ÖSYM
T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
ÖĞRENCİ SEÇME VE
YERLEŞTİRME MERKEZİ

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)
2010
SORU KİTAPÇIĞI

BU SORU KİTAPÇIĞI 11 NİSAN 2010 YGS SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ.

GENEL AÇIKLAMA

1.

Bu kitapçıkta sırasıyla Türkçe Testi, Sosyal Bilimler
Testi, Temel Matematik Testi, Fen Bilimleri Testi
bulunmaktadır.

2.

Bu sınavda toplam cevaplama süresi 160 dakikadır.
Bu süreyi, tüm testleri dikkate alarak kullanınız.

3.

Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun, sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok
cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış
sayılacaktır.

4.

Bu testler puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz
olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen
seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar
arasından doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

5.

Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
sayfasında yer almaktadır.

İÇİNDEKİLER

Testin Adı
Türkçe Testi

Sayfa
1-10

Sosyal Bilimler Testi

11-21

Temel Matematik Testi

22-30

Fen Bilimleri Testi

31-44

TÜRKÇE TESTİ
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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3. Kırk yılı aşan yazarlık çabamda ne anlatmak istemiştim? Bu, kurşun bir kütle gibi çökmüştü üstüme.
Oysa yaşamım boyunca nice insanlar tanımıştım;
nice bağlılıklara, vefalara, öfkelere tanık olmuştum.
İnsanların iyiliklerini, ihanetlerini görmüştüm. Kalıcı
bir sevginin olamayacağını öğrenmiştim. Aşk, kâğıt
üzerinde güzeldi; mutlu sonlar, romanlara özgüydü.

1. Bilimsel bir yazı, dile getirdiği düşünce ne olursa olsun her türlü duyguyla, duygusallıkla ilgisini kesmiştir.
Böylesi yazılarda bilim adamı, kendini mümkün olduğu kadar paranteze almalıdır. Bu yazılar, “Nesneler
kendisi konuşuyor.” diyenleri haklı çıkarmalıdır.
Bu parçada geçen “kendini paranteze almak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Böyle diyen yazar altı çizili sözle aşağıdakilerden
hangisini anlatmak istemiştir?

A) Anlama çabası içinde olmak

A) Yazdıklarının anlaşılmamasına üzüldüğünü

B) Konu dışına çıkmamak

B) Soruyu yanıtlamada güçlük çektiğini

C) Farklı görüşlere saygı duymak

C) Eskiden yazdıklarını artık beğenmediğini

D) Kişisel değerlendirmelerini yansıtmamak

D) Yaşadıklarını anlatmaktan kaçındığını

E) Özgün bir bakış açısına sahip olmak

E) Duygu dünyasına sınırlar çizdiğini

2. Sanatta ve edebiyatta etkilenme doğaldır. Çünkü
sanatçının en önemli özelliği, sürekli arayış içinde
olması, kendini yeterli görmemesidir. Nitekim yazar
André Gide, kendine yettiğini söyleyen sanatçıyı
“zekâsına diyet yaptıran insan”a benzetir.

4. Paul Valéry, “Küçük dergiler, edebiyatın, şiirin laboratuvarıdır.” demiştir.
Sanatçı, bu sözüyle küçük dergilerin hangi özelliğini belirtmek istemiştir?

Bu parçada geçen “zekâsına diyet yaptırmak” sözüyle sanatçılara özgü hangi özellik belirtilmek
istenmiştir?

A) Belirli türlere bağlı kalma
B) Ürünleri seçerek yayımlama

A) Düşünce ve duygu dünyasını besleyerek geliştirmeme

C) İlk yapıtlara ve yeniliklere yer verme

B) Öz eleştiri yapma alışkanlığı olmama

D) Yapıtları yazarlarından ayırarak düşünme

C) Görüşlerini başkalarıyla paylaşmak istememe

E) Okurların beğenisini geliştirmeyi önemseme

D) Başkalarını taklitten kaçınma
E) Yaratıları üzerinde gerektiği ölçüde çalışmama

Diğer sayfaya geçiniz.
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5. “Yazacaklarım, yazdıklarım gibi olacaksa sözün onurunu koruyarak kalemimi kâğıdın yanı başına bırakıveririm.” demiş bir şairdir o.

7. (I) Onca güzel, onca kalıcı şiir yazmış, Türk şiirine yeni renkler katmış bir şairin arada sırada kötü şiir yayımlayabileceğini kabul edebiliriz. (II) Buna bir itirazımız yok. (III) Ama bu, gelecekte onun sanatsal değerine gölge düşürür. (IV) Hangi yaşta, hangi aşamada
olursa olsun şaire hep daha iyisini, yenisini yazmak
yakışmaz mı? (V) Elli yılda kazandığı ustalık sıfatına
zarar vermesi doğru mudur şairin?

Sanatçı bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini
anlatmak istemiştir?
A) Yazın alanında kendini göstermeyi herkesin başaramayacağını

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak olumsuz nitelikli eleştiriye yer
verilmiştir?

B) Kendi söylemini her şeyin üzerinde tuttuğunu
C) Çok yapıt vermenin, zamanla yazarları bu işten
soğuttuğunu

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

D) Kimi yazarların eleştirilerden çekindiği için yazmadığını
E) Kendini yinelemeye başlarsa yazmaktan vazgeçeceğini

6.

8. (I) Âşık geleneğinin teknolojiyle tanışması, gramofonla olmuştur. (II) Radyo yayınlarında halk müziğine
ve âşık tarzı ürünlere yer verilmesiyle birlikte gelenek, geniş kesimlerle buluşmuştur. (III) Her zaman,
her yerde dinleme olanağı veren plak ve kasetler
geleneğe farklı bir boyut kazandırmıştır. (IV) Sonraki yıllardaysa televizyonda, âşık edebiyatı ürünlerine
daha fazla yer verilmiştir. (V) Artık, kahvehaneler ve
köy odalarından çok, elektronik ortamda yorumlanan
bu ürünlerin eğitici yönü, eğlendirici yönünün gerisinde kalmıştır.

I. Sanatçı, toplumsal ilişkileri öyle bir biçimde ortaya koymalıdır ki başkaları da o ilişkileri görebilsin.
II. Çağından sorumlu olan bir sanatçı, gerçeği dile
getirmekle yetinmez, aynı zamanda onu yeniden biçimlendirme amacını güder.
III. Değerlerini yitirmiş bir toplumda sanat, doğru
sözü söyleyecekse yitirilen değerleri de yansıtmak zorundadır.

Âşık geleneğinin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

IV. Toplumcu dünya görüşünü benimseyen sanat,
dünyanın değişebileceğini göstermeli, değişmesine yardım etmelidir.

A) I. cümlede, bir gelişmeden söz edilmiştir.

V. Sanatçıya görevini anımsatmak ve onu uyarmak
toplumsal bir sorumluluktur.

B) II. cümlede, nasıl yaygınlaştığı anlatılmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri
anlamca birbirine en yakındır?

C) III. cümlede, bir yeniliğin dinleyicilere sağladığı
kolaylık dile getirilmiştir.

A) I. ve II.

D) IV. cümlede, dinleyici isteklerinin önemsendiği
belirtilmiştir.

D) III. ve IV.

B) II. ve IV.

C) II. ve V.

E) IV. ve V.

E) V. cümlede, işlevinde görülen bir değişiklik ortaya konmuştur.

Diğer sayfaya geçiniz.
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11. Bağımsız sıralı cümlelerde her cümlenin öznesi, tümleci, yüklemi ayrıdır. Cümleler yalnızca anlam ilişkisi
nedeniyle bir arada bulunur.

9. (I) Günümüzde yayıncılar, çok satan kitapların peşinde koşuyor, bir yazarın ya da kitabın değerini ne kadar sattığı belirliyor. (II) Reklamını, etkinlik sayısı ve
ziyaretçi çokluğuna bağlayarak yapan kitap fuarları
da bu tutumu besliyor. (III) Artık çok satan kitap, iyi
kitap olarak algılanıyor. (IV) Böyle bir ortamda yetişen genç bir yazarın, “Okunuyorum öyleyse varım.”
demesinden doğal ne olabilir? (V) Bu yüzden yazarlar, nitelikli ama okunmayan kitaplar yazma yerine,
popüler romanlar üretmeyi, medyada çok görünmeyi
yeğliyorlar.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamayı
örneklendiren bir cümledir?
A) Adam, durmadan öfkeli öfkeli konuşuyor, masada oturanlarsa sessizce onu dinliyorlardı.
B) Mendiliyle gözlerini kuruladı, yaşam öyküsünü
kaldığı yerden anlatmaya başladı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

C) Sordum soruşturdum, sonunda aradığım nitelikte
bir usta buldum.

A) I. cümlede, saptama yapılmıştır.
B) II. cümlede, bir zorunluluk dile getirilmiştir.

D) Ali, kitaplarını çantasından çıkardı, sırasının üzerine yerleştirdi.

C) III. cümlede, değişen bir değerlendirme ölçütünden söz edilmiştir.

E) Müşteri, getirilen kahveden bir yudum aldı, sonra
yeniden gazetesine daldı.

D) IV. cümlede, sonuç ortaya konmuştur.
E) V. cümlede, yazarların yönelimi üzerinde durulmuştur.

10. (I) Küçüklüğümden beri, babam edebiyatçı olduğu
için doğal olarak hep edebiyatın içindeydim. (II) Ama
nedense yazmayı uzun yıllar hiç düşünmedim.
(III) Yazmaya babamla ilgili bir anı kitabı yazarak başladım. (IV) O kitabı yazarken bir de öykü gelişti, yazma gücümü böylece keşfettim. (V) Ondan sonra, demek ki yazabiliyormuşum, dedim; öyle de devam etti.

12. Eski yıllarda olduğu gibi, “bizi bize anlatan sanat” yani
I
tiyatro, izleyici tarafından bu dönemde de ilgiyle karII
şılandı. Özellikle Devlet Tiyatroları, hem düzenlediği
III

Bir yazarın kendini anlattığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

festivaller hem de sahnelediği oyunlarla verimli bir yıl
IV
V

A) I. cümlede, çocukluğunun geçtiği ortama ilişkin
bilgi veriyor.

geçirdi.
Yukarıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür
bakımından ötekilerden farklıdır?

B) II. cümlede, kendisinin de açıklayamadığı bir duruma değiniyor.

A) I.

C) III. cümlede, yazma işini oyalanma amacıyla
yaptığını belirtiyor.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

D) IV. cümlede, yazma serüveninde ortaya çıkan bir
durumdan söz ediyor.
E) V. cümlede, yazmadaki öz güveninin nasıl geliştiğini açıklıyor.

Diğer sayfaya geçiniz.
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13. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür
bakımından aynıdır?

15. (I) Doğduğum yer olan Malatya’da kışlar çetin geçerdi. (II) Beş altı yaşlarındayken köyde yollarımızın kardan kapandığını anımsarım. (III) Komşular kazma kürek ile yolları açardı, boyumuzu aşan kar tünelinden
geçerek okula zor giderdik. (IV) İnsanın doğa karşısındaki korunmasızlığına yoksulluk da eklenince hayallere, masallara, söylencelere sığınırdık. (V) İlk şiirlerimi o günlerde yazmaya başladığımı sanıyorum.

A) Gelirken ne getireceğini söylemedi.
Burada ne ailemden biri var ne de arkadaşlarım.
B) Görüşmelerimizi artık tamamlamamız gerekiyor.
Bu şehirde yaşamak artık iyice zorlaştı.
C) Belleğime kazınmış o acılı günü hiç unutur
muyum?
Kitapta bu konuyu işlememi özellikle o istemişti.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, birden fazla fiilimsi vardır.

