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Adı Soyadı : ..................................

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2.Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı,cep
telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız, kopya çekmeye 
teşebbüs etmeniz veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3.Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
4.Cevap kâğıdınızı, sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
5.Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya
toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KAĞIDININ DOLDURULMASI
1.Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin
edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız.
2.Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları mavi pilot veya tükenmez kalemle yapınız.
3.Doğru bulduğunuz cevapları ilgili soru numarasının karşısındaki kutucuğa “X“ koyarak yapınız.
4.Sadece net işaretler doğru olarak yorumlanabilir! Bir işaretlemeyi düzeltmek isterseniz, kutucuğun içini karalayınız.
Bu alan boş bir kutucuk gibi yorumlanacaktır. Düzeltilmiş kutucuklar tekrar işaretlenemez.
5.Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
7.Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz
için kullanabilirsiniz.
8.Cevaplamaya istediğiniz testin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazlazaman
kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9.Sınav puanlarınızın hesaplamasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
10.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

Bursluluk 
Sınavı 2020
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1) 3)

4)

 1. Sözlü geleneğin ürünü olma
 2. Nesirle oluşturulma
 3. Olağanüstülük içerme
 4. Bütünüyle kurmacaya dayanma

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özelliklerin 
tümünü içerir?

A. Halk  hikayeleri
B. Masal
C. Mesnevi
D. Destan
E. Roman

Fakat, Kerem’in gözleri buğulu ve bir şeyler söyleyecek gibi 
görünürken dilsiz oldu ve ak parmaklarını sazının tellerine 
dokundurdu, çaldı söyledi; hem söyledi hem dert ortağı 
sazının yanık yürekli tellerine vurdu, tıpkı kendisininki gibi:

Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A. Bir halk hikayesinden alınmıştır.
B. Nazım-nesir karışık olarak oluşturulmuştur.
C. Nazım kısmı hece ile oluşturulmuştur.
D. Anlatımda olağanüstülüklere sık sık yer verilmiştir.
E. Olay çevresinde oluşmuş edebi metindir.

Geçiş döneminin ilk eseridir. Yusuf Has Hacip tarafından 
yazılmıştır. 6645 beyit 173 dörtlükten meydana gelir. Tabgaç 
Buğra Han’a sunulan eserin kahramanları Kün Toldı, Ay Toldı, 
Ögdülmiş ve Odgurmış’tır.

Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig ile ilgili bir 
kavram değildir?

Semai  Varsağı

Bahçemizdeki nar ağacı       
Kimi tatlı kimi acı
Gönüldeki dert ilacı      
Ya bulunur ya bulunmaz                           

Bre ağalar bre beyler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara toprak
Dolmadan bir dem sürelim

   a. Hecenin 8’li kalıbıyla söylenmesi.
   b. Dörtlüklerle yazılması.
   c. “Hey, behey, bre” gibi ünlemlerin kullanılması
   d. Aşık edebiyatı nazım şekilleri olması

Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi “semai” ve 
“varsağı” için ortaktır?

A. 1
B. 2
C. 3 
D. 4
E. Hiçbiri

2)

Han Aslı’m Zengi’den göçüp de gitmiş
Yol vermeyin başı dumanlı dağlar
Kaçırmışlar anasıyla babası
Yol vermeyin başı dumanlı dağlar.

A. Alegori/sembol
B. Aruz
C. Mesnevi
D. Beyit
E. Sözlük
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Bu dizelerde görülen söz sanatı nedir?

A. Tezat   
B. Teşbih     
C. Kinaye        
D. Tevriye          
E. Tenasüp

 Alp Er Tunga öldi mu
 Issız ajun kaldi mu

 Ödlek öcin aldı mu
 İmdi yürek yırtılur.

Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan 
hangisi yanlıştır?

A. 7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B. Sagu türüne örnektir.
C. Yuğ törenlerinde söylenir.
D. İslami dönem Türk edebiyatına aittir.
E. Yabancı etkilerden uzak, saf bir Türkçe ile söylenmiştir.

Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A. Dede Korkut eserinden alındığı.
B. Nazım-nesir karışık yazıldığı
C. Konuşma bildiren sözlere yer verildiği
D. Kitabın yazarının ve başkahramanının Dede Korkut  
 olduğu
E. Ünlem bildiren sözlerden yararlanıldığı

Yukarıdaki metindeki tamlamalardan hangisi farklı 
türdedir?

A. Seyrek’in kanı
B. Altmış tutam alaca
C. Bir mızrak
D. Neşeli havalar 
E. Yeşil düzlük

5) Gülen çehremi görüp sanmayın beni bahtiyardır
Her kahkahanın içinde bir damla gözyaşı vardır.

