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1. Bu testte 40 soru vardır.

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

KONDİSYON DENEMESİ TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.3

1

1. Bette Abla, dizginsiz tutkulara ---- bir yazarın yapıtıdır. Dola-
yısıyla romanın neredeyse tüm kahramanlarının saplantı 
derecesindeki tutkularına ----  gerekir. Kimisi Baron Hulot 
gibi tutkunun esiri olup aklı başından giderken kimisi de Lis-
beth gibi tutkusunu gerçekleştirebilmek için her yola başvur-
maktan geri kalmaz.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gisi sırasıyla getirilmelidir?
A) yenik düşmüş - şaşmamak

B) kısaca değinen - farklı açılardan bakmak

C) eleştiri getiren - tarafsız yaklaşmak

D) sığınmış - sahip çıkmak

E) sınır koyan - yön vermek

2. • göz: Bakış, görüş.
• hava: Hâl, görünüş biçimi.
• keşfetmek: Bilgi sahibi olmak, farkına varmak.
• kıvrılmak: Dönmek, dönemeçler yaparak uzayıp git-

mek.
• gani gani: Bol bol, çok çok.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıda verilen söz-
lerden biri açıklamasına uygun kullanılmamıştır?

A) Yetişkinler çoğu zaman olaylara muhattap olduğu gen-
cin gözüyle bakamaz.

B) Ailemiz Karadeniz’in nemli havasından kurtulmak için bu 
sıcak şehre göç etmiş.

C) Gezintilerimde bu devletin iki manevi temeli olduğunu 
keşfettim.

D) Toroslar’a varınca yollar âdeta bir yılan gibi kıvrılıyordu.

E) Çocuğumuzda bağ yollarındaki pınarlardan gani gani iç-
tiğim suyun tadı hâlâ damağımdadır.  

3. I. Ankara’daki yakınlarına kadayıf dolması göndermek is-
teyen Erzurumlu birinin önceden olduğu gibi otobüs fir-
masına ricayla emanet paket vermek yerine şimdilerde 
kargo şirketi kanalını tercih etmesi

II. Yıllar önce birbirlerinin üzerinden aynı anda, banka me-
muruna soru sormaya çalışan insanların artık sıramatik-
ten numara fişi alarak sessizce sırasını beklemesi   

III. Eskiden apartmanın üst katlarından bağırarak ya da ka-
ğıda yazarak bakkala sepet sarkıtıp sipariş veren insan-
ların günümüzde e-ticaret yoluyla alışveriş yapması  

Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangisi, “Davranış 
biçimleri yıllar itibari ile değişken olabildiği gibi çağın gerek-
lerine ve gelişen teknolojiye de uygun fiil ve davranışlar, 
alışkanlık hâline gelebilmektedir.” cümlesindeki düşünce-
ye örnek olabilir? 

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

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

4. I. Bir yağmur başlar ya inceden ince
 Bak o zaman topraktaki sevince 
II. Yârin dudağından getirilmiş
 Bir katre alevdir bu karanfil 
III. Koparıp öpmek için, basacağı toprağı
 Bütün şehir bekliyor onu dizler üstünde 
IV. Hastalık nedeniyle hayata gözlerini yumdu
 Hasret çekmişti yıllarca oysa kavuşmayı umdu 
V. Acıyla çalan sesti kulaklarını tırmalayan
 Hüznünden önce duyduğu son çığlık 

Bu dizelerde aşağıdaki mecaz yollarından hangisine 
örnek yoktur?

A) Ad aktarması B) Soyutlama C) Kişileştirme

D) Duyu aktarımı E) Benzetme 
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5. (I) TÜYAP tarafından ilki 1982 yılında 28 yayınevinin katılı-
mıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı, 800 katılımcısı ve 
yarım milyonu aşkın ziyaretçisiyle 35 yılı geride bırakmanın 
heyecanını yaşıyor. (II) Bu kapsamda fuarın daimi seçkin 
katılımcıları, 35 yılı ve yayıncılık-kültür hayatında bu yılların 
iz düşümlerini “35 Yıl Panelleri” ile kutlamaya hazırlanıyor. 
(III) Panellerde “TÜYAP Kitap Fuarının 35 Yılı ve Yayıncılığa 
Katkıları”, “35 Yılda Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Gelişi-
mi”, “Yazarlık Yolculuğunda İstanbul Kitap Fuarı ve Okurla 
Buluşma Mekânı Olarak Fuarlar” ele alınacak. (IV) Bu yıl 
yayınevlerinin düzenlediği etkinliklerin yanı sıra fuar teması 
kapsamında Türkiye Felsefe Kurumu ve TÜYAP tarafından 
farklı yaş gruplarına yönelik çocuk ve gençlik etkinlikleri 
programı oluşturuldu. (V) Programda çocuklara ve gençlere 
yönelik “Eğitim Hakkı”, “Farklılıklar”, “Eleştirel Okuma ve 
Düşünme” üzerine atölye çalışmaları ve söyleşiler yer 
almakta. 

Bir edebiyat haberi olan bu parçadaki numaralanmış 
cümlelerin hangilerinden, “sözü edilen etkinlikle ilgili ola-
rak öncekilerden farklı bir aktivite düzenlendiği” anlamı 
çıkarılabilir? 

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

D) III ve V E) IV ve V

6. (I) Akşam televizyonu açtım. (II) Haberleri izleyecektim.  
(III) İlk rastladığım yine bir kaza haberi olunca sinirlenip 
kapattım. (IV) Dayanamıyordum kaza haberlerine. (V) Bana 
hep geçen yılki acı olayı hatırlatıyor, vicdan azabı çektiriyor-
du. (VI) Bu vicdan azabının bir daha yakamı bırakacağını 
düşünmüyordum. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi ken-
dinden önceki cümlenin nedenini açıklamamıştır? 

A) Yalnız III B) Yalnız V C) II ve IV 

D) III ve VI E) IV ve V

7. • Günlük hayatımızda sahip olduğumuz çoğu eşyaya, bi-
raz kullandıktan sonra başka gözlerle bakmaya ve onları 
amaçları dışında kullanmaya başlarız. Sonrasında on-
ları bu şekilde kullanmak daha çok hoşumuza gidebilir. 
Görevi dışında kullanıldığında da başarılı olan ve çoğu-
muzun en az bir kere farklı şekilde kullandığı birçok eşya 
vardır.

• Bir yemek kaşığını 20 dakika buzlukta bekleterek göz 
kapaklarınızın üzerinde tutarsanız gözlerinizdeki şişliği 
ve yorgun görünümü azaltacaktır. Yine bulunduğunuz 
yerde ayakkabı çekeceği yoksa bir yemek kaşığı işinizi 
fazlasıyla görür.

Yukarıda verilen II numaralı parçayla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. parçada belirtilen olgunun genelgeçer bir durum olma-

dığı ileri sürülmüştür.
B) I. parçada değinilen hususun ancak hangi durumlarda 

geçerli olabileceği açıklanmıştır.
C) I. parçada öne sürülen düşüncenin bilimsel bir temeli ol-

duğu ifade edilmiştir.
D) I. parçada anlatılan konuda örneklendirme yapılmıştır.
E) I. parçada bahsi geçen durumun farklı bir yönüne dikkat 

çekilmiştir.

