TEMEL YETERLİLİK TESTİ
2. DENEME
1.OTURUM

Bu deneme sýnavý, Hatay Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
ARGE birimi tarafýndan,
Simya Eðitim Kurumlarý Öðretmenleri ile
Matematik Öðretmeni

Bengü Ünsal KASAPOÐLU

Geometri Öðretmeni

Can YAPAR

Türkçe Öðretmeni

Nagihan SARAÇOÐLU

Tarih Öðretmeni

Mustafa YÜKSEL

Felsefe Öðretmeni

Adnan ATEÞ

Coðrafya Öðretmeni

Zeki KORKULU

Kimya Öðretmeni

Abdulvahap ELGÝN

Biyoloji Öðretmeni

Erol KARAÇAY

Fizik Öðretmeni

Haþim TÜMKAYA

Simya Yayýnlarý Yayýn Koordinatörü
Can KASAPOÐLUnun
Katkýlarýyla hazýrlanmýþtýr.
Emeði geçen herkese teþekkür ederiz.

TYT
1.

Bu testte 40 soru vardýr.

2.

Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.
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3.

Cemal Süreya için, dünya terk edildiðimiz sorunlu yerdir. Bu nedenle dil yolculuðunu daha çok melankolinin
ara duraklarýnda sürdürür. Kullanýlan dilin sýnýrlarýný
aþarak özgün þiir dilini oluþtururken yapaylýktan kaçýnýr.
Kullandýðý imgeler þiiri içinden çýkýlmayacak bir hâle
sokmaz. Aksine okurlarýnýn zihninde kimi çaðrýþýmlar
oluþturarak þiirlerinin çok boyutlu þekilde okunmasýný
saðlar.

Bir romancý, sadece yeteneðine güvenerek eser vermeye çalýþtýðýnda baþarýlý olamaz. Önce çaðýn ruhunu
okuyabilmeli, sonra bu ruha uygun örgüleri oluþturmalýdýr. Baþarý sadece yetenekle sýnýrlandýrýlmamalýdýr.
Bu parçada geçen “çaðýn ruhunu okuyabilmek” sözüyle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Yaþanýlan zamana yön veren temel ögelerin belirlenmesi

Bu parçadaki altý çizili sözlerle anlatýlmak istenenler arasýnda aþaðýdakilerden hangisi yoktur?

B) Yaþanýlanlarýn çarpýtýlmadan yapýta aktarýlmasý
A) Anlaþýlýr bir þiir dili oluþturma

C) Her dönemde geçerli olabilecek temalardan yararlanýlmasý

B) Okuru düþünsel açýdan zenginleþtirme
C) Dilin imkanlarýný zorlama

D) Evrensel deðer yargýlarýyla çeliþmeyen eserlerin üretilmesi

E) Farklý bakýþ açýlarý oluþturma
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D) Kalýcý olmayý amaçlama

E) Farklý bakýþ açýlarý geliþtirerek toplumun yönlendirilmesi

4.

Herkes ayný anda yaþar ama herkesin karanlýðý farklýdýr.
Bu cümle anlamca aþaðýdakilerin hangisine en yakýndýr?
A) Ortak yaþam alanýný paylaþanlar benzer zorluklarý
yaþarlar.
B) Her insanýn mutlaka zor anlarý da olur.
C) Yaþamak, her insan için farklý bir anlam içerir.
D) Beraber yaþamak, zorluklara birlikte göðüs germektir.
E) Ýnsanlar, ayný dönemde farklý sorunlar yaþarlar.

2.

Hiçbir neden yokken kitaplardan alýnan ve orada burada anlamýna uygun olmadan kullanýlan birtakým sözler
vardýr. Bunlar, yanlýþ çerçeveye konulmuþ güzel fotoðraflar gibidir. Bu sözlere duyulan saygý, daha çok kulaðýmýzda oluþturduklarý ahenkle iliþkilidir. Aslýnda onlar,
söylendikleri yerde iþimizi görmez, hatta canýmýzý bile
sýkabilirler.

5.

Bu parçadaki altý çizili sözün parçaya kattýðý anlam
aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Baðlamýný karþýlamayan ifadeler oluþturmak

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangilerinde sanatçýnýn anlatýmý öne çýkarýlmaktadýr?

B) Dilin farklý anlatým olanaklarýndan yararlanmak
C) Olumlu ve olumsuz çaðrýþýmlara yönelmek
D) Farklý yorumlamalara açýk söylemlerden kaçýnmak

A) I ve II

E) Evrensel deðerlere yönelmek
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(I) Hatýralarýný okurken sayfalardaki büyük bir mücadelenin yanmakta olan ateþini, kývýlcýmlarýný yürekte hissetmek hiç de zor olmuyor. (II) Üstelik bunlarda, sanatçýnýn diðer yapýtlarýnda görülmeyen destansý bir söyleyiþ
de var. (III) Eser, günü gününe yazýlmýþ notlarla birlikte
arþiv belgelerini de barýndýrýyor. (IV) Eserini bir savaþ
kahramaný gibi coþkulu bir dille oluþturmuþ, yazar. (V)
Kafasýnda tasarladýklarýný dile getirirken o dönemden
beslenerek tarzýný oluþturmuþtur.

B) II ve III
D) III ve IV
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C) II ve IV
E) IV ve V
Diðer Sayfaya Geçiniz
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9.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “kinayeli söyleyiþ”
söz konusu deðildir?
A) Telefonla konuþmayý sevmez, sadece mesaj atardý.
B) O kadar usta þoför ki üçüncü arabasýný da hurdaya
çýkarttý.
C) Çok yavaþ yer, iki dakikada üç ekmek bitirirdi.
D) Yoksul insanlar, zevk için çöplükleri karýþtýrýyordu.

(I) Kuþburnunda A, B, C vitaminleriyle birçok mineral
bulunur. (II) Kompostosu ve þurubu muhteþem olur. (III)
Ýçinde bulunan A vitamini, görme gücünü artýrýr ve cilde
güzellik verir. (IV) Öksürük þikâyetlerinde, hem meyvesi
hem de þurubu faydalýdýr. (V) Vücudu güçlendirdiði gibi
eþsiz tadýyla mideyi de rahatlatýr. (VI) Karaciðer yaðlanmasýndan þikâyetçi olanlara da fayda saðladýðý bilinmektedir.
Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangilerinde kiþisel düþünceler belirtilmiþtir?

E) Arkadaþým, sürekli diyet yapar; her öðün iki porsiyon tatlý yerdi.

A) I ve III
(I) Seri olmasýna karþýn kendi içinde bir bütünlük oluþturan Demirciler Çarþýsý Cinayeti, 1974 yýlýnda yazýlmýþ
en baþarýlý romanlardan biridir. (II) Fransýzcaya da çevrilen roman, 584 sayfadan oluþmaktadýr. (III) Eserde, Akdeniz Bölgesi’ndeki kentler ve insanlarýn gündelik yaþamlarý anlatýlýr. (IV) Romanda, iki aðanýn birbirleriyle
mücadelesi ve kan davalarý da dile getirilir. (V) Demirciler Çarþýsý Cinayeti; ayrýntýlý, canlý ve etkileyici betimlemeleriyle bir Yaþar Kemal klasiðidir.
Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak
aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, karþýlaþtýrma yapýlmýþtýr.
B) II. cümlede, nesnel anlatým kullanýlmýþtýr.
C) III. cümlede, içerikle ilgili bilgi verilmiþtir.
D) IV. cümlede, betimlemeden yararlanýlmýþtýr.
E) V. cümlede, üslupla ilgili bilgi verilmiþtir.

8.

D) IV ve VI

(I) Bazý basýn kuruluþlarýnda mesleki yeterlik taþýmayan
çevirmenlere iþ veriliyor. (II) Bu sorun, Batý dillerinden
yapýlan çevirilerde kendini gösteriyor. (III) Yani, temeli
saðlamlaþtýrmadan binayý tamamlamaya çalýþan mühendisler gibi davranýlýyor. (IV) Tek istedikleri, eseri bir
an önce piyasaya sürmek ve eserden para kazanmak.
(V) Bu anlayýþla çalýþmaya devam edilirse bu sorunun
yakýn bir gelecekte çözülebileceðini zannetmiyorum.

E) V ve VI

coðrafi konumu olan Beykoz’a Türkler, Persler, Bizanslýlar, Araplar ve Osmanlýlar Ýstanbul kadar önem vermiþlerdir.
Bu cümleden kesin olarak çýkarýlabilecek yargý aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Birçok topluluk tarafýndan Beykoz, Ýstanbul kadar
önemsenmiþtir.
B) Osmanlýlardan sonra Beykoz’a yerleþilmemiþtir.
C) Beykoz’da ilk olarak Türkler yaþamýþtýr.
D) Beykoz, Ýstanbul’un en eski muhitidir.
E) Osmanlýlar sadece Beykoz’u önemsemiþtir.

11. Bu romanýn okuyucularý, kahramanýn karmaþýk - - - - yapýlan yolculuklarda, anlaþýlýr ve özenli bir - - - - karþýlaþýrlar.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

Bu cümlede boþ býrakýlan yerlere, düþüncenin akýþýna göre, aþaðýdakilerin hangisinde verilenler sýrasýyla getirilmelidir?

A) I. cümlede, bir sorundan söz edilmiþtir.
B) II. cümlede, benzer sorunlarýn farklý ülkelerde de
yaþandýðý söylenmiþtir.

A) iç dünyasýna - dille
B) duygularýna - durumla

C) III. cümlede, benzetmeden yararlanýlmýþtýr.

C) hayatýna - olayla

D) IV. cümlede, kendinden önceki cümlenin gerekçesi
belirtilmiþtir.