6)

Aruz, Kazan’ın üzerine at sürdü. Kazan’ı kılıçladı, zerre 
kadar kestirmedi öteye geçti. Sıra Kazan’a geldi. Altmış 
tutam alaca mızrağını koltuğuna kıstı. Aruz’a bir mızrak 
vurdu. Göğsünden şimşek gibi öteye geçti. At üzerinden 
yere yıktı.  Kara Göne attan indi. Dış Oğuz beyleri bunu 
görüp hep attan indiler. Kazan’ın ayağına kapandılar, 
suçlarının affını dilediler. Kazan suçlarını bağışladı. Sey-
rek’in kanını aldı. Kazan yeşil düzlüğe, güzel çimene çadır 
diktirdi. Dedem Korkut gelip neşeli havalar çaldı. Erenlerin 
başına ne geldiğini söyleyiverdi.

Hani dedim bey erenler
Dünya benim diyenler
Ecel aldı yer gizledi
Fani dünya kime kaldı

7)

7 ve 8.  soru aşağıdaki metine göre cevaplanacak.

8)
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Hangisinde, yukarıdaki soru işaretli bölüme gelebilecek 
bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A. Şair, son eserinde de orjinalliği yakalayamamış.
B. Misafirlerini hoş geldin diyerek karşılardı hep.
C. Kardeşiyle ona yeni eşofman takımları alınacaktı.
D. Onun esprilerine bütün sınıf gülerdik.
E. Hafta sonu ne yapacağımıza karar veremedik.

( , )
 * Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılır.
 * Ara sözleri ayırmak için kullanılır.
 * Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.
 * Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.

Yukarıda özellikleri verilen noktalama işaretlerinin 
görevlerine örnek aşağıdaki şıklardan hangisinde 
yoktur?

A. Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller sarıyordu  
 her yeri.
B. Geldim, gördüm, yendim.
C. İstanbul’u, yedi tepeli şehri, çok seviyordu.
D. İhtiyar, bekçiyi çağırdı.
E. Toprak, yeşilin binbir tonunu bünyesinde   
 barındırıyordu.

İsim-fiiller kalıplaşarak isim görevinde de kullanılabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu bilgiye örnek yoktur?

A. Eve gelirken iki ekmek alır mısın?
B. Annem bir tencere dolma yapmış.
C. Yazları en sevdiğim şey dondurmadır.
D. Kardeşimle uçurtmaları alıp  kırlara koştuk.
E. Tohumları çok derine ekmek zararlıdır.

Bilinç akımı tekniği, - - - - edebiyata armağanıdır. Bu 
tekniği denemek isteyen bir edebiyatçı ister istemez bilinçte 
ve bilinçaltında yer alanlarla ilgili tahlillere gitmekte, 
dolayısıyla eserine ruhsal bir derinlik kazandırmaktadır. 
Peki, nedir özetle bu teknik? Kişinin aklından geçenlerin 
birinci kişi ağzından yansıtılmasıdır.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A. Sosyolojinin  
B. Felsefenin   
C. Psikolojinin
D. Tarihin      
E. Fiziğin

Göktürk Kitabeleri’yle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A. 8.yüzyılda yazılmış Türklerin ilk yazılı belgesidir.
B. Vezir Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına  
 dikilmiştir.
C. Danimarkalı bilgin Wilhem Thomsen tarafından   
 tanıtılmıştır.
D. Bugün Moğolistan sınırları içindedir.
E. Yazıtların yazıldığı dönemde Budizm ve Maniheizm  
 dinleri etkilidir.

9)

10)

11)

12)

13)

her bir

herkes

her şey

spor

film

birçok

sürpriz

herbiri

herkez

herşey

sipor

filim

bir çok

süpriz

kirpik

yanlış

hiçbir

biraz

yalnız

kibrit

kiprik

yalnış

hiç bir

bir az

yanlız

kirbit

? ?
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  Ben yürürüm yana yana
  Aşk boyadı beni kana
  Ne akilim ne divane
  Gel gör beni aşk neyle

  Gah eserim yeller gibi
  Gah tozarım yollar gibi
  Gah akarım seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi

Yukarıdaki ilahinin sahibi olan bu şair dini-tasavvufi halk 
edebiyatının önde gelen ismidir. İlahi denilince akla o gelir. 
Aruzla yazdığı Risaletü’n Nushiye adlı eseri ve bir divanı 
vardır. “Sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz.”  felsefi 
görüşünü yansıtır.

Yukarıdaki tanıtılan şair kimdir?

