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TYT DENEME SINAVI TÜRKÇE TESTİ 

Kadim bir milletsin(I) sen neler gördün 
Nice dertler geldi defterin dürdün 
Yedi düvel geldi kaderin ördün 
Ufkundan bir daha silinsin(II) elem 
Evde kal (III) Türkiye'm. Evde kal ülkem 

 

Sabahı olmayan(IV) gece mi olur 
Beden ayrı olsun kalpler tek vurur 
Sabır dua ile sular durulur(V) 
Yine mücadele zamanı madem 
Evde kal Türkiye'm. Evde kal ülkem 

 

1. Yukarıdaki şiirde, altı çizili sözcüklerden hangisi 
herhangi bir kipe göre çekimlenmemiştir? 

 

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

 

 

 

 

 

 

I) Bizim kültürümüz içerisinde nevrotik bir yarışma ile 
normal bir yarışma arasında üç fark vardır. (II) İlk olarak,  
nevrotik bir insan, hiç de gerekli olmayan durumlarda bile 
hep kendini başkaları ile ölçüp durmaktadır. (ııı) Hayata 
karşı takındığı tavır, at yarışlarına katılan bir biniciye 
benzetilebilir. (IV)Onun için tek bir şeyin önemi vardır, 
başkalarını geçip geçmediği. (V)Böyle bir tavır, şu ya da bu 
davaya gerçek bir ilgi duymayı engellemektedir. 

 

2.Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) I. cümlede hem isim hem de sıfat tamlaması 
kullanılmıştır. 

B) II. cümlede birden fazla zamir çeşidi yer almaktadır. 

C)III. cümlede birden fazla fiilimsi türü yer almaktadır. 

D)IV. cümlede hem edat hem zamir vardır. 

E)V. cümlede ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yer 
almaktadır. 

 

 

 

 

 

Bana gül bahçesi va’detmesen de 
Aşkının çölünde serabın oldum 
Ömrümü uzattım sen gel diyince 
Serildim yoluna türabın oldum 

Ne zaman dertlensen koştum kapına 
Nefesim karıştı ah ü zarına 
Ne yalan söyledim ne de palavra 
Açıldım önünde kitabın oldum 

                             

3.Yukarıdaki şiirde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur? 

A) Ünlü düşmesi         

B)  Ünsüz yumuşaması 

C)  Ünlü daralması         

D) Ünsüz düşmesi 

E)  Ünlü değişimi 

 

 

 

Ben çok şanslı bir çocuktum çünkü evimiz her zaman bir 
sürü insanla dolup taşardı. Büyük anneler, büyük babalar, 
yeni evliler, bebekler… Tümü aynı evde yaşanan bir sürü 
öykü anlatabilirim size. Yaşamın devamlılık içeren bir süreç 
olduğunu, dönemlere bölünmüş olmadığını, çok küçük 
yaşta öğrendim ben. Yaşlı insanlar görüp bir gün bizim de 
yaşlanacağımızı, ölmekte olan insanlar görüp ölümün 
doğallığını anladım. Her şeyden önemlisi, hayatın uzun, 
yorucu ama bütünüyle güzel bir yolculuk olduğunu 
kavradım. 

4. Bu sözleri söyleyen kişinin asıl anlatmak istediği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kendi yaşıtlarıyla bir arada olma imkânı bulamamıştır. 

B) En mutlu yıllarını çocukluk döneminde geçirmiştir. 

C) Tanık olduğu olaylar duygularını katılaştırmıştır. 

D) Hayatın gerçeklerini içinde yaşayarak öğrenmiştir. 

E) Yaşlılığın yaşamın sonu demek olduğunu öğrenmiştir.  
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Fazıl Hüsnü dağlarca, Türk şiirinde bir üstaddır. Ön sezi 
yeteneği, hayal gücü, hiçbir geleneğe bağımlı olmayan 
eserler vermesini sağlar. Bunlara şiir dilinin özgünlüğünü, 
düşünce ve duygu zenginliğini de eklediniz mi onun 
erişilmezliğini görüverirsiniz. 

5.Aşağıdaki  yargılardan hangisi, bu parça ile 
bağdaşmamaktadır? 

A) Dağlarca’nın şiirindeki güzellikler, duyuşlar daha yücesi 
olmayan güzelliklerdir. 

B) Dağlarca’nın şiirnde halk şiirimizin soylu geleneği 
hissedilir. 

C)Dağlarca, sözcüklerin var olan anlatım olanakları ile 
yetinmedi hiç. 

D)Dağlarca, Dağlarca’nın söyleyişini yaratabildiği için  
büyük ozandır. 

E)Dağlarca,şiirin doruklarında, hayal gücünün kanatlarıyla 
süzülür. 

 

 

 

Bir sanatçı, toplumdan uzaklaştıkça yaşarken nefes alan bir 
ölüye döner. Böyle bir sanatçı ne kadar başarılı olabilir ki? 
Böylesine kendini halktan soyutlamış bir sanatçı, parlak 
yıldızlar içinde, görünmeyen bir yıldızdan başka bir şey 
değildir. Sanatçılar toplumun sıkıntısını, sokağı, çevresinde 
olup bitenleri eserine biraz olsun aktarmadıkları sürece, 
yazarlık görevini yerine getirmiş olmazlar. Divan edebiyatı 
sanatçılarının çoğu böyleydi. Sarayı, yüksek zümreyi, 
soyutu, toplumla ilgisi olmayanı ele aldılar ve unutuldular. 
Baki’den, Nedim’den akılda ne kaldı? Aynı durum bu tür 
sanatçılar için sürüp gidecektir. 

6.Yukardaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur? 

A) Karşılaştırma    

B) Kişileştirme   

C) Örnekleme 

D) Benzetme          

E) Tartışma 

 

 

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla 
sağlanmamıştır? 

A)Niçin ağladığını öğrenebildiniz mi? 

B)Ona neden bu kadar kızdın ki? 

C)Dünkü sınavın nasıl geçti? 

D)Ayağımın altında ne dolaşıyorsun? 

E)Baban Avrupa’dan ne zaman dönecek? 

 

 

(I)Orhan Seyfi; gönlünü sevdaya kaptırmış bir şairdir. (II) 
ömrü boyunca onu en fazla uğraştıran, yoran ve ezen şey 
aşkın neticesi ve acılardır. (III) Yalnız zannediyorum ki 
Orhan Seyfi Bey, aşkın ne olduğunu başlangıçta hiç 
bilmemiş. (IV)Şiirlerinde aşkı ve sevgiyi en doğal haliyle 
dizelere taşımayı bilmiş.(V) Sonraları da bildiğini zannedip, 
aradığı umduğu mutluluğu bulamamış.(VI) Bulamadığı gibi 
bile bile karanlığa gömülüp kalmıştır 

8.Bu parçada düşüncenin akışını hangi cümle 
bozmaktadır? 

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

 

 

Nevrotik bir insanın güçlü olma çabasında belirleyici bir rol 
oynayan başka bir tavır da kendi dediğini yaptırmak 
isteğidir. 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerin dizilişi bu 
cümleyle aynıdır? 

A)  Nevrotik bir insan kendi kendini denetlemek istediği gibi 
başkalarını da denetlemek ister. 

B) Zayıflık olarak gördüğü şeylerde aşırılığa kaçar. 

C)  Bu gibi kimseler aynı zamanda her zaman haklı çıkmak 
isterler. 

D) Bu tavrını fark etmemek ve değiştirmemek kendi 
zararınadır. 

E) Çoğu zaman bu otoriter tavrının farkında değildir. 
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Bakır ve bakır alaşımlarının amalgam adı verilen altın civa 
karışımı bir sıvıyla yaldızlanması yoluyla altın kaplama 
yapılması işlemine tombaklama, bu yöntemle yapılan 
eserlere de tombak adı verilir. Bu işlem kaplamaya göre 
daha sağlam ve uzun ömürlüdür. Özellikle Beyşehir gölü ve 
çevresinde zengin civa yataklarının bulunması bu yöntemin 
Anadolu’da yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır. Antik 
çağlarda civanın keşfedilmesinden sonra gelişen altın 
yaldızlama tekniği ilk olarak Yunan ve Roma dönemlerinden 
kalan eserler üzerinde görülür. Arkeolojik kazılarda ele 
geçen buluntular tombaklama işleminin sadece bakır ve 
bakır alaşımları üzerinde değil, cam ve pişmiş toprak 
eserler üzerinde de uygulandığını göstermiştir. 