D) O kadar dosyayı bir günde nasıl inceleyecek?
Kendisinden nasıl bir çalışma beklendiğinden
haberi yok.

B) II. cümlede, yüklem etken ve geçişlidir.
C) III. cümledeki “ile” edattır.

E) Oraya yalnız gitmeni doğru bulmuyorum.
Aradı, yalnız ne zaman geleceğini söylemedi.

D) IV. cümlede, yüklem belirli geçmiş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiştir.
E) V. cümlede, işaret sıfatı kullanılmıştır.

16. “1969 yılında Güzel Sanatlar Akademisini bitirdim.
I

14. Mimarinin, inancın ve çok kültürlülüğün şehri Mardin,
şimdilerde güncel sanatın doğudaki merkezi olmaya
hazırlanıyor.

Resim yapmaya karikatürist olarak başladım; çizdikII

Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi

B) Zaman zarfı

C) Sıfatlaştıran -ki

D) Türemiş sözcükler

lerimi 10 liraya satardım Dolmuş,Tef, Pardon gibi derIII
gilere. İlk sergimi 1959 yılında Taksim meydanında
IV

E) Dönüşlülük zamiri

açtım ve yalnızca üç tablo satarak yer kirasını ancak
ödeyebildim.” diyor usta ressam sanat yaşamının ilk
V
yıllarını anlatırken.
Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Diğer sayfaya geçiniz.
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17. 1204-1261 yılları arasındaki Latin işgali sırasında
I

19. Televizyon programlarında sunucuların göz önünde

harap olan kilisenin eski hâline kavuşması için çalış-

bulundurması gereken kurallar vardır . İşte bunI

malar yapıldı. Kilise genişletildi ve mozaiklerle süsII

lardan birkaçı : Anladım, tamam, hıı, haaa, evet
II

lendi. Binanın kuzeyine ve güneyine eklemeler yapıl-

gibi sözlerle konuşmacının sözünü kesmeyiniz .
III

dı. Orta bölümü ise Türkler’in egemen olduğu dönemIII

Çünkü sunucunun gereksiz yere söze karışması

de onarıldı. 1511’de de Vezir Ali Paşa tarafından caIV
V

konuşmacının dikkatini dağıtabilir. Sunucunun

miye çevrildi.
Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

soracağı soruların ; konuşmacıyı konunun içine
IV

A) I.

çekecek nitelikte olması gerekir. Görüşmeyi, za-

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

manın kalmadığını belirterek bitirmek, geçerliğini

yitirmiş bir önlemdir artık .
V
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır?

18. Tam yirmi beş yıl oldu. Her sabah erkenden gelir ,
I

A) I.

bu duvarın dibine serer kitapları. Geçenler bakarlar,

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

inceleyip , bırakırlar. Cağaloğlu’ndaki bu kitapçı ,
II
III
yokuşu tırmananların görmeye alışık olduğu , vazIV
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

geçemediği bir parçası gibidir. Yalnız bir derdi vardır:

A) Sorumluluklarının bilincinde olmak, herkeste bulunan bir özellik değildir.

Güvercinler. Onlar kitapçıdan daha eski sahibidirler

B) Mesleğinizde belli bir düzeye gelebilmek kadar
geldiğiniz düzeyi korumak da önemlidir.

bu duvarın , vazgeçmezler yerlerinden.
V

C) Azimle çalışmanın ne demek olduğunu, onları
görünce anladım.

Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden (,) hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

D) Bu araştırmayı sonuçlandırmak, onlar için hiç de
güç olmamıştır.

E) V.

E) Bizim alacağımız başarı, aslında ülkemizin başarısıdır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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23. (I) Kim ne derse desin, eleştirmenler özelde edebiyatın, genelde sanatın üvey evlatlarıdır. (II) İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin bir gerçektir bu. (III) Şairler
ve yazarlar, onları pek sevmezler, soğuk bir iş ilişkisidir eleştirmenlerle aralarındaki. (IV) Överseniz mesele yok, kupkuru bir teşekkürle yetinir çoğu. (V) Ama
beğenmezseniz hemen çıkarırlar acımasız eleştiri
oklarını ve saplamaya başlarlar.

21. (I) Bir zamanlar geceleri oturur, anılarımı, izlenimlerimi küçük defterlere yazardım. (II) Sonra nasıl oldu bilmem, ne o küçük defterler kaldı ne de bende o sayfalara bir şeyler karalama isteği. (III) Belki de yaşamın bin bir türlü zorluğu bana bu gündelik eğlenceyi
unutturdu. (IV) Yıllardan beri çeşitli günlükler okuyorum: Gide’in, Green’in… (V) Alfred de Vigny’nin “Bir
Şairin Günlüğü”nü de dilimize çevirdim. (VI) Günlük
türüne karşı duyduğum yakınlık, Salah Birsel’in “Günlük”ünü okuduktan sonra daha da arttı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

A) I.

C) IV.

D) V.

D) IV.

E) V.

24. (I) Geçmiş çağlardan günümüze kalan büyük yapıtlar, örneğin Tolstoy’un Savaş ve Barış, Stendhal’ın
Parma Manastırı, Dostoyevski’nin Budala adlı yapıtları çağlarının birer tanığıdır. (II) Ama yazarlar bu
yapıtları çağın tanığı olmak isteğiyle yazmamıştır.
(III) Çağlarının havasını kendi kişiliklerinde erittiklerinden ister istemez çağın etkileri yapıtlarında belirir.
(IV) Ne var ki çağına tanıklık etmenin çeşitli yolları
vardır. (V) Bu yollara başvurulmadan yazılanlar bu
işlevi yerine getiremez, kısa zamanda unutulur, öte
yandan yaratma isteğiyle yazılan yapıtlarsa kalıcılığa
ulaşır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Kızıl ve Kara’yı okuyan günümüz insanının, Napolyon çağının anlayışını bu kitapta bugün de
bulması, yapıtın kalıcılığını sağlayan sanatsal ve dilsel değerinin bir göstergesidir.” cümlesi getirilebilir?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
B) III.

C) III.

E) VI.

22. (I) Komik kavramıyla ilişkili olan mizah ve hiciv, yöntemleri, amaçları, konuları bakımından birbirinden
ayrılmaktadır. (II) Toplumdaki veya insandaki sıra
dışı olduğu için gülünç bulunan şeyleri güzelleştirerek komik göstermek sanat yoluyla olur. (III) Düzeltilebilir kusurları ele alan mizahın amacı, bunları abartarak sergilemektir. (IV) Komik olan şeye karşı hoşgörülüdür, eğlendirirken toplumsal aksaklıkları fark
ettirmeye çalışır. (V) Oysa hiciv yermeye yönelik bir
saldırı biçimidir, komik olan kusuru ortadan kaldırmayı amaçlar, bağışlayıcı değildir. (VI) Hedef aldığı kişiyi toplum içinde küçük düşürmek için, dilin sağladığı
bütün olanaklardan yararlanır.

A) II.

B) II.

E) VI.

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Diğer sayfaya geçiniz.
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25. Gazeteci olmak bir ayrıcalıktır elbet. Unutulmaz anılar kalır kişide acısıyla, tatlısıyla. Bir arayış içinde
geçmiştir o yıllar, koşturmayla, konuşmayla, yazmayla. Bir bakıma Özdemir Asaf’ın şu ünlü dizesini düşündürür: “Durduğum nokta yerinde durmuyor.”
Öyledir, hem sen koşup durursun araştırıp, inceleyip
bir şeyler bulmak için hem de konularının kaynağı
olan toplum durmaksızın değişir yöneticileriyle,
sorumlularıyla.

27. Bir arkadaşımla, yıllardır edebiyatın hemen her alanında ürünler vermiş bir sanatçıdan söz ediyorduk.
Öykülerine yakınlık duyduğum ama şiirlerinden pek
tat alamadığım biriydi o. Şairliğine haksızlık ettiğimi
düşünen arkadaşım, tuttu bir şiirini örnek verdi o kişinin, üstelik benim de sevdiğim bir şiirdi bu. “Kim o kadar suyun başında beklese günün birinde bir balık tutar.” dedim. Birikmiş emek günün birinde iyi bir ürünle
geri döner size ama ----.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Konuşma havası içinde yazılmıştır.

A) çalışarak her işte başarılı olunacağı unutulmamalıdır

B) Devrik cümlelere yer verilmiştir.

B) önemli olan sürekliliği sağlamaktır

C) Sözcükler arasında sessel yinelemeler kurulmuştur.

C) bir değil, birçok türde yazmayı denerseniz
D) eleştirmenlerin beğenisine seslenecek yapıtlar
ortaya koyabilirseniz

D) Benzetmeden yararlanılmıştır.
E) Tekdüzelikten kaçınılmıştır.

E) aradan geçen zaman içinde yaratıcılığınızı yitirmiş olursunuz

26. Dergi yayın yönetmenleri bilir, ----. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Şiirde belli bir yere gelmiş, geçmişte yazdıkları, gelecekte yazacaklarını güvence altına almış
şairler vardır. Edebiyat dünyasında usta olarak kabul
edilmişlerdir. İşte bu şairlerden şiir istemişseniz ya da
onlar bir çağrı beklemeden derginize katkıda bulunmak istemişse yolladıkları şiiri yayımlamak durumunda kalırsınız. O şiirin iyi olup olmadığına bakmazsınız. Sorumluluğun sahibi, altındaki imzadır.

28. Ben hiçbir zaman ödüllere karşı olmadım. Ödüller bir
yazarın adını duyurabilmesi açısından elbette önemli.
Özellikle İzmir’de yaşarken adını edebiyat dünyasına
ancak birtakım yarışmalar sayesinde duyurabilen biri
için… Adımı yarışmalarla duyurdum ama kuşkusuz
bu ödül bana ayrı bir sorumluluk yükledi. “Sait Faik
Öykü Ödülü alan birine bu yakışmaz.” diyerek yazdıklarım üzerinde öz denetim kurduğum zamanlar
oldu, bu da bir yazar için sınırlayıcı olabiliyor.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
söylenmiş olabilir?

A) bazen şiir bazen de şair yayımlanır

A) Bugüne kadar kaç edebiyat ödülü aldınız?

B) şiir kıskançtır, bencildir, başka uğraşları şaire
yasaklar

B) Aldığınız ödüller öykülerinizin çok okunmasını
sağladı mı?

C) şiir yazmak bir tür denge kurma işidir

C) Ödüller yazarları hangi yönden etkiler?

D) şiir, sözcükleri özenle seçmeyi gerektirir

D) Ödüller edebiyat alanında tanınmanın tek koşulu
mudur?

E) algı dünyamızı sarsan bir şiir, yeni bir yönelişin
habercisi olabilir

E) Ödüller yüzeysel yapıtların yazılmasına yol açar
mı?

Diğer sayfaya geçiniz.
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31. Anılarını yazanlar çoğaldı. Bana da anılarımı yazmamı söyleyenler oldu. Onlara, “Hiçbir zaman toplumun belleğine kazandırılacak anılarım olduğunu
düşünmedim.” diye yanıt verdim. Gerçi bir yazar, bir
gazeteci olarak belirli olayları, kişileri çeşitli yazılarımda anlattım ama kişiliklere, özel yaşantılara girmedim. Bana göre anılarını yazacak kişinin hem
kendine hem de gelecek kuşaklara karşı sorumluluk
taşıması gerekir. O kişi, çok şey görmüş, pek çok
insan tanımış, pek çok olayın tanığı olmuş olsa da
bunları dıştan bakan biri gibi anlatmalıdır. Bunun yanı sıra kendini önemsememeli, öne çıkarmamalıdır.

