaya çýkardýðý tarihsel gerçeklere uygun akýmlar ve

yönelimler zamanla doðrulanacak, haklý çýkacak yeni

kanýtlar kazanýrken ayaklarý yere basmadýðý için yüzey-

sel bir coþkudan öteye gitmeyenlerin kendilerini kabul

ettirme çabalarý bazý yeni sorunlara yol açabilir.

Bu parçadaki düþünceleri savunan biri aþaðýdakil-

erden hangisini söylemez?

A) Her düþünce veya sistem kendini korumaya yönelir.

B) Korunan sistemlerin sürdürülebilirliði kaybolduðun-

da gerginlik oluþabilir.

C) Her yönelim ve hareketin bir þekilde devamlýlýðý

saðlanýr.

D) Gerçekçi yönelim ve hareketler zamanla toplum

tarafýndan kabullenilir.

E) Tarihsel gerçeklere uygun düþüncelerin haklýlýklarý

zamanla ispatlanýr.

35. Türk kadýný eski çaðlardan beri erkek ile eþit sorumlu-

luða sahiptir. Bu sorumluluk anlayýþý, göçebelik dönem-

lerinde herkesin tehlikelere maruz kalmasýndan ortaya

çýkmýþtýr. Kadýn, yuvasýný erkekle birlikte erkek yoksa

da tek baþýna korumak zorundadýr. Bu zaruret, kadýn ile

erkeðin bazý konularda benzer meziyetlere sahip

olmasýný zaruri kýlmýþtýr. Ýlk Türkçe yazýlý belgeler olan

Orhun Kitabeleri’nde, kadýnýn sosyal hayattaki yeri,

hakana eþtir, þeklinde ifade edilir. Örneðin Bilge Kaðan,

annesini babasýyla birlikte zikreder. Kadýnýn annelik

vasfý, onun mevkisini daha da yüceltmiþtir. Dede Korkut

Hikâyeleri’nde kadýnýn anne ve eþ olarak da yüceltilme-

si, en az savaþçýlýðý kadar dikkat çekmektedir.

Bu parçada, Türk kadýnýyla ilgili olarak aþaðýdaki-

lerden hangisine deðinilmemiþtir?

A) Geçmiþin tüm kaynaklarýnda deðerine yer verildiðine

B) Meziyetlerinden ve annelik vasfýndan dolayý üstün

tutulduðuna

C) Eski çaðlardaki sorumluluklarýnýn göçebe yaþam-

dan kaynaklandýðýna

D) Bazý konularda erkeklerle geçmiþten günümüze eþit

sorumluluklarýnýn olduðuna

E) Yaþama biçiminin kültürü ve davranýþlarý etkiledi-

ðine
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36. Mecburiyet, insanýn kabullenemediði fakat tahammül
etmesi gereken durumlardýr. Mecbur kalan insan; þere-
fi, onuru ve ailesi için istemediði durumlara katlanýr.
Katlanýrken de bir mum misali erir. Sevgisini ve say-
gýsýný kazanýr hayatýn belki ama istemediði bir zamaný
da yaþamak zorunda kalýr. Bu yaþanmýþlýk onu yýp-
ratýrken zorluklar karþýsýnda çelik gibi bir iradeye sahip
olarak hayata farklý pencerelerden bakmayý da öðretir.

Bu parçada, “mecburiyet”le ilgili olarak aþaðýdakiler-

den hangisine deðinilmemiþtir?

A) Kabullenilmekte zorlanýldýðýna

B) Ýstenmeyen bazý tutumlarý içerdiðine

C) Bu durumdaki insanlarýn yakýnlarýnýn sevgi ve say-
gýsýný kazandýðýna

D) Bu durumu yaþayanlarýn her daim baþarýlý olduðuna

E) Bu durum sayesinde hayata farklý yönlerden bakýla-
bildiðine

(I) Savaþ edebiyatýnýn önemi, insani özelliklerin her
koþulda ve en güç þartlarda bile ortaya konmasýdýr. (II)
Savaþ, edebî eserin ilk þartlarýndan biri olan çatýþmayý
da beraberinde getirir ve bireyi, kendi toplumuyla oldu-
ðu kadar bütün insanlýkla da birleþtirir. (III) Bu edebî tür,
millî tecrübelerin unutulmamasýný saðlayarak nesiller
arasýnda saðlam bir bað oluþturduðu için millî birliði
pekiþtirir. (IV) Bireyleri, uyur hâldeki düþmanlýklara
karþý da bir manada uyarýr. (V) Üzerinde rahatça
yaþadýðýmýz bu topraklarýn ne pahasýna kazanýldýðýný
ve bu topraklarý korumak için neler feda edilebildiðini de
hatýrlatýr. (VI) Bunlar, resmî bildiri ve nasihatlar þeklinde
deðil de sanat eserinin estetik þartlarý içinde iþlendiði
için daha geniþ ve derin etkiler oluþturur. (VII) Bütün
dünyada savaþýn yarattýðý psikolojiler öylesine derinden
iþlenirken sanat eserlerimize baktýðýmýzda, “Ya bizim
geçirdiðimiz tecrübeler!” demekten kendimizi alamýyo-
ruz.

37. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin anlatýmýyla

ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) II. cümlede bir genelleme yapýlmýþtýr.

B) III. cümlede neden-sonuç iliþkisi vardýr.

C) IV. cümlede nesnel bir anlatým vardýr.

D) VI. cümlede bir sonuca varýlmýþtýr.

E) VII. cümlede karþýlaþtýrma yapýlmýþtýr.

38. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisine deðinilme-
miþtir?

A) Savaþýn edebî eserleri etkilediðine

B) Savaþ edebiyatýyla kuþaklar arasýndaki baðlarýn
desteklendiðine

C) Savaþ edebiyatýnýn tarihî bilgi birikimini de zengin-
leþtirdiðine

D) Edebiyatla savaþýn insanlar üzerindeki etkilerinin
yansýtýldýðýna

E) Savaþýn nesilleri birbirinden de koparabildiðine

(I) Yalnýz yaþamanýn tek amacý þudur sanýyorum: Daha
sorumsuz ve daha rahat yaþamak. (II) Fakat buna ulaþ-
mayý da bir türlü baþaramýyoruz. (III) Çoðu kez insan,
dünya iþlerini býraktýðýný sanýr; oysaki iþlerin yolunu de-
ðiþtirmekten baþka bir þey yapamamýþtýr. (IV) Bir aileyi
yönetmenin bir devleti yönetmekten kolay olduðunu
söyleyenlere, sadece gülerek tepki veriyorum. (V) Ev
iþlerinin öneminin az olmasý, daha az yorucu olduðunu
göstermez. (VI) Yönetimden ve pazardan el çekmekle
de hayat kaygýlarýndan kurtulunamaz.

39. Bu parçada asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden
hangisidir?

A) Ýnsanlar nasýl yaþarlarsa yaþasýnlar sorunsuz bir
hayata ulaþamazlar.

B) Her insan, problemsiz ve sorunsuz biçimde yaþa-
mak ister.

C) Bir iþin önemsiz olmasý, onun kolayca yapýlabile-
ceði anlamýný taþýmaz.

D) Bazý iþlerden el çekmekle sorunlardan kurtulmuþ
olunmaz.

E) Ruh nerede ve ne hâlde olursa olsun, hep ayný ruh-
tur.

40. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak
aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede eleþtiriye yer verilmiþtir.

B) II. cümlede bir sonuca varýlmýþtýr.

C) III. cümlede bir yanýlgýdan söz edilmiþtir.

D) V. cümlede öznel bir anlatým vardýr.

E) VI. cümlede saptama yapýlmýþtýr.

39. - 40. sorularý aþaðýdaki parçaya göre cevap-
layýnýz.

37. - 38. sorularý aþaðýdaki parçaya göre cevap-
layýnýz.
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1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Temel Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

TEMEL MATEMATÝK TESTÝ

1. x ve y doðal sayýlardýr.

x.y = 32

olduðuna göre, x + y toplamýnýn alabileceði en büyük

deðer en küçük deðerden kaç fazladýr?

A) 45 B) 33 C) 21 D) 18 E) 12

2. Aþaðýdakilerden hangisinin sonucu bir çift sayýdýr?

A) 34.72 + 5!

B) 37 + 55 + 73

C) 62.57 – 0!

D) 52.29 – 12!

E) 27.37.57 – 35.77

3. Ardýþýk beþ tam sayýnýn toplamý 120 olduðuna göre,
bu sayýlardan en büyüðüyle en küçüðünün toplamý
kaçtýr?

A) 44 B) 48 C) 50 D) 52 E) 54

4. Ýki basamaklý bir doðal sayýdan bu sayýnýn rakamlarý
çarpýmý çýkarýldýðýnda sonuç 16 olmaktadýr.

Buna göre, bu þartý saðlayan en küçük sayýnýn ra-
kamlarýnýn toplamý kaçtýr?

A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

5. 4a5 üç basamaklý, bc iki basamaklý sayýlardýr.

olduðuna göre, a + 2b – c kaçtýr?

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

6. a, b Î N olmak üzere,

Ebob(a, b) + Ekok(a, b) = 176

olduðuna göre, a + b toplamý kaçtýr? 