10.Bu parçada tombaklama ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A)Anadolu’da Beyşehir Gölü çevresinde yaygın olduğuna 

B)Çok eski dönemlerden beri yapıldığına 

C)Sağlam ve kalıcı bir işlem olduğuna 

D)Bakır dışında çeşitli malzemeler de uygulandığına 

E)Altın civa karışımı bir alaşımla yapıldığına 

 

 

 

 

 

Dilimizde “El” sözcüğü ile ilgili birçok deyim vardır. Örneğin  
(I) nazlı, şımarık anlamında “el bebek, gül bebek”;   (II) çok 
açık, belli anlamında “elle tutulur”,   (III) çaresiz duruma 
düşmek anlamında “eli böğründe”; (IV) bir şeyle uğraşamaz 
olmak “el ayak çekilmek”;   (V)hiç kullanılmamış anlamında 
“el değmemiş” deyimleri bunlardan bazılarıdır. 

11.Yukarıdaki numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış 
açıklanmıştır? 

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

 

 

 

 

I. Romanın ne olduğunu belirleyen  kesin kurallar ortaya 
koymak mümkün değildir. 

II. Hiçbir romanın gerçeği olduğu gibi yansıttığı söylenemez. 

III. Roman gerçek ya da gerçeğe yakın olayları anlatmalıdır. 

 IV.  “Roman şudur, bu değildir” şeklinde tanımlamaların 
hiçbiri onu anlatmaya yetmez. 

V. Romana belli bir işlev yüklemek ve belirli kurallar dışına 
çıkmaya zorlamak çok doğru değildir. 

12.Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi anlamca en 
yakındır? 

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

 

 

 

(I) Enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede başta aşı olmak 
üzere pek çok yeni ve gelişmiş yöntem bile bu hastalıkların 
önünün tamamen alınmasına yetmemektedir. (II)Bu 
durumun başlıca nedeni bazı bakterilerin daha önce duyarlı 
oldukları antibiyotiklere zamanla direnç geliştirmesidir. 
(III)Ayrıca hastalığa yol açan yeni bakterilerin varlığı da 
ortaya çıkmıştır. (IV)Bu nedenle bilinenlerden daha etkili 
tedavi yöntemlerine gerek duyulmakta, antibiyotik 
üretmek için araştırmalar devam etmektedir. (V)Ancak 
yanlış dozda antibiyotik kullanılması bakterilerin 
antibiyotiklere direnç kazanmasına yol açmaktadır. 

13.Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) I. cümlede enfeksiyon hastalıklarından tamamen 
kurtulmanın mümkün olmadığı vurgulanmıştır. 

B)II. cümle  I. Cümlenin sebebi durumundadır. 

C) III. cümlede yapılan araştırmaların hastalığı yenmede 
etkili olduğu dile getirilmiştir. 

D)IV. cümlede yeni tedavi şekillerine ihtiyaç duyulduğu 
anlaşılmaktadır. 

E)V. cümlede ilaçların doğru kullanılmasının önemi 
vurgulanmıştır. 
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Ayva sarı,nar kırmızı sonbahar 

Her yıl biraz daha benimsediğim 

Ne dönüp duruyor havada kuşlar? 

Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim? 

Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? 

14. Yukarıdaki dizelerde soru sözcüklerinin türü 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak 
verilmiştir? 

A)Zamir – zamir -  zarf  - sıfat 

B)Zarf  -  zamir - sıfat - sıfat 

C)Zarf  - zamir- zarf  - zamir 

D)Zamir -  zamir -  zamir -  sıfat  

E)Zarf  - zamir -  zamir -  sıfat 

 

 

 

Edebiyat ortamımızın temel sorunu edebiyat değerlerinin 
giderek gözden düşmesi, yerine terimsel kaygıların 
yerleştirilmesidir. Yapıtlar değil, kaç bastı, kaç sattı, kaç dile 
çevrildi…. Bunlar konuşuluyor daha çok.  Neredeyse eleştiri 
ortadan kalkmak üzere. Kitap tanıtımları, kitap 
pazarlamanın bir biçimine dönüştü. Bu denli bol övgü 
havuzlarında yüzmek yazarları neden rahatsız etmiyor? 
Edebiyat kavgalarla gelişir. Kimse edebiyat kavgası 
yapmıyor. Herkes kendi övgüler dünyasında yaşamaktan 
hoşnut. Ama bu bana üzüntü veriyor. En yakın edebiyat 
dostlarının edebiyat için kavga edebildikleri ortamı 
özlüyorum. 

15. Yukarıdaki parçada yazarın asıl yakındığı durum 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Sanatçıların kendilerine yönelik eleştirilere kayıtsız 
kalmaları. 

B)Edebi değeri öne çıkan yapıtların piyasaya sürülmemesi 

C) Toplumun sanata ve sanatçıya gereken değeri 
vermemesi 

D)Sanat eserlerindeki değerlendirmelerde ticari kaygıların 
ön planda olması 

E) Sanatçıların niteliksiz, edebi değeri olmayan yapıtlara 
imza atması 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 
vardır? 

A)Bana alçıdan yapıimış küçük bir heykel hediye etti 

B)Bugün, mazeretsiz işe gelmeyenlere uyarıda bulundu. 

C)Yurt dışına gidecek işçiler için yeni kolaylıklar sağlanıyor. 

D)Evimizin ön balkonu adeta kuşların yuvası olmuştu. 

E)Birkaç gün sarhoş gibi gezip durdum bu tenha sokaklarda. 

 

 

 

Yağmurun yağdığını ancak burnuma ve elime düşen birkaç 
damlacıktan ve kımıltısızca yer doğru sarkıtmış kayınların 
yapışkan yapraklarında bir şeylerin hışırdamasından 
anladım. Çevreye yaydıkları güçlü kokuya bakılırsa saydam 
ve tertemiz yağmur taneciklerini büyük bir zevkle içlerine 
çekiyorlardı.Kendimi eve daha çabuk atabilmek için 
arabadan inip koşmaya başladım. 

17.Paragraftaki anlatımda aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) İnsandan doğaya aktarım 

B )Betimlemeye yer verme 

C) Dokunma duyusundan yararlanma 

D) Benzetmelere yer verme 

E) İşitsel ögelerden yararlanma 

 

 

 

18.Aşağıdaki dizelerin hangisi, öğelerinin sayısı 
bakımından ötekilerden farklıdır? 

A)Merhamet, saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. 

B)Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. 

C) Yaralı bir ceylan kadar içli bir sesin vardı. 

D) O güzel gözlerin merhametin ta kendisiydi. 

E) Bağrıma saplanmış kara saplı bir bıçaksın. 
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…………….Bugün yalnızca birkaç gazete bu geleneği bir 
biçimde sürdürmeye çalışıyor  bildiğim kadarıyla.Dergilerin 
sayısı, daha da önemlisi işlevi her geçen gün biraz daha 
azalıyor. Ben bu bağlamda asıl yitirilenin heyecan olduğuna 
inanıyorum. Okurla    dergi, yayın organı arasında var olan 
yolun bir yerlerinde yitirilen heyecan. 

19. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

A) Günlük gazetelerde öykülerin yayımlanmasına bir küçük 
masalmış gibi bakıyorum şimdi. 

B) Geçmişten beri gazeteler şiire gereken önemi 
vermemiştir. 

C) Günümüzde edebiyatçılar toplumsal konulara pek yer 
vermiyor. 

D) Gazetelerin çoğuyetenekli yazarları kadrosuna katmak 
için büyük çabalar sarfediyor. 

E) Bütün yayın organları, kültürel içerikli yazılara az da olsa 
yer vermelidir. 

 

 

 

 

 

I. Hececiler, Anadolu’yu ve Anadolu insanının dünyasını da 
anlatma özlemi içindedirler. 

II. Nurullah Ataç, birçok eserlerindeki ağır ve çekimli üslubu 
denemeye de taşımış, yer yer okuyucuyu sıkmıştır. 

III. Kompozisyon yazan birinin başarısını hazırlayan bir 
başka yön de sözcük seçmede gösterdiği titizliktir. 

IV. Bir de baktık ki Arif Nihat Asya herkesten önce gelmiş, 
ilk mısraları mırıldanmaya başlamış bile. 

V. Programın bu akşamki konuğunu da yanımıza alarak 
şehrin tarihi mekânlarını dolaştık. 

20. Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu vardır? 

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

 

 

 

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön bildiren 
sözcüklerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) Atatürk, Batı’nın sadece teknoloji yönünden örnek 
alınması gerektiğini, Doğu’nun ise kültürel yönden 
incelenmesini söylerdi. 

B) Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları adlı şiirinde, 
Anadolu’nun güneyini resmeder gibi gözler önüne sermiş. 

C) 1933 yılında Anadolu’nun kuzeyindeki küçük bir 
kasabada başladı memuriyet hayatım. 

D) Dün akşamki konuşmada Başbakan doğunun işsizlik 
sorununun kurulacak yeni fabrikalarla giderileceğinin 
müjdesini verdi. 

E) Telli turnalar her yıl bu aylarda batıya doğru göç etmeye 
başlardı. 