D) isteklerine - sunumla
E) ruhuna - düþüncesiyle

E) V. cümlede, öznel bir çýkarým yapýlmýþtýr.
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C) II ve V

10. Tarihi MÖ 700’lü yýllarýn sonuna uzanan ve stratejik bir
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7.

B) II ve III
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15. Bu yazarýn usta biri olduðunu kim inkâr edebilir ki ( )

12. Devri Cumhuriyet asrý yirmi

Gösteriþli ve kibirli biri olmadýðýndan okurlarca hayranlýk duyulur ona ( ) Toplumla ilgili sorunlara çözümler önerirken bazen acýmasýzca sorumlularý eleþtirir ( ) Ama
yine de o kendine özgü ( ) farklý tutumunu elden býrakmaz ( )

Uyan, bu gafletten uyuma yurttaþ
Dünya ayaklanmýþ Ay’a gidiyor
Uyan, bu gafletten uyuma yurttaþ
Bu dizelerde aþaðýdaki ses olaylarýndan hangisi yoktur?

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aþaðýdakilerin hangisinde verilen noktalama iþaretleri sýrasýyla getirilmelidir?

A) Ünsüz yumuþamasý
B) Ünsüz benzeþmesi
C) Ulama

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

B) (!) (.) (.) (;) (.)

D) Hece düþmesi

C) (?) (.) (.) (;) (!)

D) (!) (.) (.) (,) (.)

E) Ünlü daralmasý

E) (?) (.) (.) (,) (...)

16. Bazýlarý, hikâyenin kahramanýný, yazarýn kendisi sanýr.
Edebiyat içi oyunlarý, metinler arasý göndermeleri, yaI

13. Aþaðýdaki dizelerin hangisinde yazým yanlýþý bulunmaktadýr?

zarýn kurduðu alt metin iliþkilerini görmez. Oysa iyi bir
II
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A) Gök yüzüne doðru yürüyen yer yüzü
Barýþtýran sýnýr geceyle gündüzü
B) Ve yüzleri duman kadar daðýnýk
Geçer, bu sokaktan binlerce sokak
C) Sönmüþ saçlarýnda son damla ýþýk
Bir düþün içinde gibi her akþam
D) Ey sonsuza doðru ilk uçtan gelen dað
Göðü perde perde delip yükselen dað
E) Kýymetini bil, çiçek açmýþ bademin
Güneþli odanýn, çamurlu sokaðýn

14. Sanatçý bu yapýtýnda , öteki yapýtlardan deðiþik bir yönI
tem izleyerek , bireylerin gündelik yaþamdaki çatýþmaII

okurun gözü, metnin altýný kazýr; diðerlerinin bakýþlarýysa
III
satýrlarýn üzerinden kayarak kendi ezberlerinin boþluðunda akýp gider.
IV
V
Bu parçada numaralanmýþ sözcüklerden hangisi
fiilimsi deðildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

17. (I) Arkeologlar gün ýþýðýna çýkardýklarý eserlerle tarihe
ýþýk tutuyorlar. (II) Çalýþmalarý sýrasýnda önemli kalýntýlar buluyorlar. (III) 1970’lerin ortasýnda Çin’de yapýlan
bir kazýda bulunan tarihî eserler ilgi uyandýrmýþtý. (IV) Bu
kazýda Çin’in ilk imparatoru olan Qin(Çin) Shi Huang’ýn
mezarý ortaya çýkarýlmýþtý. (V) Mezardaki normal insan
boyutlarýnda yapýlmýþ askerler, savaþ atý ve hayvan heykelleri dikkat çekmiþti.
Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

larýný anlatmaktan kaçýnýyor. O , bu yapýtýnda çok farklý
III
bir düþünceden yola çýkarak yazdýklarýný , dünün bugüIV

A) I. cümle; özne, zarf tümleci, dolaylý tümleç ve yüklemden oluþmuþtur.

nü , bugünün de yarýný aydýnlatacaðý düþüncesine daV

B) II. cümle; zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluþmuþtur.

yandýrýyor.

C) III. cümle; dolaylý tümleç, özne ve yüklemden oluþmuþtur.

Bu parçadaki numaralanmýþ virgüllerden (,) hangisi
yanlýþ kullanýlmýþtýr?
A) I

B) II
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C) III

D) IV

D) IV. cümle; dolaylý tümleç, özne ve yüklemden oluþmuþtur.

E) V

E) V. cümle; özne ve yüklemden oluþmuþtur.
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18. Ýlkbahar yaklaþýrken daðlarýn üstünü saran orman gül-

21. Þiir, yaþayan ve yaþayacak bir dille yazýlýrsa gerçek bir

lerinin yapraklarý renk deðiþtirmeye baþladý.

sanat eseri olur ve ölmezliðe hak kazanýr. Her gün deðiþen bir dille þiir yazmaya çabalayanlar, kaygan arazi
parçasý üzerine bina yapanlara benzerler. Eserlerinin
ömrü, kullandýklarý dil kadar kýsa sürer.

Bu cümleyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Yüklemi türemiþ fiildir.

Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi kullanýlmamýþtýr?

B) Basit çekimli eylem kullanýlmýþtýr.
C) Farklý türde fiilimsiler vardýr.

A) Birleþik çekimli eylem

D) Tüm sözcükler türemiþ yapýlýdýr.

B) Belirtisiz ad tamlamasý

E) Zincirleme isim tamlamasý vardýr.

C) Belirtili ad tamlamasý
D) Basit yapýlý cümle
E) Tamlananý ad tamlamasý olan bir sýfat tamlamasý

19. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir anlatým bozukluðu yoktur?

22. Kendi aralarýnda üç beþ sözcükle konuþan gençlerimizi

B) Pastör, kuduz aþýsýna çare bulamasaydý kuduzdan
pek çok insanlar ölürdü.
C) Hükûmet son yýllarda, özellikle de son aylarda, kamu personeli rejiminde yenilik arayýþý içine girdi.
D) On yýldýr topraðýn kaymasýyla oluþan heyelan yüzünden köy halký tedirgin.
E) Yaz aylarýnda yaylalara gitmesi gereken keçiler bundan sonra artýk mezbahalara götürülüyor.

I
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A) Þoför hatalý sollama yapmýþ, bütün yolcularýn caný
burnuna gelmiþti.

gördükçe onlarýn, beyin ve dil yetilerinin daha geliþme
II
III
evresindeyken kurumuþ olmasýndan kaynaklanan sözcüksel çölleþme içinde olduklarýnýn ayrýmýna varýyorum.
IV
V
Bu parçadaki numaralanmýþ sözcüklerden hangisi,
hem yapým hem de çekim eki almýþtýr?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

23. Köyceðiz’e altý kilometre uzaklýktaki bir gül bahçesidir,
Belek. Ýki gün boyunca oranýn dinlenme tesislerinde
kalacaðýz. Portakal çiçeklerinin mis kokusuyla bezeli o
efsunlu aydýnlýkta iniyoruz, Belek’e. Sanki ortalýðý aydýnlatan Güneþ deðil, boyunlarýný tevazu içinde gelinlik
kýz misali yere doðru büken kýrmýzý, pembe, beyaz ve
sarý güllerdir. Belek’te aylarýn güzeli nisan, gecenin hükümdarý portakal çiçekleridir. Güllerle konuþuyoruz;
renk renk, çeþit çeþit güllerle. Akdeniz’in ýlýk, iyot kokulu nefesini, güllerin aydýnlýðýnda derin derin soluyoruz.

20. Bütün eksiklerime raðmen bu romanýma duyduðum sevI

II

gi hiç azalmayacak çünkü onu yazarken kendi ruhumu
III
IV
ilk kez hissettim.
V
Bu cümledeki numaralanmýþ sözcüklerle ilgili olarak
aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

Bu parçayla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. sözcük, belgisiz sýfattýr.

A) Benzetmeden yararlanýlmýþtýr.

B) II. sözcük, edattýr.

B) Farklý duyulara yer verilmiþtir.

C) III. sözcük, zarf görevindedir.

C) Kiþileþtirme yapýlmýþtýr.

D) IV. sözcük, dönüþlülük zamiridir.

D) Niteleyici ifadeler kullanýlmýþtýr.

E) V. sözcük, sýfattýr.

www.hatayegitim.com

E) Sayýsal verilerden yararlanýlmýþtýr.
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24. (I) Sanat hayatýmda, en büyük derdim hep dil olmuþtur.

27. Vücudumuz uyurken bile çalýþmaya devam eder. Ak-

(II) Bu nedenle elime kalemi aldýðým günden beri, neyi
anlatacaðýmý deðil nasýl anlatacaðýmý düþündüm. (III) Bir
sanatçýnýn anlattýðý hikâyeler, çok ilginç konulardan oluþabilir fakat bunlarý kötü bir üslupla anlatmýþsa ona sanatçý demek, sanatý hafife almaktýr. (IV) Kaldý ki bir yazar kullandýðý dille topluma örnek olur, üslubuyla da
okurlarýnýn bakýþ açýsýný geliþtirir. (V) Sanatçý, anlattýðý
hikâyeyi özgün anlatýmýyla yeniden inþa etmeyi baþarýr.

þam yemeðiyle güne baþlamamýz arasýnda yaklaþýk 12
saatlik süre vardýr. Kahvaltý yapýlmadýðýnda vücut, depoladýðý besin maddelerini kullanmaya baþlar ve bu
nedenle vücudun direnci düþer. Kahvaltý yapýlmadýðýnda bireyde yorgunluk, baþ aðrýsý, dikkat daðýnýklýðý gibi
sýkýntýlar ortaya çýkabilir. Bu sorunlarý yaþamamak ve
zinde kalmak için kahvaltý öðününü atlamamak gerekir.
Bu parçadan aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

Bu parçadaki numaralanmýþ yerlerden hangisine,
“Gerçek bir eserin baþarýlý bir anlatýmýn üzerinde yükseleceðine inanýyorum.” cümlesi getirildiðinde anlatým
akýþý bozulmaz?

