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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.

4.

Edebiyat dünyasýnda hâlâ - - - - isimleri yaygýn biçimde
görmek, - - - - çýkmadýðýný gösterir.

III. Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi
IV. bunlarýn kente

A) ünlü, yenilerin

V. kazandýrýlmasýný içeren onlarca projenin

B) çok iyi olanlarýn, tanýnanlarýn

Yukarýdaki numaralanmýþ sözler anlamlý ve kurallý
bir cümle oluþturacak biçimde sýralandýðýnda hangisi baþtan ikinci olur?

C) kaybolmuþ, isteklilerin
D) tanýnmýþ, bilmiþlerin
E) yetenekli, bilindiklerin

A) Ýlginç yanlarý barýndýran
B) Fark edilemeyen
C) Beklentileri karþýlayabilen
D) Gerçeklerden beslenen
E) Okurlarýn dikkatini çekebilen

A) I

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

Onun okurlarýný etkileyen þiirlerinde anlattýðý, gündelik
hayatýn altýnda kalan insanlýk hâlleridir.
Bu cümledeki altý çizili sözle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir?

3.

I. tarihî eserlerin restorasyonuyla
II. hayata geçirilmesi için çalýþýyor

Bu cümlede boþ býrakýlan yerlere aþaðýdakilerin
hangisinde verilenler sýrasýyla getirilmelidir?

2.

TYT

TÜRKÇE TESTÝ

Usta bir þair, genç bir þairin þiirini deðerlendirirken þunu
söylemiþ: “Þiirinizin sonuna imzanýzý atmýþsýnýz; ancak
imzanýzýn, þiirin tüm dizelerine sinmesi gerektiðini unutmayýn.”

5.

B) II

C) III

D) IV

E) V

(I) Daðcýlýk, teknik malzemeler kullanýlarak daðlarda týrmanma ve kamp kurma gibi aktiviteleri kapsayan bir doða
sporudur. (II) 18 ve 19. yy.larda, özellikle zengin Avrupalýlarýn boþ zamanlarýný geçirmek için keþfettiði ve yaþamlarýna heyecan katmak için uðraþtýklarý daðcýlýk, 20.
yüzyýlýn baþlarýnda farklý kiþilerin de dikkatini çekmeyi baþarmýþtýr. (III) Kendini devamlý yenileyerek farklý disiplin
ve ilkelere baðlý kalarak farklý dallara ayrýlan bu spor dalý,
popülerliðini kaybetmeye baþlamýþtýr. (IV) Ýnsanlarýn iþe
ve teknolojiye daha fazla vakit ayýrmalarý, doðal yaþam
alanlarýnýn, parklarýn ve yürüyüþ parkurlarýnýn azalmasý
bu durumun nedenleri olarak gösterilebilir. (V) Türkiye’de
ise daðcýlýða, yaþam kalitesini artýrdýðý için ilgi her geçen
gün artmaktadýr.
Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak
aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

Bu parçadaki “imzanýzýn þiirin tüm dizelerine sinmesi”
sözüyle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir?

A) I. cümlede, tanýmlama yapýlmýþtýr.
B) II. cümlede, daðcýlýk sporunun tarihsel geliþimi hakkýnda bilgi verilmiþtir.

A) Özgünlüðü hissettirmek
B) Görüþlerine baðlý kalmak
C) Kiþiliðini ön plana çýkarmak

C) III. cümlede, önceki cümlelerde belirtilenlerle ilgili örnekler verilmiþtir.

D) Baþka yazarlardan etkilenmek

D) IV. cümlede, III. cümlenin nedenleri belirtilmiþtir.

E) Þiirde açýklýðý saðlamak

E) V. cümlede, bir saptama yapýlmýþtýr.
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TYT
6.

8.

Bu yýl þiir dalýnda verilmesi kararlaþtýrýlan Ahmet Hamdi
Tanpýnar Edebiyat Ödülü’ne 1 Aðustos 2017-31 Aðustos 2018 tarihleri arasýnda basýlan þiir kitaplarý aday
olabilecektir.
Bu parçadan aþaðýdakilerden hangisine kesin olarak ulaþýlýr?
A) Baþvuran þairlerin daha önceden bir yarýþmaya
katýlmamýþ olmasý gerekmektedir.
B) Baþvuru dönemi her yýl deðiþebilmektedir.
C) Ödülün verilmesine, Ahmet Hamdi Tanpýnar öncülük etmiþtir.

E) Bir önceki yýl, ödül farklý bir türdeki yapýta verilmiþtir.

A) I

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

I. Otomobil dünyasýnda elektrikli arabalar popülerliðini artýrýrken piyasanýn geliþmesindeki engellerden
biri olarak görülen þarj süresi ve sürüþ menziliyle
ilgili yeni bir geliþme yaþandý.

(I) Ýzmir’in Kemalpaþa Belediyesi’ne baðlý olan Nazarköy,
yaklaþýk 60 yýldýr geçimini, kiraz yetiþtiriciliði ve boncuk
yapýmýndan saðlýyor. (II) Köyün cam imalatý ve boncuk
iþlemesine dikkat çekebilmek için altý yýldýr köyde Boncuk Festivali düzenlenmektedir. (III) Ege’nin güzel havasýna, misafirperverliðine ek olarak güzel boncuklarýn
ortalara döküldüðü, tatlý rekabetlerin yaþandýðý, yarýþmalarýn düzenlendiði bu festival Nazarköy’e ilgiyi artýrmayý baþardý. (IV) Köydeki beþ adet cam atölyesi, aktif
þekilde çalýþmaktadýr. (V) Köydeki dilek aðacý da misafirlerin ilgisini çekmektedir.
Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde
kiþisel düþünceye yer verilmiþtir?

D) Bu ödül, þiir dünyasýnýn en önemli ödülüdür.

7.

TYT

TÜRKÇE TESTÝ

9.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Doðrulup etrafýna bakýndý. Hýzla akan, fazla geniþ olmayan coþmuþ bir - - - - kenarýndaydýlar. Önünde - - - heybetli heybetli yükseliyordu. Yüksek bir zirve, - - - - ilk
ýþýklarýný yakalamaya çalýþýyordu. Önlerindeki alanda, bir
leke hâlinde - - - - uzanýyordu.
Bu parçada boþ býrakýlan yerlere düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerin hangisinde verilenler sýrasýyla getirilmelidir?
A) daðlarýn – dere – ormanýn – Güneþ
B) derenin – daðlar – Güneþ’in – ormanlar
C) Güneþ’in – ormanlar – derenin – daðlar

II. Araþtýrmalar göstermiþtir ki emniyet kemeri, araç
içinde meydana gelen ölümleri %45 oranýnda azaltmaktadýr.

D) ormanlarýn – Güneþ – derenin – daðlar
E) derenin – ormanlar – Güneþ’in – daðlar

III. Kýþ mevsiminde havalarýn soðumasý ve yiyecek
bulma zorluðu, bazý hayvanlarýn kýþ uykusuna yönelmesiyle sonuçlanýr.
IV. Bilim insanlarýnýn yaptýðý çalýþmalar, güne erken
saatte baþlamanýn, öðrenmede etkili olduðunu gösterdi.

10. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir yazým yanlýþý

V. Havayla sürtünmesi az olduðundan gökdoðan kuþu,
çita gibi havyanlardan çok daha hýzlý hareket edebilir.

yoktur?
A) Bugün iþe baþlýyacaklar için erken gelmiþler.

Yukarýdaki cümlelerin hangilerinde “neden” belirtilmektedir?

B) Sýzlýyan kolunun acýsý yüzüne vurmuþtu.
C) Buralara artýk gelmiyecekmiþ.

A) I ve II

B) I ve V

D) Kalemini diþliyerek dersi dinliyordu.

C) II ve III

E) Sonunda konuyu güzelce baðlýyordu.
D) III ve V
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11. Divan edebiyatýnýn kliþeciliðine hücumlarda aþýrýya

14. (I) Yazar, Doðu ve Güneydoðu Anadolu’daki askerleri-

gidilmiþtir. Kliþecilik, ancak taklitçi ruhlar için bir
tehlikedir. Orijinal þairlerin yetiþmesine engel olmayan
kliþelere hücum etmenin anlamý nedir? Nedim, kliþelerden þikâyet etmezken bize ne oluyor? Biz, kliþeleri
kýran þairler de gördük!

mizin yaþamýný ele almýþ. (II) Kitapta, o kahramanlarýn
yüreklerini þiirsel bir dille öyküye dökmeye çalýþmýþ. (III)
Öyküde açýk, anlaþýlýr, akýcý bir dil kullanmýþ. (IV) Bu dil,
yazarýn baþarýsýný bir kat daha artýrmýþ. (V) Daha doðrusu, kahramanlarýn duygusal bir mini destanýný yazmýþ.

Bu parçayla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi
söylenemez?

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde
“isim tamlamasý” yoktur?

A) Ünsüz yumuþamasýna uðramýþ birden fazla sözcük
vardýr.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) Birden fazla ünsüz benzeþmesi örneði vardýr.
C) Kaynaþtýrma ünsüzünün kullanýldýðý sözcükler
vardýr.
D) Ünlü düþmesine uðrayan sözcüklere yer verilmiþtir.

15. Sularýn çoðaldýðý seslerden ürküyorum

E) Ünlü uyumlarýna uymayan sözcükler vardýr.

Yorgunluk veriyor ürkü
Alacakaranlýk gibi anlamsýz bir þey

12. Geçen gün kötü bir kaza geçirdim ( ) Nasýl mý ( ) Tam okuldan çýkmýþtým ki önümde aniden bir kamyon belirdi ( )
neye uðradýðýmý þaþýrdým ( ) Yüreðim aðzýma geldi ( )
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aþaðýdakilerin hangisinde verilen noktalama iþaretleri sýrasýyla getirilmelidir?
A) (.) (?) (,) (.) (.)