 

 

 

22.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “çekim ekinden 
kaynaklanmayan”  bir ünlü daralması vardır? 

A) Askerler kumanyalarına koyulan yiyecekleri gölge bir 
yere koymaya çalışıyordu. 

B) Sevginin her kapının açılabilmesi için olmazsa olmaz bir 
şey olduğunu bilmiyordu. 

C) İçinde bulunduğum durumun bende yarattığı çöküntüyü 
bir tek o anlıyor. 

D) Yaşlı balıkçı hem anılarını anlatıyor, hem de geçmişin 
izlerini yüreğinde yeniden hissettiği için gülümsüyordu. 

E) Günlerdir o da herkes gibi sonuçların açıklanmasını 
bekliyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

-Söyle bakalım Ayşe, sıfatlar kaça ayrılır? 

Ayşe: 

-Sıfatlar; niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak ikiye 
ayrılır öğretmenim . 

23.Yukarıdaki diyalogla ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden 
hangisi doğru değildir? 

A) Öğretmen ve Ayşe gönderici ve alıcıdır. 

B) Bağlam sınıftır. 

C) Ayşe’nin cümlesi dil ötesi işleve örnektir. 

D) Öğretmenin cümlesi dilin kanalı kontrol işlevine örnektir. 

E) Dönüt gerçekleştiği için tek taraflı bir iletişim değildir. 

 

 

Düşmanlık duygusu ile endişe arasındaki ilişki yalnızca 
düşmanlığın endişeye yol açması ile sınırlı değildir. 

24.Yukarıdaki cümlenin türü ile ilgili özellikler, aşağıdaki 
şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Basit  -  kurallı   -  olumlu -   isim 

B) Birleşik  - kurallı – olumsuz – fiil 

C) Bağlı – kurallı  -  olumsuz -    isim 

D)Birleşik – kurallı – olumsuz – isim 

E) Basit  - devrik  - olumsuz   -  fiil 

 

 

Sanayi ülkeleri ile tarım ülkeleri arasındaki en önemli fark 
şudur ( ) Biri ( ) topraklarına kadar makineci ( ) diğeri ( ) 
şehirlerine kadar toprakçıdır. 

25.Yukarıdaki paragrafta, parantezle gösterilen yerlere 
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri 
getirilmelidir? 

A) (; )  (,)  (, ) (. ) 

B) (: )  ( ,)  ( ,)  ( , ) 

C) (:)  (, )  (; )  (, ) 

D) (; )  (, )  (; )  (,  ) 

E) ( :)  ( ;)  ( ;)  ( , ) 

Sanat bilinçli bir yaratmadır. Gerçek sanatçı yapıtının altına 
imzasını koyan kişidir. Bir yapıtın altında imza yoksa, o yapıt 
sanat değeri taşımaz. Bu nedenle ilk insanların mağara 
duvarlarına çizdiği şekiller, bir çocuğun yaptığı resimler, bir 
avı kutsamak amacıyla sergilenen oyunlar, akılda kolay 
kalması için halkın peş peşe sıraladığı uyaklı sözler bir sanat 
eseri sayılmaz. 

26. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Tanımlamalardan yararlanılmıştır. 

B) Koşullu ifadelere yer verilmiştir. 

C) Dil göndergesel işleviyle kullanılmıştır. 

D) Öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır. 

E) İkilemeye yer verilmiştir. 

 

 

 

I. Bu nedenle sağlıksız beslenme sorununa dikkatleri 
çekmek için bir araya gelen ve kendilerine Slow Food 
(Yavaş Beslenme) Hareketi adını veren bir grup var. 

II. Ayrıca sebze ve meyvelerin eski usullerle yetiştirilmesi, 
yemeklerin geleneksel yollarla pişirilmesi, yemeklerde 
yalnız doğal malzemenin kullanılması yönünde çağrılarda 
bulunuyor. 

III. Zamana karşı yarışanların hayatın koşuşturmacası içinde 
yemek yemeye ayırabildikleri zaman çok kısıtlı; bu kişiler 
ayaküstü sağlıksız gıdalar tüketiyorlar. 

IV. Böylelikle hem yemek yemenin gerçek tadına 
varabileceğini hem de yanlış beslenmeden kaynaklanan 
hastalıkların önüne geçebileceğini savunuyor. 

V. Bu grup, öncelikle sağlıklı beslenme düşüncesini yaymayı 
amaçlarken yerel tatların korunması ve yeni nesillere 
aktarılması gibi amaçlarda taşıyor. 

27. Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulsa, baştan 
üçüncü cümle aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) IV               B)V           C)I           D)II           E)III 
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Şiir düşen insanı kaldırmayı amaçlar, varlığı da insana 
bağlıdır. Bu nedenle bir kalkışmadır şiir, o kalkışmanın 
sorumlu öznesi de şairdir. Böyle olduğu için şiirinde 
kullandığı sözcüklere, kurduğu bağdaştırmalara, 
oluşturduğu imgelere, esinlenme kaynaklarına, anlaşılsın 
istediği içeriğe, şiir sanatı bakımında getirdiği yeniliğe, 
gelenekle olan bağına ve karşıtlığına, kendi rengini üretip 
üretmediğine bakarak şaire “Bu şiir sensin” denilebilir.  

(28. ve 29. Sorular, bu paragrafa göre cevaplandırılacaktır) 

 

28. Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki düşüncelerden 
hangisine yer verilmemiştir? 

A) Şairin kişiliği ile şiirin içeriği birbirinden ayrı 
düşünülemeyeceğine 

B) Şairin özgün olması gerektiğine 

C) Şairin şiir gelenekleriyle ilgili olduğuna 

D)Şiirin öncelikle bir biçim güzelliği olduğuna 

E) Şiirin düzene karşı gelebileceğine 

 

 

 

29.Paragrafta yer alan cümlelerle ilgili , aşağıdaki  
yargılardan hangisi  yanlıştır? 

A) Birden çok isim cümlesine yer verilmiştir. 

B) Birden çok fiil cümlesine yer verilmiştir. 

C) Devrik ve kurallı cümlelere yer verilmiştir. 

D) Girişik ve iç içe birleşik cümlelere yer verilmiştir. 

E) Sıralı ve bağlı cümlelere yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Bu şair, insanı, insanla ilgili sorunları saf bir Türkçeyle dile 
getirir. (I)Yazdığı bu saf Türkçe onun duygularını olduğu gibi 
yansıtır.(II) Saf Türkçeyle yazdığı şiirlerin duru dilini de 
bulunduğu toplumdan alır. (III)Toplumun sorunlarına sırt 
çevirmez. (IV)Şiirlerinde dilin ağırlaştırılmasına, emeğin 
sömürülmesine karşı çıkar.(V) Kahramanca bir söylem,, 
konulara korkusuzca yaklaşım, ince bir espri şiirlerinin 
temel özelliğidir. 

30.Yukarıdaki paragrafta, numaralanmış cümlelerden 
hangisi anlatım akışını bozmaktadır? 

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

 

 

Soğuk bir kış günü, karanfil almak için çiçekçi dükkânına 
girdim. Tatlı bir yaz sıcaklığıyla ısıtılan bu yerin havası, 
bitkisel öz suların hafif, sert ve yeşil bulgularıyla doluydu. 
İstediğim çiçeklerin destelenmesine kadar, bana gösterilen 
sandalyeye oturdum. Mutlu bir insanın hayal evi gibi, 
mevsim, yer ve zaman dışında istenilebilecek her türlü 
renkte otlar, yapraklar ve çiçeklerle dolu olan bu adeta 
sihirli dükkânda sessiz bir hayat ile nefes aldığı hissedilen 
karanlık yapraklı, bodur bir hurma ağacından başka bir 
şeyle ilgilenmedim. 

31.Bu paragraftaki anlatım için, aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) İzlenim kazandırmak amaçlanmıştır. 

B) Objektif bir bakış açısı öne çıkmıştır. 

C) Benzetme sanatından yararlanılmıştır. 

D)Betimleme ve öyküleme yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

E)Anlatıcı, gözlemlerine duygularını katmıştır. 
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Eleştirmenler, benim için, edebi” derinliği olan yapıtlar 
yazmadı, dediler. Benim ömrüm boyunca gazete romanı 
yazdığımı unuttular. Gazete romanı ile onun dışındaki 
romanı ayırmak gerekir. Gazete romanı yazan bir romancı 
her gün ilgi çekici bir olay bulmaya mecburdur. Romancı 
okuru alacak, sonuna kadar götürecektir. Edebi derinliğe 
iner inmez okurun ilgisini kaybeder. Yazdıkları okunmaz 
olur. 

32. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini 
söylemesi beklenemez? 

A) Her roman türünün kendine özgü nitelikleri vardır. 