A) Vücudumuz, sindirim iþlemini sadece uyku sýrasýnda gerçekleþtirir.
B) Kahvaltý, insanlara kendini daha dinç hissettirir.

A) I

B) II

C) III

D) IV

C) Aç kalmak, insanlarý olumsuz yönde etkileyebilir.

E) V

D) Kahvaltý yapmayan insanlarda dikkat daðýnýklýklarý
görülebilir.
E) Kahvaltý yapýlmadýðýnda vücut, depodaki besin maddelerini devreye sokar.

geliþmez. Birbirlerinden sevgi ve saygýyý esirgeyen eþler, çocuklarýna da yeterli ilgiyi gösteremez. Böylesi bir
aile ortamýnda yetiþen çocuklar anne ya da baba olduklarýnda da kendi çocuklarýna, gereken sevgi ve þefkati veremezler, çünkü - - - -.
Bu parça düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden
hangisiyle sürdürülebilir?

A) aile bireyleri, çocuða ilgi göstermelidir
B) her çocuðun ailesinden beklentisi farklýdýr
C) sevgi ve þevkat mutlu bir ailede öðrenilir
D) terbiye kültürlü aileden alýnýr
E) mutsuz çocuklar, topluma uyum saðlayamaz

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

25. Mutsuz anne ve babalarýn çocuklarýnda güven duygusu

26. (I) Dil denen mucizeyi nasýl anlatmalý bilmiyorum. (II)

28. Eðitim yalnýzca okuldaki bilgilerden, alýnan ders kredilerinden, okunan kitaplardan, geçirilen yýllarýn toplamýndan oluþmaz. Bir kiþinin eðitimli olmasý için mutlaka
okula gitmiþ olmasý da gerekmez. Nice okul yüzü
görmemiþ deryalar vardýr ki insan, onlarýn yanýnda kendini okyanusta bir damla gibi görür. Gerçek eðitim, kiþide potansiyel durumda bulunan bilgi hazinelerinin kullanýlabilir duruma getirilmesi sürecidir.
Bu parçadan eðitimle ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi çýkarýlamaz?

Ýnsan zekâsýnýn bütün pýrýltýlarý, insan ruhunun bütün
duyuþlarý, titreyiþleri, dalgalanýþlarý onda yer alýr. (III) Gökle toprak arasýndaki bir âlemde daha yaþýyor insan. (IV)
Dil adý verilen ve sýnýrlarý olmayan, sonsuz bir âlemde.
(V) Sözlüklere dalmak benim için güzeldir; gramer dünyasýnda dolaþmak da güzeldir. (VI) Fakat birkaç ciltle
sýnýrlý sözlükler ve gramer bölgesi asla dilin kendisi deðildir. (VII) Sözlükler, bir dilin bütün kelimelerini içine alsa bile nihayet bir kelimeler kütlesinden ibarettir.

A) Ýnsanýn belleðindeki bilgilerin kullanýlmasýný saðlayan etkileþimdir.
B) Okulda eðitim kalitesi artýrýlarak bireyin toplum içerisinde var olmasý saðlanýr.
C) Okula gitmediði hâlde ciddi bir kültürel birikime sahip
olan insanlar da vardýr.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle baþlar?

D) Eðitimli insan bilgilerini gerektiði þekilde kullanabilendir.

A) III

E) Sadece okulda gerçekleþen bir öðrenme biçimi
deðildir.

B) IV

www.hatayegitim.com

C) V

D) VI

E) VII
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29. I. Beni asýl þaþýrtan, geçmiþin büyük romanlarýnýn de-

31. (I) Tamamen gerçek olmayan edebî metinlerde sanat-

ðiþmez bir örnekmiþ gibi sürekli önüme sürülmesiydi.

çýlar, gerçekten yola çýkarak kendi hayallerine ve duygularýna yer verirler. (II) Bu metinler, her insanýn bilgi düzeyine, anlayýþýna ve psikolojik durumuna göre anlamlar
kazanabilir. (III) Metni okuyan herkes kendine göre yorumlayabilir. (IV) Modernizmi esas alan eserlerde anlatýlanlar, kiþilerin iç dünyalarýnýn süzgecinden geçirilerek
yansýtýlmakta; anlatýcý, büyük ölçüde birey bilinciyle
kendi “ben”ini öne çýkarmaktadýr. (V) Toplumsal deðerleri yansýtma ve okurlarýn merak duygusunu kamçýlama
amacý güdülmez.

II. Ýlk romaným yayýmlandýðýnda yoðun bir ilgiyle karþýlanmadý.
III. Bu derin sessizlikten sonra ikinci yapýtým, basýnda
geniþ yer tuttu ve eleþtirmenlerden sert tepkiler de
aldý.
IV. Çok az sayýdaki okuyucunun ilgisini çekti, bu yapýtým.
V. Doðrusu, þurada burada birkaç övgü de çýkmadý deðil ama onlar da beni büsbütün þaþýrttý.

Bu parça iki paragrafa ayrýlmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle baþlar?

Yukarýdaki numaralanmýþ cümlelerle anlamlý bir parça oluþturulduðunda sýralama aþaðýdakilerden hangisi olmalýdýr?
A) II - V - III - IV - I

B) IV - I - V - II - III

C) III - IV - I - II - V

D) III - I - II - IV - V

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

E) II - IV - III - V - I

30. Aþaðýdakilerden hangisi bir paragrafýn giriþ cümlesi
olmaya en uygun ifadedir?
A) Günlüklerimdekiler ise çocukça bir keþif ve anlama
serüvenine dâhil ettiðim, anlamaya ve öðrenmeye
çalýþtýðým yazar ve yapýtlardýr.

gece tavýrlar takýnarak büyük gerçeklerden bahsediyormuþ edasýna bürünen yazarlarý sevmiyorum. Ýstiyorum
ki yazar, bana ders vermeye kalkmasýn. Kendi ruhunu
açsýn, kendi trajedisini anlatsýn. Samimiyetle hem düþüncelerimde hem de hayallerimde yer bulsun istiyorum anlatýlanlar. Bunu gerçekleþtirmeye çalýþan yazarlar, yapýtlarýndaki inandýrýcýlýðý da artýrmýþ olurlar.
Bu parçada asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden
hangisidir?

B) Anýlarýmdaki okuduðum kitaplarla ilgili notlarýmda,
birbirinden çok farklý yazar ve kitaplar var.

A) Kendini anlatan yazarlardan okuyucu hoþlanmaz.

C) Onlarda, akademik bir yaklaþým ya da bir inceleme,
tanýtma çalýþmasýný öncelemek istememdendir bu
tutum.

B) Kendini anlatmayý baþarabilen yazarlar, gerçekliðe
ulaþabilirler.
C) Yazar, gerektiðinde okuyucuya ders verebilmelidir.

D) Hâliyle daðýnýk bir okuma anlayýþýna sahip olduðum, okurun da gözünden kaçmýyor.

D) Yazar, yaþadýðý toplumu anlatýrsa kalýcýlýðý yakalayabilir.

E) Bu durum, hayata ve hayatýn içindeki hiçbir olgu ya
da duruma “bir proje” gözüyle bakmamýþ olmamdan
da kaynaklanýyor.

www.hatayegitim.com

32. Ben, öyle kendine her þeyi biliyormuþ havasý veren, bil-

E) Gerçekleri olduðundan farklý göstererek anlatabilen
yazarlar, büyük sanatçýlardýr.
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33. TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen projelerle ülkemizin

35. Yakup Kadri, yazarlýk yaþamýnýn baþlangýcýnda düþün-

çeþitli þehirlerinde bilim merkezleri kurulmaktadýr. Bu
merkezlerin ilki Konya’da hizmete girmiþtir. Bir diðeri
Kocaeli Bilim Merkezidir. Bilim merkezlerinde, her yaþtan bilim meraklýlarýna göre sergiler ve etkinlikler vardýr.
Ziyaretçiler, sergileri gezerek bilim ve teknolojinin geliþimi hakkýnda bilgi edinebilirler. Ayrýca, pek çok bilimsel deneyi elleriyle yaparak ilginç gerçekleri de öðrenebilirler. Kocaeli Bilim Merkezinde; oyun atölyeleri, robot
atölyesi, model uçak atölyesi, sabun ve parfüm atölyeleri, teleskop atölyesi, renkli karlar atölyesi ve araba
atölyesi bulunmaktadýr. Burada sudoku, Çin damasý,
satranç, matematik ve zekâ oyunu yarýþmalarý da yapýlmaktadýr.

celerini içten bir anlatýmla çeþitli yazýlarýnda ortaya koymuþtur. 1934 yýlýndan sonra yabancý ülkelerde çeþitli
görevler alýnca Türkiye’deki basýnla iliþkileri azalmýþ,
görüþlerini bildirmesi konuþmalarýyla sýnýrlý kalmýþtý.
Emekli olup yurda döndükten sonra da bu durum pek
deðiþmemiþtir. Günlük gazetelerde yayýmlanan az sayýdaki yazýlarýnda, daha çok güncel politik görüþlerini dile
getirmiþtir. Anýlarýný topladýðý bazý kitaplarýnda önemli
sayacaðýmýz birkaç görüþünü, daðýnýk biçimde belirtmiþtir.
Bu parçadan Yakup Kadri’yle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir?

Bu parçadan aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

A) Yabancý ülkelerdeki görevleri nedeniyle basýnla iliþkisinin azaldýðýna
B) Aný türünde eserlerinin olduðuna

A) Bilim merkezlerinde her yaþa uygun sergi ve etkinlikler mevcuttur.

C) Bilim merkezi projelerini TÜBÝTAK desteklemektedir.
D) Kocaeli’deki bilim merkezi, Konya’dakine göre daha
kapsamlýdýr.
E) Konya Bilim Merkezindeki birçok atölye ve oyun alanýndan faydalanýlmaktadýr.