B) (:) (?) (,) (!) (.)

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

D) (!) (.) (;) (!) (!)

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

Bir çoban kepeneði gibi ya da

E) (:) (?) (:) (.) (...)

Gelip çakýlýyor aklýma
Bu dizelerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?
A) Farklý türde fiilimsiler kullanýlmýþtýr.
B) Edat ve baðlaca yer verilmiþtir.
C) Belgisiz zamir kullanýlmýþtýr.
D) Birleþik çekimli eylem vardýr.
E) Belirtisiz isim tamlamasý kullanýlmýþtýr.

16. Boðaz gümüþ bir mangal, kaynatýr serinliði
I
Çamlýca’da, yerdedir göklerin derinliði
II
III
Oynak sular, yalýnýn alt katýna misafir
Her akþam camlarýnda yangýn çýkan Üsküdar
IV

13. Mevlânâ , bize hep iyi insan olabilmenin yollarýný sunar :

Perili ahþap konak, koca bir þehir kadar
V

I
II
Dürüst, çalýþkan, iyi kalpli , hoþgörülü ... Ýnsanýn kendiIII

Bu dizelerdeki numaralanmýþ sözcükler için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

IV

si ve dýþ dünyadaki varýklarla, barýþýk ele alýnmasý buV

A) I. sözcük, belirtme hâl eki almýþ türemiþ sözcüktür.

nunla açýklanabilir.

B) II. sözcük, bulunma hâl eki almýþ özel isimdir.

Bu parçadaki numaralanmýþ noktalama iþaretlerinden hangisi yanlýþ kullanýlmýþtýr?

C) III. sözcük, tamlanan eki almýþtýr.
D) IV. sözcük, sýfat-fiil eki almýþtýr.

A) I

B) II
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C) III

D) IV

E) V

E) V. sözcük, basit yapýlý isimdir.
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17. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde ögeler yanlýþ ayrýlmýþtýr?

20 ve 21. sorularý aþaðýdaki parçaya göre cevaplayýnýz.

A) Üniversiteyi bitirip diplomasýný aldýðý gün / bizi / ziyaret etmiþti.

Çeþme’nin sýnýrlarý içerisinde yer alan Alaçatý, son yýllarda Ege’nin en gözde yeri ve turizm merkezidir.
Özellikle Akdeniz sýcaðýný sevmeyenlerin baþlýca tatil
adreslerinden biridir. Zira rüzgârý bol Alaçatý’nýn deniz
suyu, hem daha serin hem daha az tuzludur. Antik
Çað’daki adýnýn Agrilia olduðu düþünülen Alaçatý, eski
çaðlardan bugüne dek Ege’nin incisidir. Alaçatý
hakkýndaki ilk bilgiler, 1300’lü yýllarda yazýlan belgelerde karþýmýza çýkar. Osmanlý Dönemi’nde piyadeler
köyü olarak bilinen bu beldenin bugünkü adý, Alaca at
ailesinin buraya yerleþmesi sonucunda zaman içinde
deðiþime uðrayarak oluþmuþtur. Özellikle Rum mimarisinin etkisinde kalan evleri, yöreye özgü taþlardan,
cumbalý ve iki katlý inþa edilmiþtir. Alaçatý’nýn sembolü
hâline gelmiþ ve döneminin en önemli buluþu olan yel
deðirmenleri, Alaçatý’nýn en eski yapýlarýndandýr.

B) Almanya’dan dönen amcasýný karþýlamak için /
havaalanýna / gitmiþ.
C) Bahçedeki kirazlarýn / olgunlaþma zamaný geldiðinde / heyecanlanýrdýk.
D) Sabaha yakýn bir saatte / kamptan / ayrýlmýþtýk.

18. Yapýlan araþtýrmalar, yaþlýlarýn da gençlerin de uykuya
ihtiyaç duyduðu ancak yaþlýlarýn gençlere göre günde
ortalama 1,5 saat daha az uyuduðunu göstermektedir.
Bu cümlede aþaðýdakilerden hangisi yoktur?
A) Sýfat-fiil
B) Ek fiil
C) Derecelendirme zarfý
D) Edat
E) Belgisiz sýfat

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

E) Gençliðinde etkilendiði çevreleri / yapýtýn dokusuna
sindirerek / anlatmýþ.

19. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde anlatým bozuk-

20. Bu parçada Alaçatý’yla ilgili olarak aþaðýdakilerin
hangisine deðinilmemiþtir?
A) Mimarisinde hangi milletin etkili olduðuna
B) Tatil için neden tercih edildiðine
C) Hakkýndaki bilgilerin ne zamana dayandýðýna
D) Adýnýn nereden geldiðine
E) Turizme katkýsýnýn ne kadar olduðu

21. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýdakiler-

luðu vardýr?

den hangisi söylenemez?

A) Eleþtirmenin güzellik görevini yaratmak deðil, yaratýlmýþ güzelliði yargýlamak oluþturur.

A) Dolaylamadan yararlanýlmýþtýr.
B) Ýsim cümlelerine yer verilmiþtir.

B) Ekonomideki bu durgunluk devam ederse sen iþini
kaybedeksin, ben de þirketimi kaybedeceðim.

C) Karþýlaþtýrmadan yararlanýlmýþtýr.
D) Benzetmeye yer verilmiþtir.

C) Bugün birçok devlet; dili, sömürgecilikte bir silah
olarak kullanýyor.

E) Açýklama yapýlmýþtýr.

D) TYT, bütün sorularýn cevaplanma mecburiyeti olmadýðý bir sýnavdýr.
E) Karadeniz’in topraðý, havasý insaný diriltir; umutlandýrýr.
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22. Tarihin özelliklerini göz ardý etmeden, bu büyük maceranýn unutulan ve yaþayan yönlerini öne çýkaran, gelecek
kuþak için hazýrlanmýþ bir genel kültür kitabýdýr bu. Tarihin
yaþamýmýza katkýlarýndan söz ederken anlaþýlmasý zor
olan þeyleri bile anlaþýlýr kýlmayý amaçlamýþ yazar. Bu
kitap, tarihle hiç ilgili olmayanlara bile tarihi sevdirmeyi
baþarýyor.

25 ve 26. sorularý aþaðýdaki parçaya göre cevaplayýnýz.

Aigai, alýþýlmýþ Helen yerleþimlerinden farklý olarak
Ege Denizi’nden nispeten uzak, daðlýk bir coðrafyada,
antik ismi Aspordenos olan Yuntdaðý’nda kurulmuþtur.
Aigai’nin daðlýk arazisi tarýma pek elveriþli deðildir.
Gene de Aigaililer; kýyýya uzak, verimsiz, daðlýk bu
coðrafyada görkemli bir Helen kenti kurmuþ ve arkeolojik çalýþmalarýn gösterdiði üzere 1000 yýl boyunca
ayakta tutmuþlardýr. Aigai’nin kurucularý, yapýlan araþtýrmalara göre Aiollerdir. Kentte yürütülen arkeolojik
çalýþmalar, kentin kuruluþunun MÖ 8. yüzyýl sonlarý
olduðunu göstermektedir. Aigai’nin ekonomisinin hayvancýlýða dayandýðý, yapýlan araþtýrmalarla kanýtlanmýþtýr. Kentte görülen anýtsal yapýlarýn çoðu Helenistik
Dönem’e aittir.

Bu parçada ele alýnan kitap hangi amaçla yazýlmýþtýr?
A) Tarihe ilgi duyanlarýn sayýsýný artýrmak
B) Tarihsel olaylarý gerçekliðiyle anlatmak
C) Geçmiþteki yaþam hakkýnda bilgiler vermek
D) Gençleri tarihçi olmaya yönlendirmek
E) Ýnsanlarýn kültürel deðerlerini incelemek

sayfamýz, kültürel deðerlerimizi Anadolu insanýna anlatmak amacýyla kurulmuþtu. (II) Þimdi, bu amaca bir
yenisi eklendi. (III) Bu deðerleri tüm dünyaya tanýtmak.
(IV) Bu ay, sayfamýzda Anadolu’ya damgasýný vurmuþ
dört uygarlýk anlatýlýyor. (V) Bu amaç doðrultusunda sayfanýn Ýngilizceye çevrilen yazýlarýyla yurt dýþýndaki Anadolu meraklýlarýna sesleniliyor.
Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerden hangisi
parçanýn anlam bütünlüðünü bozmaktadýr?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

23. (I) Meraklýlarýyla ilk kez 2017 yýlýnda buluþan Ýnternet

25. Bu parçada, Aigai’yle ilgili olarak aþaðýdakilerin hangisine deðinilmemiþtir?
A) Arkeolojik çalýþmalarýn ne zamandýr sürdüðüne
B) Geçim kaynaðýnýn ne olduðuna
C) Kimler tarafýndan kurulduðuna
D) Coðrafi yapýsýnýn özelliklerinin nasýl olduðuna
E) Ne zaman kurulduðuna

24. Ülkemizdeki tahýl üretimini artýrmak amacýyla çalýþmalar
yapýlmaktýr. Ýnsanlara, küçük ölçekli tarýma yönelme
öneriliyor. Taze bilgilerle deneyimlerin birleþtirilmesi gerektiðini savunan uzmanlar; tarlaya tek çeþit tahýl yerine,
farklý tahýllarýn ekilmesi gerektiðini savunuyorlar. Küçük
çiftliklerin, kendi ürettikleri doðal gübreleri kullanmasýný
daha yararlý buluyorlar.
Bu parçada asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden
hangisidir?

26. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Tahýlla beslenmenin sonuçlarý
B) Büyük çiftliklerin gereksizliði

A) Ýsim cümlesi kullanýlmýþtýr.

C) Üretimde geri kalmanýn nedenleri

B) Nesnel yargýlara yer verilmiþtir.