B) Romanın konusunun ilginç olması okuyucusunu artırır. 

C) Yazar, okurun isteklerini dikkate alarak roman yazamaz. 

D) Gazetede yayımlanmak için oluşturulan roman okurun 
düzeyine uygun olmalıdır. 

E) Gazete romanı yazan bir yazardan, edebi derinliği olan 
romanlar yazması istenemez. 

 

 

33. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 

A) Vapur tam kalkmak üzereyken, apar topar bindik. 

B) Annesiyle baş başa oturup çocukluğundaki gibi 
konuşmak istiyordu. 

C) Okulda öğrendiği yarım yamalak İngilizcesiyle derdini 
anlatmaya çalışıyordu. 

D) İki çocuk el ele tutuşup sokağa çıktılar. 

E) İçerde bir şey bulamayınca, odayı darma dağın etmişler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kemal Tahir, bugün sarı defterlerde duran romanları 
dışında söyleyeceklerini bize duyurmuş bir romancıdır. Bir 
sanatçının eksiksiz değerlendirilebileceği bir konumdadır 
bugün. Bir romancı olarak kişisel gelişimindeki aşamaların 
araştırılmasının, romanlarının teker teker veya topluca 
değerlendirilmesinin, düşünsel gelişimindeki ipuçlarının 
romanlarındaki olay örgüsü ve tiplere yansıyış biçiminin 
ayrıntılı bir çalışmayla ortaya konması gerekir. 

 
34. Bu parçanın bütününde Kemal Tahir’le ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? 

A) Kendisiyle ilgili araştırma ve değerlendirme yapma 
zamanının geldiği, 

B) Bütün romanlarının okurun eline ulaştığı, 

C) Romanlarıyla beraber kişiliğinin de incelenmeye değer 
olduğu, 

D) Roman dalında eksiksiz yapıtlar ortaya koymayı 
başardığı, 

E) Romanları arasındaki ilginin tespiti için her romanın 
incelenmesi gerektiği 

 

 

Yeni şiir başka, yeni şair başka. Yeni şiir dıştadır, yani bugün 
yeni denilen şey, dış bakımından eskiye benzemeyen 
şeydir. Değişiklik kalıptadır; öz değişmemiş olabilir. Yeni 
şair ise şiire, kendisinden önce gelenlerin eserlerinde 
bulunmayan bir öz getirmiş olan adamdır. Onun şiiri dıştan 
bakılınca eski şiire benzeyebilir. Nedim de Bakî gibi, Fuzulî 
gibi gazeller, kasideler yazar, hem de aynı konularda yazar. 
Ama içten bakınca onun şiirinin Baki’nin şiirinden, 
Fuzuli’nin şiirinden apayrı olduğunu görürsünüz. 

35. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde 
verilenlerden yararlanılmıştır? 

A) Tartışma – karşılaştırma 

B) Betimleme – öyküleme 

C) Karşılaştırma – örneklendirme 

D) Tartışma – örneklendirme 

E) Karşılaştırma – tanık gösterme 
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Kırk yıldır yazı yazmama rağmen hiçbir zaman profesyonel 
yazar olmadım. Geçimimi öğretmenlikten sağladım, ailemi 
bu yoldan geçindirdim. Durmadan yazmam gerektiğine 
inandım, yaşadıkça yazmam gerektiğini düşündüm. 
Yazdıklarım belki pek ahım Şahım olmadı. Herkesten önce 
ben, yazdıklarımın yüz eksiğini bulurum. Bu yüzden 
yazdıklarımı sürekli düzeltirim. Bunlar, ben yazmasam 
başka kimsenin yazmayacağı yazılardı, Gücüm daha az 
kusursuzunu yazmaya yetmese de yazdım. Bana öyle 
geliyor ki elim kalem tuttukça da yazacağım. 

36.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin 
yanıtı yoktur? 

A) Niçin yazı yazıyorsunuz? 

B) Yazarlık dışında başka bir işle uğraşıyor musunuz? 

C) Kendi yazılarınızı hangi yönlerden yetersiz 
buluyorsunuz? 

D) Yazılarınızı yeniden gözden geçirir misiniz? 

E) Yazarlığı ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsunuz? 

 

 

 

 

Düşünce özgürlüğü bir bakıma eleştiri özgürlüğüdür. 
Eleştirinin olmadığı ortamda, hele hele korkunun olduğu 
ortamda, neyin güzel, neyin çirkin; neyin iyi, neyin kötü 
olduğu özgürce söylenemeyeceği için sanat da bu gibi 
yerlerde gelişemez, kişilik kazanamaz. Çünkü eleştiri 
olmayan yerde kişilik de olmaz. Toplumun içinde beliren ya 
da uyandırılan birtakım eğilimler, havayı kaplar. Baskıdan, 
korkudan, kuşkudan doğacak olan ürünler ise ne sanata ne 
sanatçıya ne de insanlığa onur kazandırır. 

37. Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? 

A) Eleştiri olmadan, sanat gelişemez. 

B) Eleştiri hakkına karşı çıkanlar aslında düşünce 
özgürlüğüne de karşı çıkmaktadırlar. 

C) Baskı ve korku, gerçek sanat eserinin oluşmasında 
önemli engellerdir. 

D) Eleştirinin yerleşmediği yerlerde, bireyin kimliği 
gelişmez. 

E) Eleştirel düşünme yeteneğini kazanan sanatçı, tüm 
insanlığa seslenir. 

 

 

Çok iyi bir insandı Cahit Sıtkı, öyle sanıyorum kimseyi 
kırmamıştı. Onunla konuşurken kişinin içine bir güven 
gelirdi. Düşüncelerini, kanılarını paylaşmasanız da 
söylediklerinin bir gösteriş, bir yalan olmadığını bilirdiniz. 
Konuşması eğlenceli, tatlı değildi; daha büyük bir meziyet 
vardı onda. Hepimiz severdik onu. Yalnız sevgi değil, saygı 
duyardık karşısında, Kimseyi üzmeyen o kişiyi bizim de 
üzmememiz gerektiğini anlardık. 

38. Bu parçada Cahit Sıtkı’nın hangi yönüne 
değinilmemiştir? 

A) Çevresindekilerin sevdiği bir kişi olduğuna 

B) İnsanları kırmamaya özen gösterdiğine 

C) Konuşmasının içten ve doğal olduğuna 

D) Konuşmasının çevresindekiler tarafından beğenildiğine 

E) İnsanlarda saygı uyandıran bir kişiliği olduğuna 

 

39. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış yapılı sözcük 
kullanımı anlatım bozukluğuna neden olmuştur? 

A) Öğrencileri bu kış, yine uzun bir tatil bekliyor. 

B) İkinci dönemin başlangıç tarihi henüz belirlenmedi. 

C) Okulların açılacağı tarihi valilikler belirleyecek. 

D) Bu yıl kış, önceki yıllara göre daha yumuşak geçiyor. 

E) Şubat ayı geldiği halde, henüz kar yağmadı. 

 

 

I. Yalvarmak, hiç de lâyık olmayan birine yüz suyu dökmek.  

II. Çok ve manasız, saçma sapan, tutarsız sözler söyleyen.  

III. Karşısındakini kurnazca konuşturarak ağzından söz 
almak 

IV. güzel konuşarak kendini zevk ile dinletmek 

40.Yukarıdaki açıklamalardan hangisi, aşağıdaki 
deyimlerden biriyle eşleştirilemez? 

A) Ağzını aramak 

B )Ağzı sulanmak 

C) Ağzı kalabalık 

D) Ağız eğmek 

E) Ağzına baktırmak 

TÜRKÇE TESTİ BİTMİŞTİR. SIRADAKİ TESTE GEÇİNİZ. 
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TYT DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER TESTİ 

1.Anadolu’da Lidyalılarının ticari faaliyetlerini 
kolaylaştırma düşüncesi paranın icadına, paranın icadı 
uluslararası ticaretin gelişimine, o da Kral Yolu'nun 
yapılmasına neden olmuştur. Buna göre;  

I.  Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi bulunduğu 

II.   Bir olayın sonucunun, sonraki olayın sebebi olduğu 

III. Lidyalıların yalnız ticari faaliyetlerle ilgilendikleri 

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I                    B) Yalnız II                   C) I, II 

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

 

 

 

2. Tarih Öncesi devirler sırasıyla; Yontma Taş, Cilalı Taş 
ve Maden Devirleri olarak ayrılmıştır. Toplumların 
yaşadıkları devirlerin bu şekilde sınıflandırılmasında; 

I. Kullanılan araç ve gerecin türü 

II. Yaşanılan coğrafi mekanın özelliği  

III.Ticari faaliyetler 

yargılarından hangileri belirleyici olmamıştır? 