29. Benim kitabımdan önce de dil yanlışlarıyla ilgili kitaplar vardı. Ama bu kitabın büyük ilgi uyandırması
konuya yabancı olanların da Türkçenin sorunları
üzerinde düşünmesini sağladı. Gördükleri hiç de hoşlarına gitmedi; dilde büyük bir yabancılaşma, büyük
bir yozlaşma gördüler. O yüzden dil sorunlarını ele
alan birçok kitap yayımlandı, hâlâ da yayımlanıyor.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
söylenmiş olabilir?
A) Dile ve dil bilgisine yönelik çalışmaların bu kadar
öne çıkmasını neye bağlıyorsunuz?
B) Dil bilgisi kurallarının yeterince bilinmemesinin
nedenleri nelerdir?

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, anılarını yazacak kişilerde aranacak özelliklerden biridir?

C) Yanlışların giderilmesinde, yazılanlar hangi ölçüde etkili oldu?

A) Yazdıklarının doğruluğuna inanma
B) Farklı anlatım tekniklerinden yararlanma

D) Yapılan çalışmalar Türkçenin inceliklerini ne ölçüde ortaya çıkardı?

C) Bilinen, tanınan bir sanatçı olma

E) Dil alanında uzmanlaşmayan kişilerin kitap yayımlamasını nasıl karşılıyorsunuz?

D) Tanıklıklarının anlatımında öznellikten kaçınma
E) Başkalarının gözlem ve yaşantılarından yararlanma

30. Okuduğum kitaplardan birinde, “Yayımlanan ilk yazı
bir bilettir, bir yolculuğa çıktığınızı söyler.” deniyordu.
Ben de onlardanım, bir kez çıktım yola; durmayı, bırakmayı, durakların birinde inmeyi, vazgeçmeyi, geri
dönmeyi hiç düşünmedim. Biletin hakkını vermek ve
onu yolun sonuna kadar kullanmak istedim. Yolun buraya kadar olan bölümünde işlerin fena gitmediğini
düşünüyorum. Yol beni haksız çıkarmadı, sanırım
ben de onun saygınlığını korudum, hakkını ödedim.

32. Çok sayıda roman yazılıyor. Bunların birçoğu yayımlanıyor ama ben bunu romanın yükselişi olarak görmüyorum. Çalakalem, savruk bir dille yazılmış, editör
süzgecinden geçmemiş birçok roman, özentili bir biçimde süslenerek neredeyse okurun gözüne sokuluyor kanımca. Son yıllarda roman yükselişte değil, tam
tersine düşüşte.
Bu sözleri söyleyen kişi romanla ilgili olarak özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?

Kendisinden böyle söz eden bir yazarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

A) Türsel özelliklerinin bilinmeyişinden

A) Herkesin anlayabileceği düzeyde yapıtlar ortaya
koyduğu

B) Konuların sıradanlığından
C) Anlatıma gerekli özenin gösterilmeyişinden

B) Yapıtlarının odağına kendini yerleştirdiği

D) Duygu yoksunluğundan

C) Yapıtlarını gözlem gücüyle biçimlendirdiği

E) Kolay anlaşılır olmayışından

D) Anlatımda yeni yöntemler denediği
E) Kararlılıkla nitelikli yapıtlar ortaya koyduğuna
inandığı

Diğer sayfaya geçiniz.
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33. İşinizde iyi olabilirsiniz ama bununla yetinmemeniz
gerekir. İyi yaptığınız bir şeyde takılıp kalmanız, ölümü kabullenmek gibidir. İnsanın görevi, iyi yapamadığı şeyleri öğrenme umuduyla yapmayı denemektir.

35. Okuma yazması olmasına karşın benim kitaplarımı
okumayan babamın, evde kalan tek kitabımı kimselere vermediğini öğrenince şaşırıyorum. Anneme
bunun nedenini soruyorum. “Neden olacak oğlum,
kitabın boş yerlerine telefon numaraları yazmış da
ondan.” diyor. Duyduklarımdan ötürü babama karşı
asla olumsuz bir duygu beslemiyorum. Onu anlıyorum, her hâliyle seviyorum. Okuma alışkanlığının
olmadığı bir kültürden geldiği hâlde bir kitabı sırf oğlu
yazdı diye okumasını da istemezdim zaten.

Bu parçada insanla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorunların çözümünde farklı yollara başvurmalıdır.
B) Bildiklerini zenginleştirerek kendini yenilemelidir.

Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerin hangisiyle
nitelendirilebilir?

C) Yaşamı iyi ve kötü yanlarıyla tanımaya çalışmalıdır.

A) Hoşgörülü, gerçekçi bir tutum içinde olan

D) Yaptıklarını bir değerlendirmeden geçirmelidir.

B) Düş kırıklığına uğramış, bulunduğu ortamdan
yakınan

E) Sorumluluklarını eksiksizce yerine getirmelidir.

C) Sorgulayan, kendisine gereken değerin verilmediğini bilen
D) İyimser, yakınlarının sıkıntılarına ortak olmaya
çalışan
E) Üretken, yapıtlarında yalınlığı yeğleyen

34. Toplumlar kültürel açıdan geliştikçe ahlak ilkeleri de
değişime uğrar. Deneyimler, düşünsel gelişmeler, sanatsal ve teknolojik üretim, ilkelerin anlamlarına yeni
boyutlar kazandırır. Her gelişim, insanın olayları farklı
açıdan yorumlamasını olanaklı kılar. Örneğin, aydınlanma devrimi, sınıfsal katmanlaşmalar gibi toplumsal, düşünsel dönüşümler, ahlak kavramında da yeni
ölçütleri zorunlu kılmıştır.

36. Ben, herkesin alışkın olmadığı, farklı bir evde büyüdüm. Babam ve ağabeyim profesyonelce olmasa da
resimle ilgileniyorlardı. Dayım da odasında sürekli bir
şeyler yazardı. Yani evin içinde resim, kitap, dergi
hep vardı. Böyle bir havayı soluyunca insan kendiliğinden sanata ilgi duyuyor. Dolayısıyla birçok sanat
dalına olan ilgim, eğitimimin evde başlamış olmasından kaynaklanıyor. Çünkü insan, evinde ne görüyorsa onu yapıyor. Ben de yaşama, yıllardır bir ressamın, yazarın gözüyle bakıyorum.

Bu parçadan ahlakla ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisine ulaşılabilir?
A) Kişiden kişiye değişen bir içerik taşıdığı

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

B) İnsanları iyiye ya da kötüye yönlendirdiği

A) Sanatta başkaları örneksenerek başarılı olunabilir.

C) Etki gücünün zaman içinde zayıfladığı
D) İnsan ilişkilerini yönlendiren tek güç olduğu

B) Resim, küçük yaşta başlanıldığında başarı kazanılabilecek bir sanat dalıdır.

E) Bilimsel, toplumsal gelişmelerden etkilenerek
değiştiği

C) İnsanın yetişmesinde, yakın çevre önemli bir etkendir.
D) Çocukların sanata yönlendirilmesinde ailenin yol
göstermesi gerekir.
E) Çocuklar, yeteneklerini geliştirmeleri için yüreklendirilmelidir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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37. Elli yaşına gelene kadar neler öğrendim? Sabrı öğrendim en başta. Sınırlarımı, bağışlamayı… Hayatın
vermediklerinin hesabını insanlardan sormamayı…
Gerektiğinde vazgeçmeyi, yetinmeyi… Dostluklarımı
yıpratmadan eskitmeyi… Ben bunları öğrendim.
Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?
A) Sahip olamadığı şeyler için başkalarını suçlamayan
B) Yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının farkına varan
C) Arkadaşlık ilişkilerini kırgınlıklar yaşamadan sürdüren

39. Temelleri Yunan ve Latin yazarlar tarafından atılan
deneme, bir yazınsal tür olarak on altıncı yüzyılda
şekillenir. Fransızca “essai” kelimesinin karşılığı olan
bu türün en belirleyici özelliği, öne sürülen düşünceleri kanıtlama zorunluluğunun olmayışıdır. Yazınsal
sürecin bir serüvene dönüştüğü bu türde metnin ucu
sürekli açıktır. Bunun için okuyucu her an bir sürprizle
karşılaşabilir. Anlam çok yönlüdür. Öyle ki dilin resmî
kıyafetinden arındığı bu türde, anlatımda içtenlik ve
rahatlık iç içedir. Böylece hayatın içinde var olan türlü
türlü durumlara, olay ve olgulara, gerçeklere, yazar
tarafından yeni bir şekil verilebilir.
Bu parçada denemeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Savunulanların ispatlanması gerekmediğine

D) Başkalarının sorunlarını kendi sorunları sayan

B) Söylemsel niteliklerine

E) Elinde bulunandan fazlasını istemeyen

C) Tarihsel gelişimine
D) Her konuda yazılabileceğine
E) Öğretici yanının bulunmadığına

38. Bu çağda yazarlar, yaşamı elekten geçirmeden yapıt
ve yaratılarında işliyorlar. Bu yüzden edebiyat, yaşama teklifsizce girmiş oluyor ve “popüler edebiyat” çıkıyor ortaya. Edebiyat, yaşamı zenginleştirme, önden
gitme işlevini yitiriyor, ona eşlik etme niteliğini kazanıyor. Tekrar tekrar okunan, her okumada bir katman
daha zenginleştiren olmaktan çıkıyor, bir okumada
bitiriliyor. İçerikleri üzerinde düşünülme gereği duyulmayan, oradan oraya çekiştirilen türden metinler toplamı oluyor edebiyat.
Bu parçada yazarlar ve yapıtlarla ilgili olarak yakınılan durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sanatsal bir değer taşımayan ürünler ortaya
koyma

40. Önce kendilerine beğendirmeye çalışırlar şiirlerini.
Seçicidirler. Bir şiir üzerinde haftalarca, aylarca uğraştıkları olur. Yetkinlik midir bu? Sanmıyorum, titizlik diyeceğim ben, şiir dilini gereğince çapaksız kullanma titizliği. Şiirin boşluklarda, susmalarda, eksiltmelerde olduğunu bilen, has bir şair tavrı. Vitrinde
olmanın her şeyden önemli olduğu günümüzde hâlâ
var mıdır böyle adını sık sık duyurmaktan, ortalıkta
görünmekten kaçınan şairler? Neyse ki var!
Bu parçada sözü edilen şairler aşağıdakilerden
hangisiyle nitelendirilemez?
A) Verimsiz olarak tanınan
B) Çok dikkatli ve özenli çalışan
C) Gerçek şiirin ne olduğunu bilen

B) Okuru değişik sorularla yüz yüze getirme

D) Geri planda kalmayı yeğleyen

C) İkinci kez okunmayı gerektirmeme

E) Zor beğenen

D) İnsanı değiştirme işlevi taşımama
E) Konular arasında bir seçim yapmama

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ
1. Bu testte sırasıyla,
Tarih

(1–17)

Coğrafya

(18–31)

Felsefe

(32–40)

alanlarına ait 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
2010 – YGS / SOS
1. Aşağıdakilerden hangisinin Cilalı Taş Devrini
Yontma Taş Devrinden ayıran özelliklerden biri
olduğu savunulamaz?
A) Köylerin kurulması

3. Sami dillerinden olan Arapça, İslamiyetten önce Arabistan Yarımadası’yla sınırlıyken İslamiyetten sonra
önem kazanmış ve İslam dünyasında ortak bir dil durumuna gelmiştir.

B) Tarımla uğraşılması

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?