D) Üretiminin artýrmak için yapýlmasý gerekenler

C) Karþýlaþtýrmadan yararlanýlmýþtýr.

E) Beslenme sorunu karþýsýnda alýnan önlemlerin yetersizliði

D) Deyim kullanýlmýþtýr.
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27. Selim Ýleri, kýrk yýlý aþan edebiyat yaþamý boyunca ede-

29. Aþaðýdakilerden hangisi bir paragrafýn giriþ cümlesi

biyatýn neredeyse bütün alanlarýnda nitelikli eserler ortaya koymuþ, çaðdaþ Türk edebiyatýnýn önemli sanatçýlarýndan biridir. Edebiyatýn hemen her türünde eser vermiþ olmakla birlikte, romancý kimliðiyle öne çýkmýþ bir
yazardýr. Ýleri, romancýlýk serüveni boyunca yeni ve farklý olaný yakalamaya çalýþýr, yalnýz Türkiye’nin deðil dünya edebiyatýnýn gündemini de yakýndan takip eder. Yazýdan baþka bir uðraþ edinmeyen yazar, romanlarýný çok
yönlü çalýþmalar sonucunda kaleme almýþtýr. Romanlarýnýn odaðýnda, bunalan küçük kentsoylunun kendisi
ve dýþ gerçeklikle çatýþmasý yer alýr. Kýsacasý, bireyin
bireyleþme serüvenini kurgusal dünyaya taþýmýþtýr.
Postmodern edebiyatýn önemli örneklerini vermesi,
ününü Türkiye sýnýrlarý dýþýna taþýmýþtýr.

olmaya en uygun ifadedir?
A) Bu olumsuzluklarýn bulunduðu bir toplumda huzursuzluklarýn bulunmasý da olaðanlaþýr.
B) Adýný bildiðim ama kendisini bilmediðim bu þairden,
çevremdeki herkese bahsetmeye baþladým.
C) Eserleri asýrlarca okunan bir yazar ya da klasikleþmiþ bir eserin sahibi olmak elbette önemlidir.
D) O zaman þiir, yanlýþ baharatlarla tatlandýrýlmýþ bir
yemeðin tadýný verir.
E) Þiir, bu hâliyle þiir olmaktan çýkýp bir hikâyeye dönüþür.

Bu parçadan Selim Ýleri’yle ilgili,
I. Sosyal sorunlara çözüm yollarý sunmuþtur.
II. Romanlarýný yazmadan önce ön hazýrlýk yapmýþtýr.

30. (I) Edebiyat öðretmenliðinden ayrýldýktan sonra ders ki-

IV. Özgün olmanýn peþinden koþmuþtur.
yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

III. Edebiyat dünyasýnýn en baþarýlý temsilcisidir.

taplarý yazmaya baþladým. (II) Aþaðý yukarý ayný dönemde, ilk romaným da yayýmlandý. (III) O dönemde
yazdýðým ders kitaplarý, genç okur kitlesince çok tutuldu.
(IV) Ders kitaplarý yazarken sanatsal çalýþmalara fazla
vakit ayýramadýðým için ders kitaplarý yazmayý býraktým.
(V) Bugün, geçmiþe dönüp baktýðýmda, yaptýklarýmdan
çok da piþman olmadýðýmý itiraf etmeliyim.
Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle anlamlý bütün oluþturulabilmesi için hangi cümlelerin yerleri
deðiþtirilmelidir?

A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

28. Ömer Seyfetttin, günlük konuþma dilini büyük bir ustalýkla kullanan, insanýmýzý ve doðamýzý anlatmada çok
baþarýlý olmuþ bir yazarýmýzdýr. Eserlerinde, Anadolu insanýný tüm yönleriyle yansýtabilen yazar, Anadolu insanýyla çýktýðý yolculuðu geniþleterek insanlýðý ve onun
problemlerini dile getirmiþtir. Mesleði olan subaylýk sayesinde Anadolu’ya yakýn olan yazar, söz konusu problemlerin kaynaklarýný, eski ve yeniyi kýyaslayarak okura
aktarmýþtýr. Onun bu realist bakýþ açýsý, eserlerine gerçekçilik kazandýrmýþtýr.

C) II ve III
E) IV ve V

31. Sanatýn en geliþmiþ kollarýndan tiyatro, toplumun aynasý olma iþlevini yüzyýllardýr sürdürüyor. Toplumun nabzýný tuttuðu gibi, mesaj veren bir sanat dalý olarak da
toplumun eðilimlerini ortaya çýkarmaya çalýþýyor. Toplumu yansýtmasý yönüyle diðer sanat dallarýnýn önünde
yer almayý baþarýyor.

Bu parçada sözü edilen sanatçýyla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir?

Bu parçada anlatýlanlar, aþaðýdaki kavramlardan hangisiyle iliþkilendirilemez?

A) Yapýtlarýnýn evrensel nitelikler barýndýrdýðýna
B) Edebiyatý halka sevdirdiðine

A) Gerçekçilik

B) Amaç

C) Eserlerinin içerik açýsýndan inandýrýcýlýðýna

C) Öðreticilik

D) Kalýcýlýk

D) Yapýtlarýnda karþýlaþtýrmadan yararlandýðýna

E) Evrensellik

E) Yetkin bir anlatýmý olduðuna
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32. Trabzon’un Maçka ilçesinin Altýndere köyü sýnýrlarýnda-

34. Ben, çapkýn bir okurum. Baþ ucumda Gorki’nin Ana ro-

ki Karadað’ýn eteklerinde, sarp bir kayalýk üzerine kurulmuþ olan Sümela Manastýrý, halk arasýnda “Meryem
Ana” adýyla da anýlýr. Vadiden yaklaþýk 300 metre yükseklikte bulunan bu yapý, konumuyla manastýrlarýn
þehir dýþýnda (ormanlarda, maðara ve su kenarlarýnda)
kurulma geleneðini sürdürmüþtür. Meryem Ana adýna
kurulan manastýrýn “Sümela” adýný, siyah anlamýna gelen “melas” sözcüðünden aldýðý söylenmektedir. Sümela Manastýrý’nýn 18. yüzyýlda birçok bölümü yenilenmiþ,
bazý duvarlarý fresklerle süslenmiþtir. 19. yüzyýlda manastýr muhteþem bir görünüm kazanmýþ, büyük binalarýn eklenmesiyle en zengin ve parlak dönemini yaþamýþtýr. Trabzon’un 1916-1918 arasýndaki Rus iþgali sýrasýnda manastýra el konulmuþ, manastýr 1923’ten sonra tamamýyla boþaltýlmýþtýr.

maný bekliyor. Öðretmenler odasýnda ise Baþlangýç. Ya
çantama ne demeli! Ön gözdeki Vadideki Zambak, hemen arka gözdeki Savaþ ve Barýþ’ýn farkýnda bile deðil.
Ýþin aslýna bakýlýrsa hiçbirini birbirinden üstün tutmadýðým, hepsine eþit zaman ayýrdýðým için birbirlerinden
haberleri de yok.
Bu parçada “çapkýn” olarak nitelendirilen okur tipi
aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Okuma faaliyetlerini günlük iþlerini aksatmadan sürdürebilen
B) Farklý kitaplarla çevresindekileri etkileyebilen
C) Birden çok kitabý eþ zamanlý okumaktan keyif alan
D) Belli konulardaki kitaplarý okumaktan hoþlanan

Bu parçada, Sümela Manastýrý’yla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlabilir?

E) Karþý cins tarafýndan yazýlmýþ eserleri okumayý seven

B) Benzerlerine daha önce de rastlandýðýna
C) Manastýrýn inþa edilmesinin kaç yýl sürdüðüne
D) Ne zaman yapýldýðýna
E) Günümüzde ne amaçla kullanýldýðýna

33. Kýzýl Ordu Korosu, 1928 yýlýnda Moskova’da, 20 kiþiyle
kurulmuþ ve zamanla dünyanýn en büyük ordu korosu
hâline gelmiþtir. Ýlk resmî gösterisini 12 Ekim 1928’de
vermiþtir. Koro; erkek koro elemanlarý, orkestra ve dans
grubundan oluþmaktadýr. Rusya’nýn halk þarkýlarýndan,
kilise müziklerinden, opera aryalarýndan popüler müziklere uzanan geniþ bir yelpazede eserler icra etmektedir.
Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýndan sonra da Rusya’da
ve diðer ülkelerde konserler vermeye devam etmiþtir.
Önceleri Sovyet Devrimi’nin simgesi olarak tanýnsa da
zamanla folklorik bir nitelik kazanmýþtýr.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) Ülkemiz ve dünya açýsýndan önemine

35. I. 2016’nýn Nisan ayýnda Ýzmir’deyken sokak ressamlarýnýn bulunduðu meydanda dolaþýyordum.
II. Sonra sohbetimiz giderek koyulaþtý.
III. Bir ressamýn masasýnýn üzerindeki resimler dikkatimi çekmiþti.
IV. Bu resimlerden beðendiklerimi seçerken onlarýn
ressamý olan Muhsin Kut’la tanýþtým.

Bu parçadan, Kýzýl Ordu Korosuyla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz?

V. Kut’un kariyeriyle ilgili olarak anlattýklarý beni, hem
þaþýrtmýþ hem de çok etkilemiþti.

A) Kuruluþundan beri dünyanýn en büyük korosudur.

Yukarýdaki cümleler anlamlý ve kurallý bir paragraf
oluþturacak þekilde sýralandýðýnda hangisi üçüncü
cümle olur?