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

    D) I, III       E) II, III 

 

 

 

 

3. İlk çağlarda Türk devletleriyle ilgili bilgilere, Türklerin 
ilişkide bulundukları devletlerin kaynaklarından 
ulaşılabilmektedir. 

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Türklerle Çinlilerin kültürel faaliyetleri 

B) Konar-göçer Türklerde yazılı hayatın gelişmemiş 
olması 

C) Türklerin sürekli olarak Orta Asya’dan Avrupa’ya göç 
etmeleri 

D) Eski Türklerin tarih yazıcılığına gereken önemi verme-
meleri 

E) Orta Asya Türk siyasi birliğinin sağlanamamış olması 

 

4. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı toprak sisteminde; 

- İki yıl üst üste toprağı ekmeyen çiftçiden çiftbozan adlı 
vergi alınırdı, 
- Çiftçi toprağını ekmemeye devam ederse toprağı işleme 
hakkı elinden alınırdı.  

 
Buna göre bu uygulamaların amacı aşağıdakilerden 
hangisi olamaz? 
 
A) Ekonomik canlılığın kaybolmasının önlenmesi 

B) Toprağın amacına uygun bir şekilde kullanılmasının 

sağlanması 

C) Üretimde sürekliliğin sağlanması 

D) Tarımsal vergilerde düşüş yaşanmamasına çalışılması 

E) Osmanlı gümrük gelirlerinin artırılmaya çalışılması 

 

5. Kurtuluş Savaşı sürecince kazanılan askeri başarılar 
TBMM'nin uluslararası siyasi alanda tanınmasını sağlamıştır.  

    Buna göre; 

I. Moskova Antlaşması'nın imzalanması  
II. Londra Konferansı'na çağrılması 
III. Teşkilat-ı Esasiye'nin Kanununun kabul edilmesi 
IV. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi 
V. Türk-Afgan Dostluk Antlaşması  

gelişmelerinden hangileri TBMM'nin uluslararası alanda 
tanınmasıyla ilgilidir?  

 

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

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

 

 

6. Bölge sınırları bazı durumlarda birbiriyle örtüşebilir. 
Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birbiriyle 
örtüşen bölgelerden söz edilmez? 

A)Akdeniz iklim bölgesi- Maki bitki bölgesi 

B)Karadeniz iklim bölgesi-Orman bitki bölgesi 

C)Ekvatoral iklim bölgesi-Laterit toprak bölgesi 

D)Ortadoğu bölgesi-Petrol üretim bölgesi  

E) Güneydoğu Asya bölgesi-Seyrek nüfuslu bölge 
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7. Aşağıdaki metinde cümlelerin başında numaraları 
verilmiştir. Bu cümlelerin hangisinde verilen ifade 
coğrafyanın alt dallarından hidrografya ile 
ilişkilendirilebilir? 

(I)Japonya genel olarak dağlık ve engebeli bir ülke olup bu 
dağların en yükseği Fuji yanardağıdır.  

(II)Ülkede yüzlerce göl bulunmasına rağmen bunların 
boyutu oldukça küçüktür.  

(III)Japonya yazları yağışlı, kışları kurak ılıman bir iklime 
sahiptir.  

(IV)Bu iklim koşullarına bağlı olarak ülkede zengin bir bitki 
çeşitliliği vardır.  

(V)Japonya nüfus olarak dünyanın kalabalık ülkelerinden 
birisidir. 

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

 

 

 

8. Aşağıdaki görselde koordinatları verilen bölgelerle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

 

 

 

 

 

A)  III.  bölge Tropikal kuşak içerisinde yer almaktadır. 

B)  Türkiye I. bölge içerisinde yer almaktadır. 

C)  I. ve V. bölgelerin gerçek alanı eşittir. 

D)  Türkiye III. bölgenin kuzey doğusunda yer alır. 

E)  II. bölgede yerel saat, I bölgeden daha ileridir. 

 

 

 

 

 

9. Ülkemizde bozkırlar geniş bir alan kaplamaktadır. Fakat 
bu alanların bazılarında bozkırlar arasında yer yer ağaç 
topluluklarına rastlanmaktadır. Atropojen bozkır adı 
verilen bu alanların ortaya çıkmasının temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) İklim çeşitliliğinin fazla olması 

B)Toprak çeşitliliğinin azalması 

C)Geçmişte ormanların tahrip edilmesi 

D)Sıcaklığın giderek azalması 

E)Yağış rejiminin değişmesi 

 

 

10. Ülkemizde çığ oluşmasında etkili olan başlıca faktörler 
yer şekilleri, iklim ve bitki örtüsüdür. Eğimin ve kar 
yağışının fazla olduğu, bitki ötüşünden yoksun 
yamaçlarda çığ oluşma riski daha fazladır. Buna göre 
aşağıda verilen illerimizden hangisinde çığ oluşma riski 
daha azdır? 

A) Bingöl                   B) Tekirdağ                 C)Hakkari      

               D) Tunceli                              E) Bitlis 

 

 

 

11. Aristoteles'in bilgi anlayışını aşağıdaki ifadelerden 
hangisi ortaya koyar? 

A) Bütün insanlar ölümlüdür. 

B) Bütün insanlar doğal olarak bilmek ister. 

C) Bütün insanlar bilgilidir. 

D) Bütün insanlar bilme yeteneğine sahiptirler. 

E) Bütün insanlar bilgi ile mutlu olurlar. 
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12. İbn-i Sina alegorik tarzda olan bu hikâye üzerinden 
soyut düşünsel felsefenin somutlaştırılması yoluna 
gitmiştir. Yukarıda ki düşünceyi ifade eden eser 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hay Bin Yakzan  B) Medinatü-l Fazıla 

C) Laviatron   D) Etika 

    E) Yeni Şehir 

 

 

 

 

13. Bütün idealar duyumdan ya da düşünümden gelir. 
Öyleyse zihnin bütün öz niteliklerinden yoksun hiç bir idesi 
olmayan özel deyimi ile ''Tabula Rasa'' olduğunu 
düşünelim. Bu fikir nasıl donatılacaktır. 

 Yukarıdaki düşünce aşağıdaki filozoflardan hangisine 
aittir? 

A) Descaetes  B)Spinoza  C) İ.Kant 

         D) J.Locke                      E) D. Hume 

 

 

 

 

14. İnsanın kendi varoluşunu kendisinin gerçekleştirmesi 
gerektiğini savunan Felsefi görüş aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Diyalektik İdealizm  B) Diyalektik Materyalizm 

C) Existansiyalizm  D) Yeni Ontoloji 

       E) Nihilizm 

 

 

 

 

15. İnsanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve 
yapıların anlamına yönelik yorumlamadan, tek tanrılı 
dinlerde özellikle kutsal metinlerin yorumlanması veya 
peygamberlerin söz ve davranışlarının anlaşılması şeklinde 
ortaya çıkmış ve zamanla tüm metinlere de uygulanmıştır. 

Yukarıda 20.yy Felsefesinin önemli kavramlarından bir 
tanesi ifade edilmiştir. Bu kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yeni ontoloji   B) Varoluş 

C) Paradigma   D) Aydınlanma 

E) Hermeneutik 

 

 

 

 

I. İslam  tarihinde Emevi döneminde başlayan tercüme 
faaliyeti,  Abbasi halifesi Mansur  ve Harun  Reşid 
zamanında devam etti. Orta Çağda ,  İslam bilim 
dünyasında  Halife Memun zamanında  adeta  bir bilimler 
akademisi hüviyetine kavuşan  ileri düzeydeki eğitim 
öğretim yeridir. 

 II. Başlangıçta tercüme edilen kitapların yazıldığı, 
korunduğu kütüphane görevini görmüştür. 

III.  ‘’Bilgi Evi ‘’ anlamına gelir. 

16.Yukarıda bahsedilen bilim kurumu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Rasathane      B) Medrese  

C)  Beytü’l-Hikme          D) Dergah         

         E) Ribat 
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17. İslam Tarihinde,  Orta Çağda,  çeşitli bölgelerden ve 
çeşitli dillerden araştırılıp bulunan eski kültürlere ait 
filozofların eserleri,   tercüme edilip yeniden 
yorumlanmasıyla büyük bir bilimsel faaliyet ve gelişme 
kaydedilmiştir. 

 Aşağıdakilerden hangisi bilim dili olan Arapçaya çevrilen 
eserlerin dillerinden değildir? 

A) Himyerice  B) İbranice  C) Grekçe            

                       D) Latince                       E) Habeşçe 

 

 

 

18. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) Allah’ı görüyormuşçasına bir bilinç içinde yaşamaya ‘’ 
ihsan ‘’ denir. 

B) Allah’ın rızasını kaybetmekten korktuğu için,  inanan 
insanların günahlardan ve şüpheli şeylerden kaçınmasına  
‘’takva ‘’ denir. 