A. Hacı Bektaş Veli
B. Yunus  Emre
C. Mevlana
D. Kaygusuz Abdal
E. Erzurumlu İbrahim Hakkı

Ahiler; yamaklık, çıraklık, kalfalık, ustalık, yiğitbaşılık, ahi 
babalık ve kethüdalık safhalarından geçerler. Gündüz 
dükkânında, akşamları ise sohbetlere katılırlar. Ahilerin 
idare heyeti, azalar arasından seçilir. Kendilerine kadı 
tarafından icazet verilip icraatları ve neticeleri büyük 
meclise bildirilir. Birlik idare heyeti her ay üç gün 
toplanır. Ahiler mensuplarını faaliyetlerine göre takdir 
ettikleri gibi cezalandırmaktan da kaçınmazlar. Ahiler zina 
yapmaz, gıybete bulaşmaz, yalandan dolandan, kibirden, 
iftiradan, hasetten kaçarlar. Merhametsiz olmaz, lâf 
taşımaz, kin tutmazlar. Sözünde durur, hıyanet etmez, 
emaneti kollar. İnsanların ayıbını örter, cömert olur 
ve kul hakkından çok korkarlar. Bunlara uymayanlar 
ahilikten çıkarılırlar.  Ahiler estetik kaygılar taşırlar.  Sesi 
kötü olanları sokak satıcısı bile yapmazlar. Ahinin sanatı 
olmalı ve helâlinden kazanmalıdır. Âlimlere hürmet 
etmeli, fukarayı kollamalı ve temiz giyinmelidir. Bir ahi 
asla namazını kazaya bırakmamalı, nefsine hâkim olmalı, 
dünyaya düşkün olanlarla düşüp kalkmamalıdır. Bu gibi 
güzel özelliklere sahip olan ahiler Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşunda rol almış ve devletin asırlarca varlığını 
sürdürmesinde etkili olmuşlardır. 

Ahilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A. Belirli aşamalardan sonra ahilik unvanı kazanılırdı.
B. Kurallara uymayan kişi teşkilattan çıkarılır.
C. Kadı tarafından kendilerine izin verilirdi.
D. Gayrimüslimler de ahi teşkilatına girebilirler.
E. Dini yaşama özen gösterirlerdi.

14)

2019 yılında şiir denilse  Türk  şiirini , bence  Fuzuli 
veya Nedim temsil ederdi . Bahsettiğim  bu şiir geleneğini  
modern  şiirin  dışında bırakmamak gerek.  O hâlde geliniz 
“Osmanlı şiiri” deyince bir tekerleme gibi “fâilâtün, fâilâtün…” 
demekten vazgeçip bu şiiri tanımaya niyetlenelim. Gerçek-
ten bu şiir, neyi anlatıyor, kimi anlatıyor, bir bakalım. Eğer 
sevmezsek yine sevmeyelim fakat önce onunla tanışalım. 
Korkmayınız, onunla tanıştığınız zaman bu dizelerle tarihin 
satır aralarına girecek, belki de büyük büyük dedelerinizden 
birine rastlayacaksınız ve “Gerçekten de bu şiir bizi an-
latıyormuş.” diyeceksiniz.

Bu parçada sözü edilen şiir geleneği  aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. Halk  
B. Divan
C. Tanzimat
D. Servetifünun
E. Millî Edebiyat

15)

16)
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Türkiye Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad, Bahâ Veled’i 
Konya’ya davet eder. Davete icabet edilir ve 1228 yılı 
Mayıs ayı başında kafile, son durağı olan Konya’ya doğru 
Karaman’dan hareket eder. Bahâ Veled ve yanındakiler, 
Alâeddin Keykubad başta olmak üzere, bütün devlet 
erkânı ve büyük bir halk topluluğu tarafından şehrin 
dışında karşılanır. Sultan, büyük bir alçak gönüllülük 
gösterir. Atından iner Bahâ Veled’i saygıyla karşılar. Sultan 
önde yaya, Bahâ Veled at üzerinde olduğu halde şehre 
girilir.  
Kafile saraya doğru yönlendirilirse de, Bahâ Veled itiraz 
eder ve şöyle der:

“ – Ey kudretli Sultan! Maksadınızı anlıyorum, fakat 
imamlara medrese, şeyhlere hangâh, sultanlara saray, 
tüccarlara han, gariplere kervansaraylar münasiptir. 
Müsaade ederseniz biz bir medreseye inelim.”

Verilen bilgilere göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A. Alâeddin Keykubad dönemi devletin en parlak   
 dönemidir.
B. Devlet alimlere yüksek itibar göstermiştir.
C. Selçuklu Devleti’nde ulemalar mütevazıdır.
D. Selçukluda kurumsallaşmaya önem verilmiştir.
E. Sosyal devlet özelliği gösterir.