B) Rusya dýþýnda da konserler vermektedir.
C) Ülkesini temsil eden bir topluluktur.
D) Baþlangýcýnda siyasetin etkili olduðu bir kuruluþtur.
E) Üye sayýsýnda zamanla artýþ gerçekleþmiþtir.

www.hatayegitim.com

A) I

7

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diðer Sayfaya Geçiniz

TYT

TÜRKÇE TESTÝ

TYT

36. Türk edebiyatýnda yazara, özel bir gözle bakýlýrken çe-

39. Romaný, öyküyü sevmek için önce onlarý tanýmak gere-

virmen, önemli olmayan bir iþle meþgul ikincil kiþi olarak
görülmüþtür. Ancak kültürel aktarýmýn en önemli halkasýdýr çevirmenlik. Yaratýcýlýk, özveri ve farklý bakýþ açýlarý isteyen bir iþtir. Ama çevirmenin varlýðý günümüzde
yalnýzca baþarýsýz çevirilerde hatýrlanýyor. Eleþtirmenler, çevirmenin adýný anmayarak emeklerini görmezden
geliyor; yayýnevleri de emeðini olabildiðince ucuza satýn almaya çalýþýyor. Bu durum, yazýn dünyamýzý olumsuz yönde etkiliyor.

kir. Bilmediðiniz, tanýmadýðýnýz þeyleri nasýl seveceksiniz? Fakat tanýmak, bilmek de öyle birdenbire gerçekleþmez. Bir þeyi anlamak, özelliklerini kavramak için
iyi bir eðitim görmek gerekir. Yoksa çoðu insanýn yaptýðý
gibi, zorlamakla kitap okumak sevdirilemez. Ýnsanlara
romanýn, öykünün yaþamýn kendisi olduðunu sezdirebiliniz yeter. Bunu kavrayan her insan, en yakýn dosta
sahip olduðunu fark eder. Demek ki - - - -.
Bu parçanýn sonuna düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu parçada aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir?
A) Çevirmenlerin okurlara karþý sorumluluklarýna

A) okuma sevgisi küçük yaþlarda aþýlanmalýdýr

B) Çevirmenlere gereken deðerin verilmediðine

B) önce romaný, hikâyeyi okurla tanýþtýrmak gerekir

C) Çevirmenlerin bazý özelliklerine

C) okullarda roman, yeterince anlatýlmaktadýr

D) Çevirmenliðin toplum tarafýndan nasýl algýlandýðýna

D) dilimizi iyi kullanmanýn yolu okumaktan geçmektedir

E) Çevirmenlerin emeklerinin karþýlýðýný alamadýklarýna

E) okumayan bir toplum, yok olmaya mahkûmdur

dedirtebilmesi gerekir. Ben, imzamý atmasam bile tek
paragrafým okunduðunda onu yazanýn ben olduðum
anlaþýlsýn isterim. Bu konuda ne kadar baþarýlý olduðum
tartýþýlabilir ama yazar olmanýn bunu gerektirdiðine
inanýyorum.
Bu parçada vurgulanmak istenen aþaðýdakilerden
hangisidir?
A) Yazarýn kendisine güvenmesi gerektiði
B) Yazýnsal türlerin belli özelliklerinin olduðu
C) Üslubun yazýnsal yapýtlar için önemli olduðu
D) Baþkalarýnýn görüþlerinden yararlanýlmasý gerektiði
E) Tekrara düþmemenin gerekliliði

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

37. Hangi türde yazarsa yazsýn anlatýmýyla “Bu, onundur.”

38. Ýstanbul’da özel bir sergi salonundaki duvarlar, farklý
renklere boyanmýþ. Fonda açýk renkler kullanýldýðý için
insanlar, sergiyi gezerken yavaþ hareket ediyorlarmýþ.
Fon koyu renklere döndürüldüðünde ise insanlarýn, sergi salonunda daha çok yeri, daha az zaman harcayarak
gezdikleri gözlemlenmiþ.
Bu parçadan hareketle aþaðýdakilerden hangisi
çýkarýlabilir?

durumda kokunun pozitif ve negatif etkileri vardýr.
Birçok canlýyla karþýlaþtýrýldýðýnda insanýn koku alma
yeteneði çok daha zayýftýr. Ýnsan; yemek, bozulmuþ
gýda, gaz, duman ve polen kokusu gibi sýnýrlý sayýdaki
kokuyu hissedebilir. Bilimsel geliþmelere raðmen koku
alma mekanizmasý, hâlâ tam olarak çözülememiþtir.
2004 Nobel Týp Ödülü’nü alan iki bilim insaný, koku
alýcýlarýnýn gizlerini çözmek için çalýþmalar yapmýþlardýr. Koku alma yeteneði, köpeklerin 40’ta 1’i kadar olan
insanda, 1000’den fazla genin koku almada görev
aldýðý biliniyor. Burun deliklerinden yaklaþýk yedi santimetre yukarýda, birkaç milimetrik bir koku alanýnda,
milyonlarca koku hücresi bulunuyor. Ýnsanlar, on binlerce farklý kokuyu ayýrt edebilen koku molekülünü hissedebilme özelliðine sahiptir. Kokunun çaðrýþýmsal
yönünün de olduðu ifade ediliyor. Beyinde iþlenen koku,
bazen bizi çocukluðumuzdaki bir hatýraya götürürken
bazen de hoþ olmayan olumsuz hatýralarý akla getirebilir.
Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Seçilen renkler, insanlarýn ruhsal durumlarýný yansýtýr.
B) Sergi salonlarýndaki renkler, ürünlere uygun seçilmelidir.

A) Sayýsal verilerden yararlanýldýðý

C) Renkler, farklý insanlar üzerinde benzer etkiler yaratýr.

B) Karþýlaþtýrma yapýldýðý
C) Açýklamaya baþvurulduðu

D) Renk seçimi, insanýn statüsüne uygun olmalýdýr.

D) Farklý yapýdaki cümlelere yer verildiði

E) Açýk ve koyu renklerle duygusal farklýlýklar ortaya
çýkarýlýr.
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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.

4.

Muaviye’nin ölmeden önce, kendisinden sonra devletin baþýna oðlu Yezit’in geçeceðini ilan etmesi
aþaðýdakilerden hangisini gösterir?

I. Her ulus, kaderini belirleme hakkýna sahip olmalýdýr.
II. Bütün devletlerin temsilcilerini içerecek uluslararasý
bir oluþum gerçekleþtirilmelidir.
III. Boðazlar bölgesinin yönetimi, uluslararasý bir kurul
tarafýndan yürütülmelidir.

A) Ýslam dünyasýndaki ayrýlýklarýn derinleþtiðini
B) Þeri hukuka dayanan yönetimden vazgeçildiðini

ABD Baþkaný Wilson’un 1917’de ilan ettiði yukarýdaki düþüncelerinin hangilerinden, dünyanýn deðiþik bölgelerinde sömürgeleri bulunan devletlerin
rahatsýz olduklarý savunulabilir?

C) Ordugâh kentlerin çoðaltýlmasýnýn gerektiðini
D) Devlette bazý yeni kurumlar oluþturulduðunu
E) Hilafetin saltanata dönüþtürüldüðünü

A) Yalnýz I

2.

C) Yalnýz III
E) II ve III

Büyük Selçuklularýn aþaðýdaki uygulamalarýndan
hangisi, Anadolu’da “feodal beylikler” oluþmasýna ortam hazýrlamýþtýr?

B) Abbasi halifelerinin Selçuklu koruyuculuðu altýna
alýnmasý
C) Fetihle ele geçirilen topraðýn fethedenin malý kabul
edilmesi
D) Ýslam dünyasýnýn önemli bir bölümünde egemenlik
saðlanmasý
E) Baðdat’ta dönemin en önemli öðretim kurumu olacak Nizamiye Medresesinin kurulmasý

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

5.
A) Gaznelilerle gerçekleþtirilen Dandanakan Savaþý’nýn
kazanýlmasý

3.

B) Yalnýz II
D) I ve III

Osmanlý Devleti’nde XVII. yüzyýlda, iltizam usulünden
malikâne usulüne yöneliþ baþlamýþtýr. Malikâne
usulünde mukataa araziler, ödenen yüklüce bir peþin
para karþýlýðýnda mültezimlere sürekli olarak ihale edilmiþtir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleþtirilen aþaðýdaki
düzenlemelerden hangisinin, toplumun geleneksel
yapýsýnýn çaðdaþlaþtýrýlmaya yönelik bir tercihi yansýttýðý söylenemez?
A) Medeni Kanun’un yürürlüðe konulmasýnýn
B) Takrir-i Sükun Kanunu’nun kabul edilmesinin
C) Sarýk, fes, kalpak kullanýlmasýnýn yasaklanmasýnýn
D) Tekke, zaviye ve medreselerin kapatýlmasýnýn
E) Anayasa ve yasalardan dinsel hükümlerin çýkartýlmasýnýn

6.

Temmuz ayýnýn herhangi bir gününde;
I. 60° Kuzey,
II. 30° Kuzey,
III. Ekvator,

Bu yeni uygulamaya yöneliþte aþaðýdakilerden hangisi etkili olmuþtur?

IV. 45° Güney,

A) Tek hazine uygulamasýndan çoklu hazine sistemine
geçmek

enlemleri üzerinde yer alan 5 kiþi, güneþin batýþýný ayný
anda izlemektedir.

B) Yabancýlara kapitülasyonlarla tanýnan ayrýcalýklara
son vermek

Bu bilgiye göre aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

C) Yeniçeri Ocaðýný yeniden devletin kaynaklarýndan
biri hâline getirmek

A) Beþi de ayný meridyen üzerinde yer alýrlar.

D) Hazine-i Amireye daha fazla nakit para girmesini
saðlamak

C) I'de yerel saati en ileridir.

V. 65° Güney

B) IV'te gündüz, geceden daha kýsadýr.

D) III'te gece ve gündüz süreleri 12'þer saattir.