8. Sokağa ve yağmura karıştığım dakikada yanımdan kaçışan-
larla buluşup, “Şu sütçü dükkânında ne budalaydım. Siz 
bana haber vermiştiniz ya! Kusura bakmayın! İnsan ara sıra 
böyle olur, aldırmayın, affedin.” “Sizi de gücendirdim değil 
mi?” diyecektim.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örne-
ği yoktur? 

A) Ünlü daralması B) Ünsüz yumuşaması

C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünsüz türemesi 

E) Ünlü türemesi
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9. 2021 yılı iklim değişikliği bakımından kritik bir yıl olacak ve 
küresel ısınmaya karşı mücadelede ülkem yeniden liderliği 
alacak, diyen ABD başkanı, şöyle devam etti: “Bilim insanla-
rıyla sera gazı emisyonlarını azaltma yönünde koyulacak 
yeni hedefler noktasında Glasgow’da düzenlenecek konfe-
ransta tüm dünya halklarının kaygılarını dile getireceğim, 
artık bu siyaseten baş sorumluluğumdur benim.”

 “-m / -ım / -im” eki bu parçadaki altı çizili sözcüklerde 
aşağıdaki işlevlerin hangisinde kullanılmamıştır?

A) İsimden fiil yapım eki

B) I. tekil şahıs eki

C) Tamlayan (ilgi) eki

D) I. tekil iyelik eki

E) Fiilden isim yapım eki

10. Felsefe tarihi boyunca güzellik problemi, güzelin ne olduğu 
konusunda farklı düşünceleri ortaya çıkarmıştır.

Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir?

A) Özne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - zarf tümleci - 
belirtisiz nesne - yüklem

B) Zarf tümleci - özne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - be-
lirtili nesne - yüklem

C) Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - özne - zarf tümleci - be-
lirtili nesne - yüklem

D) Özne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - zarf tümleci - 
belirtili nesne - yüklem

E) Zarf tümleci - özne - belirtisiz nesne - yer tamlayıcısı (do-
laylı tümleç) - yüklem

11. Fantastik eserlerdeki kişiler ve olaylar tanıdığımız, içinde
           I

yaşadığımız evrendeki kişiler ve olayların değiştirilmiş biçi-
       II

midir diyebiliriz. Çünkü olağanüstü olayların gerçekçi zemin
               III

üzerine oturtulması bu yeni edebiyat türünün başlıca özelli- 
            IV              V
ğidir. 

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi türü 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

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

12. (I) Modern toplumda hemen hemen herkesin bir hobisi 
bulunmakta. (II) Ama bazen bir konu üzerinde uzmanlaşma-
ya başlamak, bireyleri bu konudan uzaklaştırıp sıradanlaştır-
mak gibi nedenlere yol açabilir. (III) Bu noktada, yeni konu-
lara eğilmek ve denemediğimiz şeyleri denemeye başlamak 
kişisel gelişim için yararlı olabilir.  (IV) Dağ tırmanışı, eskrim, 
golf, buz hokeyi gibi yeni ve denemediğiniz bir sporla ilgilen-
mek; daha dinlendirici etkinlikler olan, şiir yazma, yemek 
pişirme, şarap tadımı, web dizaynı gibi konularla uğraş-
mak… (V) Tüm bunlar kültürel birikimi arttırırken aynı 
zamanda kişisel gelişimde de oldukça etkilidir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilim-
si yoktur?

A) I  B) II C) III D) IV E) V
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13. Hepimiz günlük yaşamda pek çok şeye tanıklık etsek de
     I

bunları sanatsal bir dille ortaya koyamıyoruz. Bunu ancak
           II

şair yapabiliyor. Şiirde gerçekliği yakalamak için varlıklara ve 
olaylara bakmayı bilmeye, çok iyi derecede gözlemleme,
          III

anlama, algılama yeteneğine ve bunları sanatsal bir dille an-
latma becerisine ihtiyaç vardır. Bu işi sanatsal bir dille yapa-
cak olan kişi ise şairdir.
        IV

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdaki-
lerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

I II III IV
A) Zamir Edat Sıfat Zarf
B) Zamir Bağlaç Zarf Sıfat
C) Zarf İsim Sıfat Edat
D) Zamir Edat Zarf İsim
E) Sıfat Bağlaç Edat Zamir

14. İçimi titreten bir sestir her gün.

Saat her çalışında tekrar eder:

“Ne yaptın tarlanı, nerede hasadın?

Elin boş mu gireceksin geceye?

Bir düşünsen yarıyı buldu ömrün.

Gençlik böyledir işte, gelir gider.

Ve kırılır sonra kolun kanadın;

Koşarsın pencereden pencereye.”

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? 

A) Türemiş fiil

B) Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil

C) Ek fiil

D) Birleşik çekimli fiil

E) Basit fiil

15. Kuşkusuz ki(,) Kopernik’ten önce Ptolemy’nin modelinde
              I

Merkür(,) Venüs ve Güneş’in sıraları belirsizdi. Kopernik(,)

     II               III

Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine adlı kitabında Dün-
ya’nın değil Güneş’in merkezde olduğunu(,) Dünya’nın da
      IV

tıpkı öteki gezegenler gibi onun çevresinde döndüğünü ve 
gezegenlerin dizilişinin değişmediğini ileri sürerek(,) dönme
                   V
periyotlarını verir.

Bu parçada numaralanmış virgüllerden (,) hangilerinin 
kullanımı yanlıştır?

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

D) III ve IV E) IV ve V

16. ( )Aslanın vücudu, yediği hayvanlardan mürekkeptir.( ) 
Valery’nin, şairin, kendinden önce gelen şairlerle ilgisini 
anlatan bir sözü bu( ) Fakat bu söz, şiir dışı alanlarda da 
geçerli. Hele devletler arasındaki tek prensip bu, fiilen. Asla-
nın vücudu böyle. Ama ruhu( )  İşte o( ) tam kendine mah-
sustur.

Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere aşağıdaki nokta-
lama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) (“) (”) (.)(!) (;) B) (“) (”) (…) (?) (!)

C) (-) (-) (;) (!) (,) D) (-) (-) (;) (!) (;)

E) (“) (”) (.) (?) (,)
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17. Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez özelliklerinin başında 
doğru beslenme, stresten uzak durma ve düzenli egzersiz 
             I         II

alışkanlıkları gelir. Kişilerin yaş, cinsiyet, vücut kitlesi gibi 
çeşitli özelliklerine göre uygun metobolizma hızına ve ideal 
         III          IV

kiloya sahip olması vücut sağlığını geliştirmek adına oldukça 
önemlidir. Çünkü hayatımızın hep bir ritim içinde geçtiğine
              V

“içsel olarak” inanır ve ona göre sağlıklı yaşamaya çalışırız.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin 
yazımı yanlıştır?

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

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla 
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Yurt içi uçuşlarda bagaj hakkı koltuk sınıfına göre 30 kg’a 
kadar çıkabiliyor.

B) Sefiller’in iç kapağında “çev. Nesrin Altınova” diye yazı-
yordu.

C) Yeryüzü coğrafyasının insan yaşamına elverişli olmadı-
ğı alanlarda km2ye 1 kişi düşer.

D) Arkadaşım sosyal medya hesapları profilinde kendi ismi-
nin önüne T.C. getirmiş. 

E) Adaylar, İşkur’a başvurunun nasıl yapılacağını merak 
etmeye başladı.

19. I. Bu çerçevede kurul, içinde Prof. Dr. Mustafa Kaçalin’in 
de yer aldığı bir “özçekim” ile sosyal med yadan kararı 
paylaştı. 