C) Araç ve gereç yapılması

A) Arapçanın Kur’an dili olması

D) Dokumacılığın başlaması

B) Fetihler yoluyla Arapçanın geniş alanlara yayılması

E) Hayvanların evcilleştirilmesi

C) Arapçanın Emeviler Döneminde resmî dil olarak
kabul edilmesi
D) İslamiyeti kabul edenlerin sayısının artması
E) Emeviler Döneminde Arapların Arap olmayan
Müslümanlardan üstün tutulması

2. Çin’den başlayıp Orta Asya’yı aşarak Akdeniz ve
Karadeniz’de sona eren İpek Yolu’nun Orta Asya’
da kurulan Türk devletlerinin bir süre denetiminde olması bu devletleri,
I. ekonomik açıdan gelişme,

Bu duruma göre Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

II. Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma,
III. tarıma ticaretten fazla önem verme
durumlarından hangileri yönünde etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

4. Osmanlı Devleti’yle Avusturya arasında 1533 yılında
imzalanan İstanbul Antlaşması’nda, Avusturya imparatorunun Osmanlı sadrazamıyla protokol bakımından denk sayılması ve Avusturya imparatorunun barışı bozmadıkça Antlaşma’nın yürürlükte kalması kabul edilmiştir.

C) Yalnız III

A) Barış süresinin Avusturya’nın davranışına bağlı
olduğu
B) Sadrazamla padişahın yetkilerinin eşit olduğu
C) Avusturya üzerinde üstünlük kurduğu

E) I, II ve III

D) Güçlü bir devlet olduğu
E) Savaştan galip çıktığı

Diğer sayfaya geçiniz.
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5. Avrupa’da XVI. yüzyılda din alanında görülen Reform Hareketlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin, Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile siyasal
ilişkileri üzerinde doğrudan etkisi olduğu savunulabilir?

8. Osmanlı Devleti’nde yaşayan Müslüman olmayan
toplulukların, din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir.
Millet sisteminin,
I. toplumu oluşturan grupların benliklerini koruması,

A) Mezhep birliğinin parçalanması
B) Kültürel ve bilimsel gelişmelerde Katolik Kilisesinin baskısının azalması
C) Katolik Kilisesinin kendi içinde düzenleme yapma
gereği duyması

II. toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması,
III. Osmanlı toplumunun kaynaşması

D) Halkın, bağlı bulunduğu prens veya hükümdarın
kabul ettiği mezhebe girmek zorunda olması

durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?

E) Kilisenin topraklarının elinden alınması

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

6. Osmanlı Devleti’nde, timar sistemiyle işletilmesi
köylülere bırakılan toprağın,
I. çift, yarım çift gibi büyüklüğüne göre tanımlanması,
II. üretim vergisinin, ürünün belli bir oranı olarak
hesaplanması,
III. mülkiyetinin devlete ait olması
durumlarından hangilerinin, büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını ve Avrupa’dakine benzer
feodal sistemin görülmesini engellediği savunulabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

9. İtalya, Trablusgarp’ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege
Denizi’ndeki adalara asker çıkarıp Rodos ve On İki
Ada’yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti’ne karşı
Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları başladı.
Bu durumla ilgili olarak

C) Yalnız III

I. İtalya Akdeniz’e egemen olmak istemektedir.

E) I, II ve III

II. Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti’nin zor durumunu fırsat olarak değerlendirmiştir.
III. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı
tarihte başlamıştır.
7. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti zayıfladıkça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri
arasında çıkar çatışmalarının odak noktalarından
biri olduğu savunulamaz?
A) Boğazlar

B) Kapitülasyonlar

C) Azınlıklar

D) Kutsal yerler

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

E) Mültezimler

Diğer sayfaya geçiniz.
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10.
I. Grup

12. Erzurum Kongresi’ni, İstanbul’da bulunan İngiliz ve
Fransız temsilcileri ihtilal olarak nitelendirmiş ve Osmanlı saltanatı aleyhine sonuçlar verebilecek gelişme
olarak değerlendirmiştir.

II. Grup

I. İstanbul Hükûmetinin
halkın dinî duygularını
kötüye kullanması

Anzavur
Ayaklanması

II. Anadolu’da bazı ailelerin
gücü ve otoriteyi ellerine
geçirip TBMM’nin emirlerine karşı gelmesi

Millî Kongre
Cemiyeti

III. Azınlıkların, bulundukları
bölgelerde bağımsız devlet kurmak istemesi

Delibaş
Mehmet

IV. Bazı Kuvayımilliye birliklerinin Millî Mücadelede yeni
orduya katılmak istememesi

Demirci
Mehmet Efe

V. Yapılan devrimlere karşı
çıkılması

Ali Galip
Olayı

Bu değerlendirmenin Erzurum Kongresi’nin,
I. ulusal istencin egemen kılınması,
II. yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım
alınabilmesi,
III. Mebuslar Meclisi (Meclis-i Millî)’nin hemen toplanması ve merkezî hükûmetin aldığı kararları
Meclisin denetimine sunması
kararlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Yukarıda I. grupta verilenlerden hangileri II. grupta verilenlerle doğru olarak eşleştirilmiştir?
A) I ve II

B) I ve IV
D) III ve V

C) II ve III

E) IV ve V

11. Yunanlıların Anadolu’ya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
A) Anlaşma Devletleriyle Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasına
B) İstanbul Hükûmetine halkın desteğinin azalmasına
C) Anadolu’da ulusal hareketin güçlenmesine
D) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükûmetine baskısının artmasına

13. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacında olduğu savunulamaz?
A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
B) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
C) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim
sistemine geçilmesi
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
E) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kendisini feshetmesi

E) Anadolu’da işgal edilen yerlerin genişlemesine

Diğer sayfaya geçiniz.
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14. Atatürk: “Türkiye halkı, ırki veya dinî ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve
fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumdur.” demiştir.
Atatürk’ün bu anlatımıyla,

16. Lozan Antlaşması’ndan sonra, 1936’da Türkiye’
nin Boğazlarda asker bulundurma isteğini kabul
ettirmesinde,
I. Almanya’nın Ren Bölgesi’ne girmesi,
II. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi,

I. kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı,

III. Rusya’da rejim değişikliği olması

II. insani değerleri temel alan Atatürk milliyetçiliği,

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

III. toplumun birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleştiği

A) Yalnız I
D) I ve II

durumlarından hangilerini kastettiği savunulabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

15. Türkiye’de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin
başarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili
döneme geçiş ertelenmiştir.
Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle
hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı
olduğu savunulabilir?

17. Atatürk 1924 yılında Çaltepe konuşmasında: “Muharebe veya meydan muharebesi demek, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün
maddi ve manevi güçleriyle karşı karşıya gelmesi ve
birbiriyle vuruşması demektir.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle,

A) Cumhuriyetçilik

B) Laiklik

I. savaş tehlikesinin her an her millet için var
olduğu,

C) İnkılapçılık

D) Milliyetçilik

II. ordunun teknik donanımının yeterli olduğu,
III. ulusal gücün yalnız silahlı güç olmadığı

E) Halkçılık

durumlarından hangilerini vurguladığı savunulabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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18. Aşağıdaki topoğrafya haritasında, X noktasıyla gösterilen yerde bulunan bir kişi, kurumuş akarsu yatağını
izleyerek Y köyüne ulaşmak istemektedir.

19. Ekvatorun 4500 km kuzeyinde bulunan X noktasının
yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden
120 dakika ileridir.
Yalnızca yukarıdaki bilgiler kullanılarak X noktasının,
I. matematik konumu,

Y

II. ortalama yükseltisi,
K

III. bulunduğu saat dilimi,

X

IV. yıllık yağış tutarı
özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

1

0

1

2

3

4

A) I ve II

km

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

Bu kişinin izlemesi gereken yön ve katetmesi gereken yaklaşık mesafe aşağıdakilerin hangisinde
doğru sırada verilmiştir?
A) Güneybatıya 3 km, kuzeydoğuya 5 km
B) Kuzeydoğuya 5 km, güneye 8 km, kuzeybatıya
5 km
C) Kuzeybatıya 5 km, güneydoğuya 5 km
D) Güneybatıya 3 km, kuzeye 8 km, güneybatıya
5 km
E) Güneybatıya 3 km, kuzeybatıya 5 km

20. Aşağıdaki tabloda K ve L kentlerinde, belirtilen tarihlerdeki yaklaşık gündüz süreleri verilmiştir.
Gündüz süreleri (Saat)
Kent

23 Eylül

21 Aralık

21 Mart

21 Haziran

K

12

9

12

15

L

12

19

12

5

Buna göre, K ve L kentleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) K kenti ekvatora daha yakındır.
B) Dönenceler arasında yer almaktadırlar.
C) Enlem dereceleri aynıdır.
D) Bulundukları yarım küre aynıdır.
E) L kenti başlangıç meridyenine daha yakındır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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21. Aşağıda üç yerin yaşam koşulları verilmiştir:
I. Bizim yaşadığımız yerde hava genelde gündüzleri çok sıcak, geceleri dondurucu soğuk olur.
Çok ender olarak yağmur yağar. Tarım olanakları çok kısıtlı olduğu için göçebe hayvancılık en
önemli geçim kaynağıdır.

22. Aşağıdaki haritada, Türkiye’de yıllık ortalama güneşlenme süresinin 2000 saatten az ve 3000 saatten fazla olduğu yerler taramalarla gösterilmiştir.

2000 saat

II. Bizim yaşadığımız yerde kurak mevsim olmadığından yetişme döneminde kuraklık isteyen bitkiler yerine muz, patates, şeker kamışı gibi
ürünler yetiştirip civardaki pazarlarda satıyoruz.
Hava yıl boyunca sıcak olduğundan kışlık giysiye ve yakacağa gereksinim duymuyoruz.
III. Bizim en önemli geçim kaynağımız çeltik tarımıdır. Çok sulu toprakta daha yüksek verim alındığından pirinç ekimi için yağmurlu dönem olan
yaz aylarını bekliyoruz. Ancak çok fazla yağış
bazen hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor.
Bu üç yerde etkili olan iklim tipleri aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I

II
Step

B) Çöl

Okyanusal Akdeniz

C) Tundra

Step

Muson

D) Çöl

Ekvator

Muson

E) Karasal

Ekvator

Okyanusal

Buna göre, bu yerlerdeki güneşlenme sürelerinin
farklı olmasında,
I. doğal bitki örtüsü,
II. denize yakınlık,
III. bulutluluk oranı
etkenlerinden hangileri etkilidir?

III

A) Tundra

3000 saat

A) Yalnız I

Akdeniz

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

23. Dış kuvvetler tarafından taşınan malzemelerin birikmesiyle oluşan ve horizonları olmayan topraklara aşağıdaki yerlerin hangisinde rastlanmaz?
A) Birikinti konileri

B) Kanyon yamaçları

C) Dağ etekleri

D) Vadi tabanları
E) Delta ovaları

Diğer sayfaya geçiniz.
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24. Bir grup coğrafyacı Doğu Anadolu Bölgesi’nde araştırma yapmış ve bölgenin özellikleriyle ilgili şu saptamalarda bulunmuşlardır:
I. Rüzgâr erozyonu fazladır.

26. Bir yerleşim merkezinin uzun yıllar önemini koruyabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Yüz ölçümünün geniş olmasının
B) Coğrafi konumunun elverişli olmasının

II. Akarsu vadileri derindir.

C) Sağlık ve eğitim kurumlarının yeterli olmasının

III. Bazı göllerin oluşumunda tektonizma etkilidir.

D) Orman örtüsünün gür olmasının

IV. Termal kaynaklar yaygındır.

E) Nüfus yoğunluğunun az olmasının

V. Kısa mesafelerde sıcaklık farklılıkları görülür.
Bu özelliklerden hangileri bölgenin yüksek ve engebeli olmasıyla açıklanabilir?
A) I ve II

B) II ve III
D) III ve IV

C) II ve V

E) IV ve V

27. Aşağıdaki tabloda, X ve Y ülkelerinde nüfusun bir yıl
içerisindeki doğal artış ve gerçek artış oranları verilmiştir.

25. Toros Dağları’nın yüksek kesimlerinde denizel fosillerin olması, bu dağların oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunun göstergesidir?