E) Büyük toprak sahiplerinin ortaya çýkmasýný engellemek
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10. Aþaðýda Aras Nehri'nin ve Dalaman Çayý'nýn aylara

Bir bölgede gün boyunca esen rüzgârýn akþama
doðru dinmesi aþaðýdakilerden hangisiyle açýklanabilir?

göre ortalama akýmlarý gösterilmiþtir.

A) Sýcaklýðýn artmasýyla
B) Yaðýþýn baþlamasýyla
C) Basýnç farkýnýn yok olmasýyla
D) Alçak basýnç koþullarýnýn oluþmasýyla

8.

Yer kabuðunun atmosferle temas eden dýþ yüzeyi hava olaylarýnýn etkisiyle yýpranýr, parçalanýr, ufalanýr ve
çözünür.
Aþaðýdakilerden hangisi bu olaylarýn doðrudan
veya dolaylý sonuçlarýndan biri deðildir?
A) Bitki türlerinin azalmasý
B) Yamaç döküntüleri
C) Toprak oluþumu
D) Heyelanlar
E) Erozyon

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

E) Konveksiyonel hava akýmlarýnýn oluþmasýyla

Bu akarsularýn havzalarýndaki coðrafi koþullar dikkate alýndýðýnda, akarsularýn akýmlarýnda farklý mevsimlerde yükselme görülmesi, aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan farklý olmalarýndan kaynaklanýr?
A) Yataklarýndaki kayaç türleri
B) Beslenme koþullarý
C) Yatak eðimleri
D) Vadi biçimleri
E) Debileri

11. Bilgi felsefesinde düþünceler genel olarak,
I. bilgilerin gerçekliði tam olarak yansýtýp yansýtmadýðý,

9.

II. bilgilerin kaynaðý

Aþaðýdakilerden hangisi göçe neden olan itici güç
faktörlerinden biri deðildir?

üzerine ortaya konulmuþtur.
Aþaðýdaki yargýlardan hangisi birincil yaklaþýma
yönelik bir deðerlendirmedir?

A) Nüfus artýþ hýzýnýn yüksek olmasý
B) Yaþam standardýnýn düþük olmasý

A) Bilginin kaynaðý duyumdur.

C) Sosyal olanaklarýn yetersiz olmasý

B) Doðuþtan boþ olan zihin, deneyimlerle dolar.

D) Geçim kaynaklarýnýn yetersiz kalmasý

C) Duyular dünyasýnýn bilgisine güvenilemez.

E) Doðal yaþam alanlarýnýn geniþ olmasý

D) Akýl, tek baþýna bilgi üretmeye yeter.
E) Bilgi, yaþam deneyimleriyle artar.

www.hatayegitim.com
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12. Varlýk, aklýn yarattýðý bir gerçeklik olarak karþýmýza

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

çýkar. O hâlde varlýk olarak kabul ettiðimiz her þey, aklýn
bir ürünü olarak kavranabilir.
Hegel'in bu düþüncesiyle aþaðýdakilerden hangisi
örtüþür?

16. Ýnsan, baðlanma ve sýðýnma eðilimi olan bir varlýktýr. Bu
eðilim emniyet, güvenme, dayanma, korunma, sýðýnma,
kabul görme, sevilme gibi insanýn temel ihtiyaçlarý
arasýnda yer alýr. Ýnsan, kendisindeki güçsüzlük nedeniyle baðlanma ve sýðýnma duygusuna baðlý olarak her þeyden üstün, güçlü bir varlýða yönelir. Bu yöneliþ din duygusunun temelini oluþturan unsurlardan biridir. En büyük
koruyucu, en güvenilir sýðýnak olarak Allah’a baðlanan ve
ona sýðýnan insan; güven, dayanma, korunma, sýðýnma,
kabul görme, sevilme gibi temel duygusal ihtiyaçlarýný
giderir.

A) Varlýðýn bilgisine tecrübeyle ulaþýlýr.
B) Varlýðý belirleyen düþüncedir.
C) Varlýk, nesneler dünyasýnýn bir yansýmasýdýr.
D) Varlýk, akýldan baðýmsýz olarak kavranabilir.
E) Varlýða þüpheyle yaklaþmak gerekir.

13. Kant'ýn "ödev ahlaký" ilkesi, neyi yapmamamýz gerektiðini deðil, neyi istememiz gerektiðini belirtir. Burada "yapma" deðil, "isteme" önemlidir. Kant'ýn" ödev ahlaký"nda,
dýþarýdan gelen bir buyruk ya da bir emir deðil, "ben"den
gelen bir "iç isteme" söz konusudur.

Bu metinden hareketle aþaðýdaki çýkarýmlardan
hangisine ulaþýlamaz?
A) Ýnanmanýn bir ihtiyaç olduðuna

Aþaðýdakilerin hangisinde bir "iç isteme"den söz
edilebilir?

B) Sevilen insan olabilmek için güleryüzlü davranmalýsýn.
C) Ýyi yaþamak için çok para kazanmalýsýn.
D) Ödevlerini, bir sorumluluðun olduðu için yapmalýsýn.
E) Yaþlý insanlarýn gönlünü almak için tatlý dilli olmalýsýn.

14. Sanatçý, sürekli olarak yeniden yaratmak zorundadýr.
Her yeni eser, bir öncekinin yýkýmý anlamýna gelir. Çünkü sanat, olanaksýza duyulan isteðe biçim verilmesidir.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) Çevreni mutlu etmek için yardýmsever olmalýsýn.

B) Ýnsanoðlunun her sorunun üstesinden gelebileceðine

Albert Camus’nun bu yaklaþýmýna göre, insanýn sanatta baþarmak istediði aþaðýdakilerden hangisidir?

C) Ýnanma duygusunun temelinde insanoðlunun bazý
eksikliklerinin ve yönelimlerinin olduðuna
D) Yegâne koruyucu ve sýðýnaðýn Yüce Allah olduðuna
E) Ýnsanoðlunun birtakým eðilimlerinin olduðuna

17.

•

Tanrý’nýn varlýðýný reddeden ve tanrý yokmuþ gibi
davranan öðretidir.

•

Bu öðretiye göre herhangi bir dine inanan kiþi özgür
olamaz.
Bazý özellikleri belirtilen bu inanç biçimi aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Ateizm

B) Deizm

C) Monoteizm

D) Gnostisizm
E) Politeizm

A) Estetik hazzý tatmin etmek
B) Yaratýcý zekâyý en üst düzeyde kullanmak

18. Dini yalanlayaný gördün mü? Ýþte o, yetimi itip kakar; yok-

C) Varlýklarý güzelleþtirmek

sulu doyurmaya teþvik etmez. Yazýklar olsun o namaz kýlanlara ki, onlar namazlarýný ciddiye almazlar. Onlar gösteriþ yapanlardýr ve hayra da mâni olurlar.

D) Kendini kanýtlamak
E) Mükemmeli üretebilmek

(Maun suresi)
zordur."

Bu surede ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisine deðinilmektedir?

Einstein’in bu sözünde aþaðýdakilerden hangisinin
zorluðundan söz edildiði söylenebilir?

A) Gösteriþten uzak olunmasýna

15. "Ön yargýlarý ortadan kaldýrmak, atomu parçalamaktan

B) Güç yetirilebilir olmasýna
A) Deðiþimin

B) Tutarlýðýn

C) Ýsteyerek yapýlmasýna

C) Sistemliðin

D) Kesinliðin

D) Zorluk çýkarýlmamasýna
E) Ýnanarak yapýlmasýna

E) Öngörünün

www.hatayegitim.com
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19. Din, kurallarý Allah tarafýndan konulan, peygamberler ara-

22. Comte'a göre, olgularla denetlenemeyen bilgilerin ge-

cýlýðý ile insanlara bildirilen, akýl sahibi insanlarý kendi
istekleriyle hayýrlý olan þeylere sevk ederek dünya ve ahirette mutluluða ulaþtýran ilâhi kanundur.

çerliliðinden söz edilemez. James'a göreyse bilgi, olabildiðince çok sayýdaki insanýn yaþamýný kolaylaþtýrarak
yaþama iþlevsellik katmalýdýr ki doðru sayýlabilsin.

Buna göre;

Bu parçada bilgi felsefesinin aþaðýdaki sorunlarýndan hangisi ele alýnmaktadýr?

I. Dini, akýl sahibi insanlar kendi hür iradeleriyle kabul
eder.
II. Din, insanlarý iyiye, güzele, doðruya çaðýrýr.

A) Doðru bilginin ölçütü nedir?

III. Din, insanlarýn dünya ve ahirette mutlu olmalarýný
amaçlar.

B) Mutlak bilgi olanaklý mýdýr?

IV. Din, kiþilerin dünya hayatýna dair iþlerini her zaman
olumsuz yönde etkiler.
Yargýlarýndan hangileri doðrudur?

D) Ýnsan bilgisinin sýnýrý nedir?

A) I ve II

C) Bilginin kaynaðý nedir?

E) Bilgi nasýl oluþur?

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

23. Evren, baþlangýcý ve sonu olmayan bir deðiþmin hâlindedir. Evrende kalýcý olan þeyler varmýþ yanýlgýsýna
düþülmesinin nedeni, deðiþimin belli bir yasaya göre
gerçekleþmesidir.

20. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bir gün:
– “Mümin, korkak olabilir mi?” diye sorulur. O da:

Bu parçadaki yaklaþýmda varlýk aþaðýdakilerden
hangisi olarak belirtilmektedir?