II. Yaklaşık bir ay önce başlatılan bu çalışma kapsa mında 
önerileri alan TDK, facebook sayfasından, telefon ve 
mail yoluyla kendilerine ulaşan görüşleri geçen hafta 
son olarak beş sözcüğe kadar indirdi ve yine son kararı 
halka bıraktı. 

III. Fotoğrafı ve kararı kısa sürede çok sayıda kişi be-
ğenirken “özçekim”den sonra yorumlarda en fazla “gör-
çek” önerisi geldi. 

IV. Halkın kararı neticesinde TDK Bilim Kurulu, “selfie” söz-
cüğünün Türkçe karşılığını “özçekim” olarak be lirledi. 

V. Yabancı sözlere karşılık bulma çalışmalarına geniş ka-
tılımı sağlamak ve konuya katkısı olabilecek her kesin 
görüşlerini alabilmek amacıyla TDK, “selfie”ye en çok 
önerilen “özçekim”, “kendiçekim”, “görçek”, “kendinçek”, 
“bakçek” sözcüklerini vatandaşa sor mak istedi. 

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur? 

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

20. (I) Divan şiirinde aşk, şairin dünya görüşüne paralel olarak 
anlam kazanmıştır. (II) Dünyevi aşk ve ilahî aşk şeklinde iki 
türlü aşk işlenmiştir divan şiirinde. (III) Yaşama tutkularıyla 
bağlı şairler aşk konusunu din dışı bir anlayışla işlemişlerdir. 
(IV) Dünyevi aşkta âşık, maşuk ve rakip üçgeni söz konusu-
dur. (V) İlahî aşk yoluna giren şairler için ise amaç, mutlak 
güzellik olan Allah’a kavuşmaktır. (VI) İlahî aşk maddi aşkla 
başlar, dünyanın güzelliklerine ve bir güzele âşık olan şair 
nefsini terbiye edip piştikçe bu aşk, Allah aşkına dönüşür. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşün-
cenin akışını bozmaktadır? 

A) II  B) III C) IV D) V E) VI
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21. (I) Fenomenoloji (görüngübilim), Edmund Husserl tarafından 
geliştirilmiş olan felsefe görüşüdür. (II) 20. yüzyılın ilk çeyre-
ğinde, bilimde ve düşünce sisteminde beliren genel bunalı-
mın içinde doğmuştur. (III) Husserlci fenomenoloji, bu bağ-
lamda metafiziği sona erdirerek somut yaşantıya dönmek ve 
böylece tıkanmış olan felsefeye yeni bir başlangıç yapma 
iddiasıyla ortaya çıkmıştır. (IV) Bir felsefe akımı olmaktan 
çok yöntem olarak tarifi yaygın olan fenomenoloji, her şey-
den önce dolaysız olarak verilmiş olanı betimlemeye daya-
nır. (V) Fenomenoloji, 20. yüzyıl felsefesinde ve kuramsal 
tartışmalarında etkili ve belirleyici özelliğe sahip bir yöntem-
dir. (VI) Heidegger’den Sartre’a, Frankfurt Okulu’ndan Fou-
cault’a ve postmodern düşünürlere kadar pek çok düşünür 
ve felsefi eğilimde etkisi hissedilir. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf 
hangi cümleyle başlar? 

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

22. Geçmişte yazılan şiirlerin, bugüne göre anlaşılmaz olduğu 
gerçeğini ben de kabul ediyorum ama onları yok saymak ne 
demek? Bu kanaatte olanların, o şairlerimize haksızlık yap-
tığını düşünüyorum. Bu düşüncede olan yalnızca ben deği-
lim. “Eski Şiirin Rüzgârıyla” hoş bir esinti getiren Yahya 
Kemal var yanımda. Hatta karşı gibi gözükse de Nurullah 
Ataç, “Şiirimiz Üzerine” adlı yazısında: “Eski şiirlerimizi oku-
malıyız. Dilimizi gerçekten öğrenmenin, tadına varıp onunla 
güzel biçimler kurmak gücünü edinmenin başka yolu yoktur. 
Saz ozanlarımızın şiirlerini okumalıyız ama divan şiirini de 
bırakamayız. Bize dilimizi asıl onlar öğretecek, dilimizin tadı-
na asıl onlar erdireceklerdir. Divan şairlerimizin Arapçadan 
Farsçadan aldıkları sözler, onların dillerini Türkçe olmaktan 
çıkarmamıştır. O sözler birer yabancıdır ama salınıp gezdik-
leri bahçenin toprağı buram buram Türkçe kokar, Türk 
kokar.” sözleriyle hemfikir olduğumuzu ortaya koyar. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine baş-
vurulmamıştır? 

A) Tanık göstermeye B) Tartışmaya

C) Nitelemeye D) Dolaylı anlatıma

E) Mecazlı söyleyişe

23. (I) Kişisel gelişim yazını Amerika’da gelişmiş ve bize ithal 
edilmiş durumdadır. (II) Son dönemlerde kişisel gelişim alanı 
ciddi bir pazar, öyle ki kitap satışlarının yaklaşık yüzde 20’si 
kişisel gelişim başlığı altında satılıyor. (III) Neden bu kitaplar 
bu kadar çok satıyor, diye düşünüle bilir. (IV) Çünkü kitabın 
içeriği özlü sözlerle, insanın içini ısıtan hikâyelerle, bir şeyle-
rin oldukça kolay bir şekilde başarılabileceği ile ilgili hazır ve 
kolay çözümlerle ve daha da önemlisi çok da içi dolu olma-
yan umutlarla dolu. (V) Biraz da profil “biz”den çok “ben”i ön 
plana çıkaran kapitalist sistemin istediği, aradığı veya bu 
sistemde ba şarılı olmayı sağlayacak bir kimliği yansıtmakta. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra “Dolayısıyla verilen mesajlar da bireysel başarı, yete-
nekleri geliştirme, verimi artırma üzerinedir.” cümlesi getiri-
lebilir? 

A) I  B) II C) III D) IV E) V
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24. 
Çayda akan su gibi, çölde esen yel gibi
İşte bir günü daha kayboldu ömrümün
Ben ben oldukça iki günün gamını bir çekmem
Biri geçip giden gün biri gelecek gün

Ey insan
Zaman bir andır
Yaşam bir an
Bir soluk bir an
Bütün yaşam
İşte şu andır
Sadece şu an 

Bu dizelerde verilmek istenen ortak düşünce aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Yapılan işlerden pişmanlık duymamak için mantıklı ka-
rarlar zamanında alınabilmelidir.

B) Dün geçmişte kaldığı, yarının da ne getireceği belir siz 
olduğu için insan bugünün değerini bilmelidir.

C) İnsan, anılarının bıraktığı izlerde takılıp kalırsa gele-
ceğin ne sürprizler hazırladığını bilemez.

D) Bugün, geçmişle gelecek sonsuzluğu arasında sıkı şıp 
kalan bir zaman dilimidir.

E) İçinde bulunulan zamanın değerini anlayabilmek, geçmiş te 
yapılan hatalardan ders çıkarmakla mümkündür.