C) Allah rızası için iyi ve faydalı şeyler yapan kişilere ‘’salih 
kul ‘’ denir. 

 D) Allah’ın dosdoğru yoluna ‘’ sıratı müstakim’’ denilir. 

E) Allah’ın yarattığı canlıları bakıp gözetmesine ve rızık 
vermesine ‘’hidayet’’ denir. 

 

 

 

 19. Aşağıda verilen İslam bilginlerinin ortak özelliği 
matematikle ve cebirle ilgilenmeleridir. Bunlardan hangisi 
diğerlerinden farklı bir alanda eserler vermiştir? 

A) Cabir bin Hayyan    B)  Ömer Hayyam  

C) Ebu’l -Vefa  Buzcani        D) Ali Kuşçu 

   E)  Musa el-Harizmi 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri 
değildir? 

A) Muhalefetün lilhavadis 

B) Kıyam  binefsihi 

C) Kıdem       

D) Vahdaniyet 

E) Hayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTMİŞTİR. SIRADAKİ TESTE 
GEÇİNİZ. 
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TYT DENEME SINAVI MATEMATİK TESTİ 

 

1. a, b ve c tam sayılardır.    

 

  = b + b   olduğuna göre, 

 
I. a çift sayıdır 
II. b çift sayıdır 
III. c çift sayıdır 
 
İfadelerinden hangileri daima doğrudur? 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

2. a,b ve c pozitif tam sayılardır. 

a.b+a.c=27   olduğuna göre, 

 

I. a+b+c  toplamı en fazla 28 olur. 

II. a+b+c  toplamı çift sayıdır. 

III. a.b.c  işleminin sonucu çift sayıdır. 

İfadelerinden hangileri doğrudur?  

 

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

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

 

 

 

 

3.    3x +    nin çarpma işlemine göre tersi   3x −    dir. 

 
Buna göre , x in alabileceği değerler çarpımı kaçtır? 
 

A) −         B) −       C)−        D)          E)  

 

 

 

 

4. x irrasyonel bir sayı , y rasyonel sayı olmak üzere, 

I. x+y+3 

II. x.y+2 

III. x.y-√7 

              IV. 1+√3.x.y 

İfadelerinden hangilerinin sonucu rasyonel sayı olabilir. 

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

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

 

 

 

 

5. xy ve mn iki basamaklı doğal sayılardır. 

              xy.m=p 

              xy.n=q 

olduğuna göre xy.mn çarpımının eşiti aşağıdakilerden 
hangisidir ? 

A) p+q            B) p.q  C) 10.q+p 

D) 10.p+q        E) 10.p+10.q 
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6. A doğal sayısının 33 ile bölündüğünde elde edilen bölüm 
B ve kalan 25’tir. 

Buna göre, A doğal sayısı 11 ile bölündüğünde elde edilen 
bölüm ile kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  3B+3         B) B+3         C) B+5         D) 3B+2        E) 3B+5 

 

 

 

 

 

 

7. 9M879794M000 sayısı 12 basamaklı doğal sayı olmak 
üzere 

175.751.18.75.193.28 = 9M879794M000 

olduğuna göre M kaçtır ? 

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

 

 

 

 

 

 

 

8.     x negatif olmayan tam sayı olmak üzere, 

   

ifadesi bir rasyonel sayı belirttiğine göre, x in alabileceği 
kaç farklı değer vardır? 

A) 1                 B) 2                C) 3              D) 4               E) 5 

 

 

 

 

9.    √𝒂! = a.(a-1).(a-2).√𝟕   olduğuna göre a kaçtır? 

A) 8                B) 9              C) 10              D) 11              E) 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   𝟓𝐚-1=𝟑𝐛=𝟓 𝐚+1   olduğuna göre,   𝟐
𝟏

𝐛  kaçtır? 

A) 9             B) 7                 C) 5                D) 3                E) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.      =  =    

∙ ∙ = 8   

olduğuna göre          oranı kaçtır? 

A)       B)            C) 2       D) 3               E)5 
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12. Aşağıda bir taksinin gece ve gündüz tarifelerinde yollar 

için alınan ücretler gösterilmiştir. Taksimetre açılış ve 

gidilen yol ücretleri farklıdır. 

GECE GÜNDÜZ 

Yol Ücret Yol Ücret 

2 km 10 lira 8 km 11 lira 

5 km 16 lira 5km 8 lira 

 
Buna göre gündüz 20 kilometre, gece 6 kilometre yol 
giden bir kişi toplam kaç lira öder?  
 
A)37      B)39  C)41             D)47         E)51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Yarısı su ile dolu bir şişenin ağırlığı a gramdır. Şişedeki 
suyun yarısı kullanıldığında ağırlığı b gram gelmekte ise 
tamamı dolu şekildeki ağırlığı kaç gramdır? 
 
A) 3a-2b     B) 2b-a    C) 4a-4b  
 

          D)3b-a     E) a-b 
 
 

 

 

 

14. Ahmet A yılında Mert B yılında doğmuştur.   Ahmet'in 
yaşının Mert'in yaşının 3 katı olduğu yılda ikisinin yaşları 
toplamı kaçtır? 
 
A) 2A-2B  B) 2B-2A  C) 4A-2B   

 
             D)2B-A           E) 4B-2A 

 

 

 

15. Aynı işyerinde çalışan Metin, Tekin ve Çetin için; 
 
*  Metin ve Tekin birlikte işin tamamını 4 günde; 
*   Tekin ve Çetin birlikte işin tamamını 8 günde; 
*  Metin ve Çetin birlikte işin yarısını 2,4 günde 
bitirmektedir. 

Bu bilgilere göre üçü birlikte işin tamamını kaç günde 
bitirir? 

A)       B)             C)             D)       E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Günde 8 saat çalışan bir makine bir saatte a tane ürün 
üretmektedir. Makinenin ürettiği ürünlerin % b ‘si bozuk 
olduğuna göre bu makine c tane sağlam ürünü kaç günde 
üretir? 
 

A) 
.( )

        B) 
.( )

             

C) 
.( )

          D) 
.( )

      

      E) 
.( )

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

17. Bir ürünün satışından elde edilen kar satış fiyatının 
 %60'ı kadardır Bu ürünün satışından elde edilen kar oranı 
alış fiyatı üzerinden % kaçtır? 
 
A) 100      B) 120  C)130        D)150  E)160 
 

 

 

 

18. Tuz oranı % 20 olan (x -10) gram karışım ile tuz oranı 
%50 olan (x + 10) gram karışım karıştırılıyor oluşan yeni 
karışımın tuz oranı %40 olduğuna göre x kaçtır? 
 
A)30          B) 40    C) 45              D)55        E) 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.  
 
 
 
 
 
 
 
Hızları 10 m/sn ve 15 m/sn olan iki araç 600 metrelik AB 
çaplı dairesel bir Pistin A ile B noktalarından aynı anda ve 
zıt yönde şekildeki gibi harekete başlıyorlar araçlar 
durmaksızın tur attıklarına göre 3. kez hangi noktada 
karşılaşırlar? 
 
A) A noktasında 

B) B noktasında 

C) A noktasından 40 m uzaklıkta 

D) A noktasından 60 m uzaklıkta 

E) A noktasından 100 m uzaklıkta 

 

 

20.  
 
 
 
 
 
 
 
Bilgisayarda çizim yapan Kahraman Bey, beyaz ve siyah 
karelerle şekildeki gibi bir desen oluşturuyor. Desende 
kullanılan siyah karelerin sayısı beyaz karelerin sayısının 
20 katı olduğuna göre toplam kare sayısı kaçtır? 

A)721      B)792     C)801 

        D) 819           E) 910 

 

 

 

 

 

21. Öğretmen Doktor Mühendis ve Avukatlardan oluşan 
bir sitede aşağıdakiler bilinmektedir. 

 Sitedekilerin   ü öğretmendir. 

 Doktorlar Öğretmenlerin  katıdır. 

 Avukatların sayısı Mühendislerin sayısının yarısı 
kadardır. 

 Mühendisler doktorlardan 24 fazladır. 

Buna göre sitedeki kişi sayısı kaçtır? 

A) 128          B) 120 C) 108         D) 100    E) 96 
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22. A ve B havuzlarında başlangıçta bulunan su miktarı ve 
değişim miktarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir. 

 Başlangıç Değişim 
A Havuzu 880 lt Her 4 saatte 15 lt artış 
B Havuzu X    lt Her 2 saatte 4,5 lt azalış 

 
Buna göre 120 saat sonra havuzlardaki su miktarları eşit 
olduğuna göre B havuzunda başlangıçtaki su miktarı ne 
kadardır? 

A) 1200                 B) 1300      C) 1400 
                    D) 1500   E) 1600 
 
 

 

 

 

 

 

23. “f: R → R, y = f(x) fonksiyonun herhangi bir (a,b) 
(a ve b birbirinden farklı) aralığında birebir fonksiyon ise 
y = f(x) fonksiyonuna kendine birebir fonksiyon denir.” 

Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki fonksiyonlardan 
hangileri kendine birebir fonksiyondur? 

I) f(x) = 2x − 5 
II) f(x) = 5x − 4x + 6 
III) f(x) = 3x − 3(5 + x) 

 

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

          D) I ve II                        E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 𝑎 bir gerçek sayı olmak üzere, pozitif sayılarda tanımlı 
f ve g fonksiyonları; 

f(x) = ax + 5 
g(x) = √x + 2√x − 5 Biçiminde tanımlanıyor. 

𝐟𝐨𝐠(𝐱) = 𝟓𝟗 𝐢𝐬𝐞 𝐟(𝟕) değeri kaçtır? 

A) 30       B) 33              C) 37          D) 40       E) 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  P(x)  polinomunun x + 8  ile bölümünden kalan 
4x − 7x + 6  olduğuna göre P(5x + 13) polinomunun 
x + 3 ile bölümünden kalan kaçtır? 

A) 36         B) 32 C) 30        D) 28  E) 26 
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26.  

 

 

 

Şekildeki çember üzerindeki 7 noktadan geçen 
doğrulardan seçilen iki doğrunun çemberlerin iç 
bölgesinde kesişme olasılığı kaçtır? 

 A)          B)       C)            D)            E)  

 

 

 

 

 

27. a > 0 olmak üzere; 

√
−

√
=     ise 𝐚 değeri kaçtır? 

 
 

A)         B)              C)       D)  E)  

 

 

 

 

 

28.         a. b + b. c = 12 

3. a − 4. b + 3. c = 0    

ise b pozitif sayısı kaçtır? 

A)  7         B)  6 C)  5        D)  4     E)  3 

 
 

 

 

29. İki gerçel kökü olan 

x − 4x − a = 0 denkleminin kökler çarpımı  

x − 5x + 2a = 0  denkleminin bir köküdür.  

Buna göre a kaçtır?  

A) -7        B)  -6           C)  -5           D)  -4 E)  -3 

 

 

 

 

 

 

30. “Bir kümenin bir elemanı diğer elemanlarının toplamına 
eşit ise bu kümeye Atik küme denir.”  
Örneğin;  {1, 3, 4} kümesi 4 = 1 + 3 olduğundan Atik küme 
dir.  

 
Buna göre 𝑨 = {𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓, 𝟔, 𝟕 }  kümesinin kaç tane alt 
kümesi Atik Kümedir? 

 
A) 13      B)  11 C)  9       D)  7 E)  5 
 

 

 

 

 

31.  

 

 

 

 

 

Yanda gösterilen ABCD karesinin A köşesi köşegenlerinin 
kesiştiği “O” noktasına katlanıp FEO üçgeni elde ediliyor. A 
köşesi [EF] nin orta noktası olan K noktasına katlanıp KML 
üçgeni elde ediliyor.  

Buna göre 
𝐀(𝐊𝐌𝐋)

𝐀(𝐀𝐁𝐂𝐃)
 = ? 

A)F             B)               C)              D)               E)      
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32. Bilal Bey, uzun kenarı 80m olan ABCD dikdörtgeni 
biçimindeki tarlasının A ve B köşelerine uzunluğu 100m 
olan ipi bağlıyor ve gerdirip alanı en büyük olacak şekilde 
ABK üçgenini oluşturuyor. Yaptığı ölçümde K köşesinden 
[DC] kenarına 20m daha mesafe kaldığını görüyor.  

[AB] tarlanın uzun kenarı ise kısa kenarı kaç metredir? 

A)20          B)60           C)50            D)68            E)48 

 

 

 

 

 

 

33. Kenar uzunlukları çift sayı ve çevresi 160br olacak 
şekilde kaç tane ikizkenar üçgen oluşturulabilir? 

A)13            B)15             C)17               D)19               E)21 

 

 

 

 

 

 

34. İrfan Öğretmen etkinlik yapmak için öğrencileri ile 
okulun bahçesine çıkıyor. Elindeki tebeşirle ℎ =70cm 
olacak biçimde herhangi bir ABC üçgeni çiziyor. Tebeşiri 
öğrencisi Hamza’ya verip AB doğrusundan 20 cm ve C 
köşesinden 90 cm uzaklıktaki noktaları bahçede bulup 
işaretlemesini istiyor.  

Buna göre Hamza kaç tane nokta işaretlemelidir? 

A) 1               B) 2                C) 4                  D) 0                 E) 3 

 

 

 

 

 

35.  

 

 

 

 

 
ABC üçgen, 
[AB] ⊥ [BC], 
[AB] // [CD],  
m(DAC) = 2.m(BAK) ve |AC|=8br 

 ise |DK| uzunluğu kaç birimdir? 

A) 16            B)8√2           C) 8              D)12              E) 12√2 

 

 

 

 

 

 
36.  

 
 

 

 
 

ABC dik üçgen, 
[AC] ⊥ [AB], 
[DC] // [EF], 
|AC| = 6, |EB| = 4  

ise DFB üçgeninin alanı, A(DFB)  kaçtır? 

A)11             B)12              C)13             D)14             E)16 

 

 



21 
 

37.  

 

 

 

 

ABCD paralel kenar E,F,G,H bulundukları kenarların orta 
noktaları olduğuna göre A(ABCD) = 75𝒃𝒓𝟐 ise KLMN 
çokgeninin alanı, A(KLMN) kaçtır? 

A)10               B)15              C)18                D)20              E)16 

 

 

 

 

 

 

38.  

 

 

 

 

Bir kenar uzunluğu 24cm olan kare biçimindeki kartonun 
köşelerinden bir kenarının uzunluğu kaç cm olan kareler 
kesilip çıkarılırsa kalan kartonun kenarları kıvrılıp elde 
edilen kutunun hacmi 1024𝒄𝒎𝟑 olur? 

A)2                 B)4                C)5                 D)6               E)7 

 

 

 

 

39. Ayrıtları 90, 120, 180cm olan dikdörtgenler prizması 
şeklindeki ahşap bloğun tüm yüzeyleri boyanıyor. Sonra 
hacmi en büyük olacak şekilde eş küplere bölünüyor. 
Oluşan küplerden kaç tanesinin hiçbir yüzeyi boyalı 
değildir? 

A)6              B)12                C)16                D)10                E)8 

 

 

 

 

 

 

 

40. Sayısal olarak alanı hacminin 6 katına eşit olan küpün 
cisim köşegeni kaç birimdir? 

A)1            B) √2              C) √3              D)2√2                 E)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK TESTİ BİTMİŞTİR. SIRADAKİ TESTE GEÇİNİZ. 
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TYT DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ TESTİ 

1. Fizik biliminin ele aldığı konu çeşitliliğinin zamanla 
artması alt alanlara ayrılmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bu 
alanlar değişebilir olmakla birlikte sekiz başlıkta 
toplanmıştır. 
             Buna göre;  ‘Atom ve Atom altı parçacıkların 
incelenmesini amaçlar. Diğer adı parçacık fiziğidir. 
Maddenin en küçük yapı taşının atom olduğu inanışı artık 
yerini atom altı parçacıkların keşfine bırakmıştır. Parçacık 
fiziğine dair bilinen en önemli çalışmalar CERN (Sörn) 
laboratuvarında yapılmaktadır.’ Şeklinde açıkladığımız 
fiziğin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Optik 

B) Yüksek enerji ve plazma fiziği 

C) Elektrik 

D)Nükleer fizik 

E)Atom fiziği 

 

 

 

 

2.  

 

 

Aynı ortamda içinde civa ve su bulunan kaplara şekilde 
kılcal borular batırıldığında sıvıların son durumları 
görülmektedir. 
Buna göre; 

I-Civanın adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden 
fazladır. 

II-Suyun adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden 
fazladır. 

III-Civanın kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden 
fazladır. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
 
A) I ve I         B)  I , II ve III                       C) Yalnız III 
 
                    D) Yalnız II                    E) II ve III 
 

 

 

 

3.  

 

 

 

Araçlarda sürat göstergesi km/h biriminde aracın anlık 
süratini göstermektedir. Buna göre gösterge paneli 
resimdeki gibi olan aracın sürati m/s birimi olarak hangi 
aralıktadır? 
 