X ülkesi (‰)

Y ülkesi (‰)

Doğal artış oranı

21

13

Gerçek artış oranı

12

33

A) Kıvrım hareketleri sonucunda denizel tabakaların
yükselmesi ve bir kısmının su üzerinde kalması

Buna göre, X ve Y ülkeleri için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

B) Akarsu ve buzul aşındırmaları sonucunda eski
denizel tortulların yüzeye çıkması

A) X ülkesinin nüfusu, Y ülkesinden azdır.

C) Karstlaşma sürecinde çökme ve çözünme olaylarının etkisiyle denizel tortulların ortaya çıkması
D) Deniz seviyesindeki alçalmalar sonucunda deniz
tabanının bir kısmının su üzerinde kalması
E) Deniz seviyesinin yükseldiği dönemlerde karaların bir kısmının deniz altında kalması ve tortulanma ortamı oluşması

B) Y ülkesinin nüfus yoğunluğu, X ülkesinden fazladır.
C) X ülkesinde bir yıldaki bebek ölümleri, Y ülkesinden fazladır.
D) X ülkesinin nüfusu, Y ülkesinden daha hızlı artmıştır.
E) Y ülkesi, X ülkesinden daha fazla dış göç almıştır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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28. Aşağıdakilerden hangisi, gelişmekte olan bir ülkede, kişi başına düşen ulusal gelirin belirgin bir
şekilde artmasına neden olmaz?
A) Önemli bir yer altı kaynağının işletmeye açılması
B) Endüstride üretimin artırılması ve ürün kalitesinin
yükseltilmesi

30. 1998 yılında Orta Amerika ülkelerinden Honduras’ı
etkileyen şiddetli kasırga ve yağışların ardından, Devlet Başkanı Carlos Flores “Başımıza gelen en büyük
felaket bu. Köprüler, yollar, elektrik hatları, su ve kanalizasyon şebekeleri yıkıldı. Elli yılda yavaş yavaş
yapılanları, yetmiş iki saatte yitirdik.” demiştir.
Carlos Flores bu sözleriyle kasırganın yol açtığı,

C) Tarımda birim alandan daha fazla verim alınması

I. toprak,

D) Ortalama yaşam süresinin uzaması

II. ekonomi,

E) Yurt içi ve yurt dışı ulaşım olanaklarının gelişmesi

III. altyapı,
IV. nüfus
kayıplarından hangilerini vurgulamıştır?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

29. Aşağıdaki haritada Kuveyt ve New York kentleri gösterilmiştir.

New York

31. Aşağıdaki şekilde, dağlık bir yörede kurulmuş köy ve
buradaki jeolojik yapı gösterilmiştir.

Kuveyt

Kil tabakası
Kalker tabakaları
Köy

Ekvator

Orman
Kuveyt’ten New York’a petrol taşıyacak bir tankerin, en kısa yolu izlemesi için sırasıyla hangi boğaz ve kanallardan geçmesi gerekir?
A) Hürmüz Boğazı, Panama Kanalı, Macellan Boğazı
B) Hürmüz Boğazı, Malakka Boğazı, Panama Kanalı
C) Babülmendep Boğazı, Macellan Boğazı, Panama Kanalı
D) Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı, Babülmendep
Boğazı, Cebelitarık Boğazı
E) Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı, Süveyş
Kanalı, Cebelitarık Boğazı

Batı

Doğu

Bu köyün, meydana gelebilecek bir heyelandan
korunması için aşağıdaki önlemlerden hangisinin
alınması gerekir?
A) Köyü düzlük alanın doğusuna taşımak
B) Köyü batıdaki ormanlık alan içine taşımak
C) Köy alanını ağaçlandırmak
D) Evlerin yapımında dayanıklı malzeme kullanmak
E) Orman arazisinde taraçalandırma yapmak

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. İnsan merak eden varlıktır. Kendini, insanı, doğayı,
evreni, toplumu... Felsefe, en temeldeki bu şeyleri
akıl yoluyla anlama arayışıdır. Bunları sorgulamak
amacıyla çeşitli sorular ortaya atar. Bir şey gerçekten bilinebilir mi? Eğer bilinebilirse neler bilinebilir?
Bilinenlerin bilindiğinden nasıl emin olunabilir? Buna
benzer felsefi sorular felsefenin odağını oluşturur.
Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisinin
felsefi soru niteliğinde olduğu söylenebilir?
A) Demokratik yasaların özellikleri nelerdir?

34. Biz, nesnelere anlam yüklemekte ve böylece onlara
“var olma” olanağı sağlamaktayız. Zaten varlık da ancak, bizim onunla ilgili olarak elde ettiğimiz verilere
göre gerçek bir “varoluş”a erişir.
Yukarıdaki parça “varlık”ın temel problemlerinden
hangisinin sorgulanmasını gerekli kılar?
A) Özneden ayrı bir varlık alanı var mıdır?
B) Varlık nasıl bir yapıya sahiptir?
C) Hakikate ulaşmak mümkün müdür?

B) Yer çekimi kuvveti cisimleri nasıl etkiler?

D) Nesnelerden ayrı ideal varlıklar var mıdır?

C) Toplumsal normların amacı nedir?

E)

İnsan deneyimi varlığın tümünü kavrayabilir mi?

D) Niçin ahlaklı olmalıyım?
E)

Atlar ayakta mı uyur?

33. Vadinin dibindeki kişi, orada kıvrılıp giden dereyi zirvedeyken baktığı gibi görmez. Dağın tepesindeyken
de ne puslu derinlikleri ne de kendi bulunduğu yeri
derenin yanında olduğu zamandaki gibi görebilir.
Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisine örnek
oluşturur?
A) Bilgi kişiden kişiye değişir.
B) Evrensel bilgiden söz edilemez.
C) Bilgi bakış açılarına göre farklılaşır.
D) Doğru bilgi, konusuna uygun olan bilgidir.
E) Sezgilerimiz, kişisel bilgilerin doğru olmayacağını
gösterir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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35. Bir paradigmanın açıklayamadığı olgular, sorular, durumlar yani anomaliler ortaya çıktığında o paradigmanın taraftarları ya bu durumu görmezden gelir ya da
hâlâ olguları bu paradigmayla açıklama çabasını sürdürürler. Ama asla bu paradigmadan vazgeçmezler.
Bu durum, gece kaybettiği anahtarını arayan adamın,
anahtarını, düşürdüğü sokağın karanlık köşesinde
değil de ışığın daha iyi olduğu sokak lambasının altında aramasına benzer.

37. Bir akşam yürüyüşü sırasında önümde iki araç birbirine çarptı. Sürücüler yaralı ve baygındı. Etrafta benden başka kimse yoktu. İlk yardım ekiplerini arayıp
gelmelerini beklerken yaralılara başka nasıl yardım
edebileceğimi düşündüm. Yardıma ihtiyaçları vardı
ama yardım ederken zarar verebilirdim. Bir eylemin
diğerinden daha akıllıca olduğundan emin olmak için
asla yeterince bilgiye sahip olamayacağımı düşünerek eylemsiz kaldım.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi paradigma değişimini güçleştiren etmendir?

Bu parça aşağıdaki özgün görüşlerden hangisiyle
ilişkilendirilebilir?

A) Olgulardaki niceliksel değişimi fark edememe

A) Pyrrhon’un kuşkuculuğuyla

B) Olguları kurama uydurmaya çalışma

B) Kant’ın ahlaki emir anlayışıyla

C) Benimsenen kuramların yetersiz oluşu

C) John Dewey’nin yararcılığı esas alan görüşüyle

D) Nesnel bakıştan yoksun olma

D) Thomas Hobbes’un bencilik görüşüyle

E) Ölçüm araçlarının kurama göre hazırlanmış
oluşu

E) Jeremy Bentham’ın hazzı temel alan yararcı anlayışıyla

36. Paris’te genç bir adam her gün aynı fırından bayat
ekmek alır. Bayat ekmek taze ekmeğin yarı fiyatına
satılmaktadır. Fırıncı, müşterisinin hoşuna gideceğini
düşündüğünden bir gün ekmeği, içine tereyağı sürerek verir. Ertesi gün genç adam öfkeyle fırına gelir.
“Niçin böyle bir şey yaptın? Günlerce uğraştığım proje yağlı ekmek yüzünden mahvoldu. Ben bayat ekmeği çizimin hatalı yerlerini silmekte kullanıyordum.” der.
Bu parça “ahlaki eylem”le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
A)

İyiliği ve kötülüğü belirleyen, eylemdir.

B) Erdemli olmak ahlaki karara bağlıdır.
C) Ahlaki karar ahlaki eylemden önce gelir.
D) Doğru davranmak, erdemli olmak anlamına gelmez.
E) Niyetin iyi olması eylemin iyi olmasını sağlamaz.

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Platon, Sparta ile yapılan Pelopones Savaşları sırasında Atina kültürünün yıkılmasını gözlemler ve bunun etkisiyle, ütopya için bir taslak olabilecek “Devlet”
adlı eserini hazırlar. Benzer şekilde, Roma’nın Vizigotlar tarafından yerle bir edilmesine tanık olan Aziz
Augustinus, bu dünya yerine öteki dünyada bir
ütopyadan söz eden “Tanrı Devleti”ni yazar. Thomas
Hobbes, İngiltere’deki iç savaş sırasında sürgündeyken “Leviathan”ı yazarak barış ve refah içinde yaşayan bir devlet yaratmaya çalışır.

40. Bir Japon filminde, evlenecek çift baharda çiçek açmış kiraz ağaçlarının çevrelediği yolda yürüyordu.
Görüntü harikaydı, beni çok etkilemişti. Japon inançlarında çiçek açmış kiraz ağacının, muhteşem güzelliği nedeniyle kutsal sayıldığını daha sonra bir belgeselden öğrendim. Bunu öğrenmiş olmam o görüntüyle
ilgili estetik yargımı değiştirmedi.

Bu parça ütopyalarla ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisini destekler?

A) Sanat eserinin topluma vereceği bir ileti olmalıdır.

A) Mükemmel bir toplum oluşturulabilir.

B)

B) Her insanda mutlu olma isteği vardır.

Estetik yargılar güzelin bilgisinden çok, alınan
hazza bağlıdır.

C) Doğada güzel olanlar sanatta da güzeldir.

C) Yurttaşların erdemli olabilecekleri toplumsal bir
düzen vardır.
D) Gereksinimler farklı olduğundan ütopyalar da
farklıdır.
E)

Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?

D) Sanatın amacı güzeli ortaya koymaktır.
E) En az bir süje haz alıyorsa o sanat eseridir.

İnsan bencil bir varlık olduğundan toplumsal düzen sağlanmalıdır.

39. Michelangelo bir anıt heykel yapmak üzere görevlendirilir. Heykelinde kullanacağı malzeme için mermer
ocağına gider. Sanatçı, kendilerini eşsiz heykellere
dönüştürecek yontma kalemini bekler gibi görünen o
mermer kütlelerin karşısında, coşkuyla kendinden geçer. Böylece ocaklarda altı aydan fazla zaman geçirir.
Oysa mermer kütlelerin içinde uyuyup kalmış figürleri
kurtarmak için bir an önce işe koyulması gerekirdi.