25. Edebiyatta çeviriler yepyeni diyarlara kapı açar. Millet lerin 
edebiyat tarihinde en verimli dönemler, çevirilerin fazlaca 
yapıldığı yıllardır. ---- Zira Tanzimat’la birlikte öyle olmuştur. 
Daha önce görülmeyen türlerin ve sa natçıların tanınmasıyla 
dilin gelişmesiyle daha bereketli bir döneme girmişiz. Kendi 
edebiyatının sınırını aşmayı sağlayan çeviri, bu işi gönülden 
yapanlarla sınırlı kal mamıştır. Öyle ki sadece şairi, yazarı 
değil okuru bile ilgi duyduğu eserleri Türkçeye çevirmiş, 
edebiyatımızın evrenini genişletmiştir. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi 
getirilebilir? 

A) Eskiden başka toplumların edebiyatının bizden ileride 
olduğu kanıksanıyordu. 

B) Batı edebiyatına ilgi duyan herkesin yabancı dili iyi bil-
mesi gerekir.

C) Bizim de edebiyatımızı zenginleştirmemiz çeviriyle 
mümkündür.

D) Edebî çeviri alanında yeteri kadar çalışma yapmamışız.                                                                                      

E) Yeni yetişen yazarlarımızı Batı edebiyatına yönlen-
dirmeliyiz.

26. Matematikte sayıların belli bir oran ve ölçüye göre devam 
ettiği Fibonacci adı verilen bir dizilim vardır. Buna göre baş-
langıç dizimi 0,1 olup bir sonraki sayı kendinden önceki iki 
sayının toplamıyla devam eder: 0, 1, 1(1 + 0), 2(1 + 1), 3(2 + 1), 
5(3 + 2), 8(5 + 3)… Bu dizilim, tabiattaki birçok canlının olu-
şumunda ve biçimlenmesinde varlığını gösterir. Salyangoz 
kabuğundaki bükümler, doğal olarak oluşan hortumlar, gül 
kıvrımları, çam kozalağındaki spiral sayısı ve bitkilerdeki 
yaprak dizilimi buna örnek gösterilebilir. 

Bu parçada verilen örneklerle aşağıdakilerden hangisi 
anlatılmak istenmiştir? 

A) Fibonacci diziliminin matematik biliminde çok önemli bir 
yer edindiği

B) Doğadaki bazı varlıkların bireysel olarak geliştiği

C) Doğadaki varlıkların belli bir ölçü ve uyuma göre şekil-
lendiği

D) Birbirinden uzak yerlerdeki canlıların ortak özelliklerinin 
nasıl oluştuğu

E) Doğadaki bazı varlıkların birbirine bağlı olarak geliştiği
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Diğer sayfaya geçiniz.

27. Dokuma sanatı genel bağlamda Orta Asya’da başlamış tır. 
Bu bölgede yaşayan yerliler ki bunlara göçebe ka bileler 
denilmektedir, kendilerine uygun yaşam alanları bulmak için 
şiddetli hava koşullarına maruz kalmışlar, çadırlarını kurmak 
için keçi yününü kullanmaya başla mışlardır. Daha sonraları 
ise toprak zemindeki rutubet ten kendilerini korumak için bir 
çeşit yaygı olan zemin kaplamaları üretmişlerdir. İşte, kilim 
adı verilen dokuma lar bunlardır. Kilimlere inanışın etkisiyle 
de motifler inanç sembolü olarak işlenmiştir. Zamanla hayal 
gücünde şe killenen kuşların ve çiçeklerin bu kilimlerde motif 
olarak yer aldığı görülmüştür. Tabi ki bunda tam bir kompozis-
yon vardır. Hayal edeni, dokuyanı, renk vereni başkadır. 
Kilimlerde ruh durumlarının yansımaları belirmiştir hep. 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Motiflerdeki şekiller zamanla değişim göstermiştir.

B) Yaşam koşulları dokumacılığın gelişimini etkilemiştir.

C) Kilim adı, Orta Asya yerlileri tarafından konulmuştur.

D) İnsanların zihninde tasarladıkları, sanat eserlerine yan-
sır.

E) Kilimlerdeki bazı motifler, dinî ögelerle ilişkilindirilmiştir.

28. Dil yaşayan bir varlık olarak değişmeye muhtaçtır. Kültürel, 
ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmekte-
dir. Bunların yanında, bir dilde esas değişmeye neden dilin 
iç ve dış dinamikleridir. Bir dili konuşan topluluk gereksinim 
duydukça dil de kendiliğinden değişir. Teknolojik transfer 
yaptığınız sürece, transferini yaptığınız ürünleri kendi diliniz-
le adlandıramazsanız ürün orijinal ismiyle dilinize katılmak 
zorunda kalır. Dilde değişmeyi engelleyen sistemler, şimdiye 
kadar bulunamamıştır. Dillinizi, diğer dillerden üstün bir 
konuma getirmek istiyorsanız teknoloji ve kültürel değerler 
üretmek zorundasınız ancak bu şekilde diğer dilleri etkileye-
bilirsiniz. Bir dilde değişim sözcük transferi ile başlar, ses 
yapınızı etkiler ve daha sonra dilin bütün unsurlarını kapsar. 

Bu parçadan dil gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz? 

A) Varlığını, canlılığını sürdüren bir dilin değişime gereksi-
nim duyacağı

B) Dildeki değişimin doğal bir süreç olduğu

C) Çeşitli faktörlerin gelişimi belirlediği

D) İleri toplumlarda değişimin az yaşandığı

E) Teknolojinin yeni sözcükler kazandırdığı
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29. Gazeteci: ----

Yazar: Evet, öz eleştiri yapmaktan kaçınmadığım için bunu 
rahatlıkla söyleyebilirim.

Gazeteci: ----

Yazar: Hakkımdaki eleştirileri dikkate alırım ve kendimi göz-
den geçiririm.

Gazeteci: ----

Yazar: Belli prensipler çoğu sanatçıda olduğu gibi bende de 
bulunmaktadır.

Gazeteci: ----

Yazar: Yazdıklarımın tek satırını okumadan ahkâm kesenler 
bulunduğundan. 

Yukarıdaki röportajda yazarın verdiği cevaplar arasında 
gazetecinin hangi sorusunun karşılığı yoktur? 

A) Yazar olarak değişmez ilkeleriniz var mıdır?

B) Eserlerinizi dolayısıyla da kendinizi hiç kusurlu bulduğu-
nuz oldu mu?

C) Bazı eleştirilere karşı neden bu kadar tepki gösteri-
yorsunuz?

D) Yazdıklarınızın belli bir düzeydeki okur kitlesince ta kip 
edilmesini nasıl karşılıyorsunuz?

E) Size yönelik eleştirilere ne tür bir yaklaşımınız var dır?