- İlk bakır paranın bastırılması
- İlk gümüş paranın bastırılması 
- İlk altın paranın bastırılması 

Yukarıda öncülleri verilen gelişmeler sırasıyla aşağıdaki 
padişahların hangileri zamanında gerçekleşmiştir ?

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 

Tarih 10. Sınıf 2. ünitesini kavramış bir öğrencinin aşağı-
daki bilgilerden hangisine sahip olması beklenmez?

A. Balkanlardaki Türk yerleşimleri.
B. XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi yapısı.
C. Türk Beylikleri arasındaki münasebetler.
D. Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşmaya başlaması.
E. XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu   
 topraklar.

Türkiye Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasındaki 
ilişkilerin bozulmasıyla başlayan çatışmalar, 1230 yılında 
Harzemşahlar Devleti’nin yıkılmasıyla sonuçlanmıştır.

Yukarıdaki bilgiler ve harita dikkate alındığında Türkiye 
Selçuklu Devleti’nin hangi sorunla karşı karşıya kaldığı 
söylenebilir?

A. Türkiye Selçuklu Devleti aleyhine Memlük – Abbasi  
 ittifakı
B. Bizans’ın tekrar eski gücüne kavuşması
C. Anadolu içlerine kadar ilerleyecek Moğol saldırıları
D. Denizcilik faaliyetlerindeki aksamaların yaşanması
E. Veraset anlayışında değişikliklerin gündeme gelmesi

17)

18)

19)

20)

TARİH 10. SINIF 
2. ÜNİTE KONULARI

1. 1302-1453 Yılları Arası Siyasi   
Gelişmeler

2. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Süreci
3. Devletleşme Sürecinde   

Osmanlı-Bizans İlişkileri
4. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki 

İskân Politikası
5. Anadolu’da Türk Siyasi Birliğini 

Sağlama Çabaları
6. I. Bayezid - Timur Mücadelesi ve 

Türk Dünyasına Etkileri

II. Murat
II. Mehmet
II. Murat
II. Mehmet
I. Mehmet

Orhan Bey
Osman Bey
Orhan Bey
Orhan Bey
Orhan Bey

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

I. Murat
Orhan Bey
I. Mehmet
Osman Bey
Osman Bey
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• Kızıldeniz Afrika ile Asya kıtası arasında bulunan bir 
denizdir.
• Kızıldeniz yapı itibarıyla uzun bir deniz olup uzunluğu 
yaklaşık olarak 2000 kilometre civarındadır.
• Kızıldeniz kuzeyde Süveyş kanalı ile Akdeniz’e bağlanırken 
güneyde ise yine bir Babül Mendeb Boğazı ile önce Aden 
körfezine daha sonra Hint okyanusuna bağlanmaktadır. 
• Kızıldeniz fazla büyük olmayan bir denizdir. Fakat büyük 
olmamasına karşın birçok ülkeye kıyısı bulunan bir denizdir. 

Yukarıda numara ile işaretlenmiş yerlerden hangi ülkenin 
sınırı gösterilmemiştir?
 
A. Mısır
B. Sudan
C. Suudi Arabistan
D. Eritre
E. Etiyopya

Dağ eteklerinde biriken kum boyutundaki malzemeler 
ile akarsuların ve volkanlardan çıkan kum boyutundaki 
malzemeler üzerinde gelişen verimli topraklara regosol 
denir. 

Yukarıda hangi numara ile gösterilen yerlerde bu 
toprak tipi görülür?

A. Yalnız I
B. I ve IV
C. II ve V
D. I ve III
E. III ve IV

21) 22)
III

V

I

IV

II
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Titanic ilk seferine 15 Nisan 1912'de, Southampton 
İngiltere'den, New York City’ ye doğru yola çıktı. Ancak, 
buz dağına çarpması sonucu faciayla sonuçlanan kaza 
gerçekleşti ve 269 metre uzunluğundaki Titanic gemisi New 
York City’ye varamayarak sulara gömüldü. RMS Titanic, 
White Star Line şirketine ait Olympic sınıfı bir transatlantik 
yolcu gemisiydi. Harland and Wolff (Belfast, İrlanda) 
tersanelerinde üretilmiştir. 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk 
seferinde bir buz dağına çarpmış ve yaklaşık iki saat kırk 
dakika içinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömülmüştür. 
1912'de yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük buharlı 
yolcu gemisiydi. Batışı 1.514 kişinin ölümüyle sonuçlanmış ve 
en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

Yukarıda ismi geçen buzdağının (aysberg) koptuğu buzul 
çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sirk buzulu
B. Takke buzulu
C. Vadi buzulu 
D. Örtü buzulu
E. Hörgüç Buzulu 

Coğrafya Öğretmeni Gülay öğretmen öğrencilerine 
aşağıda göstermiş olduğu şekillerle ilgili konuyu 
anlatmıştır. Bazı sorular sorarak bilgilerini ölçmek 
istemiştir.