A) 14 B) 35 C) 52 D) 80 E) 98

a 3

b 7
=

4a5 bc

7–

4
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7. x ve y birer pozitif tam sayýdýr.

olduðuna göre, x + y toplamý en az kaçtýr? 

A) 16 B) 27 C) 41 D) 89 E) 143

8.

kesrinin bileþik kesir olmasý için a’nýn alabileceði
pozitif tam sayý deðerlerinin toplamý kaçtýr?

A) 55 B) 45 C) 36 D) 28 E) 21

9. 2x + 6 ≤ 3x + 1 ≤ 2x + 10

eþitsizliðinin gerçel sayýlar kümesindeki çözüm kü-
mesi aþaðýdakilerden hangisidir?

A) (5, 9) B) [5, ∞) C) (–∞, 10]

D) [5, 9) E) [5, 9]

10. 2 < x < 3 olmak üzere,

|x – 3| – |x – 2| + |x| + x + 5

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 4x B) 4x + 10 C) 2x + 5

D) 2x + 10 E) 10

11. am–n+1 = 3

olduðuna göre, ifadesinin deðeri kaç-

týr?

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

12. a ve x reel sayýlardýr.

olduðuna göre, a.x çarpýmý kaçtýr?

A) 5 B) 10 C) 16 D) 20 E) 24

3x + 1+ x – 5

20– 4x + x –1
a =

7

2

5

2

m n–1

m n–1

a +a

a –a

5a + 8

6a – 2

x!
72

y!
=
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13.

olduðuna göre, x2 + y2 + z2 toplamý kaçtýr?

A) 44 B) 46 C) 48 D) 50 E) 54

14.

olduðuna göre, b kaçtýr?

A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 6

15. Bir bilet kuyruðundaki Doða, baþtan 13. sýrada; Can,
sondan 24. sýradadýr.

Doða ile Can’ýn arasýnda 6 kiþi bulunduðuna göre,
bu kuyrukta en az kaç kiþi vardýr?

A) 29 B) 28 C) 27 D) 26 E) 25

16. Ferit, bir merdivenin basamaklarýný üçer üçer çýkýp dör-
der dörder inmektedir.

Ferit’in çýkarken attýðý adým sayýsý inerken attýðý adým
sayýsýndan 8 fazla olduðuna göre, bu merdiven kaç
basamaklýdýr?

A) 72 B) 78 C) 84 D) 92 E) 96

17. Bir telin ucundan ’u kesildiðinde orta noktasý

3 cm kaydýðýna göre, telin ilk uzunluðu kaç cm’dir?

A) 15 B) 19 C) 23 D) 27 E) 33

18. Bir annenin yaþý ikiz çocuklarý doðduðunda 27’ydi.

Bu anneyle çocuklarýnýn þimdiki yaþlarýnýn toplamý

51 ise annenin 10 yýl önceki yaþý kaçtýr?

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28

2

9
a c e 1

b d f 2

3a c– e 40

f d 1

= = =

+ =

= +

x . y
6

z

y . z
4

x

x . z
3

y

=

=

=
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19. Bir iþçi, her gün bir önceki günün 2 katý hýzla çalýþarak
bir iþi 4 günde bitiriyor.

Bu iþçi, sürekli ilk günkü hýzýyla çalýþtýðýnda üçün-
cü günün sonunda iþin kaçta kaçýný bitirir?

A) B) C) D) E)

20.

Saatteki hýzý 60 km olan bir araç A kentinden, saatteki

hýzý 40 km olan bir araç B kentinden ayný anda ve kar-

þýlýklý olarak harekete baþladýktan 4 saat sonra karþý-

laþýyor.

Buna göre, hýzý az olan araç, bu karþýlaþma anýndan

kaç saat sonra A kentine ulaþýr?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

21. x gram þeker ile y gram su karýþtýrýldýðýnda elde
edilen karýþýmýn þeker oraný %20 olduðuna göre, x
ile y arasýndaki baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x = y B) 2x = y C) 2x = 3y

D) 4x = y E) x = 4y

22. A ve B ayrýk iki küme olmak üzere, aþaðýdakilerden
hangisi daima doðrudur?

A) A ∩ B ≠ ∅ B) A ⊆ B C) B ⊆ A

D) A ∩ B = ∅ E) A ≡ B

23. f : R ® R olmak üzere,

f(x) = (m – 1)x + n + 4 

fonksiyonu birim fonksiyon olduðuna göre, m.n

çarpýmý kaçtýr?

A) –8 B) –4 C) 2 D) 4 E) 8

60 km/sa 40 km/sa

A B

1

3

1

4

1

5

1

6

1

8
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24. Aþaðýdakilerden hangisi f: R ® R’ye bire bir fonk-
siyon grafiðidir?