30. Çökelmiş kayaçların kıvrılıp rengârenk tepeleri ve derin vadi-
leri oluşturduğu “Gökkuşağı Dağları”nı görmek için sabırsız-
lanıyordum. Kıta değiştiren yolculuktan sonra otelime yerleş-
tiğimde, yola çıkışımın üzerinden tam 57 saat geçmiş ve 
nihayet bu coğrafyaya ayak basmayı başarmıştım. Otelde 
dinlendikten sonra erkenden görsel şölene uzanmak iste-
dim. Bir ressamın tablosunu andıran Çanhey Danşia Ulusal 
Jeoparkı’nın girişinde sel gibi akan bir kalabalıkla karşılaşın-
ca şaşırdım. Bir süre gişeye doğru ilerlemeye çalıştım. Ne 
mümkün! Gökkuşağı Dağları’nın yer aldığı bu jeopark yal-
nızca Çin’in değil dünyanın en masalsı yerlerinden biri. 
Yaklaşık 400 kilometrekarelik büyük bir alana yayılan muh-
teşem doğal anıtların gözlendiği yer olan jeopark, Gansu 
Eyaleti’nin Linze ve Baiyin bölgeleri sınırları içinde, Qilian 
Dağları’nın kuzey eteklerinde. Burası ulusal bir jeopark, 
UNESCO’nun onayından henüz geçmemiş. Jeoparkta ina-
nılmaz bir organizasyon var. Jeoparka girenler kendilerine 
göre bir gezi planı yapamıyorlar, organizasyona uymak 
zorundalar. Güzergâhtan çıkanlar hemen megafondan insa-
nı rahatsız eden bir sesle uyarılıyor. Çizilen hattın dışına 
çıkmak kesinlikle yasakmış. Görevliler bunun nedenini, 
“narin jeolojik oluşumların zarar görmesini önlemek” olarak 
açıkladı. Böylece dört ana istasyona uğranıyor ve son durak-
tan alınan ziyaretçiler çıkışa geri getiriliyor. 

Bu parçada sözü edilen yer ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi çıkarılamaz? 

A) İlgi çekici özellikte olduğu

B) Başka uluslarca bilinmediği

C) Ulaşımının güçlükle sağlandığı

D) Genişçe bir yeri kapladığı

E) Kurallarla ve özenle korunduğu
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31. Bilinen kapsamlı ve en eski yazılı hukuk yasaları, MÖ 2000 
yıllarına ait olduğu sanılan Hammurabi Yasaları’dır. Babil 
hükümdarı Hammurabi’nin buyruğuyla yazıya geçirildiği için 
onun adıyla anılan yasalar, Babil İmparatorluğu’nun ekono-
mik ve toplumsal koşullarına yanıt veremeyen Ur haneda-
nından kalma Sümer ve Lipitastar Yasaları’nın yerine çıkarıl-
mıştır. Eski yasaların tersine Sümer dilinde değil, Akad 
(Sami) dilinde ve çivi yazısıyla yazılmıştır. Ticaret, mülkiyet, 
aile ve ceza hukukuna ait 282 madde den oluşan yasalar, 
Mezopotamya tarihinden günümüze kalan en önemli miras-
lardan biridir. Hammurabi Yasala rı, Babil toplumundaki 
özgürler, bağımlılar ve kölelerden oluşan toplumsal sınıflar 
ve katmanlar arasındaki hukuk sal ilişkileri düzenlemektedir. 

Bu parçadan Hammurabi Yasaları ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Kendisinden önce katı bir hukuk sisteminin geçerli oldu-
ğuna

B) Değişen yaşam koşullarına ayak uydurma gereksini-
minden doğduğuna

C) Çeşitli konularda hak ve sorumlulukları içeren bir ni teliğe 
sahip olduğuna

D) Daha önceki yasalardan farklı bir dil ile oluşturuldu ğuna                                                                              

E) Sınıf farklılıklarını ortadan kaldıran değil gözeten bir yö-
nünün bulunduğuna

32. Fotoğraf ve kameranın öncülüğünde ortaya çıkan sine ma, 
pek çok bilgi ve teknikle gelişmiştir. Bu gelişim süre cinde 
sinema, kendisinden daha sonraları üretilen televiz yonla 
kıyaslanmış ondan hep farklı bir yerde görülmüştür. Televiz-
yonun sinemaya olumsuz etki ettiği dâhi düşünül müştür. 
Oysa televizyon teknolojisi sinemaya katkı sağla mıştır. 
Büyük salonlarda video bant tekniğiyle toplu hâlde izlenen 
filmler uydu yayınları aracılığıyla yaklaşık yarım asırdır 
evlerde de koltuğa uzanılarak izlenebilmekte ve bu sayede 
dünyanın her yerindeki izleyiciye ulaşabilmektedir. 

Bu parçadan, 
I. İzleyici, eskiden sinema salonlarında yeterince rahat et-

memekteydi. 
II. Sinema, televizyonla yeni boyut kazanmış ve yay-

gınlaşmıştır.
III. Televizyon, sinemadan daha çok kâr ettiren bir sek-

tördür.
IV. Videobant tekniği, uydu yayınından önce vardır. 

yargılarından hangileri kesin olarak çıkarılabilir? 

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

D) II ve IV E) III ve IV 

33. “Bir şiir nasıl oluşuyor?” sorusunu irdeleyen Edgar Allan 
Poe, yaklaşık yüz elli yıl önce makalesinde şöyle der: “Bir 
yazar, yapıtlarından birinin tüm oluşum sürecini aşama 
aşama anlatabilirse bizim için ne kadar öğretici olurdu diye 
düşünmüşümdür çok kez. Böyle bir denemenin bugüne 
kadar niçin yapılmadığına yanıt bulmak zordur, bunun suç-
lusu sanırım özellikle yazar beylerimizin kibridir. Çoğu yazar, 
özellikle de şairler, yapıtlarını güzel bir çılgınlık içerisinde, 
kendinden geçmişçesine ilhamla yarattıklarına insanları 
inandırmayı seviyor.” 

Bu parçada Edgar Allan Poe, şiirle ilgili olarak; 
I. Rastlantı ya da ilham sonucu oluşmadığını, 
II. Belli bir süreçten sonra şekillendiğini, 
III. Okurun göz ardı edilerek yazıldığını 

yargılarından hangilerini vurgulamak istemiştir? 

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

D) I ve II E) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısının bilinmesi, özellikle kalkın-
manın planlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Nüfus ve kalkınmanın, “yaşam kalitesi” olarak tanımlanan 
kavram çerçevesinde planlanması son yıllarda öne çıkan 
unsurlardan biridir. Yaşam kali tesi sadece ekonomik olanak-
ların varlığı ile değil, aynı zamanda yaşanılan çevrenin kali-
tesi yanında mevcut imkânlardan faydalanabilme düzeyi ve 
sağlık kalitesiy le ölçülmektedir. Bunun sonucunda kalkınma 
ile nüfus arasındaki ilişki yoksullukla mücadele, toplumsal 
cinsi yet sorunları, toplumsal sektörlere yatırımlar, kapasite 
oluşturma, kaliteli ve evrensel temel eğitim, temel sağlık 
hizmetleri, üreme hakları, üreme sağlığı ve insan kay-
naklarının geliştirilmesi gibi sorunlara da cevap aranma sını 
zorunlu hâle getirmektedir. 

Bu parçadan nüfus ve kalkınma ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Nüfus planlamasının her zaman aynı olmadığı

B) Son dönemlerde farklı amaçlarla hareket edildiği 

C) “Yaşam kalitesi”nin çok boyutlu bir anlam içerdiği 

D) Toplumsal işleyişin iyi analiz edilmesi gerektiği

E) Kalkınmanın planlanması için nüfusun bazı özelliklerinin 
bilinmesi gerektiği

35. Kralın biri bir gün rüyasında kendini sarayın bahçesindeki 
güller içinde görür. Birbirinden güzel ve canlı bu güller ara-
sında dolaşırken birden etrafındaki güller teker teker kuru-
yup dökülür. Şaşkınlık ve korkuyla rüyasından uyanan kral, 
ülkedeki en iyi rüya tabircilerinin bulunmasını ister. Ülkedeki 
en iyi iki tabirci saraya getirilir. Kral bunlardan ilkine rüyasını 
anlatır ve rüyadaki hikmeti sorar. Tabirci, krala: “Kralım maa-
lesef tüm sevdiklerinizin ölümünü göreceksiniz.” der. Kral bu 
yoruma çok hiddetlenir ve tabirciyi zindana attırır. İkinci 
tabirciyi çağıran kral, rüyasını tekrar anlatır ve yorum bekler. 
İkinci tabirci ise şöyle der: “Kralım müjde! Sevdiklerinizle 
birlikte geçireceğiniz bu hayatta en uzun ömürlü olan sizsi-
niz.” Bunun üzerine kral bu tabirciyi bir kese altınla ödüllen-
dirir. 