34. I. Bu paylaþýmlardan týp, veterinerlik, diþ hekimliði,

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

B) Ziyaretçiler deneyler aracýlýðýyla bilimsel gerçeklikleri kavrayabilirler.

C) Sanat hayatýna samimi bir anlatým biçimiyle baþladýðýna

çevre mühendisliði, genetik mühendisliði, eczacýlýk,
uzay biyolojisi gibi bilim dallarý faydalanýr.
II. Biyoloji; canlýlarýn yapýsýný, davranýþ þeklini, yeryüzündeki daðýlýþýný, birbirleriyle ve cansýz faktörlerle
iliþkilerini inceleyen bir bilim dalýdýr.
III. Bu alt bilim dallarý ayrýntýlý çalýþmalarýný sürdürürler
ve bunlarda sonuçlarýný diðer bilim dallarýyla paylaþýrlar.

D) III - I - II - IV - V

C) Ýnsanlarýn doðaya hükmetmek istediðine
D) Batý dünyasýnda insanýn yaþamýn odaðýnda görüldüðüne
E) Nesli tükenmeye baþlayan canlýlarýn nasýl kurtarýlabileceðine

E) II - IV - V - I - III

www.hatayegitim.com

merkezinde gördü. Ýnsanýn doðaya hükmetmesini haklý
saydý. Ýnsanýn doða üstündeki bu egemenlik savaþý,
doðadaki dengeleri altüst etti. Birçok canlý türü bir daha
ortaya çýkmamak üzere yok oldu. Benim inancýma göre, insanýn doðaya tahakküm etme arzusu yanlýþ bir tavýrdýr. Ýnsan da doðadaki diðer varlýklardan biridir. Ýnsanýn kendini üstün görmesini de hoþ karþýlamýyorum.
Bu yaklaþýmýn, insanýn kaybolma tehlikesini de beraberinde getirdiði inancýndayým.

B) Ýnsanlarýn da yok olma tehlikesiyle karþý karþýya
kaldýðýna

Bu numaralanmýþ cümlelerle anlamlý bir bütün oluþturulduðunda sýralama aþaðýdakilerden hangisi olur?

C) III - II - I - V - IV

36. Batý düþüncesi, Rönesans’tan itibaren insaný evrenin

A) Birçok canlý türünün yok olduðuna

V. Bu sebeple birçok alt bilim dalýna ayrýlmýþtýr.

B) II - IV - V - III - I

E) Günlük gazetelerde güncel nitelikteki siyasi yazýlar
yazdýðýna

Bu parçada aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir?

IV. Biyoloji biliminin araþtýrma, inceleme ve uygulama
alaný oldukça geniþtir.

A) II - I - III - V - IV

D) Farklý türdeki yazýlarýný gazetelerde yayýmladýðýna
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37. Çocuðunun ileride büyük sanatçý olacaðýný düþünenlere, özür dileyerek söyleyeyim. Sanatçý olmak için iyi bir
eðitim almak ya da Avrupa’yý gezip görmek yetmiyor.
Sanatçý ruhuna sahip olmak sonradan kazanýlacak bir
þey deðildir, doðuþtan gelir. Eðitimle bunu sadece geliþtirebilirsiniz. Çocuðun genlerinde bu ruh yoksa ne yaparsanýz yapýn sadece havanda su dövmüþ olursunuz.

39 ve 40. sorularý aþaðýdaki parçaya göre cevaplayýnýz.

Antik Dönem’deki tiyatrolar kent nüfusunun %10 - 20’sini alacak büyüklüktedir. Sanayi Devrimi, büyük bir düþünsel deðiþim sürecinden sonra gerçekleþebilmiþtir. I.
Dünya Savaþý’ndan sonra Avusturyalýlarýn onarýlmasýný
istedikleri ilk yapý, Viyana’daki Opera Binasý olmuþtur.
Bugün Ýngiltere’deki kütüphanelere üye olma oraný %50’nin
üzerindedir. Bütün bunlar, kültürel yaþamýn dün olduðu
gibi bugün de toplumsal deðiþim ve kalkýnmanýn önemli bir yanýný oluþturduðunu ortaya koyuyor.

Bu parça, aþaðýdaki sorulardan hangisine verilmiþ bir
cevap olabilir?
A) Size göre bir sanatçý nasýl olmalýdýr?
B) Ebeveynlerin, çocuklarýnýn meslek seçimindeki tutumlarý sorgulanmalý mýdýr?
C) Baþkalarýnýn yönlendirmesiyle sanat üretilebilir mi?
D) Yetenek mi yoksa eðitim mi daha önemli bir etkendir?

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

E) Gerekli eðitimin alýnmasýyla sanatçý olunabilir mi?

39. Bu parçadan aþaðýdaki çýkarýmlardan hangisine ulaþýlabilir?

A) Sanayi Devrimi’nden sonra tiyatro binalarýnýn sayýsýnýn arttýðýna
B) Tiyatroya en fazla önem verenlerin Avusturyalýlar
olduðuna
C) Kültürel yaþamýn toplumsal geliþimle baðlantýlý þekillendiðine
D) Avrupa ülkelerindeki kitap okuma oranýnýn %50’nin
üzerinde olduðuna
E) Ýngiltere toplumunun dörtte üçünün kitap okuduðuna

38. (I) Yazar, iyi bir deðerlendirme sayesinde kendini tanýr,
baþarýlý veya hatalý yönlerini görür, kendine çekidüzen
vermeye çalýþýr. (II) Bu noktada deðerlendirme yapan
kiþiye düþen görev, çok dikkatli olmak, yazarý yerden
yere vurarak onun ümidini kýrmamaktýr. (III) Bir toplumdaki baþarýlý insanlarýn hepsi amacýný bilen, hedefini belirlemiþ kiþilerdir. (IV) Bu yanlýþ tutum yüzünden nice
kabiliyetlerin silindiði bilinmeli, ona göre davranýlmalýdýr.
(V) Ilýmlý bir yaklaþýmla sanatçýyý ikaz ederek onu mükemmele ulaþmasý için heveslendirmek mümkündür.
(VI) Böylesi bir deðerlendirme, yazarýn öz güveni de
artýracaktýr.

40. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili aþaðýdaki ifadelerden
hangisi yanlýþtýr?

A) Açýklamaya baþvurulmuþtur.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerden hangisi düþüncenin akýþýný bozmaktadýr?

B) Çýkarýmda bulunulmuþtur.
C) Sayýsal verilerden yararlanýlmýþtýr.
D) Betimleyici ögeler kullanýlmýþtýr.

A) II

B) III

www.hatayegitim.com

C) IV

D) V

E) VI

E) Nesnel yargýlardan yararlanýlmýþtýr.
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1.

SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ

Bu testte sýrasýyla, Tarih (1 - 5), Coðrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - Felsefe (16 - 20) alanlarýna ait
toplam 20 soru vardýr.
Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

3.

Ýlk Çað’ýn sonlarýnda Balamir komutasýndaki Hunlarýn
bir bölümü Doðu Avrupa’ya girerek buradaki kavimleri
daha batýya ve güneye doðru hareketlendirmiþtir.
Hunlarýn baþlattýðý ve 375-476 tarihsel kesitini kapsayan bu süreç, Kavimler Göçü olarak nitelendirilmiþtir.

Günümüzden on bin yýl kadar önce gerçekleþen Tarým
Devrimi’nden sonraki ikinci büyük ekonomik ve toplumsal deðiþim, James Watt’ýn 1763’te buhar gücüyle çalýþan makineler icat etmesiyle baþlayan Endüstri Devrimi’dir.

Bu sürecin Avrupa’da aþaðýdakilerden hangisine
ortam hazýrladýðý savunulamaz?

Aþaðýdakilerden hangisi bu devrimin sonuçlarýndan biri olarak deðerlendirilemez?

A) Macaristan merkezli Hun devletinin kurulmasýna

A) Tarýmsal üretimin insanlar açýsýndan önemsizleþmesi

B) Ticaretle uðraþan toplumsal kesimlerin güçlenmesine

B) Yeni bir sosyal kesim olarak iþçi sýnýfýnýn ortaya çýkmasý

C) Avrupa’daki egemen toplumsal sistemin çözülmesine

C) Yeni bir iktisadi ve toplumsal sistem olarak kapitalizmin oluþmasý

D) Ýstilacý kavimlerle yerli halklarýn karýþýp kaynaþmasýna

Türklerin Ýslamiyet’i benimsemeleri, hem Türk hem de
Ýslam tarihinde önemli etkiler yaratmýþtýr. Bir yandan
iktidar kavgalarý diðer yandan doðudan ve batýdan gelen tehditler karþýsýnda zayýflayan Ýslam dünyasý, Türklerin Müslüman olmasýyla yeni ve dinamik bir güce
kavuþmuþtur.

D) Buharla çalýþan trenler, gemiler, fabrikalar yapýlmasý
E) Burjuva sýnýfýnýn ve liberal düþüncenin etkinliðinin
artmasý

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

E) Batý Roma Ýmparatorluðu’nun tarihe karýþmasýna

2.

TYT

4.

Aþaðýdakilerden hangisi Türklerin bu konudaki
katkýlarýndan biri olarak nitelendirilemez?

II. Meþrutiyet’in ilanýndan sonra, önce Ahrar Fýrkasý
kurulmuþtur. Bu partiyi takiben Ýttihat ve Terakki Fýrkasý,
Hürriyet ve Ýtilaf Fýkrasý adlarýyla dönemin en güçlü iki
siyasal partisi ortaya çýkmýþtýr. Gerçekleþtirilen ilk seçimlere, bu partilerle birlikte baþka partiler de katýlmýþtýr.
Bu bilgiden aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir?

A) Anadolu’da Ýslamiyet’in yaygýnlaþmasýna katký saðlamalarý

A) Osmanlý tarihinde ilk kez anayasalý ve parlamentolu
döneme girilmiþtir.