I. ŞEKİL                                                                                  II. ŞEKİL                                                                                  

Ali: Yer şekillerinin oluşumlarında magmanın etkisi vardır.

Süleyman: İki şeklinin oluşmasında yan basınç etkilidir.

Gizem: Ülkemizde I. Şekildeki Horsta Yunt, II. Şekildeki 
Antiklinal ise Kaçkar dağını örnek vermiştir.

Burcu: Yeryüzü şeklinin oluşmasında temel etken erozyon 
ve toprak kayması etkili olmuştur.

İpek: I. Şekilde masif özellikleri görülürken ikinci şekil ise 
volkanik dağlarla paralellik gösterir.

Buna göre öğrencilerin yaptıkları yorumlarından  kaç 
tanesi  doğru cevap vermiştir?

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

23) 24)
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I.TESPİT
Atlas Okynusu’nun kuzeyindeki farklı kıtaların kıyılarında 
bulunan sıradağlar birbirinin devamı durumundadır. 
Kaledoniyen kıvrım sistemine dahil olan Appalaş 
Dağları ile şekil ve yapısal özellikler yönünden 
Afrika’nın batısındaki Atlas Dağları; İskandinavya’daki 
İskandinavya Dağları ile Grönland’ın doğusundaki buzul 
altı dağları birbirinin devamıdır.

Yukarıda bilim adamlarının levha tektonizmasıyla ilgili 
farklı tespitleri verilmiştir. Buna göre, bilim adamlarının 
tespitlerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A. Büyük kara parçaları eskiden Pangea halindedir.
B. Kıtaların kıyıları bir yapbozun parçaları gibi uyumludur.
C. Dış kuvvetlerin etkisi kıtaların oluşumunda etkilidir.
D. Depremler, Volkanizma, Orojenez, Epirojenez   
 yeryüzünün şekillenmesinde etkili olmuştur.
E. Levha hareketleri kıtaların yer değiştirmesinde etkili  
 olmuştur.

25)

II.TESPİT
Günümüzden birbirine milyonlarca kilometre uzaklıkta 
bulunan kıtalarda benzer bitki ve hayvan fosillerine 
rastlanmıştır. 
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Bir teknoloji mağazasında  500 tl ve üzerinde alışveriş 
yapan müşteriler, 4 eş parçaya ayrılmış her rengin farklı 
bir sayıyı ifade ettiği birinci çarkı iki defa çevirmektedir. Bu 
iki çevirişte gelen renklerin sayılarının toplamı 5 den büyük 
ise ikinci çarkı çevirerek buradan çıkan hediyeyi almaktadır. 

Yukarıdaki şekilde f(x-2) ve g(x+1) fonksiyonlarının grafikleri 
verilmiştir. 

Buna göre,

İfadesinin değeri kaçtır?

Şekildeki düzenekte lambanın ışık vermesini sağlayan 2 
tuş bulunmaktadır. Lambanın ışık vermesi için doğru iki 
tuşa aynı anda basmak gerekmektedir. İki doğru tuşun 
birbirine komşu olmadığı bilindiğine göre doğru tuşlar 
düzenekte kaç farklı şekilde bulunabilir?

A. 36
B. 45  
C. 38  
D. 25  
E. 21

26)

27)

28)

29)

1

2

3

4

Fön
Makinesi Ütü

El
Süpürgesi

Saç
Maşası

Saç
Düzleştirici

Mutfak
Robotu

Kahve
Makinesi

Tost
Makinesi

Buna göre birinci çarkı çevirmeyi hak eden bir müşterinin 
ikinci çarkı çevirerek fön makinesi kazanma olasılığını 
bulunuz?
A.   B.   C.