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine varılabilir? 

A) Doğruluğundan emin olunmayan bir bilgiyi vermek, her 
zaman sıkıntı yaşatır.

B) İnsanlar, yalnızca duymak istediklerini dinler.

C) Tatlı dilli kişiler, insanlar tarafından daha çok benimsenir 
ve sevilir.

D) Sözün güzeli, olumsuz bir durumu olumluya çevirir.

E) İyi bir eğitim alan kişiler, dili daha etkili kullanır.

36. Çevre, insan ve toplum sağlığı bilinci ülkelere göre de ğişse 
de son yıllarda büyük gelişmeler göstermiştir. Son birkaç yıl 
öncesine kadar çevre kirliliği denince sadece hava kirliliği, 
endüstriyel ve nükleer atıklar akla gelmek teydi. Doğal den-
geyi bozan, kirleten kimyasal girdilerin kullanıldığı ve yoğun 
girdili tarımın doğal kaynaklarla canlılar üzerinde bir tehdit 
olduğu ancak 1980’li yıllardan sonra gündeme gelmiştir. 
Yoğun girdi kullanılan tarım metotları sadece maliyeti yük-
seltmemiş, su ve toprak kirliliği, gıdalarda tarım ilacı kalıntı-
ları, bitki hastalık ve zararlıların kimyasallara karşı dayanık-
lılık kazanması gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu 
sorunlar karşısında gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bir-
çok ülkede bilinçlenerek örgütlenen üretici ve tüketiciler do-
ğaya zarar vermeyen yöntemlerle tarımsal ürünleri üret meyi 
başarmışlardır. 

Bu parçada çevre kirliliğiyle ilgili olarak aşağıdaki lerden 
hangisine değinilmemiştir? 

A) Bazı ülkelerde artık gündemden düştüğüne

B) Örgütler kurularak mücadele edildiğine

C) Tarımsal üretimde değişikliklere yol açtığına

D) Canlıların yaşamında risk oluşturduğuna

E) Son yıllarda insanların bilinçli davrandığına
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37 ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Günümüzde roman, altın çağını yaşadığı 19. yüzyıl kadar 
olmasa bile yine de edebiyatın gündemini belirleyen ve ka-
muoyunun beklentilerini karşılayan bir tür olarak kabul gör-
mektedir. Bunun gereği olarak özellikle son yıllarda yayım-
lanan romanlar Cumhuriyet tarihimizde eşi görülmemiş bir 
hacme ulaştı ve o ölçüde ilgi gördü. Öyle ki kimi romanların 
baskısı on binleri bulurken kimileri 500, 600 baskı sayısıyla 
milyonlarla buluştu. Söz gelişi 2004 yılında 260, 2005 yılında 
364, 2013 yılında ise 428 kimilerine göre 500’e yakın roman 
yayımlanmış olması aynı zamanda türün niceliksel boyutu 
hakkında da bilgi vermektedir. Bu sonuç elbette ki toplumun 
kitaba ve okumaya ilgisizliği dikkate alınırsa Türk romanı için 
başarı olarak kabul edilmelidir. Ne var ki reklam ve algı oluş-
turma yoluyla kendilerine okur bulan pek çok roman yazarı, 
birbirine benzer ürünleriyle güncelin sınırlarını aşamadı. So-
nuçta yazılanların önemli bir bölümü, ver takdirini al takdirimi 
anlayışına göre yorumlandıkları için nitelikleriyle değil, nice-
liksel yanlarıyla dikkati çektiler. Öyle ki “iyi eser okuyucusunu 
bulur” genel ve yerleşik yargısı yerini, “iyi reklam eseri daha 
çok okuyucuya ulaştırır ve doğal olarak çok gelir getirir” yar-
gısına bıraktı.

37. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Ciddilikten yoksun ısmarlamacı bir eleştiri olduğu

B) Eserin niteliğini okurun beğenisinin belirlediği

C) Yazarların yalnızca belli eleştirmenlere güvendiği

D) Eleştirmenin eserden çok yazar üzerinde durduğu

E) Eserin belirli kriterlere göre değerlendirildiği

38. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiş-
tir?

A) Romanın Türkiye’de son dönemde çok sattığından 

B) Reklamın romanın bilinirliğini artırdığından

C) Romanın edebiyata yön veren bir tür olduğundan

D) Edebiyatta başarının roman yazmaktan geçtiğinden

E) İyi eser algısının günümüzde değiştiğinden

39 ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Portal, terim olarak bir web sitesi içinde birden çok seçene-
ğe götüren ana sayfa demektir. Portal site; ana sayfasında 
haberler, sohbet, alışveriş, müzik, eğlence, seyahat, turizm, 
ekonomi, finans gibi etkinliklerle görünür. İnternet kullanıcısı 
bu ana başlıklar içerisinden kendine hitap edeni seçer ve o 
konuyla ilgili görsel ve içeriklere buradan ulaşır. Bir portal 
web sitesi, ziyaret eden kullanıcının merakını uyandıracak 
başlıklar altında çok sayıda konu içerirse ziyaretçi siteden 
memnun kalır ve istediği işleme ya da bilgiye ulaşabilir. 
Bilgiye ulaşımda aktif ve uygun maddi düzeyde olan portal 
site, iletişim noktasında müşteri ve çalışanları arasında ko-
ordinasyonu etkili kılar. Portal site tek bir noktadan istenilen 
alandaki bilgiye, hizmet ya da ürüne olan erişim imkanını 
kolaylaştırmaktadır. Yine paydaşlarla olan iletişim de bu şe-
kilde kolaylaşır. Maliyet açısından da firmalara büyük kolay-
lıklar getiren portal siteler gerek iletişim gerekse kırtasiye ve 
yönetim giderleri noktasında maliyeti düşürür.

39. Bu parçada portal sitenin ziyaretçisini memnun etmesi 
neye bağlanmıştır? 

A) Kullanıcısına görsel bakımdan zenginlik sunmasına

B) Arama motorlarında ilk sıralarda yer almasına

C) Ziyaret eden kullanıcı sayısının çok olmasına

D) Firmalara ekonomik bakımdan alternatif seçenekler ge-
tirmesine

E) Çeşitliliği bol kategorilerde ilgi çekici bir biçimde düzen-
lenmesine  

40. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Portal siteyi ziyaret edenlerin zamanı verimli kullandığı-
na

B) Portal sitenin ne şekilde kullanıldığına

C) Portal sitenin site ve kullanıcılar arası etkileşimdeki işle-
vine

D) Portal sitenin, kurumsal işleyişi olumlu etkilediğine

E) Portal sitede genel başlıkta verilenlerin detaylandırıldığı-
na

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. 
SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.
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1.	 Bu	testte	sırasıyla,	Tarih	(1	-	5),	Coğrafya	(6	-	10),	Felsefe	(11	-	15),	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	(16	-	20)	olmak	üzere	20	adet	soru	vardır.