B) Abbasi haifesini Büveyhoðullarýnýn baskýsýndan kurtarmalarý

B) Yetiþkin olan herkese, seçimlerde oy kullanma hakký
tanýnmýþtýr.

C) Bizans’ýn Ýslam âlemi için bir tehdit olma durumuna
son vermeleri

C) Türk tarihindeki ilk siyasal hareket ortaya çýkmýþtýr.

D) Balkan halklarýndan bazýlarýnýn Ýslamiyet’e geçmelerine ortam hazýrlamalarý

D) Osmanlý Devleti’nde çok partili siyasal yaþama geçilmiþtir.

E) Ülkenin ve devletin hanedanýn ortak malý olduðu
anlayýþýný sürdürmeleri

E) Ýttihat ve Terakki Fýrkasý, seçimlerden birinci parti
olarak çýkmýþtýr.

www.hatayegitim.com
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9.

Lozan Antlaþmasý’nýn aþaðýdaki hükümlerinden
hangisiyle Türkiye’nin egemenlik haklarýnýn sýnýrlandýrýldýðý söylenebilir?

Aþaðýda, dünya yýllýk ortalama indirgenmiþ sýcaklýk
daðýlýþ haritasý gösterilmiþtir.

A) Osmanlý dýþ borçlarýnýn Osmanlý topraklarýnda kurulan devletler arasýnda paylaþtýrýlmasýyla
B) Azýnlýklarýn Türkiye Devleti’nin yurttaþlarý olduklarýnýn kabul edilmesiyle
C) Boðazlar bölgesiyle ilgili uluslararasý bir komisyonun oluþturulmasýyla
D) Osmanlý Devleti’nden kalan savaþ tazminatlarý ve dýþ
borçlarýn yok sayýlmasýyla

Haritada gösterilen sýcaklýk daðýlýþý ve nedenleriyle
ilgili olarak aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

E) Karaaðaç kasabasýnýn savaþ tazminatý olarak Türkiye’ye býrakýlmasýnýn kararlaþtýrýlmasýyla

6.

A) Hindistan'dan Tibet Platosu'na doðru sýcaklýklarýn
düþmesinde yükselti artýþýnýn da etkisi vardýr.

Aþaðýda, bir hava aracýnýn uçuþ rotasýyla ilgili bilgiler
verilmiþtir.

B) En yüksek sýcaklýklar, karasallýðýn etkisiyle Kuzey
Yarým Küre'de görülür.

- sürekli kuzeydoðu yönüne doðru,
- her meridyeni 45° açýyla kesecek biçimde,
- rotasýnda 1°'lik açý deðiþimi bile olmadan,
- deniz seviyesine göre ayný yükseltide ve sabit hýzla
hareket ediyor.
Buna göre, bu aracýn yönünü deðiþtirmeden ulaþabileceði “son yer” aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Atmosfer dýþý
B) Kuzey Kutup Noktasý
C) Güney Kutup Noktasý
D) Hareketin baþladýðý nokta

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

- Ekvator'la Baþlangýç Meridyeni'nin kesiþtiði noktadan baþlayýp,

C) Güney Amerika'nýn ve Güney Afrika'nýn batý kýyýlarýnda, izoterm eðrilerinin kuzeye doðru sapmasýnda
soðuk okyanus akýntýlarý etkilidir.
D) Sibirya'nýn kuzeyindeki sýcaklýklarýn Kuzey Buz Denizi'ndekinden düþük olmasýnda karasallýðýn etkisi
vardýr.
E) Kýta içi sýcaklýk farkýnýn en fazla Asya'da oluþmasýnýn nedeni, bu kýtanýn kuzey-güney doðrultusunda
en geniþ alan kaplamasýdýr.

10.

E) Ekvator'la 180° Meridyeni’nin çakýþtýðý nokta

7.

Aritmetik ve fizyolojik nüfus yoðunluðu fazla olmasýna karþýn tarýmsal nüfus yoðunluðu az olan bir
bölge için aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Nüfusu fazladýr.

Kanada'nýn Alberta eyaletindeki Okotoks kasabasý
yakýnlarýndaki düzlükte, 16.500 tonluk dev bir kaya yer
almaktadýr. Bu kaya, bulunduðu bölgenin kayaçlarýyla
benzerlik göstermediði için kayanýn çok güçlü bir kuvvet
tarafýndan baþka bir bölgeden bu düzlüðe bir çakýl taþý
gibi sürüklendiði düþünülmektedir.

B) Yüz ölçümü geniþtir.
C) Tarým alanlarý dardýr.
D) Tarýmsal nüfus oraný fazladýr.
E) Fizyolojik yoðunluk aritmetik yoðunluktan fazladýr.

8.

Yeryüzünde bu büyüklükte güçlü bir aþýndýrma yapabilen dýþ kuvvet aþaðýdakilerden hangisidir?

Aþaðýdakilerden hangisi yeryüzündeki ilk yerleþim
alanlarýndan biri deðildir?
A) Hindistan
D) Nil Vadisi
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B) Çin

A) Heyelan

C) Sibirya

B) Rüzgârlar

D) Buzullar

E) Mezopotamya
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11. Bilimsel etkinlik sürecindeki her sorun, bilimin paradig-

14. Felsefi açýklamalar, yorumlar her çaðda deðiþik algýla-

malarýyla çözümlenemeyebilir. Bu durum bilimde bunalým yaþanmasýna da neden olabilir. Bilimin bunalým
döneminde paradigmanýn iþlevselliði kalmadýðý için
bilim insanlarý, yeni bir paradigma ortaya koyarak, yeni
çözümler üretmeye yönelirler.

malara, deðerlendirmelere yol açmýþtýr. Kimi zaman kabullenmek, kimi zaman da reddetmek gibi sonuçlar
oluþmuþtur. Yine de filozoflar, zihinsel etkinliklerine dur
durak bilmeyen bir kararlýlýkla devam etmiþlerdir.
Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi vurgulanmaktadýr?

Bu parçada dile getirilen eski paradigmanýn iþlevsizleþmesinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Felsefenin pratik bir zorunlulukdan doðduðu
A) Bilim insanlarýnýn objektif yaklaþýmlarýnýn ortadan
kalkmasý

B) Felsefi bilgilerin sistemli ve düzenli olduðu
C) Felsefenin özgür ortamlarda yaþam alaný bulabileceði

B) Bilim insanlarý arasýnda ortak uzlaþým noktalarýnýn
saðlanamamasý
C) Var olan sorunlara çözümler üretilememesi.

D) Felsefi üretkenlik farklý yaklaþýmlara raðmen sürdürülmüþtür.

D) Kendi içinde tutarlý olmamasý

E) Felsefi bilgilerin kendi içinde tutarlýlýk içerdiði

12. Kant'a göre, bir nesnenin güzel olduðunu söylemek,
kiþisel bir yargýda bulunmaktan öte bir anlam taþýr.
Çünkü, insan bir þeyi güzel bulduðunda herkesin de o
þeyi güzel bulmasýný bekler. Kant, insanlarýn öznel
yargýlarýnýn ortak yargýlara dönüþmesi beklentilerinin
olduðunu ifade eder.
Buna göre Kant'ýn güzellik anlayýþý hakkýnda aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Evrensel özellikler taþýr.
B) Toplumsal etkilerle oluþur.
C) Kiþisel çýkar ile þekillenir.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

E) Sorunlarýn çözümünün ötelenmesi

D) Kiþiden kiþiye deðiþir.
E) Eðitim ile geliþtirilir.

15. Sýcak-soðuk, acý-tatlý, kýsa-uzun, gece-gündüz, aþk13. Tanrý var mýdýr sorusu karþýsýnda ister idealist, ister
materyalist, ister agnostik ya da teist veya deist olun;
bir fikir doðrultusunda verdiðiniz cevap, bakýþ açýnýzýn
bir ürünü olma niteliði gösteriyor yani psikolojik olarak
sizi rahatlatýyorsa doðru cevaptýr.

nefret gibi kavramlardaki gibi evrendeki her þeyde
sürekli bir deðiþim ve oluþ vardýr. Varlýk yokluðu, yokluk
da varlýðý oluþturur. Varlýkla yokluk, yaþamakla ölmek,
olmakla olmamak bir ve ayný þeydir. Bunlar deðiþerek
birbirleri olur.

Bu yaklaþýmda doðru bilginin ölçütü aþaðýdakilerden hangisine dayandýrýlmaktadýr?

Herakleitos'un bu yaklaþýmýndan varlýk hakkýnda aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Olguya

A) Yalnýzca düþüncedir.

B) Faydaya

B) Maddeden ibarettir.

C) Deneye

C) Hem madde hem de düþünceden oluþur.

D) Akla

D) Tanrýsal düþüncenin yansýmasýdýr.

E) Sezgiye

E) Karþýtlarýn birliðini içerir.

www.hatayegitim.com
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19. Bestami Yazgan'ýn;

16 - 20. sorularý Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olanlar ve Ýmam Hatip
Okullarý öðrencileri / mezunlarý cevaplayacaktýr.

Baþýn olsa da yüksek,
Gözün enginde gerek,
Kibirle yürüyerek
Yolu incitme gönül.
…

16. I. Baþýn dörtte birini mesh etmek

Dokunur gayretine,

II. Aðza ve buruna su verip temizlemek

Karýþma hikmetine.

III. Bütün bedeni yýkamak

Sahibi hürmetine

IV. Ayaklarý bileklere kadar yýkamak

Kulu incitme gönül.

V. Yüzü yýkamak

Þiirinde aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir?

Yukarýdakilerden hangileri guslün (boy abdestinin)
farzlarýndan biri deðildir?