 D.   E.

5   3   7

 1   5

32 64 56

32 16

0 1 2 3 4 5-1-2-3-4-5

1
2
3
4
5

-1
-2
-3
-4
-5 y=g(x+1)

y=f(x-2)

A.   B.   C.

 D.   E.

17   17   10

 21   11

5 5 3

10 20

- -

- -

f(x)

g(x)

Fonksiyonlar araba yarışında yarışan Fikri, yol üzerinde 
bulunan tabelaların sağından veya solundan geçmektedir. 
Fikri’nin arabasında bulunan numara, arabaya göre 
tabelanın sağından geçerse tabelanın üzerindeki 
fonksiyonun tersi hesaplanır; solundan geçerse üzerindeki 
fonksiyonda yerine yazılarak hesaplanmaktadır. Şekilde 
arabasının numarası 25 olan Fikri, f(x) tabelasının 
sağından, g(x) tabelasının solundan geçerek yarışı bitiriyor.
 
Buna göre yarış bittiğinde Fikri’nin arabasının numarası 
kaç olur ?

4x - 3
2x + 1

9x2 - 30x + 46

A.   B.   C.

 D.   E.

17   21          23

 1   25

19 19 19

19

(gof) (2)
g(- 2) + g-1 (- 2) - f-1 (3)
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Tolga Bey tabletine 3 farklı haneden oluşan giriş şifresi 
oluşturmak istemektedir.

 A = { Alfabemizdeki ilk 15 harf }
 B = { Rakamlar }
 C = { +, -, x, ÷, = } kümeleri olmak üzere,

 1. HANE; B kümesinin elemanları
 2. HANE; A kümesinin elemanları
 3. HANE; C kümesinin elemanları olacaktır. 

Buna göre, hiçbir hanede hiçbir eleman tekrar etmemesi 
şartıyla bilgisayara giriş şifresi kaç farklı şekilde 
oluşturulabilir?

A. 105.126
B. 104.126
C. 103.126
D. 103.108
E. 104.108

Olasılık okçuluk yarışmasında takımlar üçer kişilik ekipler-
le yarışacaktır. Nur, Güldeste ve Fatmagül’ün hedefleri 
vurma olasılıkları tabloda verilmiştir

Nur Güldeste Fatmagül

• Oyun sırası Nur, Güldeste, Fatmagül şeklindedir.
• Oyuna başlayan oyuncu hedefi vuruncaya kadar atış  

hakkını kullanır.
• İlk oyuncu hedefi vurursa diğer atış hakkı ikinci 

oyuncuya geçer.
• Üçüncü oyuncu hedefi vurursa atış hakkı tekrar 

birinci oyuncuya geçer.

4 atış yapılıp hedefin 3 kez vurulmuş olma olasılığını 
bulunuz?

30) 31)

Nur

Güldeste

Fatmagül

A.   B.   C.

 D.   E.

2   2          3

 2   3

18 8 9

44

1 1 1
4 3 2

1. Hane

2. Hane

3. Hane
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Yukarıdaki şekilde; Huzur Apartmanı dışında kalan zemin; 
A köşesindeki zemin döşeme taşları ile döşenecektir.
| KN |= 2x+3 metre ve | MN |= 3x+4 metredir. 
Apartmanın dışında kalan taş döşenecek olan bölgenin 
alanı P(x) polinomudur. Özdeş olan zemin döşeme 
taşlarından birinin alanı (5x+6)m2 polinomudur. 
Buna göre, zemin döşeme taşından kaç tane 
kullanılacağı ve apartman dışında taş döşenmeyen alanı 
ifade eden polinom aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?
A. 8 taş kullanılır ve 4x+94 alan kalır
B. 8 taş kullanılır ve 4x+48 alan kalır
C. 9 taş kullanılır ve 4x+94 alan kalır
D. 9 taş kullanılır ve 4x+94 alan kalır
E. 8 taş kullanılır ve 5x+48 alan kalır

Kendi aralarında oyun oynayan Burcu, Dilek, Çağlar, 
Tolga ve Nermin matematik oyun kartlarını kullanıyorlar. 
Kartların ön yüzünde verilen bilgiyi kullanarak arka 
yüzünde bulunan soruyu çözmeleri isteniyor.

(kartın ön yüzü)

P(x+1, y-1) =
x2 - x - 3y + xy - y2 - 1

(kartın arka yüzü)
Çocukların cevapları aşağıdaki gibi olduğuna göre hangi 
öğrenci doğru cevabı vermiştir?

 Tolga : x2 + 3xy + y2
 Burcu : x2 - 3xy + y2
 Dilek : x2 + xy + y2
 Nermin : x2 - xy - y2
 Çağlar : x2 + xy - y2

A. Tolga    
B. Dilek   
C. Burcu   
D. Nermin   
E. Çağlar

Fizik öğretmeni Zehra Öğretmen 10/A sınıfında elektrik 
devresini işlemektedir. Zehra öğretmen aşağıdaki bilgiyi 
sınıfta vermektedir.
‘’ Bir elektrik devresindeki anahtar açık duruma getirilirse 
devre akımı kesilir. Bu durumda akım almaçtan geçmez.  
Elektrik devresini kumanda eden anahtar kapalı duruma 
getirilirse devreden akım geçer ve almaç çalışır.’’
Verdiği bu bilgiye göre tahtaya aşağıdaki şekli çizer.