2.	 Cevaplarınızı,	cevap	kâğıdının	Sosyal	Bilimler	Testi	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.

SOSYAL BİLİMLER TESTİ KONDİSYON DENEMESİ 1

1. “Ben Tanrı tarafından tahta çıkarılmış Büyük Hun Tanhusu 
Mete Kağan. Irmaklar ve göller arasında doğdum, geniş 
yaylalarda sığırlar ve atlar arasında büyüdüm. Kendimi sık 
sık sınır boylarında buldum… Doğuda gün doğusuna, 
güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece 
ortasına kadar akınlar yapıp 26 ülkeyi kendime kattım… 
Bana ait olanları halkım için feda ettim ancak halkıma ait 
olanları; vatanımı ve yurdumu satmadım… Tanrının lütuf ve 
inayeti, subay ve erlerimizin mükemmelliği, dayanıklı atları-
mızın üstün gücü, ok ve kılıçlarımızın keskin ucu ile başlılara 
baş eğdirdim, dizlilere diz çöktürdüm… Yay çeken, ok kulla-
nan bütün bodunlar Kurt Başlı Altın Tuğ’um altında birleşe-
rek büyük bir aile oldu.”

Mete Han’ın, M.Ö. 187 tarihinde Çin İmparatoriçesine 
yazdığı mektuba göre Asya Hunları ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Orta Asya Türk siyasi birliğinin sağlandığı

B) Etkili bir askerî teşkilat meydana getirildiği

C) Kut anlayışının olduğu

D) Konar-göçer bir yaşam tarzının benimsendiği

E) Yerleşik kanun ve kuralları bulunduğu 

2. Orta Çağ Türk–İslam şehirlerinde tacirler, zanaatkârlar, dev-
let memurları ve askerler şehirlerde ve kasabalarda yaşardı. 
Türk şehirlerinin etrafını çeviren surların içinde saray, hükû-
met konağı, kışla, pazar yeri, medrese ve hastane gibi yapı-
lar bulunuyordu. Ayrıca sultanların yaptırdığı mimari eserler 
ve su kemerleri şehirleri köylerden farklılaştırıyordu.

Bu bilgilerle Türk-İslam devletlerinde,
I. Toplumda soya dayalı sınıfsal farklılıklar görülmüştür.
II. Şehirlerin savunulmasına yönelik unsurlar vardır.
III. Ülkenin bayındır hâle gelmesine katkı sunulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

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

3. Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerdeki gayrimüslim 
tebaaya hoşgörülü davranması ve onları himaye etmesi 
ile;
I. fethettiği bölgelerdeki egemenliğini sağlamlaştırma,
II. komşu devletlerin kışkırtmalarını engelleme,
III. Hristiyan halkın yönetime katılmasını sağlama

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabi-
lir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

4. Osmanlı Devleti’nde, Kırım Savaşı sırasında ilk dış borç 
alınmıştır. 1854 yılından 1881 yılına kadar geçen yirmi yıl 
içinde on altı kez dış borçlanma gerçekleştirilmiştir.

Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti’nin sözü edilen döne-
miyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Dış politikada başarısız sonuçların alındığı

B) Her savaş sırasında ekonomik krizlerin yaşandığı

C) Devlet hazinesinin cari fazla verdiği

D) Sık sık savaşların meydana geldiği

E) Osmanlı ekonomisinde sıkıntıların yaşandığı

5. Atatürk Dönemi’nde çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’y-
la doğum kontrolünü sağlayan ilaç ve araçların kullanılması-
nın yasaklanması, altı veya daha fazla çocuğu olan kadınla-
ra nakdî mükâfat verilmesi, ihtiyaç sahiplerinin doğum 
işlemlerinin devlet tarafından karşılanmak üzere ücretsiz 
yapılması için kararlar alınmıştır. 

Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez? 

A) Çok çocuklu ailelere devlet teşviğinin sağlandığı

B) Nüfus artışına katkı sağlayan düzenlemeler yapıldığı

C) Bütçeden nüfus politikası için pay ayrıldığı

D) Sosyal devlet anlayışına uygun hareket edildiği

E) Salgın hastalıklara karşı mücadele edildiği
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6. Yerleşme dokusu, meskenler arasındaki dağılış düzenidir. 
Bu düzen yerleşmenin kurulduğu yere ve diğer yerleşmeler-
le arasındaki mesafeye göre farklılık göstermektedir.

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşmelerin dağınık bir 
doku kazanması üzerinde etkili olan faktörlerden biri 
değildir?

A) Tarım arazilerinin mülkiyet yoluyla küçük parçalara ayrıl-
ması

B) Su kaynaklarının fazla olması

C) Arazinin eğimli ve engebeli olması

D) Yağış miktarının yetersiz olması

E) Tarım topraklarının azlığı

7. Aşağıdaki haritada bir iklim tipinin görüldüğü alanlar işaret-
lenmiştir.

   

Bu haritada verilen iklim tipinin özellikleri için aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

A) Yağışlar daha çok orografik yağış şeklindedir.

B) Yıllık toplam yağış miktarı, ortalama 2.000 mm civarında 
olup yağış yıl içine düzenli dağılır.

C) Doğal bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz sı-
caklarıyla kuruyan, kısa boylu otlardan oluşan step (boz-
kır) bitki örtüsüdür.

D) Yıllık toplam ya ğış miktarı 200 mm’ nin altında olup ya-
ğış yıl içine düzenli dağılmamıştır.

E) En belirgin olarak görüldüğü yerler, Güney ve Gü-
neydoğu Asya’dır.

8. Aşağıda, bir yörenin bazı doğal ve beşerî özellikleri verilmiş-
tir.
- Yerleşmelerin etrafında dağlık sahalar bulunur.
- Dağlık sahalar dolin ve lapyalar ile kaplanmış durumda-

dır.
- Yörede diğer karstik şekillerden olan mağara ve düden-

ler  yaygın olarak görülür. 

Bu özellikler coğrafyanın aşağıdaki hangi alt dalı ile 
daha fazla ilgilidir?

A) Klimatoloji B) Jeomorfoloji

C) Kartografya D) Hidrografya

E) Biyocoğrafya

9. İnsan, bulunduğu alanlarda yüzeyi tahrip ederek, doğal aşı-
nım ve birikim süreçlerini kesintiye uğratarak, doğal gelişim-
den farklı yüzey şekillerinin oluşmasına neden olmaktadır.

Aşağıda verilen örneklerden hangisinde insanların 
doğal sistemler üzerinde etkisi daha azdır?

A) Konya Ovası’nda yer altı suyunun aşırı kullanılması ile 
obrukların oluşması

B) Japonya’nın Kobe Körfezi’nde deniz doldurularak hava-
alanı yapılması

C) Seyhun ve Ceyhun akarsularının sulamada çok kullanıl-
ması ve Aral Gölü’nün kuruması 

D) Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu’nu birbirine bağla-
mak için Panama Kanalı’nın yapılması

E) Batı Toroslar’da mağara turizm potansiyelinin yüksek 
olması
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10. Bölge sınırları, şekilsel ve işlevsel özelliklerine göre zamanla 
değişebilir. Bu değişim doğal kriterlere göre oluşturulmuş 
şekilsel bölgelerde güç olurken, beşeri kriterlere göre oluştu-
rulmuş bölgelerde daha kolaydır.