A) Kibirden uzak durmak gerektiðine
A) I ve II

B) II ve III

C) II, III ve V

D) I, IV ve V

B) Mütevazý bir yaþayýþý ilke edinmek gerektiðine
C) Allah'ýn rýzasýný kazanmak için ibadet etmek gerektiðine

17. Geleneksel dinler; belli bir kurucusu, inanç sistemi, kutsal kitabý bulunmayan dinlerdir. Yerel özellikler içerip
ait olduklarý sosyal yapýnýn adýyla anýlýrlar.
Buna göre aþaðýdakilerden hangisi geleneksel dinlerden biridir?
A) Dinka

B) Taoizm
D) Sihizm

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

E) I, III, IV ve V

D) Kiþilerin baþýna gelen iþlerde birçok hikmetler
(anlamlar) olabileceðine
E) Allah rýzasý için hiç kimseyi incitmemek gerektiðine

C) Þintoizm
E) Caynizm

20. Hz. Muhammed (s.a.v.) diyor ki: "Bana þunlar hakkýnda
söz verin, ben de size cenneti müjdeliyeyim; Konuþtuðunuz zaman doðru konuþun, söz verdiðiniz zaman
sözünüzü yerine getirin, size emanet edileni koruyun..."

18. "… Belli bir vakte ulaþmanýz için sizi yaþatan odur."
(Kur'an-ý Kerim, Mü'min, 67)

(Ahmet bin Hanbel, Müsned, C 5, S. 323)

Bu ayette, kaderle ilgili aþaðýdaki kavramlardan
hangisine deðinilmektedir?

Bu hadis-i þerifte aþaðýdaki kavramlardan hangisi
öne çýkarýlmýþtýr?

A) Rýzýk

B) Saðlýk ve hastalýk

A) Merhamet

B) Güvenilirlik

D) Hayýr ve þer

C) Adalet

D) Kolaylaþtýrýcýlýk

C) Afet
E) Ecel ve ömür
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24. Filozoflarýn ilgi alanýna girmeyen hiçbir varlýk yoktur.

21 - 25. sorularý Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklý
müfredat ile alanlar cevaplayacaktýr.

Felsefenin konularý çok geniþ bir alaný kapsar. Yaþamýný felsefi araþtýrmalara adamýþ bir filozof bile felsefenin alanýný, bütünlüðüyle araþtýrýp kavrayabilecek bir
donanýma sahip deðildir.
Bu parçada sözü edilen durum felsefenin aþaðýdaki
özelliklerinin hangisinden kaynaklanýr?

21. Bilimsel etkinliklere ve sonuçlara duyulan güven, özellikle 19 ve 20. yüzyýllarda ortaya konan (önceki açýklamalardan farklý) yeni bilgilerle sarsýlmýþtýr. Bu durum
bilimsel yöntemi ve sonuçlarýný sorgulama ihtiyacýný
doðurmuþtur. Bilim felsefesi, bu ihtiyacýn bir ürünü olarak ortaya çýkmýþtýr.

A) Bilmek için bilmek amacýnda olmayý
B) Tümel yaklaþým göstermeyi
C) Öznel yaklaþým içinde olmayý

Buna göre bilim felsefesinin ortaya çýkmasýnda
aþaðýdakilerden hangisi belirleyici olmuþtur?

D) Kendi içinde tutarlý olmayý
E) Sürekli sorgulamayý

A) Teknolojik geliþmelerin bilimi etkilemesi
B) Toplumsal ihtiyaçlarýn deðiþmesi
C) Yeni bilimsel bilgilerin önceki bilgilerle uyuþmamasý
D) Disiplinler arasý dayanýþmanýn zayýf olmasý

22. Bir romaný okurken ya da bir filmi izlerken genellikle
kendimizi karekterlerin yanýnda, olaylarýn içinde hissederiz. Romanýn ya da filmin bu yaný, insaný duyular
dünyasýnýn ötesindeki keþfedilmeye açýk baþka bir
dünyaya sürükler.
Bu parçada sanat eseriyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi vurgulanmaktadýr?
A) Hayal gücünü geliþtirmesi

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

E) Felsefeyle bilimin birbirinden beslenmesi

B) Eleþtirel düþündürmesi
C) Estetik haz vermesi
D) Duygularý derinleþtirmesi
E) Öznellik içermesi

23. Evrendeki olaylar arasýnda bir etkileþim vardýr. Herhangi bir X olayý Y olayýný, Y de Z olayýný ortaya çýkartacak biçimde etkiler. Bu açýdan herhangi bir Z olayýný
araþtýran birinin, mutlaka Y olayýný da hesaba katmasý
gerekecektir.

25. Ýdealist filozof Berkeley’in, ”Var olmak, algýlanmýþ olmaktýr.” sözünde aþaðýdakilerden hangisi savunulmaktadýr?
A) Dýþ dünya, algýlarla anlaþýlamaz.

Bu parçada bilimsel bilginin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadýr?
A) Nesnelliði

B) Yöntemliliði

C) Evrenselliði

D) Nedenselliði

B) Düþünce, dýþ gerçekliðin yansýmasýdýr.
C) Dýþ dünya, bilinçten baðýmsýzdýr.
D) Gerçek somut olandýr.
E) Gerçeklik, dýþ dünyada deðil, zihindedir.

E) Kesinliði

www.hatayegitim.com
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Sosyal Bilimler Testi Bitti.
Cevaplarýnýzý Kontrol Ediniz
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TEMEL MATEMATÝK TESTÝ

1.

Bu testte 40 soru vardýr.

2.

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

1.

A
+ B
C

D
– B
E

C
+ E
19

C) 26

2.

D) 19

x<y<z
x, y ve z ardýþýk üç çift tam sayý olduðuna göre,
I. |x – y| = 2’dir.
II. x + y + z toplamý 3’ün katýdýr.
III. x + y = 2z’dir.
IV. x + y + 2z toplamý 4’ün katýdýr.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doðrudur?
A) Yalnýz I

B) Yalnýz III
D) II ve IV

A) 1

E) 10

C) I ve II

E) I, III ve IV

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

B) 32

5.

B) 2

iþleminin sonucu kaçtýr?
B) 313

C) 314

www.hatayegitim.com

C) 3

D) 4

E) 5

|a.b| = 4b
a
= – 3a
b

eþitlikleri veriliyor.
Buna göre, b – a iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 3

B) 10
3

C) 11
3

D) 4

E) 13
3

3x
+ 8 = 38
4

A) {10}
D) 2.315

x–1

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir?

9 
9 
9

 9 –  .  9 –  ...  9 – 
2 
3 
9


A) 312

 16 
<

 49 

Sýfýrdan farklý a ve b gerçel sayýlarý için,

6.
3.

x+4

olduðuna göre, x’in en büyük doðal sayý deðeri kaçtýr?

olduðuna göre, 2A + 2D toplamý kaçtýr?
A) 38

4
 
7

4.

B) {20}
D) {10, 40}

E) 5.316

14

C) {40}
E) {20, 40}
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3x + 3y = 17

7.
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10.

a+

1
=3
b

b+

1
=4
a

3x – 3y = 15
x + 3y

olduðuna göre, 3

ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 9

C) 25

B) 16

D) 36

E) 49

a
oraný kaçtýr?
b

olduðuna göre,

A)

4
3

B)

3
4

C)

3
7

D)

4
7

E) 1

11. Kilogramý 6 TL olan yaþ üzüm kurutulunca kuru üzümün kilogramý 10 TL’ye gelmiþtir.

a = 6123

8.

Buna göre 2,4 kg kuru üzüm kaç kilogram yaþ üzümden elde edilmiþtir?

164

c = 8125
olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi
doðrudur?
A) a < c < b

B) a < b < c

D) b < a < c

C) b < c < a

E) c < a < b

9.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

b=4

8
3

16 –

A) 3

B) 4

C) 2ñ2

C) 3,6

D) 3,8

E) 4

12. Bir pozitif A tam sayýsýnýn simyasal sayý olup olmadýðý
aþaðýdaki yöntemle belirlenir.

•

Seçilen pozitif A tam sayýsýnýn her basamaðýndaki
rakamlar 9’dan çýkarýlarak B tam sayýsý elde edilir.

•

B sayýsýnýn rakamlarý tersten yazýlarak C sayýsý elde edilir.

•

A = C oluyorsa A sayýsý bir simyasal sayýdýr.

Örnek: A = 6273 olsun.
3

2

9–6=3 

9 – 2 = 7  B = 3726

9 – 7 = 2  C = 6273
9 – 3 = 6 

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 2

B) 3,2

3
D) 2 ñ2

3
E) ñ4

O hâlde A = C olduðundan 6273, simyasal bir sayýdýr.
Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi simyasal bir sayýdýr?
A) 1988

www.hatayegitim.com
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B) 3082

C) 4902

D) 5904

E) 7125
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13. Bir metrobüse 4 kadýn binerse yolcularýn

15. Enflasyon oranýnýn %20 olduðu bir ülkede, memur maaþ-

9
’sý kadýn
16

oluyor. Bu metrobüsten 8 erkek inseydi yolcularýn

larýna %44 zam yapýlýyor.
Buna göre, bu ülkedeki memurun alým gücü yüzde
kaç artar?

5
’ü
13

erkek olacaktý.

A) 24

Buna göre, bu metrobüsteki yolcu sayýsý kaçtýr?
A) 64

TYT

TEMEL MATEMATÝK TESTÝ

B) 60

C) 58

D) 56

B) 22

C) 20

D) 18

E) 16

E) 52

14.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

16. A karýþýmýnýn þeker oraný %20, B karýþýmýnýn þeker ora-

V m/dk
A
B
120°

80 m/dk

O

ný %10’dur. A ve B karýþýmlarýndan bir miktar alýnarak
þeker oraný %12 olan 20 g’lik karýþým oluþturuluyor.
Buna göre, oluþturulan yeni karýþýmda A karýþýmýndan kaç g alýnmýþtýr?
A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

E) 12

Çevresi 300 m ve merkezi O noktasý olan dairesel bir
pistin A ve B noktalarýndan, hýzlarý sýrasýyla dakikada 80
m ve V m olan iki hareketli, ayný anda ve ayný yönde
harekete baþlýyor.