– “Mümin, cimri olabilir mi?” diye sorulur. O (s.a.v.):
– “Evet, olabilir!” buyurur. Daha sonra:
– “Peki mümin, yalancý olabilir mi?” diye sorulunca, Hz.
Muhammed (s.a.v.) bu sefer:
– “Hayýr, asla!” diye cevap verir.
(Muvatta, Kelâm, 19)
Bu hadisten müminlerle ilgili;
I. Bazý zaaflar gösterebilirler.
II. Kendilerinden beklenmedik þeyler yapabilirler.
III. Gerekli durumlarda yalan söyleyebilirler.
IV. Birçok hatalarý olsa dahi daima güvenilirler.
yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

– “Evet, olabilir!” buyurur. Devamla:

A) Ýdea

B) Madde
D) Oluþ

C) Madde ve düþünce

E) Fenomen

24. Her gün doðan ve batan Güneþ, insanlarn çoðunluðu
için bir anlam ifade etmezken sanatçý, dýþ dünyadaki
her olayý bir malzeme gibi kullanarak sanat eserine
dönüþtürebilmektedir.
Bu cümlede sanatçý, aþaðýdakilerden hangisine yönelen biri olarak deðerlendirilmektedir?
A) Güzelliði paylaþmaya

A) I ve II

B) II ve III

B) Estetik haz ve zevk oluþturmaya

C) I, II ve III

D) I, II ve IV

C) Hayal gücünü geliþtirmeye
D) Duygularý zenginleþtirmeye

E) I, II, III ve IV

E) Varlýða yeni bir boyut kazandýrmaya
21 - 25. sorularý Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklý
müfredat ile alanlar cevaplayacaktýr.

25. Bilimde amaç, doðayý denetim altýna almak ve insan

alýþkanlýðý kazandýrabilir.

yaþamýný kolaylaþtýrmaktýr. Bilim meraký da gideren bir
etkinlik olduðu gibi insanlarý olasý tehlikelerden koruyan
bir iþleve de sahiptir.

Bu cümlede felsefeyle ilgili olarak aþaðýdakilerden
hangisi belirtilmektedir?

Bu parçada bilimin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi
belirtilmiþtir?

A) Eleþtirel ve sorgulayýcý olmasý

A) Olgulara dayanmasý

B) Bilme ve anlama merakýný gidermesi

B) Öngörüde bulunmasý

C) Alýþýlagelmiþ olanýn dýþýna çýkarmasý

C) Sistemli olmasý

D) Baðnazlýða panzehir oluþturmasý

D) Genellemeler yapmasý

E) Yaþamý anlamlý kýlmasý

E) Akla ve mantýða dayanmasý

21. Felsefe eðitimi, alternatif düþünebilme ve yaþama

www.hatayegitim.com
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1.

Bu testte 40 soru vardýr.

2.

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

1.

4.

a, b, c ve d sýfýrdan farklý tam sayýlardýr.

a ve b sýfýrdan farklý birer rakam olmak üzere,

a+b+d=c

aba,b ab0,ab
+
a,b
0,ab

olduðuna göre, 3.(a + b + c + d) toplamý aþaðýdakilerden hangisi olamaz?

toplamýnýn sonucu kaçtýr?
A) 30

B) 27

C) 24

D) 18

E) 6
A) 1001

Ardýþýk iki pozitif tam sayýdan küçük olanýn 4 katý ile
büyük olanýn 3 katýnýn toplamý 94 olduðuna göre,
küçük sayý kaçtýr?
A) 11

B) 12

C) 13

D) 14

E) 15

3.

C) 1101

D) 1102

E) 1112

5.
HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

2.

B) 1002

a kg
1 kg

Yukarýdaki terazinin bir kefesine a kiloluk aðýrlýk, diðer
kefesine 1 kiloluk aðýrlýk konulduðunda terazi þekildeki
gibi dengede kalmýþtýr.
a ve b kiloluk aðýrlýklar arasýnda,
3a – b + 2 = 0
baðýntýsý verilmiþtir.
Buna göre, b’nin alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Yukarýdaki dairesel grafik 15 eþ parçaya ayrýlmýþtýr.

•
•

a sayýsý, þeklin kaçta kaçýnýn mavi olduðunu,
b sayýsý, þeklin kaçta kaçýnýn yeþil olduðunu,

göstermektedir.
Buna göre,

6.

(1 − a).(1 − b)
(1 + a).(1 + b)

A) 1

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 1
2

B) 1
3

www.hatayegitim.com

C) 1
4

x ve 5 sayýlarý arasýndaki uzaklýk 4 birim olduðuna
göre, x’in alabileceði en küçük deðer kaçtýr?

D) 1
5

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

E) 1
6
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10.

x

4
  =a
9

1–

x

ifadesinin deðeri kaçtýr?

x

A)

C) ab

A = 124 .(125)

2

m+

D) ab

2
3 .16

sayýsý 16 basamaklý olduðuna göre, m deðeri kaçtýr?
B) 5

C) 6

D) 7

1
64

B)

1
32

C)

1
16

D) 1
8

E) 1
4

E) a

E) 8

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

2

B) a b

8.

A) 4

1
1
1
1
. 1– . 1– . ... . 1–
2
3
4
64

3
  =b
5

olduðuna göre, (0,16) ifadesinin a ve b türünden
eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?
A) a2b2

TYT

TEMEL MATEMATÝK TESTÝ

11. Üç kardeþ 65 cevizi 2, 3 ve 4 ile ters orantýlý olarak paylaþýyor.
Buna göre, en çok ceviz alan kardeþ, en az ceviz
alan kardeþten kaç fazla ceviz almýþtýr?

9.

5 + 15

A) 8

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

5+ 3

ifadesinin deðeri kaçtýr?
A) ñ5

B) ò15

C) ñ5 + 3

www.hatayegitim.com

D) ñ3 + 5

E) ñ5 + ñ3
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12. Aþaðýdaki hedef tahtasý; sarý, lacivert ve kýrmýzý böl-

14. Her sýrada 2 kiþinin oturduðu bir sýnýftaki kýz öðrenci-

geden oluþan 10 dilime ayrýlmýþtýr. Hedef tahtasýna yapýlan atýþlarda, ok lacivert bölgeye gelirse o dilimin üstünde yazan sayýnýn 3 katý, kýrmýzý bölgeye gelirse 4
katý puan alýnmaktadýr. Sarý bölgeye geldiðinde ise bölgenin üzerinde yazan puan alýnmaktadýr.

9

1

2
’ü, birer erkek öðrenciyle, erkek öðrencilerin ya3
rýsý, birer kýz öðrenciyle ayný sýrayý paylaþmaktadýr.

lerin

Bu sýnýfta iki kýz öðrencinin oturduðu sýra sayýsý 4
olduðuna göre, sýnýfýn mevcudu kaçtýr?
A) 64

3

B) 60

C) 56

D) 52

E) 48

7

8

5

4
6

10

2

Bengü’nün yaptýðý 3 atýþla ilgili olarak aþaðýdakiler bilinmektedir.
• Ok, her atýþta farklý dilime isabet etmiþtir.
• Ok, atýþlarýn birinde kýrmýzý bölgeye diðerlerinde lacivert bölgeye isabet etmiþtir.

A) 89

B) 91

C) 100

D) 110

E) 120

13. Renki bir ip, saydam bir küpün etrafýna þekildeki gibi
sarýlmýþtýr.

15.
Tünel

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

Buna göre, bu atýþlarýndan Bengü en çok kaç puan
alabilir?

2 km

3 km

Uzunluðu 2 km olan bir tren, uzunluðu 3 km olan bir
tüneli 12 dakikada geçtiðine göre, bu trenin saatteki hýzý kaç kilometredir?
A) 25

B) 50

C) 70

D) 85

E) 100

16.
Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bu küpün herhangi bir yönden görünümü olamaz?
A)

B)

C)

Þekildeki gibi bir pizza, 7 eþ dilime ayrýlmýþtýr.
D)

Bir dilimin satýcýya maliyeti 3 TL olduðuna göre, bu
pizzanýn tamamýnýn satýþýndan %10 kâr edebilmek
için pizzanýn bir dilimi kaç TL’ye satýlmalýdýr?

E)

A) 3,1

www.hatayegitim.com
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B) 3,2

C) 3,3

D) 3,4
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17.

20.
%80 Kahve

y

%80 Süt

y = f(x)

11
30 gr

20 gr
A

5

B

Süt ve kahve kullanýlarak yukarýdaki gibi iki homojen
karýþým elde edilmiþtir. A karýþýmýnýn aðýrlýðý 20 gram ve
kahve oraný %80, B karýþýmýnýn aðýrlýðý 30 gram ve süt
oraný %80’dir.

O

Buna göre, A ve B kaplarýndakilerin karýþtýrýlmasýyla elde edilen yeni karýþýmýn kahve oraný % kaç
olur?

18.

B) 36

C) 40

D) 44

1

2

3

4

5

6

kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde, “2” bulunurken “5” bulunmaz?
A) 32

B) 16

C) 8

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

A) 9

E) 48

A

D) 4

x

4

Buna göre, f(7) deðeri kaçtýr?

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) 32

1

B) 11

C) 13

D) 15

E) 17

f(x) = 17x + 2

21.

olduðuna göre, f(2x) fonksiyonunun f(x) türünden
eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?
B) 172 . f(x)

A) 17. f(x)
D)

f 2 (x)
17

C) 17

E)

f(x)

f 2 (x)
17 2

E) 2

22. n pozitif bir tam sayýdýr.
19.

 12 
 12 
C
 = C

 4n + 2 
 3n – 4 

f(x + 1) = 3x + 5
olduðuna göre, f(2x) aþaðýdakilerden hangisidir?
A) 3x – 2

B) 3x + 2
D) 6x + 2
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olduðuna göre, n’nin alabileceði deðerler toplamý
kaçtýr?

C) 6x + 1
E) 8x + 2

A) 8

16

B) 6

C) 4

D) 2

E) 1
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23.

26.

P(x) + P(x – 2) = 4x + 10
olduðuna göre, P(x – 3) polinomunun x – 3 ile bölümünden kalan kaçtýr?
A) 7

B) 6

C) 5

D) 3

E) 1

Bir zar ile bir madenî para birlikte havaya atýlýyor.
Buna göre, bu zarýn 6 veya paranýn yazý gelme
olasýlýðý kaçtýr?