Sınırlardaki bu değişiklik;
I. Akdeniz iklim bölgesi,
II. seracılık tarım bölgesi,
III. tayga bölgesi,
IV. sağlık turizm bölgesi

türlerinin hangilerinde daha kolay gerçekleşebilir?

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

D) III ve IV E) Yalnız IV

11. Asıl var olan “geist” (ruh, tin, mutlak akıl)’tir. Geist doğayı, 
toplumu ve tarihi diyalektik bir oluş sürecinde meydana geti-
rir. 

Bu parçada dile getirilen varlık görüşü aşağıdaki filozof-
lardan hangisine aittir?

A) Hegel B) Marks

C) La Mettrie D) Hobbes

E) Proudhon 

12. Sanatçı, sanat eserini kişisel beğenilerine ve yeteneklerine 
göre var eder. Sanatçının güzele ulaşmaya çalıştığı bu 
süreç maddi bir menfaat gözetmez. Sonuçta ortaya çıkan 
sanat eseri tüm insanlığın beğenisine sunulur.

Bu parçada sanata ve sanat eserine ilişkin verilen bilgi-
lerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Özneldir.

B) Evrenseldir.

C) Fayda gözetmez.

D) Yaratıcıdır.

E) Taklit edicidir.

13. Ütopyaların bazıları ürkütücü devlet tasarımları içerir. “1984” 
adlı ütopya bunlardan biridir. Düşünür kitabında adeta “Eğer 
önlem almazsanız bu tür bir devlette yaşamak zorunda kala-
bilirsiniz.” mesajını verir. 

Bu parçadaki ütopya aşağıdakiler düşünürlerin hangisi 
tarafından yazılmıştır?

A) Platon B) George Orwell

C) Aldous Huxley D) Farabi

E) Tommaso Campanella

14. Tanrı’nın varlığı konusunda görüş bildiren öğretilerden biri 
ilahi dinlerin ortak Tanrı tasavvurunu kabul eder. Buna göre, 
Tanrı yoktan var eden ve her şeye gücü yetendir.

Bu parçada anlatılan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deizm B) Panteizm C) Teizm

D) Panenteizm E) Agnostisizm 

15. Kişi vicdanı karşısında evrensel bir ahlak yasasının olabile-
ceğini reddeden öğretiler vardır. Bu öğreti, insanların ahlak 
kurallarını dikkate almadan bireysel hazlar peşinde koşmayı 
öğütlemektedir. 

Bu parçadaki ahlak felsefesi görüşü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Egoizm B) Anarşizm C) Nihilizm

D) Hedonizm E) Romantizm 
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16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yas-
al olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip okulları 
öğrencileri/mezunları cevaplayacaktır.

16. Bu kavramın sözlük anlamı, “yanlış ve sapıklıktan doğru 
yola, çarpıklıktan doğruluğa yönelmek” demektir. Hz. 
Muhammed peygamber olarak gönderilmeden önce de 
Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyordu. Bu inanç Hz. İbra-
him’in tebliğ ettiği tevhit inancı ile özdeşti.

Bu parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Mutezile B) Haniflik C) İman

D) Vahiy E) Sünnet 

17. • “…O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, 
hakkıyla görendir.” 

 (Şura, 42: 11)
• “…Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” 
 (Tevbe, 9: 115)
• “Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah’ındır.” 
 (Şura, 42: 49)

Yukarıdaki ayetler yüce Allah’ın aşağıda verilen isim ve 
sıfatlarından hangisi yer almamaktadır?

A) El-Vedud 

B) Muhalefetun lil-Havadis

C) El-Alîm 

D) El-Melik

E) El-Basar 

18. Sezai Karakoç’a göre medeniyet, tanımı itibariyle bütün 
insanlığa hitap eden tarih olgusudur. Tek kişi ya da insanlığa 
dönük cephesiyle medeniyet, insanın sadece fiziki ya da 
fizyolojik ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem olmakla kal-
maz. Aynı zamanda manevi-ahlaki, metafizik ve kültürel 
isteklerini de karşılamak amacını taşır. İnsanı bütün cephe-
leriyle ele alır.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Medeniyet çok yönlü bir sistemdir.

B) Medeniyet bütün insanlığa hitap eden evrensel bir olgudur.

C) Medeniyet onu oluşturan hâkim kültürün izlerini taşır.

D) Medeniyet insanın manevi istekleri için çözümler üret-
meye çalışır.

E) Medeniyet sadece fizyolojik ihtiyaçlara cevap vermek 
üzere oluşmamıştır.

19. İlk Müslümanlardan olan bu sahabi Hz. Peygamberin amca-
sı Ebu Talip’in küçük oğludur. Hz. Muhammed kıtlık zamanı 
onu himayesine almıştır. Hz. Peygamber tarafından ‘ilmin 
kapısı’ olarak gösterilen bu sahabi savaşlarda pek çok kah-
ramanlık göstermiştir. 

Bu parçada tanıtılan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muaz b. Cebel

B) Mus’ab b. Umeyr

C) Erkam b. Ebi’l-Erkam

D) Cafer b. Ebi Talip

E) Hz. Ali 

20. İslam’da yapılan ibadetler için belli kurallar vardır. Kişiler 
ibadetlerin yapılış biçimini kendilerine göre değiştiremezler. 
Örneğin namaz peygamberin öğrettiği şekilde kılınır.

Bu parçada ibadetlerle ilgili hangi temel ilkeden söz 
edilmektedir?

A) Akla uygunluk

B) Niyet edilerek yapılması

C) İhlas ile yapılması

D) Kur’an’a ve sünnete uygunluk

E) Toplumsal kurallar ile çelişmemesi

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ. 
TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Bu testte 40 soru vardır.

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

TEMEL MATEMATİK TESTİ KONDİSYON DENEMESİ 1

1. Aşağıda dört farklı cisim ve ağırlıkları gösterilmiştir.

2,1 kg 3,4 kg 1,7 kg x kg

Bu ağırlıklar istenilen sayıda kullanılarak bir terazi şekildeki 
gibi dengelenmiştir.

Buna göre, x kaçtır?

A) 2,1 B) 2,2 C) 2,5 D) 2,7 E) 2,8

2. Bir doğal sayının en büyük asal böleni ile en küçük asal 
böleni arasındaki farka, o sayının “asal farkı” denir.

Buna göre, asal farkı 8 olan kaç tane iki basamaklı sayı 
vardır?

A) 2  B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. Aşağıda üç farklı renkteki kurdele ve uzunlukları gösterilmiş-
tir.

§3 birim §4 birim3 æ15 birim6

Bu kurdeleler üst üste konulduğunda aşağıdaki görü-
nümlerden hangisi elde edilir?

A) B)

C) D)

E)

4. Çiğdem, Mustafa ve Kübra’nın bilye sayıları sırasıyla x, y ve 
z’dir. Çiğdem elindeki bilyelerin yarısını Mustafa’ya geri 
kalan kısmını Kübra’ya verdiğinde; Mustafa’nın bilye sayısı, 
Kübra’nın bilye sayısından fazla oluyor. Eğer Mustafa elin-

deki bilyelerin 3
2 ’ünü Çiğdem’e geri kalan kısmını da Küb-

ra’ya verirse Kübra’nın bilye sayısı, Çiğdem’in bilye sayısın-
dan fazla oluyor.

Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) y > z > x B) y > x > z C) x > y > z

D) x > z > y E) z > y > x