•

A’dan hareket eden B’den hareket edenden daha
yavaþtýr.

•

Bu iki hareketli, 25 dakika sonra ikinci kez yan yana
gelmektedir.

17. A ve B boþ kümeden farklý iki küme olmak üzere,
3s(A) = 4s(A – B) = s(A ∪ B)
ý
olduðuna göre, (A – B) kümesinin eleman sayýsý en
az kaçtýr?

Buna göre, V kaçtýr?
A) 70

B) 65
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C) 60

D) 40

A) 10

E) 30
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B) 9

C) 8

D) 7

E) 6
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18. f: R

® R ve g: R ® R olmak üzere,

21.

 x 2 + 2, x > 1
f(x) = 
 3x – 2, x ≤ 1

2 kýrmýzý

4 kýrmýzý

4 beyaz

2 beyaz

 x – 2, x > 2
g(x) =  3
 x + 1, x ≤ 2

A

B

A torbasýnda 2 kýrmýzý, 4 beyaz; B torbasýnda 4 kýrmýzý,
2 beyaz top vardýr.

olduðuna göre, (f.g)(4) – 2(f + 2g)(1) kaçtýr?
A) 26

TYT

TEMEL MATEMATÝK TESTÝ

B) 24

C) 16

D) 11

•
•

E) 6

Hilesiz bir zar havaya atýlýyor.
Bu zarýn üzerindeki sayý tek gelirse hilesiz bir para
havaya atýlýyor.

•

Para tura gelirse A torbasýndan, para yazý gelirse B
torbasýndan bir top çekiliyor.

•

Zar çift gelirse B torbasýndan bir top çekiliyor ve baþka bir iþlem gerçekleþtirilmiyor.

Buna göre, çekilecek topun beyaz olma olasýlýðý kaçtýr?

19.

y

y = f(2x + 1)

A) 1
6

4
3
–3
–2

–1

O

x

2
–2

Yukarýda y = f(2x + 1) fonksiyonunun grafiði verilmektedir.
–1

Buna göre,

–1

f (–2) + f (0)
f(5) + f –1(3)

ifadesinin deðeri kaç-

týr?

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

7

22.

–2
3

B)

–4
3

C) 0

D) 4
3
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D) 22

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

x2 – (a2 + a – 12)x + 2a – 1 = 0
denkleminin simetrik iki gerçel kökü olduðuna göre, a kaçtýr?

doðru, en fazla kaç noktada kesiþebilir?
C) 18

E) 5
12

E) 2
3

20. Bir düzlemdeki, 3’ü birbirine paralel olan toplam 8

B) 16

D) 2
3

sayý dizisinin modu yalnýz 5 ise x aþaðýdakilerden
hangisi olamaz?

23.

A) 14

C) 1
2

2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 7, 2, x

A) 5
A)

B) 1
3

A) –4

E) 25

17

B) –3

C) 0

D) 1

E) 3
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24. i2 = –1 olmak üzere,

2015 3 – 1
2015.2016 + 1

28.
i2017 + i2016

iþleminin sonucu kaçtýr?

i2021+ i2020

iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisidir?
A) –1

B) –i

C) 0

D) 1

A) 2010

B) 2011
D) 2013

E) i

29.

C) 2012
E) 2014

A
x

2
y = 3x – (m – 2)x + 4

25.

parabolünün simetri ekseni x = 1 doðrusu olduðuna göre, tepe noktasýnýn ordinatý kaçtýr?
A) –2

B) –1

C) 0

D) 1

85°

B

E) 2

D

E

C

26.

P(x) = (2x + 1) + (2x + 2) + (2x + 3) + ... + (2x + 10)
polinomu
Q(x) = (2x + 5) + (2x + 6) + ... + (2x + 9)
polinomuna bölünüyor.
Bu bölümden elde edilen kalan kaçtýr?
A) –20

B) –18

C) –17

D) –16

E) –15

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

ABC üçgen
m(EéAC) = m(AéBC)
m(DéAE) = m(AéCB)
m(AéED) = 85°
Buna göre, m(BAD) = x kaç derecedir?
é

A) 5

B) 10

C) 15

30.

E

B

C

[AB] ⊥ [AC]

1
125 – 125 =
10

|BD| = |DC|

x+y

Þekildeki dik üçgenin C noktasý, A noktasý ile çakýþacak
þekilde [DE] boyunca; B noktasý, A noktasý ile çakýþacak þekilde [DF] boyunca katlanýyor.

x

olduðuna göre, 5

–3
10

D

ABC ikizkenar dik üçgen

x
y
5 –5 =1

A)

E) 25

A

F

27.

D) 20

B) –2
5

y

|AB| = |AC|

iþleminin sonucu kaçtýr?

C) –1
5

D) –1
10

E) 1

Elde edilen þeklin çevresi 16 cm olduðuna göre,
|BC| uzunluðu kaç cm’dir?

A) 2ñ2

www.hatayegitim.com
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B) 4ñ2

C) 6ñ2

D) 8ñ2

E) 10ñ2

Diðer Sayfaya Geçiniz
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33.

A

A

B

Çevre(ABCD) = 16 cm
K

B

2

D

6

D

C

C

ABC üçgen
[AD] ⊥ [BC]

E

|BD| = 2 cm
|CD| = 6 cm

ABCD ve KCED kare, K noktasý, ABCD karesinin köþegenlerinin kesim noktasýdýr.

m(AéCB) = 2.m(BéAD)

Buna göre, |AE| uzunluðu kaç cm’dir?

2
Buna göre, Alan(ABC) kaç cm dir?
ÿ

A) 2ñ7

32.

A

4

B) 32

E

6

C) 8ñ7

F

4

D) 6ñ7

B

8

D) 2ò10

E) 3ñ5

34.

F

A
60°

D
B

40°

C

8

D

C
Þekil I

Þekil II

ABC üçgen

|FB| = |AE| = 4 cm

A, D ve B noktalarý doðrusaldýr.

|AD| = 8 cm
|EF| = 6 cm

m(AéBC) = 40°

Bir öðrenci, dikdörtgen þeklindeki ABCD kartonundan
Þekil I’deki gibi üçgenler çýkartarak CDEF yamuðu elde
ediyor. Daha sonra CDEF yamuðunu orta tabaný üzerinde Þekil II’deki gibi katlýyor.

m(BéAC) = 60°
m(BïD) = 60°
Þekildeki A ve B teðet noktalarý olduðuna göre,

Buna göre, Þekil II’de verilen boyalý bölgelerin alan-

m(DAF) kaç derecedir?
é

2
larý toplamý kaç cm dir?

A) 30
A) 12

C) 6

E) 4ñ7

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) 40

B) 4ñ2

B) 14
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C) 16

D) 18

B) 40

C) 50

D) 60

E) 70

E) 24

19
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35. Aralarýnda 3 cm olan iki sabit çividen birine, uzunluðu 6

38.

→ →
a+b

y

cm diðerine, uzunluðu 3 cm olan ipler baðlanýyor. Bu
ipler gergin þekilde ve çiviler etrafýnda döndürülerek
çemberler elde ediliyor.

12
→ →
a–b

Bu çemberlerin taradýklarý ortak bölgenin alaný kaç
cm2 dir?
A) 3π

6

B) 4π

C) 6π

D) 8π

E) 9π

4

O

8

x

→ →
→ →
Yukarýdaki grafikte, a + b ve a – b ifadeleri verilmiþtir.

®

Buna göre, | b| ifadesinin deðeri kaçtýr,?

36.

10

7

2

4
Þekil I

Þekil II

Þekil I’de yarýçapý 4 cm ve yüksekliði 10 cm olan odun
parçasý yontularak Þekil II’deki gibi yarýçapý 2 cm ve
yüksekliði 10 cm olan kalem elde edilecektir.
Buna göre, odun parçasýndan yontulan kýsým kaç
cm3 tür?
A) 128π

B) 124π

C) 120π

D) 116π

E) 112π

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) 3

C) ò13

B) 2ñ3

39.

D) 4

E) 3ñ2

y
d

C

6

B

O

A

x

OABC ikizkenar yamuk
|AB| = |OC|
|BC| = 6 birim ve A(8, 0) noktasý veriliyor.
d: 3x + y – n = 0
Buna göre, Alan(ABCD) kaç birimkaredir?
A) 136

B) 140

C) 144

D) 147

E) 150

40. Analitik düzlemde orijine uzaklýðý 4 birim olan A noktasýnýn y = x doðrusuna göre simetriði B, y = –x doðrusuna göre simetriði C noktasý olsun.

37. Hacmi 36π birimküp olan küre, iki eþ parçaya ayrýlýyor.
Sonra bu parçalarýn her biri, dört eþ parçaya ayrýlýyor.

Buna göre, |BC| uzunluðunu köþegen kabul eden
karenin alaný kaç birimkaredir?

Buna göre, cismin yüzey alanýndaki artýþ kaç birimkaredir?
A) 36π

B) 45π

www.hatayegitim.com

C) 48π

D) 54π

A) 64

E) 72π

20

B) 32

C) 24

D) 16

E) 8

Temel Matematik Testi Bitti.
Cevaplarýnýzý Kontrol Ediniz
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FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ

1.

Bu testte sýrasýyla, Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15 - 20) alanlarýna ait toplam 20 soru vardýr.

2.

Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3.

Fiziðin kullaným alanlarýyla ilgili,
I. Optik okuyucularda ve çok hassas ölçümler yapýlan
ölçü aletlerinde atom ve molekül fiziði bilgilerinden
yararlanýlýr.

Bir futbol maçýndaki kaleci, degaj yaparak elindeki topa
vuruyor.