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.
TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

Bu parçaya göre sanatçının işlevi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

İdeale uygun sanat eseri ortaya koymak

B) Doğayı aynen yansıtmak
C) Yeni bir form yaratmak
D) Hayal gücünün sınırlarını zorlamak
E)

Malzemeyle sınırlı sanat etkinliğinde bulunmak

Diğer sayfaya geçiniz.
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TEMEL MATEMATİK TESTİ
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
2010 – YGS / MAT
1.

3.

0,2 − 0,025
0,5

6
−
3

işleminin sonucu kaçtır?
A)

3
5

B)

D)

işleminin sonucu kaçtır?

4
5

8
25

2
3 +1

C)

E)

7
20

A)

B) 2 3

3

D)

12
25

3 +1

C)

3 −1

E) 2 3 − 1

2.

3 ⎞
⎛
5⎜2 − ⎟
5 ⎠
⎝
4.

5 ⎞
⎛
2⎜3 − ⎟
2 ⎠
⎝

( a + 1)2 − ( a − 1)2

işleminin sonucu kaçtır?
A)

5
2

B)

7
2

C) 3

ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
D) 5

A) a

E) 7

B) 2a

C) 3a

D) 4a

E) 5a

Diğer sayfaya geçiniz.
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5.

8.

10

−1

+ 10

−2

+ 10

−3

1
1
− 3a =
+ 3b
2
8

işleminin sonucu kaçtır?
A) 0,011

olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?

B) 0,101
D) 0,123

C) 0,111
A)

E) 0,321

3
4

B)

D)

5
6

5
8

C)

E)

1
8

4
9

6.
3n

(16)

5

=8

9.
−5
7
<x<
4
3

olduğuna göre, n kaçtır?
A)

3
2

4
3

B)

C)

5
4

D)

E)

eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı
kaçtır?

3
5

A) −2

5
6

B) −1

C) 0

D) 1

E) 2

D) 9

E) 11

10.
3

7.
13

15

13

+ 6 • 15

x − 2y = 7

13

+ 8 • 15

4

x − 2xy = 21

işleminin sonucu kaçtır?

olduğuna göre, x kaçtır?
15

A) 15

14

13

B) 15
13

D) 10 • 16

C) 14 • 15

A) 3

B) 5

C) 7

13

E) 16

Diğer sayfaya geçiniz.
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11. x ve y doğal sayıları için

x 10
m

y 15
n

2

3

14. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır?
A)

2 +1

B) 2 2 − 1
2
2 +1

D)

olduğuna göre, x • y çarpımının 5’e bölümünden
elde edilen kalan kaçtır?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E)

C)

1
2

2 2 −2
3 2 −3

E) 4

12. a, b, x ve y pozitif birer sayı olmak üzere,
x
a
a
x

•

2
2

b
=2
y
+

b
y

2
2

= 20

olduğuna göre, x’in a türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)

a
2

B)

D)

3a
4

4a
5

C)

E)

15.
f (x) = x

3a
5

2

g ( x ) = 2x − 1
fonksiyonları için g ( f ( 2) ) kaçtır?

5a
6

A) 0

B) 3

C) 5

D) 7

E) 9

13. x, y ve z gerçel sayıları için
y>0
x−y>z

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
A) x > z

B) x > y
D) x > 0

C) z > y
E) z > 0

Diğer sayfaya geçiniz.
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16. p, q ve r önermelerinin değilleri sırasıyla p′, q′, r′
ile gösterildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi
p∨q⇒ q∧r

Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır?

önermesine denktir?

A)

p′ ∧ q′ ⇒ q′ ∨ r′

B)

p′ ∧ q′ ⇒ q′ ∧ r′

C)

p′ ∨ q′ ⇒ q′ ∧ r′

D)

q′ ∧ r′ ⇒ p′ ∨ q′

E)

q′ ∨ r′ ⇒ p′ ∧ q′

17.

19. Üç basamaklı ABC ve iki basamaklı AB sayılarının
toplamı 392’dir.

A) 7

B) 9

C) 11

D) 15

E) 19

A = { a, b, e }
B = { a, b, c, d }
olduğuna göre, (A ∩ B) ⊆ K ⊆ (A ∪ B) koşulunu
sağlayan kaç tane K kümesi vardır?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 8

E) 9

20. İki basamaklı bir AB sayısı asal olduğunda BA sayısı
da asalsa AB’ye simetrik asal denir.
Bir AB simetrik asal sayısı için A • B çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
18. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde ⊕ ve ⊗ işlemleri
en büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat yardımı
ile,

A) 7

B) 9

C) 15

D) 21

E) 63

a ⊕ b = EBOB(a,b)
a ⊗ b = EKOK(a,b)
olarak tanımlanıyor.
Buna göre, 18 ⊕ (12 ⊗ 4 ) işleminin sonucu kaçtır?

A) 2

B) 3

C) 6

D) 8

E) 9

Diğer sayfaya geçiniz.
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21. Bir manav, limonları, her birinde 12 limon bulunan
filelerle almış ve üçer üçer satmıştır. Manav bir file
limonu 5 TL’ye almış ve 3 adet limonu 2 TL’ye
satmıştır.
Bu manav 4 file limonun satışından kaç TL kâr
elde etmiştir?
A) 6

B) 8

C) 9

D) 10

23. Bir çiftçi 5, 9, 12, 15, 23 ve 45 litrelik altı bidonun beş
tanesini ayçiçeği yağı ve zeytinyağı ile doldurmuştur.
Bidonlara koyduğu ayçiçeği yağı miktarı zeytinyağı
miktarının 4 katıdır.
Buna göre, boş kalan bidon kaç litreliktir?
A) 5

B) 9

C) 12

D) 15

E) 23

E) 12

24. Bir güreş müsabakasına katılan dört sporcunun ağırlıkları bir hafta aralıkla ölçülmüştür. Sporcuların ikinci
ölçümdeki ağırlıklarının birinci ölçüme göre değişimi
aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Değişim (kg)

2,5
1
Sporcu

22. Bir otomobil lastiği satıcısı, lastiklerde % 25 mevsim
sonu indirimi uyguladığında bir günde satılan lastik
sayısının % 40 arttığını görüyor.
Buna göre, satıcının kasasına bir günde giren para yüzde kaç artmıştır?
A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

−3,5
−4

Sporcuların ağırlıklarının ortalaması ilk ölçümde
56 kilogram olduğuna göre, ikinci ölçümde kaç
kilogramdır?
A) 53

B) 54

C) 55

D) 57

E) 58

Diğer sayfaya geçiniz.
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25. Bir sokakta, yolun üst tarafındaki evler ardışık tek sayılarla, alt tarafındakiler ise ardışık çift sayılarla numaralandırılmıştır. Numaralar soldan sağa doğru
artmaktadır.
tekler
A

Bu mağazadan etiket fiyatı 15 TL olan bir üründen
8 adet alan bir müşteri kaç TL öder?

C

Sol

Sağ
B

27. Bir mağaza sahibi, tüm ürünlerde etiket fiyatı üzerinden % 20 indirim yapıyor. Aynı üründen 5’in üzerinde alınan her adet için ayrıca indirimli fiyat üzerinden
% 25’lik bir indirim daha yapıyor. (İkinci indirimi ilk 5
ürüne uygulamıyor.)

A) 81

B) 83

C) 84

D) 85

E) 87

D
çiftler

A ve B evlerinin numaraları için A − B = 15 olduğuna göre, C ve D evlerinin numaraları için C − D
farkı kaçtır?
A) 9

B) 11

C) 13

D) 15

E) 17

26. Aşağıda beş lambadan oluşan bir reklam panosu
gösterilmiştir.
A

B

C

D

28. Tecrübeli bir aşçı bir pastanın kıvamında olabilmesi
için un ve şekerin aşağıdaki doğrusal grafikte verilen
miktarlarda kullanılması gerektiğini belirtmiştir.
Un (kg)
10

E

8

Panodaki lambalar A lambasından başlayarak soldan
sağa doğru, E lambasından sonra ise sağdan sola
doğru devamlı olarak yanıp sönmektedir. Örneğin,
lambalar A-B-C-D-E-D-C-B-A-B… sırasında yanıp
söndüğünden 7. sırada yanıp sönen lamba C lambasıdır.

Buna göre, 2010. sırada yanıp sönen lamba hangisidir?
A) A

B) B

C) C

D) D

6
4
1

3

4

Şeker (kg)

Buna göre, un ve şekerin toplam miktarının
23 kilogram olduğu kıvamlı bir pastada kaç
kilogram şeker vardır?
A) 7

E) E

2

B) 8

C) 9

D) 10

E) 11

Diğer sayfaya geçiniz.
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29.

31.
Satış fiyatı (TL)

Masa

c
b
a

5

Birim

50

20

Yukarıdaki şekilde, tamamı eş kare motiflerle işlenmiş bir masa örtüsünün masadan sarkan parçası
gösterilmiştir. Bu parçanın yan kenarlarında bulunan
karelerin içi dolu, diğerlerininki ise boştur.

Bir malın miktarlara bağlı olarak değişen birim satış
fiyatı yukarıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir.

Sarkan parçadaki dolu karelerin sayısı 21 olduğuna göre, boş karelerin sayısı kaçtır?

A) 6

A) 81

B) 84

C) 100

D) 105

Armut

C) 12

D) 14

E) 16

32. Bir torbada 2 kırmızı, 2 beyaz ve 1 sarı bilye vardır.
Torbadan rastgele 4 bilye alındığında torbada kalan bilyenin kırmızı renkte olma olasılığı kaçtır?
A)

150

70

B) 8

E) 121

30. Bir çiftçinin bahçesindeki meyve ağaçlarının dağılımı
aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir.

100
Elma

c − a = 24 olduğuna göre, c − b kaçtır?

1
2

B)

D)

40 Muz

2
5

2
3

C)

E)

3
4

3
5

Portakal

Bahçedeki armut ağaçlarının sayısı portakal ağaçlarının sayısından 24 fazla olduğuna göre, muz
ağaçlarının sayısı kaçtır?
A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

E) 12

Diğer sayfaya geçiniz.
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33.

35.

c

]

BE = 3 cm

C

ABC bir üçgen

100

m(ABC) = 50°

b

m(CAB) = 100°

50

B

]

ABCD bir paralelkenar
AECD bir yamuk

4

D

A

a

C

A

B

DC = 4 cm

E

3

a−b + b−c + c−a
2
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

duğuna göre, CBE üçgeninin alanı kaç cm dir?

A) a − c

A) 7

2

Yukarıdaki verilere göre,

B) a − b
D) b − a

Şekildeki ABCD paralelkenarının alanı 20 cm ol2

C) b − c

B) 7,5

C) 8

D) 8,5

E) 9

E) c − b

36.

D

C

ABCD bir dikdörtgen

1

F
2

DA = 4 cm

AE = EB = 2 cm

x
A

p , A merkezli
CE
çember yayı

8

4

AD = 1 cm

ABCD bir
dikdörtgen

C

D

34.

E

B

2

A

FE = x

B

E

AC = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre, taralı daire diliminin ala2

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm’dir?
A)

3
2

B)

D)

5
3

5
2

C)

E)

nı kaç cm dir?
3
3

A)

7
3

16π
3

B)

D)

28π
3

20π
3

C)

E)

25π
3

32π
3

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Dik koordinat düzleminde, y + 2x − 1 = 0 doğrusu-

37.
T

3

hangi noktada keser?

AT, çembere T noktasında teğet

45

A

na A (1, 0 ) noktasından çizilen dikme, Y eksenini

O noktası çemberin
merkezi

B

A)

AT = 3 cm

O

−1
2

B)

]

m(OAT) = 45°

D)

−1
3

−1
5

C)

E)

−1
4

−1
6

Yukarıdaki verilere göre, BT yayının uzunluğu kaç
cm’dir?
A)

π
2

B)

D)

2π
3

C)

4π
5

E)

3π
4

5π
6

38.
a

b
40. Köşeleri A ( 3, 1) , B ( 5, 3 ) , C ( 2, 5 ) ve D ( a, b ) kö-

c
d

şegenleri [ AC] ve [BD] olan paralelkenarın [BD]

e

köşegeninin uzunluğu kaç birimdir?