A)  10m/s ile 10,5 m/s arasında 

B) 11 m/s ile 12,5 m/s arsında 

C)12,5 m/s ile 13 m/s arasında 

D) 13 m/s ile 13,5 m/s arasında 

E) 13,5 m/s ile 14,5 m/s arasında 

 

 

 

 

4. Maddelerin moleküllerinin hareketi ve bağ kuvvetleri 
nedeniyle sahip oldukları enerjilerin toplamına iç enerji 
denir. Ortalama bir molekülün titreşme etkinliğinin nicel 
ölçüsüne ise sıcaklık denir. Farklı sıcaklıktaki maddeler 
arasında aktarılan enerji ise ısıdır. Bu yüzden sıcaklık farkı 
olmadığı durumlarda enerji aktarımı da olmayacağından ısı 
gözlenmez. 
Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
  
A) Isı maddenin toplam enerjisidir. 

B) Isı iç enerji ile aynıdır. 

C) Mutlak sıfır sıcaklığının altına inilemez. 

D) Maddeler ısıya sahip olur. 

E)Sıcaklık bir sistemdeki rastgele hareket eden moleküllerin 

ortalama kinetik enerjisidir. 
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5. İç direnci önemsiz üreteç, ampermetre ve çeşitli 
dirençlerden bir elektrik devresi oluşturuluyor. 
 

 

Buna göre devredeki ampermetre kaç A akım şiddetini 
gösterir ? 
A) 5/6           B) 6/7             C) 4/5            D ) 3/5           E) 2/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  
 

 

 

Resimde su yüzeyine çıkmış hareketsiz duran bir denizaltı 
görünmektedir. Bu denizaltıya etki eden kaldırma 
kuvvetiyle ilgili; 
       I. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, denizaltının 
ağırlığının büyüklüğüne eşittir. 
      II. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, hacmi denizaltının 
batan hacmine eşit olan deniz suyunun ağırlığının 
büyüklüğüne eşittir.                 
     III. Kaldırma kuvveti dünyanın denizaltıya uyguladığı 
kütle çekim kuvvetine eşittir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
   
A) I ve III                              B) Yalnız I                        C) I, II ve III 

                      D) Yalnız II                           E) I ve II 

 

 

 

7. Bir merceğin büyüteç olarak kullanılabilmesi için 
merceğin türü ve cismin bulunması gereken aralık hangi 
şıkta doğru olarak verilmiştir? 
 
       Merceğin türü  Cismin bulunduğu aralık 

A) Kalın kenarlı mercek  Odakla merkez arasında 

B) İnce kenarlı mercek  Merkezle sonsuz arasında 

C) Kalın kenarlı mercek  Merkezle sonsuz arasında 

D) İnce kenarlı mercek  Mercekle odak arasında 

E) Kalın kenarlı mercek  Mercekle odak arasında 

 

 

8. Yemek tuzu ve sud kostik bileşikleri için; 
 I. İçerdikleri atom sayısı 
 II. İçerdikleri element sembollerini oluşturan harf sayısı 
 III. Kimyasal özellikleri 
 özelliklerinden hangileri ortaktır? 
 
A) Yalnız III               B) Yalnız I                 C) Yalnız II 
 

       D) I ve II                   E) II ve III 
 

 

 

9. Değerliği değişken metallerin bulundukları bileşiklerde 
adlandırma yapılırken, metalin o bileşikteki değerliği romen 
rakamı ile belirtilmelidir. 
Buna göre, aşağıdaki bileşiklerden hangisinde metalin 
değerliği okunurken belirtilmesine gerek yoktur? 
 
 A) PbCI2                         B) ZnCI2                    C) FeO 
 
                     D) SnS                           E) CuF 
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10. CO2 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
 A) Ortaklanmamış elektron çifti 4 tanedir. 

 B) Molekül apolardır. 

 C) Molekül içi bağlar polardır. 

 D) Molekülde tanecikler oktetini tamamlamıştır. 

 E) Molekülde merkez atom oksijendir. 

 

11. Dünya'nın çevresini kaplayan atmosfer tıpkı bir sera gibi 
davranır. Atmosferdeki sera gazları Dünya'nın sıcaklığını 
dengeler. Atmosferdeki sera gazlarının miktarının artması 
Dünya'nın sıcaklığını artırır. 
Buna göre, aşağıdaki gazlardan hangisi atmosferdeki 
miktarı artarsa sera etkisi göstermez? 
 
A) CH4          B) He           C) CFC         D) NO2    E) CO2    
 

 

 

12. SO3  gazı ile, 
     I. NH3 

       II. N2O 
     III. CO2 
 
gazlardan hangileri asit -baz tepkimesi verir? 
 
 A) Yalnız III                 B) Yalnız I                C) Yalnız II 
 
                       D) I ve II                   E) II ve III 
 

 

 

13. Çamaşır suyu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) NaCIO'nun  %5'lik sulu çözeltisidir. 

B) Ağartacıdır. 

C) Mikrop öldürücü özelliği vardır. 

D) Nötr bir tuzdur. 

E) Tuz ruhu ile birlikte kullanılması tehlikelidir. 

 

 

14.    NH4
+  ve  H3O+  kökleri için verilen; 

 
    I.  Toplam elektron sayısı. 
    II. Toplam nötron sayısı. 
    III. Toplam proton sayısı. 
 
niceliklerinden hangileri aynıdır?  (  11H   ,  14

7N  ,  16
8O ) 

 
A) Yalnız III                B) Yalnız I                 C) I ve III 
 
                     D) I ve II                    E) II ve III 
 
 
 
 
 
 
15. Hücre zarında bulunan glikoproteinlerle ilgili, 

    I. Aynı  dokudaki  hücrelerin birbirini tanımasını sağlar: 

    II .  Hormonların hangi hücreye etki edebileceğini belirler 

    III. Hücre zarının tam geçirgen olmasını sağlar 

    IV. Tüm canlılarda glikoproteinlerin protein kısmının 

amino asit dizilimi aynıdır. 

 ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

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

 
 
 
 
 
 
16. Tür – Cins – Familya – Takım – Sınıf – Şube – Alem  
Sınıflandırma sistemi içerisinde Alemden Türe doğru 
giderken  
    I.    Akrabalık derecesi artar 
    II.    Birey sayısı artar 
    III.  Benzer özellikler azalır 
    IV.  Protein benzerlikleri azalır 
ifadelerinden hangileri yanlıştır? 

A) I – II                           B) II – III                    C)  I – III  

              D)  II – III – IV            E) I – II – III – IV  
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17.  A1   >   A2   =    A3   >  A4 
Bir karakter üzerine etkili olan   A1 , A2 , A3 , A4   
alellerinin  Dominantlık – Resesiflik  durumu yukarıdaki 
eşitlikte ifade edildiği gibidir.  Bireyin bu karakter için 
fenotip ve genotip çeşidi sayıları nedir? 
 
         Fenotip Çeşidi   Genotip Çeşidi 

A)            5  –          10 

B)            4                   –                    10 

C)            6                    –                    11 

D)            5                    –                    20 

E)             4                   –                    20 

 

 

 

 

 

 

18. AB Rh ( - )  kan gruplu bir anne ile  O  Rh ( + ) kan 
gruplu bir babadan olan  3  çocuğun ; 
        I. ABO sistemi bakımından  çocukların  üçü de farklı  
grupta olabilir. 
       II. Üçünün  kan grubu da anne ve babanınkinden farklı 
olur. 
       III. Çocukların hiçbiri babaya kan veremez. 
 
ifadelerine  göre kan grupları ile ilgili yukarıda verilen 
bilgilerden hangileri normal olarak gerçekleşebilir?  
        
A) Yalnız I                    B) Yalnız  II                    C)  I ve II 

                   D) II ve III                   E)  I – II  ve  III   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Atmosferde en fazla bulunan madde   %78 oranındaki 
azottur. Fakat canlılar bu azottan doğrudan doğruya 
faydalanamazlar.  
       I. Denitrifikasyon bakterileri 

       II. Saprofit  (çürükçül)  bakteriler 

       III.  Yıldırım ve şimşekler      

       IV. Nitrit ve Nitrat bakterileri 

       V. Baklagil kök bakterileri 

Yukarıdaki olay veya canlılardan hangileri bitki ve 
hayvanlara kullanılabilecek azotu verir? 
A)  I ve II                           B)  I – II – IV               C) II – III – V 

                     D) I – IV – V           E)  III – IV – V          

 
 
 
 
 
 

20. 21. Kromozomun ayrılmaması sonucu 45+XY 
kromozom formülüne sahip Down sendromlu erkek 
bireyler oluşur. 
Yukarıda ifade edilen  ayrılmama olayı ile ilgili ; 
      I. Mitozun metafazında oluşan hata sonucu oluşur  

      II. Mayozun anafazında  gerçekleşir 

      III. Otozomlarda ayrılmama  olmuştur. 

      IV. Gonozomlarda ayrılmama olmuştur 

İfadelerinden hangileri doğrudur? 
 
A)I – II                               B) II – III                           C )  II – IV 

               D )    I - II – IV                           E)   I- IV 

 

 

 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTMİŞTİR. KODLAMALARINIZI 
KONTROL EDİNİZ. 