25. P(x) =

ifadesi bir polinom belirttiðine göre, m’nin alabile-
ceði deðerler toplamý kaçtýr?

A) 5 B) 9 C) 14 D) 21 E) 34

26.

olduðuna göre, deðeri kaçtýr? 

A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

27. (n – 2)x2 – 8x + 4 = 0

denkleminin birbirine eþit iki kökü olduðuna göre, n
kaçtýr?

A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) –2

28.

Yukarýda, y = f(x) fonksiyonunun grafiði verilmiþtir.

Buna göre, f(4) kaçtýr?

A) –8 B) –1 C) 7 D) 16 E) 21

O

y

x
–4

–8

7

3

a + b

a

a b
2

b a
+ = -

12

7 mm 13x 4x 5x-- - +

A) B)

O

y

x
O

y

x

C) D)

O

y

x
O

y

x

E)

O

y

x
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29.

ABC üçgen

|AD| = |DB|

|DE| = |EC|

|AE| = 12 cm

|EF| = x

Yukarýdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm’dir?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9

30.

ABC üçgen

|AD| = |DC|

|BE| = |EC|

|AB| = 2|EF|

m(AéBC) = 40°

m(AéCB) = 25°

m(AéDF) = 100°

Yukarýdaki verilere göre, m(AéFD) = x kaç derecedir?

A) 25 B) 35 C) 45 D) 50 E) 55

31.

ABC ve DBE eþkenar üçgen

[DK] ⊥ [BC]

|DC| = 6 cm

|CE| = 4 cm

Buna göre, |BK| uzunluðu kaç cm’dir?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

32.

ABCDEF düzgün altýgen

DEKL kare

Buna göre, m(AéCL) = x kaç derecedir?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 25 E) 30

A B

CF

E D

xK L

A

B C

E

4

K

D

6

A

B C

F

KE

D

40° 25°

100°

x

A

D

B

F

C

E

12

x
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33.

ABCD yamuk

[AB] // [DC] 

|AB| = 14 cm

|DC| = 6 cm

|AE| = 8 cm

Yukarýdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm’dir?

A) 4 B) C) D) E)

34.

ABCD paralelkenar

|AE| = |EB|

Alan(E¿FC) = 4 cm2

Yukarýdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?

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

35.

O1 ve O2 merkezli yarým çemberler, K noktasýnda te-

ðettir. A ve B noktalarý, teðet deðme noktalarýdýr.

[AD] ⊥ [EF]

[BC] ⊥ [EF]

|AD| = 8 cm

|BC| = 4 cm

Yukarýdaki verilere göre, |DC| uzunluðu kaç cm’dir?

A) 6ñ2 B) 7ñ2 C) 8ñ2 D) 10ñ2 E) 12ñ2

36.

O merkezli daire, ABC eþkenar üçgen

Çevre(A¿BC) = 36 cm

Buna göre, boyalý bölgelerin alanlarý toplamý kaç cm2

dir?

A) 15π B) 12π C) 10π D) 9π E) 6π

A

CB

O

O
2

O
1

F D K EC

B

A

4

8

A B

D C

F

E

8

7

4

3

8

5

8

3
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37.
|AB| = 4 birim

|AE| = 3 birim

Yüksekliði 5 birim olan aðzý açýk silindir þeklindeki bir
kap su ile doludur. Bu kap A noktasý sabit olacak þekil-
de, 3 birim uzaklýktaki bir duvara yaslanýyor.

Buna göre, kaptan kaç birimküp su dökülür?

A) 6π B) 8π C) 10π D) 12π E) 16π

38.

Þekildeki dikdörtgenler prizmasýnda bir miktar su bulun-
maktadýr.

|AB| = 16 cm

|BC| = 12 cm

Bu kabýn içine bir ayrýtý 4 cm olan bir küp, suyun içine
tamamen batacak þekilde atýlýyor.

Buna göre, bu durumda suyun yüksekliði kaç cm
artar?

A) B) 1 C) D) E)

39. Dik koordinat düzleminde
→
U = 3

→
e1 – 2

→
e2

→
V = –2

→
e1 + 2

→
e2

vektörleri veriliyor.

Buna göre, 2
®
U – 3

®
V vektörünün koordinatlarý aþaðý-

dakilerden hangisidir?

A) (12, –10) B) (6, –10) C) (–12, –10)

D) (0, –2) E) (12, –2)

40. Dik koordinat düzleminde,
2x – 3y + 12 = 0

y = x

doðrularýyla x ekseni arasýndaki kapalý bölgenin
alaný kaç birimkaredir?

A) 72 B) 54 C) 36 D) 24 E) 12

1

3

1

2

2

3

4

3

A B

C

12

16

3 A B

5

C

4
E

D
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