Yukarıda bir küpün açınımı verilmiştir.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Küpün üst yüzeyinde siyah kare bulunduğunda
alt yüzeyindeki karede hangi harf bulunur?
A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

30

FEN BİLİMLERİ TESTİ
1. Bu testte sırasıyla,
Fizik

(1–14)

Kimya

(15–27)

Biyoloji

(28–40)

alanlarına ait 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
2010 – YGS / FEN
2.

1.
0

X

0

O1 d

K
L M

K K

K L

K M

M

Şekil I

L

d

O2

d

O3

Şekil II

d

d

Şekil I’deki eşit kollu terazi, kefelerindeki K, K, L, M
cisimleriyle yatay dengededir. K’lerden biri L ile yer
değiştirdiğinde, terazinin kolu Şekil II’deki konuma
geliyor.

Şekildeki X levhası kütleleri birbirine eşit olmayan,
ince, düzgün, türdeş, dikdörtgen biçimli K, L, M levhalarından oluşmuştur.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

X levhası, bir iple sırasıyla O 1 ,O 2 ,O 3 noktalarından tavana asıldığında,

A) K’nin ağırlığı L’ninkine eşittir.

tavan

B) K’nin ağırlığı M’ninkine eşittir.

tavan

ip

tavan

ip

ip

C) L’nin ağırlığı M’ninkine eşittir.

O3

D) K’nin ağırlığı L’ninkinden küçüktür.

O1

E) K’nin ağırlığı M’ninkinden küçüktür.

O2

X

K

L

M

L

L
K

X

K

M

M
I

X
III

II

konumlarından hangileri gibi dengede kalabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ya da II

C) Yalnız III

E) II ya da III

Diğer sayfaya geçiniz.
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3. Aynı yerden, aynı anda, aynı yöne doğru harekete
başlayan K, L otomobillerinin hızları sırasıyla
40 km/saat ve 60 km/saat’tir. K otomobili sürekli yol
alırken L otomobili 3 saat yol alıp 1 saat durduktan
sonra, 1’er saat yol alıp 1’er saat durarak yoluna devam ediyor.

5.
h K
2h L
3h M
3h M

Buna göre, K, L otomobilleri harekete başladıktan
kaç saat sonra ilk kez yan yana gelirler?
A) 7

B) 6

C) 5

D) 4

2h L

h K
I

E) 3

II

yer
(yatay)

Yarıçapları birbirine eşit, türdeş K, L, M dik silindirlerinin yükseklikleri sırasıyla h, 2h, 3h dir.
Silindirler şekildeki I konumundan II konumuna
getirilirse yere göre potansiyel enerjileri için ne
söylenebilir?

K 'ninki

4.
P

F

K

L

M

yol
(yatay)

L 'ninki

M'ninki

A)

Azalır

Artar

Artar

B)

Azalır

Artar

Değişmez

C)

Azalır

Değişmez

Artar

D)

Değişmez

Artar

Artar

E)

Değişmez

Değişmez

Değişmez

Şekildeki sürtünmeli, yatay KLM yolunun KL bölümünün uzunluğu LM’ninkine eşittir. KLM yolu boyunca,
→

yola paralel sabit F kuvvetinin etkisinde, K noktasından harekete başlayan P cismi M noktasında duruyor.
→

F kuvvetinin büyüklüğü F, yolun cisme uygula-

dığı sürtünme kuvvetinin büyüklüğü KL bölümünde fKL , LM bölümünde de fLM olduğuna göre,
F , fKL , fLM arasındaki ilişki nedir?

A) F = fKL = fLM

B) fKL < F < fLM

C) fKL < fLM < F

D) fKL = fLM < F
E) fKL < F = fLM

Diğer sayfaya geçiniz.
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6. Ağzına kadar suyla dolu bir bardak tartıldığında toplam kütle 300 g geliyor. Bardağa 100 g kütleli, içi dolu
metal bir bilye konduğunda suyun bir kısmı taşıyor.

8.

M

X
gazı Pg

Bardak, içinde kalan su ve bilyeyle birlikte tartıldığında toplam kütle 360 g geldiğine göre, bilyenin

Y gazı

Δh

özkütlesi kaç g / cm3 tür?

K su

(Suyun özkütlesi: 1 g / cm3 )

PK

A) 1,2

B) 2,0

C) 2,5

D) 3,0

E) 3,6
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın M musluğu kapalıyken X gazının basıncı Pg , K noktasında oluşan
toplam basınç da PK ’dir.
M musluğu açılınca borudaki su Δh kadar yükseldiğine göre, Pg ve PK için ne söylenebilir?

Pg

7.

yatay
ip

ip

PK

A)

Azalır

Azalır

B)

Azalır

Artar

C)

Artar

Artar

D)

Değişmez

Azalır

E)

Değişmez

Artar

L

K
X sıvısı

Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuğa asılan
eşit hacimli, katı K ve L cisimlerinden K, X sıvısı içine
batırıldığında şekildeki gibi yatay denge sağlanıyor.
Buna göre,

I. K’nin özkütlesi X sıvısınınkinden büyüktür.
II. K’nin özkütlesi L’ninkinden büyüktür.
III. L’nin özkütlesi X sıvısınınkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

(K cismi, X sıvısında erimiyor.)
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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10.

9.
...
. .. R. ..
.. . .
.

R

K halkası

buz

L küresi

Farklı metallerden yapılmış, iç yarıçapı R olan düzgün, türdeş K halkası ile R yarıçaplı, türdeş L küresi
aynı sıcaklıktadır.

giren
sıcak su
(100 C)

giren
sıcak su
(100 C)
su

II. K’yi ve L’yi ΔT kadar soğutma,
III. yalnız K’yi ΔT kadar ısıtma

işlemlerinden hangileri yapılırsa L küresi K halkasının içinden geçer?

D) I ya da III

L
borudan
çıkan su

borudan
çıkan su

Şekildeki ısıca yalıtılmış K, L kaplarındaki eşit hacimli
sularla eşit kütleli buzlar ısıl dengededir. Kaplardaki
eşit kesit alanlı borulara sabit debide 100 DC sıcaklıkta su gönderilmeye başlanıyor.

I. K’yi ve L’yi ΔT kadar ısıtma,

B) Yalnız II

su
K

K’nin yapıldığı metalin boyca uzama kat sayısı
4λ , L’nin yapıldığı metalinki de λ olduğuna göre,

A) Yalnız I

buz

K’deki borunun boyu L’dekinden kısa olduğuna
göre buzların erime sürecinde,
I. K’deki buzun kütlesi, L’deki buzun kütlesinden
küçük kalır.

C) Yalnız III

E) II ya da III

II. K’deki buzun sıcaklığı, L’deki buzun sıcaklığına
eşittir.
III. K’deki borudan çıkan suyun sıcaklığı, L’deki borudan çıkan suyun sıcaklığından yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Borulara giren su çıkıncaya kadar sürekli soğuyor.)
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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11.

12.
K
3

4

kırmızı

P

turuncu

mor
O

mavi

düzlem
ayna

5

2

L

1

sarı

yeşil

Asal eksenine dik kesiti şekildeki gibi olan düzgün
altıgen dik prizmanın yan yüzeyleri kırmızı, turuncu,
sarı, yeşil, mavi, mor renklere boyanmıştır.

düzlem ayna

Şekildeki düzenekte 1, 2, 3, 4, 5 numaralı ışık ışınlarından hangisi düzlem aynalardan yansıdıktan
sonra P noktasından geçer?

Prizma şekildeki konumdan başlayarak, O noktasından geçen asal ekseni çevresinde ok yönünde
1
devir yaparsa prizmanın hangi renkteki yüze3
yini, K ve L noktalarından bakan gözlemcilerin

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

her ikisi de görür?
A) Kırmızı

B) Turuncu
D) Yeşil

C) Sarı

E) Mor

Diğer sayfaya geçiniz.
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13.

14.
K

tavan
ip

L

A

A

O

1
M

d

2
4

3

Özdeş K, L, M lambaları ve özdeş üreteçlerden oluşan şekildeki elektrik devresinde lambalar ışık vermektedir.

yatay
d

X

Y

Z

Buna göre,
I. K lambası L lambasından daha çok ışık verir.

yatay

II. K lambası M lambasından daha çok ışık verir.

Düzgün, türdeş ve özdeş X, Y, Z çubuk mıknatıslarından oluşan şekildeki düzenekte, O noktasından ipe
asılı X mıknatısı yatay konumda dengededir.

III. L lambası M lambasından daha çok ışık verir.

yargılarından hangileri doğrudur?

İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü sıfır olmadığına göre, mıknatısların 1, 2, 3, 4 numaralı
kutuplarının işaretleri aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

(Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.)
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

(Yerin manyetik alanı önemsenmeyecektir.)
1

2

3

4

A)

N

N

N

S

B)

N

S

S

S

C)

N

S

N

N

D)

S

N

S

N

E)

S

N

N

S

Diğer sayfaya geçiniz.

36

2010 – YGS / FEN
15. Aşağıda verilen ünlü isimlerden hangisinin kimya
biliminin gelişmesine katkısı olmamıştır?
A) Neils Bohr

17.
I. Saf bir gümüş çubuğun açık havada zamanla
renginin değişmesi
II. Bir metal çubuğun asit çözeltisine daldırıldığında zamanla kütlesinin azalması

B) John Dalton
C) Amadeo Avagadro

III. Bir gazın yüksek basınç altında soğutularak sıvılaştırılması

D) Michelangelo Buonarroti

Yukarıda verilen değişimlerden hangileri fizikseldir?

E) Marie Curie

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

16. Sıcaklık ve ısı kavramları aşağıdakilerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

C) Yalnız III

E) I, II ve III

18. X, Y, Z, Q, W metallerinin mıknatısla çekilebilme
özelliği tabloda verilmiştir.

A) Bugün hava sıcaklığı en yüksek 22 °C ölçülmüştür.

Metal

X

Y

Z

Q

W

B) Yünlü giysiler genellikle sıcaklığı 30 °C’nin altında olan suda yıkanır.

Mıknatısla
çekilebilme
özelliği

yok

var

var

yok

var

C) Kış aylarında Antalya ile Kars arasındaki sıcaklık
farkı 20 °C olabilir.
D) Isı iletimi sıcaktan soğuğa doğrudur.

Buna göre, toz hâlindeki metallerden oluşan aşağıdaki karışımların hangisindeki metaller, mıknatıs yardımıyla birbirinden ayrılabilir?

E) Tahta, sıcaklığı iletmez.

A) X ile Q

B) Y ile Z
D) Z ile Q

C) Y ile W

E) Z ile W

Diğer sayfaya geçiniz.
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19. Aşağıda, C, Fe, Mg, Ca, N elementlerinin oksijenle
yaptıkları bazı oksitler verilmiş, bu bileşiklerdeki kütlece birleşme oranları (element / oksijen) ise karşılarında gösterilmiştir.
Oksit
bileşiği

21. Bir kapta bulunan belli miktardaki buzun tamamı eriyerek sıvı suya dönüşmektedir.
Bu dönüşüm süreciyle ilgili,

CO2

3

FeO

7

MgO

3

CaO

5

NO2

7

II.

I.