Ders zili çalar ve şekil tahtada kalır. Bir sonraki derse 
gelen matematik öğretmeni Burcu öğretmen şekildeki 
devreyi kullanarak öğrencilere bir olasılık sorusu yöneltir. 
Çizilen her bir anahtarın kapalı olma olasılığının birbirinden 
bağımsız ve 1/3 olduğunu söyler. Buna göre 10/A sınıfın-
daki öğrencilerden B noktasından A noktasına akım geçme 
olasılığını bulmalarını ister. Parmak kaldırarak cevap veren 
öğrencilerden hangisi cevabı doğru bulmuştur?

32)

33)

34)

Şekilde ikili ve üçlü prizler ile iki ucunda da fiş bulunan 
kablo verilmiştir.

f(x) fişinin üçlü ve g(x) fişinin ikili prizleri birleştirmesiyle 
(gof-1)-1 (x) bileşke fonksiyonu elde edilirse;  
(gof-1)-1 (11) in alabileceği en büyük değer kaçtır?

A. 5
B. 8
C. 2 
D. 7
E. 10

35)

P(x,y) = ?

1 2 3

4 5

A B

A.        B.   C.

 D.   E.

242
31

27 35

37 29
245 234

243245

4m

4m

5m5m

K L

MN

A B

CD

Huzur 
Apartmanı

Zemin
Döşeme
Taşı

f(x) g(x)

4x-3 2x+1 3x+2 4x2-4x+3 4x2+4x+8

Ali=

Selin= Nur=

Ayşe= Kaan=
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Türdeş bir sıvı içerisinde eşit bölmeli hacim K cismi Gx ve 
Gy ağırlıklı  X ve Y cisimleri ile şekildeki gibi dengededir. 
Buna göre, Gx/Gy oranı,  2/3,  1/2 ve  1/3 
değerlerinden hangilerine eşit olabilir?

A. Yalnız 2/3             
B. Yalnız 1/3      
C. 2/3 ve 1/2             
D. 2/3 ve 1/3    
E. 1/2 ve 1/3

Birbirine paralel ve sonsuz uzunluktaki K ve L tellerinden 
belirtilen yönlerde akım geçmektedir.

Tellerle aynı düzlemde bulunan A noktasında manyetik 
alan şiddeti sıfır olduğuna göre X/d  oranı kaçtır? 
A. 1/2                    
B. 2/3                 
C. 3/2                      
D. 2
E. 3

Şekildeki devre parçasında okunan voltmetrelerde okunan 
değerler oranı  
                                                                                    
V1 / V2 = 2 dir. 
Buna göre
 
 I)  Rx > Ry
 II) Rx > Rz
 III) Ry > Rz   

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A. Yalnız I    
B. Yalnız II          
C. Yalnız III
D. I ve II
E. I II ve III

Asal ekseni  X ekseni olan çukur ayna önündeki K cisminin 
görüntüsü K’ olmaktadır.
                                                                                 
Buna göre:                                                                           
I. Oluşan K’ görüntüsü sanal görüntüdür.                                                                                                                                      
II. K cismi çukur aynaya yaklaşsa görüntüde aynaya yaklaşır.                                                                                                                                        
III. K cismi aynaya yaklaşırsa görüntünün boyu büyür.
                                                                                                                  
Yargılarından hangileri doğrudur?

A. Yalnız II    
B. I ve II
C. I ve III
D. II ve III
E. I, II ve III

V1

V2

Rx Ry Rz

+ -

36) 38)

39)

37)
K’

K

-x +x

X
Y

K
K

Sıvı Sıvı

A

K L

xd

3ii
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Aşağıda verilen örneklerden hangisi yukarıdaki tepkime 
türlerine örnek olamaz?

A. Kesilen meyvelerin bir süre sonra kararması
B. Sarkıt ve dikitlerin oluşması
C. Suyun elektrolizi
D. Kireçlenmiş çaydanlığı limon tuzu ile temizleme
E. Elementlerinden amonyak gazı üretimi

Mayoz bölünmenin profaz I evresindeki 
kromozomlarla ilgili aşağıdaki şekil verilmiştir.

Buna göre şekilde harfler ile ifade edilen yapılar için;

 I. x2 ve y1 arasında parça değişimi gerçekleşebilir.
 II. t, kinetokor yapısıdır.
 III. x1 ve y1 kardeş kromatitlerdir.
 IV. z, tetratı ifade eder.