II. Göz kusurlarýnýn düzeltilmesinde kullanýlan gözlükler için uygun camýn kullanýlmasýnda optik bilgilerinden yararlanýlýr.
III. Güvenlik ve trafik düzenlemesinde kullanýlan radar
ve kamera sistemlerinde optik, elektrik ve manyetizma alt dallarýndan yararlanýlýr.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I

B) I ve II
D) II ve III

Top yükselirken topun potansiyel ve kinetik enerjisi
için aþaðýdakilerin hangisnde verilenler söylenebilir?

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

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

Potansyel enerji

4.

Kinetik enerji

A)

Azalýr

Azalýr

B)

Azalýr

Artar

C)

Artar

Azalýr

D)

Artar

Artar

E)

Artar

Deðiþmez

Lambalarýn parlaklýðý, üzerinden geçen akýmla doðru
orantýlý deðiþir.
S
L

2.

K

Bir maddenin sýcaklýðý deðiþtirildiðinde molekülleri arasýndaki uzaklýklar da deðiþir. Düþey kesiti verilen þekildeki kapta, 0°C’de su vardýr.

su

+

–

Ýç direnci önemsiz üreteçle ve özdeþ K, L lambalarýyla oluþturulan þekildeki devrenin açýk olan S anahtarý kapatýldýðýnda K ve L lambalarýnýn parlaklýðý
için aþaðýdakilerin hangisinde verilenler söylenebilir?

h

Bu suyun sýcaklýðý 10°C’ye çýkarýldýðýnda h yüksekliði için aþaðýdakilerin hangisinde verilenler söylenebilir?

K lambasý

L lambasý

A) Önce azalýr, sonra artar.

A) Deðiþmez

Deðiþmez

B) Önce artar, sonra azalýr.

B) Deðiþmez

Artar

C) Sürekli azalýr.

C) Artar

Deðiþmez

D) Sürekli artar.

D) Azalýr

Azalýr

E) Deðiþmez.

E) Azalýr

Artar

www.hatayegitim.com
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5.

7.

Aþaðýdaki bilim insanlarýndan hangisi evrensel çekim kanununu (yer çekimini) keþfetmiþtir?
A) Einstein

B) Newton

D) Toricelli

C) Arþimet
E) Tesla

Karanlýk bir ortamda, beyaz perdedeki gölge deseninin þekildeki gibi olmasý için ýþýk kaynaklarý ile
saydam olmayan engeller bir perdenin önüne,
I.

II.

8.
III.

Bir kimyasalýn toksik etkisi taþýdýðý aþaðýdaki güvenlik sembollerinden hangisiyle belirtilir?

B) I veya II

D) II veya III

6.

C) I veya III

E) I veya II veya III

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

düzeneklerinden hangilerindeki gibi yerleþtirilebilir?
A) Yalnýz I

Kimyasal maddelerin insan saðlýðýna ve çevreye zararlý etkilerine dikkat çekmek için güvenlik sembolleri kullanýlmaktadýr.

A)

B)

C)

D)

E)

Farklý kalýnlýktaki gitar tellerine þekildeki gibi eþit þiddetle vuruluyor.
P
R

9.

S

Bu tellerden en kalýný P, en incesi S olduðuna göre,
oluþan seslerin frekanslarý fP, fR ve fS arasýndaki
iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) fP > fR > fS

B) fP > fS > fR

D) fS > fR > fP

www.hatayegitim.com

Gündelik hayatta tuz olarak adlandýrýlan bileþiklerle
ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?
A) Katýlarý elektriði iletmez.
B) Nötr tuzlarýn suda çözünmeleri fizikseldir.
C) Suda moleküler çözünürler.

C) fS > fP > fR

D) Oda koþullarýnda katý hâlde bulunurlar.

E) fR > fP > fS

E) Asit-baz tepkimesi sonucunda oluþurlar.

22
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10. Aþaðýdaki maddelerden hangisinin molekülleri ara-

13. X, Y ve Z maddelerinden oluþan bir karýþým süzüldü-

sýnda sadece London kuvvetleri etkindir?
(1H, 6C, 7N, 8O, 9F,

TYT

FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ

ðünde, süzgeç kâðýdýnda X maddesi kalýyor. Süzüntüde kalan Y ve Z maddeleri ise ayrýmsal damýtma yoluyla birbirinden ayrýlýyor.

16S)

A) H2O

B) CO2

Buna göre X, Y ve Z maddeleriyle ilgili,

C) HF

I.

E) H2S

D) NH3

X’in özkütlesi, Y - Z karýþýmýnýn özkütlesinden büyüktür.

II. X maddesi, Y - Z karýþýmýnda çözünmemiþtir.
III. Y ve Z’nin kaynamaya baþlama sýcaklýklarý farklýdýr.
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
A) Yalnýz I

B) I ve II
D) II ve III

Y, s bloðu elementidir.
Z, elektronegatifliði en yüksek elementtir.

bilgileri verildiðine göre X, Y ve Z elementlerinin
atom numaralarýnýn karþýlaþtýrýlmasý aþaðýdakilerin
hangisinde doðru belirtilmiþtir?
A) Z > X > Y

B) X > Z > Y

D) Y > Z > X

C) X > Y > Z

E) Z > Y > X

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

X, geçiþ metalidir.

E) I, II ve III

14. Pb(NO3)2(suda) + 2KCl(suda) → PbCl2(k) + 2KNO3(suda)

11. Ayný periyottaki X, Y ve Z elementleri için,

•
•
•

C) I ve III

tepkimesiyle ilgili,
I. Çözünme - çökelme tepkimesidir.
II. Net iyon denklemi,
–
Pb2+
(suda) + 2Cl (suda) → PbCl2(k)

þeklindedir.
III. Tepkime moleküler yapýlý maddeler arasýnda gerçekleþmiþtir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I

B) Yalnýz II
D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

15. Diploit bir bireyin kromozomlarýnda;
I. otozomal bir özelliði kontrol eden genin çekinik alelinin ilgili kromozomlarýnýn sadece birinin üzerinde
bulunmasý,
II. otozomal bir özelliði kontrol eden genin baskýn alelinin ilgili kromozomlarýnýn sadece birinin üzerinde
bulunmasý,

12. Suyun arýtýlmasýyla ilgili,
I.

Sertliði gidermek için iyon deðiþtirici reçineler kullanýlýr.

III. otozomal bir özelliði kontrol eden genin baskýn alelinin ilgili kromozomlarýnýn her ikisi üzerinde bulunmasý

II. Ýþlenecek suyun bileþimi göz önünde bulundurulur.
III. Suyu dezenfekte etmek için klorlama yöntemi kullanýlabilir.

durumlarýnýn hangilerinde genin kontrol ettiði baskýn özellik ortaya çýkar?

ifadelerinden hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I

B) Yalnýz II
D) I ve II
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C) Yalnýz III

A) Yalnýz I

E) I, II ve III

B) Yalnýz II
D) I ve II
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C) Yalnýz III
E) I, II ve III
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19. Aþaðýdaki grafiklerde kakao aðacýnýn bir mantar türüyle

16. Hücre zarýndan madde geçiþleri sýrasýnda gözlene-

beraber yaþayýp yaþamamasýna baðlý olarak hastalýk
yapan mikroorganizmalardan dolayý (patojen) yapraklarýnýn ölüm oraný (%) ve zarar gören yaprak alaný (%)
gösterilmiþtir.

bilen;
I. enerji harcanmasýna gereksinim duyulmasý,
II. moleküllerin zardan koful oluþmasýyla hücre içine alýnmasý,
III. zardan geçebilecek kadar küçük moleküllerin taþýnmasý,

30

IV. moleküllerin sadece hücre içinden dýþýna atýlmasý

15

olaylarýndan hangileri, aktif taþýma ve endositozdaki ortak bir özelliktir?

20
10

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II
D) II ve IV

C) I ve II

10

5

E) I, III ve IV
mantar
yokken
patojen
varken

mantar
ve
patojen
varken

mantar
yokken
patojen
varken

mantar
ve
patojen
varken

Bu verilere dayanýlarak,

17. Bir orman ekosisteminin besin zincirinde, üreticilerden son tüketicilere doðru;
I. her bir trofik düzeyindeki biyolojik birikimin artmasý,
II. her bir trofik düzeyindeki birey sayýsýnýn bir öncekinden az olmasý,
III. toplam biyokütlede artýþ gerçekleþmesi
durumlarýndan hangileri gözlenir?
B) Yalnýz II

A) Yalnýz I
D) I ve II

C) Yalnýz III
E) II ve III

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

I. Kakao aðacýnýn mantarla beraber yaþamasý kakao
yapraklarýnýn ölüm oranýný azaltýr.
II. Kakao aðacýnýn mantarla beraber yaþamamasý kakao yapraklarýnýn zarar gören yaprak yüzeyini arttýrýr.
III. Kakao aðacýyla beraber yaþayan mantar, patojenlerin kakao aðacý üzerindeki olumsuz etkisini azaltýr.
yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

B) I ve II

A) Yalnýz I

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

D) II ve III

18. Mayoz bölünmedeki;
I.

kardeþ kromatitlerin hücrenin farklý kutuplarýna yerleþmesi,

II. homolog kromozomlarýn ayrýlmasý,
III. kromozomlarýn kýsalýp kalýnlaþmasý,
IV. n kromozomlu 4 hücrenin oluþmasý
olaylarýnýn gerçekleþme sýrasý aþaðýdakilerin hangisinde doðru belirtilmiþtir?

20. Aþaðýdaki sýnýflandýrma birimlerinin hangisindeki
canlýlarýn sayýsý diðerlerinkinden fazladýr?

A) II – III – IV – I

B) III – I – II – IV

C) III – II – I – IV

D) IV – I – III – II

A) Aile
D) Cins

E) IV – III – II – I
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B) Þube

24

C) Tür
E) Takým

Fen Bilimleri Testi Bitti.
Cevaplarýnýzý Kontrol Ediniz