8

0

2
2

0

Zaman

Buzun
hacmi

2

B) FeO

IV.
0

0

Zaman

Zaman

grafiklerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II

⎛ C = 12 g / mol, N = 14 g / mol, O = 16 g / mol,
⎞
⎜
⎟
Mg
=
24
g
/
mol,
Ca
=
40
g
/
mol,
Fe
=
56
g
/
mol
⎝
⎠

Zaman

Toplam
kütle

III.

16

Buna göre C, Fe, Mg, Ca, N, O elementlerinin her
birinden eşit miktarlarda alınarak yukarıdaki oksitler oluşturulduğunda, hangisinde kullanılan oksijen miktarı en azdır?

A) CO2

Suyun
kütlesi

Buzun
kütlesi

Kütlece birleşme oranı
(element / oksijen)

B) I ve IV
D) I, III ve IV

C) II ve III

E) II, III ve IV

C) MgO
E) NO2

D) CaO

20.
Al + H2SO4 ⎯⎯→ Al2 (SO4 ) 3 + H2

Yukarıda verilen tepkime denklemi denkleştirildiğinde, ürünlerdeki toplam atom sayısı kaç olur?
A) 11

B) 13

C) 15

D) 19

E) 23

Diğer sayfaya geçiniz.
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22. T1 sıcaklığında, belirli bir hacimdeki arı Y sıvısına
belirli bir miktardaki arı bir X katısı ekleniyor ve X’in
bir kısmı çözünüyor. Oluşan bu karışım T2 sıcaklığına kadar ısıtıldığında X’in tamamı çözünüyor. Bu çözelti tekrar T1 sıcaklığına getirildiğinde kabın dibinde
X katısının oluştuğu gözleniyor.

23. Uçucu olmayan bir X katısının sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi grafikteki gibidir.
X’in çözünürlüğü
(g/100 mL su)
70

Bu durumla ilgili,

45

I. X’in Y’de çözünmesi endotermiktir.
II. Çözünme ısısının işareti negatiftir.
20

III. X’in T1 sıcaklığındaki çözünürlüğü T2 sıcaklığındakinden azdır.

B) I ve II

D) II ve III

Sıcaklık ( C)

X katısının 20 ο C ’de 300 mL suda doygun çözeltisi hazırlanıyor. Bu çözelti 60 ο C ’ye ısıtıldığında

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III

60

çözeltinin doygun hâle gelmesi için kaç gram da-

C) I ve III

ha X katısı eklenmelidir?

E) I, II ve III

A) 110

B) 75

C) 70

D) 35

E) 30

Diğer sayfaya geçiniz.

39

2010 – YGS / FEN
24. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisine sodyum hidroksitin sudaki çözeltisi eklendiğinde asit-baz tepkimesi olmaz?

A) NH3

B) H2SO4
D) H3BO3

26. Bir elementin nötr atomu ile başka bir element
atomunun iyonu karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle farklıdır?

C) HNO3

E) HCl

A) Proton sayıları

B) Nötron sayıları

C) Elektron sayıları

D) Çapları
E) Hacimleri

25. Tabloda, X, Y, Z, Q element atomlarıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Element
atomu

Proton
sayısı

Nötron
sayısı

X

9

9

Y

14

Z

15

Q

Elektron
sayısı

17

27.

Kütle
numarası

12 X, 15Y

elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X, metaldir.
27

B) Y, ametaldir.

15
17

C) X element atomu 2 elektron verdiğinde elektron
dizilişi soy gazınkine benzer.

35

Buna göre, element atomlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X’in elektron sayısı 9’dur.

D) X ve Y periyodik cetvelin aynı grubundadır.
E) Y element atomu 3 elektron verdiğinde X’in izoelektroniği olur.

B) X’in kütle numarası 18’dir.
C) Y’nin atom numarası 13’tür.
D) Z’nin proton sayısı 15’tir.
E) Q’nun nötron sayısı 17’dir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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28. Hücre zarının,

30. Yemek yedikten sonra uzun süre yüzen bir insan
enerji elde etmek için kandaki glukozu kullandıktan sonra aşağıdaki moleküllerden hangisini ilk
olarak kullanır?

I. elektrik yüklü olması,
II. zar lipitlerinin iki tabakalı dizilmesi,

A) Kan proteinlerini

III. zar lipitlerinin hareket hâlinde olması,

B) Kas proteinlerini

IV. yüzey proteinlerine karbonhidratların eklenmesi

C) Karaciğerde depolanmış glikojeni

özelliklerinden hangileri özgüllüğünü sağlar?
A) Yalnız I

B) Yalnız IV
D) II ve III

D) Kandaki aminoasitleri

C) I ve III

E) Yağ dokuda depolanmış yağı

E) III ve IV

31. Yeni toplanmış mısır tanelerinde yüksek düzeyde şeker bulunduğundan taneler tatlıdır. Ancak toplandıktan 1 gün sonra tanelerdeki şekerin % 50’si nişastaya
dönüştüğünden tatlı tadını kaybeder. Yeni koparılmış
mısır koçanı birkaç dakika için kaynayan suya daldırıldıktan sonra soğuk suda soğutulduğunda ve soğuk
ortamda saklandığında taneler tatlılığını korur.
29. Normal bir insanda karaciğer toplardamarında bulunan kandaki üre miktarının fazla olmasına, aşağıdaki moleküllerden hangisinin yıkımının artması
neden olur?
A) Glukoz

B) Glikojen
D) Aminoasit

Bu işlemin başarısı, enzimlerin aşağıda verilen
özelliklerinin hangisinden kaynaklanır?
A) Enzimlerin çok hızlı çalışmasından
B) Enzimlerin substrata özgül olmasından

C) Gliserol

C) Enzimlerin yapılarının yüksek sıcaklıklarda bozulmasından

E) Yağ asitleri

D) Her enzimin en iyi çalıştığı bir pH aralığının olmasından
E) Enzimlerin pasif durumdan aktif duruma geçebilmelerinden

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. Aşağıdaki tabloda dört ayrı ortamda bulunan besin
molekülleri ve ortamın oksijen durumları verilmiştir.
Ortam

Besin
molekülü

Oksijen
durumu

I

Glukoz

Yok

II

Glukoz

Var

III

Aminoasit

Yok

IV

Aminoasit

Var

A) Afrika menekşesi yaprağından tam bir bitki üretilmesi durumunda
B) Bir süs bitkisinin yaprak uçlarındaki küçük bitkiciklerin toprağa düşüp köklenmesiyle tam bir bitki
gelişmesi durumunda

Yukarıdaki ortamlardan hangilerine maya mantarı
eklenmesi sonucu etil alkol açığa çıkar?
A) Yalnız I

B) I ve III
D) II ve IV

34. Aşağıdaki durumlardan hangisi sonucunda elde
edilen bitkinin kalıtsal yapısının ana bitkiden
farklı olması beklenir?

C) II ve III

C) Patates yumrusunun vejetatif tomurcuk içeren
kısımlarının her birinden tam bir bitki elde edilmesi durumunda
D) Elodea’nın kırılmış sürgünlerinden tam bir bitki
elde edilmesi durumunda
E) Hurma çekirdeğinin toprağa ekilmesiyle tam bir
bitki elde edilmesi durumunda

E) III ve IV

33. HIV insanda AIDS hastalığına neden olan bir virüstür.
Bu hastalığın tedavisinde güçlüklerle karşılaşılmasına, bu virüsün,
I. mutasyon hızının yüksek olması,
II. bağımsız yaşam döngüsünün olmaması,
III. çoğalmak için bağışıklık hücrelerini kullanması
özelliklerinden hangileri neden olabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

E) I ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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37. İki canlının aynı tür olduğunu söyleyebilmek için
aşağıdaki koşullardan hangisi tek başına yeterlidir?

35.
Fotosentez
oranı
V

A) Çiftleşebilme

IV

B) Aralarında verimli döller verebilme

III

C) Aynı sayıda kromozoma sahip olma
II
I

D) Benzer anatomik yapıya sahip olma
E) Aynı ekosistemde yaşama

Işık yoğunluğu
Yukarıda verilen grafikteki eğriler beş bitkinin ışık
yoğunluğuna göre değişen fotosentez oranlarını göstermektedir.
Buna göre I, II, III, IV ve V olarak numaralandırılan
eğrilerin hangisi en fazla ışığa gereksinim duyan
bitkiye aittir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

36. Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi,
bir bitkinin çiçekli bitki olduğuna karar vermek
için kullanılabilir?
A) Fotosentez yapması
B) Solunum yapması
C) Meyve oluşturması
D) Dişi ve erkek üreme hücresi oluşturması
E) Döllenmeyle zigotun oluşması

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Bir ekosistemde, 50 yıl öncesine göre,
•

bitkilerin yaklaşık 1 hafta erken çiçeklendiği,

•

kuşların ortalama 9 gün erken kuluçkaya yattığı,

•

kurbağaların yaklaşık 7 hafta erken çiftleştiği

gözleniyor.
Ekosistemde gerçekleşen bu durumun temel
nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) İklim değişikliği

B) Besin rekabeti

C) Avcı türlerin baskısı

D) Çiftleşme rekabeti

40. Farelerin atmacalar tarafından avlanmasında, tüy
rengi ile zemin rengi arasındaki ilişkiyi araştırmak için
bir deney düzenlenmiştir. Bunun için aynı türe ait beyaz ve kahverengi fareler kullanılmıştır. Deney, toprak zemin üzerinde ve karla kaplı zemin üzerinde iki
renkten de fareler ve atmaca ile ayrı ayrı tekrarlanmıştır. Sonuçta toprak zemin üzerinde daha kolay
görülebilen beyaz fareler, kahverengi farelere göre iki
katı sayıda; karla kaplı zemin üzerinde ise kahverengi
fareler, beyaz farelere göre iki katı sayıda avlanmışlardır.
Bu deney sonucu,
I. Tüy rengindeki çeşitlilik, farklı ortam koşullarında hayatta kalma şansını artırır.

E) Popülasyonun büyümesi

II. Popülasyondaki bireylerin uyum gücü aynıdır.
III. Doğal seçilim, çevreye iyi uyum yapanlar yönünde işler.
yargılarından hangilerini destekler?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

39. Bir ekosistemdeki ayrıştırıcı organizmalar ortamdan uzaklaştırılacak olursa belirli bir süre sonra,
bu ekosistemde,
I. tüketicilere aktarılan enerji miktarının artması,
II. üretici sayısının artması,

TEST BİTTİ.

III. biriken organik madde miktarının artması,

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

IV. mineraller için rekabetin artması
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
A) Yalnız II

B) Yalnız IV

D) II ve IV

C) I ve III

E) III ve IV

Diğer sayfaya geçiniz.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri her türlü araç
gereçle, silah ve benzeri teçhizatla sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka
Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 160 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 80 ve son 15 dakika içinde
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her
ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek
salondan çıkabilirsiniz. Sınav süresinin bittiği belirtildiğinde cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri
tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız.
3. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları, ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle
yasaktır.
4. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri,
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak herhangi bir şekilde kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine
katılan aday/adayların cevaplarının bir kısmı ya da tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından
görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.
5. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uymanıza bağlıdır.
6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
7. Soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru
kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı
türüyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi
için Salon Başkanına başvurunuz.
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanındaki ilgili yuvarlağı doldurarak
belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından sınav öncesi kontrol
edilerek paraflanacaktır. Sizin işaretlediğiniz ile salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü arasında fark olması
hâlinde salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate alınacaktır.
8. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
9. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
10. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
11. Sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2010-YGS Sınava Giriş ve Kimlik
Belgenizi salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
12. Sınavın bitmesine 30, 15 ve 5 dakika kaldığı salon görevlileri tarafından yüksek sesle hatırlatılacaktır.
13. Her testin cevaplarını cevap kâğıdında ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz.
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