Verilerinden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve IV
D. I,II ve III
E. I,II,III ve IV

İçinde karbondioksitin çözünmesiyle asidik özellik kazanan 
yer altı suyu, kayaçlardan geçerken CaCO3’ü bol miktarda 
çözer.

CaCO3 + H2CO3 ---------> Ca(HCO3)2

Ca+2 ve HCO3 ile zenginleşen yer altı suları yeryüzüne 
çıkarken karbondioksit kaybederek asidik özelliği azalır.Yeraltı 
sularında fazla duruma gelen Ca+2 ve HCO3 iyonları 
CaCO3 şeklinde çöker.Çöken CaCO3 sarkıt ve dikitlerin 
oluşmasını sağlar.

Ca(HCO3)2 ------> CaCO3(k) + H2O + CO2

Bu olayla ilgili olarak;
I. Bu tepkime çözünme-çökelme tepkimesidir.
II. Net iyon denklemi;
Ca+2  + CO-2    ------> CaCO3(k) şeklindedir.
III. Ca+2 ve CO-2 iyonları seyirci iyonlardır.

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A. Yalnız I         
B. Yalnız II        
C. I ve II          
D. II ve III          
E. I, II ve III

Yukarıdaki grafikte bir X organik maddesinin yanması 
sonucu oluşan ve harcanan maddelerin mol sayılarının 
zamanla değişimleri görülmektedir. Buna göre X 
maddesinin formülü nedir?

40)

41)

A) B) C)CH3

CH2

CH3

X

H2O

CO2

1

2

3

4

5

6

O2

Zaman

Mol Sayısı

CH2OH

CH OH

CH2OH

CH2OH

CH2OH

D)C2H5 C = 0

H

E)CH2OH

CH2

CH2OH

42)

43)

Kimyasal
Tepkime
Türleri

Yanma
Tepkimeleri

Analiz 
(Ayrışma)
Tepkimleri

Çözünme
- Çökelme 
Tepkimeleri

Asit - Baz
Tepkimeleri

x1 x2 y1 y2
z

t

Anneye ait
homolog
kromozom

Babaya ait
homolog 
kromozom

-

-

(suda) (suda)3

3
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Yukarıda verilen hücreler mayoz geçirdiğinde en fazla 
gamet çeşidini hangisi oluşturur?
(Krossing-over gerçekleştiği dikkate alınacaktır.)

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

Aşağıda bal arılarında görülen üreme şematize edilmiştir.

Buna göre;

 I. Döllenmiş yumurtadan gelişen larvanın kraliçe veya işçi
   olacağı beslenmeye bağlı olarak belirlenir.
 II. Erkek arılar arasında genetik çeşitlilik görülmez.
 III. Kraliçe arının oluşturduğu yumurtaların bir kısmı
    döllenmez.
 IV. İşçi arılar partenogenez sonucu oluşur.

İfadelerinden hangileri yanlıştır?

A. Yalnız I
B. I ve II
C. I ve III
D. II ve IV
E. II,III ve IV

44) 45)

A A M m
b b n n
c c o o

A M
b n
a m

B N
c oC O

D Pd p

A
B
C
D

A
B
C
D

M M

nN

A a
B b

C c
D d

M m
N n

O o

A a
bB

D d
mM

N N
oo

c c

I II

III IV

V
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Optik Cevap Kağıdı
(Otomatik Değerlendirme İçindir)

 Adı:  Gözetmen

 Soyadı:

 İmza:

Grup: A B C D E F

Bu cevap formu otomatik olarak taranacaktır. Lütfen katlamayın veya lekelemeyin. Alanları
işaretlemek için siyah veya mavi kalem kullanın:

Bu cevap formu otomatik olarak taranacaktır. Lütfen katlamayın veya lekelemeyin. Alanları
işaretlemek için siyah veya mavi pilot kalem kullanın:

Düzeltilmiş kutular tekrar işaretlenemez! Lütfen kutuların dışına hiçbir şey yazmayın.

Öğrenci Numarası

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

a b c d e

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  
a b c d e

9)  

10)  

11)  

12)  

13)  

14)  

15)  

16)  
a b c d e

17)  

18)  

19)  

20)  

21)  

22)  

23)  

24)  

a b c d e

25)  

26)  

27)  

28)  

29)  

30)  

31)  

32)  
a b c d e

33)  

34)  

35)  

36)  

37)  

38)  

39)  

40)  
a b c d e

41)  

42)  

43)  

44)  

45)  
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