A) 1
5

B) 1
4

D) 5
12

C) 3
4

E) 7
12

27.

a + c = b – c = 10
2
2
2
olduðuna göre, a + b – 2c ifadesinin deðeri kaçtýr?

denkleminin kökleri x1 ve x2’dir.
2

2

x 1.x2 + x1.x2 = 12
olduðuna göre, n kaçtýr?
A) 6

B) 7

25.

C) 8

D) 10

E) 12

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

2x2– 8x + n = 0

24.

y

A) 100

28.
y = f(x)

C) 150

D) 175

E) 200

2014 2 – 2018.2010

iþleminin deðeri kaçtýr?
A) 64

O

B) 125

B) 48

C) 24

D) 16

E) 4

x

A

A noktasý, x ekseninin üzerindeki hareketli bir nokta
olmak üzere,
f(x) = x2 – (m + 4)x + 16
parabolü x eksenine teðet olduðuna göre, m’nin alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?
A) –2

B) –4
D) –8

www.hatayegitim.com

C) –6
E) –10
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31.

A

• ABCD yamuðunu [AB] // [DC] olacak þekilde çizelim.
• [AD] kenarýnýn orta noktasýna E, [BC] kenarýnýn orta
noktasýna F diyelim.

|AC| = 4|EC|

• [AB] kenarý üzerinde herhangi bir M noktasý alalým
ve MEF üçgenini oluþturalým.

S1

• Alan(M¿EF) = 12 cm2

d

E

D

2

Bu bilgilere göre çizilen yamuðun alaný kaç cm dir?
S2
B

A) 12

C

B) 16

C) 24

D) 36

E) 48

Üçgen þeklindeki bir karton, yukarýdaki gibi D ve E noktalarýndan, [BC]’ye paralel bir d doðrusu boyunca kesiliyor ve alanlarý S1 ve S2 olan iki parçaya ayrýlýyor.
Buna göre,

C) 9
16

B) 3
4

D) 1
2

E) 1
4
HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) 9
7

S1
oraný kaçtýr?
S2

32. Aþaðýda, grafik tasarým ödevi için, Þekil I’deki alaný 112
birimkare olan dikdörtgen biçimindeki kartondan, kare
biçimli parçalar çýkaran öðrencinin kestiði parçalarýn
alanlarý verilmiþtir.
9
16
A
D
B

C

4

1
Þekil I

30.

9

A
5°

ABC ve BDE eþkenar
üçgen

1

C

A
16

E

m(CéAE) = m(EéCA) = 5°
D

5°

B

B
4

C
Þekil II
x

Þekil II’deki uzun kenarýnýn tam ortasýndan katlanan
kartondaki A ve D noktalarý arasýndaki uzaklýk 26
birim olduðuna göre, |BC| uzunluðu kaç birimdir?

D

ò

Buna göre, m(CDE) = x kaç derecedir?
é

A) 30

B) 35
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C) 40

D) 45

A) ò62

E) 55
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B) ò61

C) 2ò14

D) 2ò13

E) 4ñ3
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E
F

35.

D

D

C

C

O

C

D

F
A

A

B
Þekil I

G

B

Þekil II

Yukarýdaki þekillerde, alanlarý eþit ABCDEF düzgün
altýgeni ve ABCDE düzgün beþgeni verilmiþtir. O noktasý, düzgün beþgenin merkezidir.

A

O

Þekilde ABCD kare ve O yarým çemberin merkezidir.

[OG] ⊥ [AB] ve [OF] ⊥ [BC]

Buna göre, bu karenin bir kenarýnýn çemberin yarýçapýna oraný kaçtýr?

Buna göre, Þekil I’deki kýrmýzý alanýn Þekil II’deki
mavi alana oraný kaçtýr?

A) ñ2 – 1
B) 15
7

C) 30
13

D) 5
2

E) 5
3

34.

K

B) ñ2 + 1

C) 2ñ2 + 1
E) ñ2 + 4

D) 2ñ2 + 2

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) 15
8

B

36.
A

M

D

C

4

B

ABC dik üçgen
[AB] ⊥ [BD]

d

|BC| = 4 cm

Yukarýdaki birimkareler üzerinde verilen d doðrusuna K
noktasýnda teðet olacak þekilde bir M merkezli çember
çiziliyor.

|BD| = 12 cm

Buna göre, bu çemberin çevresi kaç p cm’dir?

Yukarýdaki þekilde [CD], C noktasýnýn etrafýnda ve saat
yönünde döndürüldüðünde D noktasý, A noktasýnýn üzerine gelmektedir.

A) 3

Buna göre, [CD]’nin taradýðý bölgenin alaný kaç cm2
dir?

B) 2ñ5

C) 5

D) 6

E) 4ñ5

A) 16π
3

www.hatayegitim.com
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B) 12π

C) 20π

D) 64 π
3

E) 24π

Temel Matematik Testi Bitti.
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37. Bir okulun dýþ cephesi, kare cam bloklarla kaplanacaktýr.

39. Analitik düzlemdeki y = 2x + 1 doðrusunun, x ekseni boyunca saða doðru 2 birim ve y ekseni boyunca
aþaðýya doðru 1 birim ötelenmesiyle elde edilen d1
doðrusunun eksenlerle oluþturduðu kapalý bölgenin
alaný kaç birimkaredir?

6m
20 m

10 m

A) 2

20 m

B) 5
2

D) 7
2

C) 3

E) 4

15 m
3m

5m

5m

Bu okulun boyutlarý þekilde verildiðine göre, bu kaplama için alaný 1 m2 olan cam bloklardan kaç tane
gerekir?
B) 1564

C) 1544

D) 1540

E) 1440

38. Çalýþanlarýna hediye vermek isteyen bir kurum, aþaðýdaki gibi bir sürpriz hazýrlamaktadýr.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) 1644

40. Analitik düzlemde k∈R olmak üzere
2
2
A(3k – 2, 6 – k ) noktasý verilmiþtir.

Buna göre, A noktalarýnýn geometrik yer denklemi
aþaðýdakilerden hangisidir?
A) x – 3y + 16 = 0
B) 3x + y – 16 = 0
C) x + 3y + 16 = 0

Þekil I

Þekil II

D) 3x + y + 16 = 0

Þekil I’deki siyah renkli kupa bardaðýnýn taban çapý 12
cm ve yüksekliði 15 cm’dir. Bu kupaya sýcak su doldurulduðunda suyun seviyesince renklendiði görülmektedir.

E) x + 3y – 16 = 0

Buna göre, bu kupa bardaðýnýn Þekil II’de verilen
3
seviyede renklendirilebilmesi için kaç cm lük suya
ihtiyaç vardýr?

A) 390π

B) 360π
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C) 350π

D) 340π

E) 320π
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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.

Öðrencilerine þekildeki deney düzeneðini hazýrlatan öðretmen, anahtar kapatýldýðýnda lambanýn yandýðýný gözlemletiyor. Öðretmen anahtarý basýlý tuttuðunda ampulün
uzun süre ýþýk verdiði görülüyor. Bu sýrada öðrencilerden
biri, lambaya dokunduðunda elini hýzla geriye çekiyor.

Buna göre, trafiðin yoðun olduðu bir þehirdeki yeþil
dalga uygulanmasýnda;

Pil

Anahtar

Özellikle birbirini takip eden sinyalize kavþaklardaki sürücülerin sürekli ve sýk sýk kýrmýzý ýþýða yakalanmalarý
durumunun düzeltilmesi için oluþturulan koordine trafik
sinyalizasyonuna genel olarak yaþil dalga koordinasyon
sistemleri denir.

I. yolun uzunluðu,
II. hýz sýnýrý,
III. trafik ýþýklarý arasýndaki mesafe
verilerinden hangileri bilinmelidir?
Ampül

A) Yalnýz I

Bu deneyde fiziðin aþaðýdaki alt dallarýndan hangisiyle ilgili bir veri yoktur?

B) I ve II
D) II ve III

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

B) Elektrik
C) Mekanik
D) Manyetizma
E) Termodinamik

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) Optik

4.

Sürtünmeli yüzeylerde hareket eden cisimlerin mekanik
enerjisinde azalma gözlenir. Düþey kesiti aþaðýda verilen KLMN yolunun yalnýzca LM bölümü sürtünmelidir.

K

m
N

2.

Evi deniz kenarýna sýfýr olan bir çift, yaz tatilinde bir haftalýðýna yüksek daðlýk bir bölgeye tatile giderler. Burada
yemek yaparken yemeðin geç piþtiðini fark ederler.
Bu farklýlýðýn nedeni aþaðýdaki yargýlardan hangisiyle açýklanmalýdýr?

L

M

Buna göre, K noktasýndan serbest býrakýlýp N’ye
kadar çýkan m kütleli cismin KL, LM, MN aralýklarýndaki kinetik enerjileri için aþaðýdakilerin hangisinde
verilenler söylenebilir?

A) Açýk hava basýncý daha düþük olduðu için su, erken
kaynamaktadýr.

LM

MN

B) Açýk hava basýncý daha düþük olduðu için su geç
kaynamaktadýr.

A) Artar

KL

Artar

Azalýr

C) Açýk hava basýncý daha düþük olduðu için ateþ, ýsýtmamaktadýr.

B) Artar

Deðiþmez

Azalýr

C) Artar

Deðiþmez

Deðiþmez

D) Artar

Azalýr

Azalýr

E) Artar

Azalýr

Deðiþmez

D) Daðýn tepesindeki hava daha serindir.
E) Daðdaki hava daha sýcaktýr.
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8.

Ampermetre, üzerinden akým geçen, devreye seri
baðlanan devre elemanýdýr. Voltmetre, üzerinden akým
geçmeyen, devreye paralel baðlanan devre elamanýdýr.

I. Saf madde olmalarý
II. Ayný cins taneciklerden oluþmasý
III. Bileþenlerinin arasýnda sabit bir oran bulunmasý

R

III

Yukarýdakilerden hangileri element ve bileþikler için
ortak özelliklerdir?

P
I

A) Yalnýz I
S

II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

Þekildeki devrede P ve S lambalarý ýþýk vermekteyken
R lambasý ýþýk vermiyor.
Buna göre bu devredeki I, II ve III numaralý yerlere
sýrasýyla hangi devre elemanlarý baðlanmýþtýr?

9.
A) Ampermetre – Ampermetre – Ampermetre
B) Ampermetre – Ampermetre – Voltmetre

I. Elektron katman dizilimi 2) 8) 2) þeklindedir.

C) Ampermetre – Voltmetre – Voltmetre
E) Voltmetre – Ampermetre – Voltmetre

Cisimler, üzerlerine düþürülen ýþýnlarýn yansýttýðý ýþýðýn
renginde görülür.
Buna göre, üzerine beyaz ýþýk düþürülen bir cisim
sadece mavi rengi yansýtmadýðýna göre, hangi renkte görülür?
A) Kýrmýzý

B) Yeþil
D) Cyan

C) Sarý

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

II. Metalik özellik gösterir.

D) Ampermetre – Voltmetre – Ampermetre

6.

Periyodik cetvelde 3. periyot 2A grubunda bulunan
X elementiyle ilgili,

III. Bileþiklerinde 2+ deðerlik alýr.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

10. Aþaðýdaki moleküllerden hangisinin Lewis elektron

E) Magenta

nokta yapýsý karþýsýnda yanlýþ verilmiþtir?
(1H, 6C, 7N, 8O,

7.

Depremler önlenemez doða olaylarýdýr. Bazý depremler
can ve mal kaybýna yol açacak büyüklükte olmaktadýr.
Türkiye ve Japonya, çok önemli deprem kuþaðý üzerinde bulunmaktadýr. Japonya’da depremin oluþma sýklýðý, þiddeti ve deprem sonrasý etkiler Türkiye’dekilerden daha büyük olmasýna raðmen ülkemize göre daha
az can ve mal kaybýyla bu depremleri atlatabilmektedir.

Molekül
A)

B)

H2O

NH3

Bu daha az kaybýn sebepleri;
I. binalarda raylý sistem kullanýlmasý,

16S)

Lewis elektron
nokta yapýsý
O
H

H
N

H

H

H

C)

H2S

H

S

H

D)

CO2

O

C

O

E)

CH4

II. denizlere bariyer ve dalgakýran kurulmasý,
III. deprem tatbikatlarýyla halkýn bilgilendirilmesi
davranýþlarýndan hangileri olabilir?
A) Yalnýz I

B) I ve II
D) II ve III
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C) I ve III

H
H

C

H

H

E) I, II ve III
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11. Tarihî eser olan heykeller, genellikle mermer adý verilen

14. Aþaðýdaki maddelerden hangisi moleküler ka-

bir cins kayadan yapýlmýþtýr. Mermer, kireç taþýndan (kalsiyum karbonattan) oluþmaktadýr.

týlardan biri deðildir?

Normal yaðmur, havadaki karbondioksit gazýnýn bir
miktarýný emdiði için asidik özellik gösterir. Mermer gibi
tarihî eserlerin üzerine normal yaðmurun herhangi bir
etkisi yoktur ancak asit yaðmurlarý, mermerden yapýlmýþ olan tarihi eserlerin yýpranýp aþýnmasýna neden
olur. Asit yaðmurlarýna neden olan gazlar, genellikle
fabrika bacalarý ya da fosil yakýtlarýn kullanýlmasýyla
açýða çýkan gazlardýr.

A) NaCl(k)

B) C6H12O6(k)
D) H2O(k)

C) CO2(k)

E) C3H8(k)

Buna göre;
I. Azot dioksit (NO2),
II. Kükürt dioksit (SO2),

15. Bir bakteri hücresinde gerçekleþen hem aktif taþý-

III. Kükürt trioksit (SO3)
gazlarýndan hangileri asit yaðmurlarýna neden olur?

ma hem de basit difüzyonda;

A) Yalnýz III

II. taþýyýcý protein ve enzim kullanýlmasý,

I. ATP’nin harcanmasý,
B) I ve II

E) I, II ve III

12. Organik ve inorganik bileþiklerle ilgili aþaðýdaki
ifadelerden hangisi yanlýþtýr?
A) Karbon elementinin dört bað yapmasý nedeniyle
organik bileþiklerin sayýsý, inorganik bileþiklere göre
çok fazladýr.
B) Ýnorganik bileþiklerden olan tuzlarýn, oda koþullarýndaki fiziksel hâli katýdýr.
C) Organik bileþiklerden olan parafinler (alkanlar), oda
sýcaklýðýnda katý, sývý veya gaz hâlinde olabilir.
D) Organik bileþiklerden olan karboksilli asitlerin katýlarý ve sývýlarý elektrik akýmýný iletir.
E) Oksit adý verilen inorganik bileþikler asidik, bazik,
nötr veya amfoter özellik gösterebilir.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

D) II ve III

C) I ve III

III. monomerlerin taþýnmasý
durumlarýndan hangileri görülür?
A) Yalnýz I

B) Yalnýz II
D) I ve III

C) Yalnýz III
E) II ve III

16. Aþaðýda, diploit hücrelerden haploit hücrelerin oluþ-

13. Saf bir X tuzunun saf sudaki çözünürlüðünün sýcaklýkla

masý sýrasýndaki bazý olaylar numaralandýrýlarak verilmiþtir.

deðiþimi aþaðýdaki grafikte gösterilmiþtir.
Çözünürlük (gX/100 g su)

I. n kromozomlu 4 hücrenin oluþmasý

80

II. Krossing overin gerçekleþmesi
III. DNA’nýn replikasyonu

50
30

IV. Homolog kromozomlarýn ayrýlmasý

20

40 60

Bu olaylarýn meydana geliþ sýrasý aþaðýdakilerin
hangisinde doðru belirtilmiþtir?

Sýcaklýk (°C)

Bu tuzla hazýrlanan 60°C sýcaklýktaki 360 gram doygun
çözelti, 40°C sýcaklýða kadar soðutuluyor.

A) I - II - III - IV

Buna göre, dibe çöken katýyý çözmek için en az kaç
gram su gereklidir?

C) II - III - IV - I

A) 100

B) 120
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C) 180

D) 200

B) I - IV - II - III
D) III - II - IV - I
E) III - IV - II - I

E) 240
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17. Aþaðýdaki grafikte, erkek dikenli balýðýn; kýrmýzý renkli

19. Aþaðýda bazý organik bileþiklerinin hangi koþullarda sin-

erkek, gümüþ renkli düz göbekli diþi ve gümüþ renkli
yuvarlak göbekli diþiye gösterdiði kur davranýþlarýnýn
sayýsý gösterilmiþtir.

dirildiðini gözlemek amacýyla oluþturulan I, II ve III
numaralý deney düzenekleri gösterilmiþtir.

Erkeðin kur davranýþ sayýsý
30

15

Kýrýmýzý renkli
erkek

Gümüþ renkli
düz göbekli
diþi

Gümüþ renkli
yuvarlak göbekli
diþi

Bu verilere göre,

II
• Ýlgili sindirim
enzimi

• Ýlgili sindirim
enzimi

III

• 100 g niþasta

• 100 g protein

• 100 g yað

• 35 °C

• 30 °C

• 80 °C

• %40 su

• %1 su

• %50 su

• Uygun pH

• Uygun pH

• Uygun pH

II. Erkek dikenli balýk, gümüþ renkli diþilere kur davranýþý sergiler mi?
III. Erkek dikenli balýk, gümüþ renkli yuvarlak göbekli
dikenli balýða daha çok kur davranýþý mý sergiler?
sorularýndan hangilerinin cevabý “hayýr” olmalýdýr?
B) Yalnýz III
D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

Bu deney düzenekleriyle ilgili,

I. Erkek dikenli balýk, erkek dikenli balýða kur davranýþý sergiler mi?

A) Yalnýz I

I
• Ýlgili sindirim
enzimi

I. Kaplara asit ayýracý damlatýldýðýnda kaplarýn hiçbirinde renk deðiþimi gözlenmez.
II. I. kapta sindirim gerçekleþirken diðer kaplarda sindirim gerçekleþmez.
III. II. kaptaki su oraný ve III. kaptaki sýcaklýk deðeri, ilgili tepkimelerin gerçekleþmesini olumsuz etkilemiþtir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I

B) Yalnýz II
D) I ve II

C) Yalnýz III
E) I, II ve III

20. Aþaðýdaki soyaðacýnda, belli bir özelliði gösterilen bireyler koyu renkle gösterilmiþtir.

18. Ýnsanýn aðzý ve burnu çevresindeki hücrelerin içinde iki sayýsýný artýran Herpes (uçuk) virüsü, aþaðýdakilerden hangisini gerçekleþtiremez?
Bu özelliðin ortaya çýkmasýna aþaðýdaki genlerden
hangisinin neden olduðu söylenemez?

A) Ribozomlarýyla protein sentezlenmeyi
B) Ýhtiyaç duyduðu enerjiyi hücreye sentezlettirmeyi
C) Replikasyonu gerçekleþtirirken hücrenin nükleotitlerini kullanmayý

A) A kan grubuna neden olan

D) Yeni oluþturduðu virüslerin kýlýfýný hücreye sentezlettirmeyi

B) X kromozomunda bulunan çekinik

E) Sayýsýný artýrarak hücreyi parçalamayý

D) Otozomlarda bulunan baskýn

C) Otozomlarda bulunan çekinik
E) Rh+ kan grubuna neden olan
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