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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



11. Sınıf

b
ili

si
m

.k
12

.tr

1

1) İki noktadan (:) sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler 
sıralanırsa örnekler büyük harfle başlamaz.

Bu kurula göre aşağıdakilerin hangisinde noktalama 
yanlışı yapılmıştır?

A. İkinci yeni şairlerinden şunları okudum: Cemal Süreya,  
 Turgut Uyar, Edip Cansever…
B. Orhun Kitabeleri’nde şöyle diyor: Türk tanrısı, Türk  
 milleti yok olmasın diye atalarımı gönderdi.
C. İsimden isim yapım eki olan ” –lık”la türemiş bazı  
 sözcükler şunlardır: Kitaplık, suluk,önlük…
D. Zarifoğlu der ki:” İçimiz hep bir hoşçakal ülkesi…”
E. Öz Türkçe hareketinin  savunucusu olarak bir kişi  
 bilirim: Nurullah Ataç.

Necip Fazıl, şiiri mutlak hakikati yani Allah’ı arama işi diye 
tanımlar. Onu ararken de çiçeklerden bal toplayan bir arı 
gibidir. Bu özelliği sayesinde gönüllerde yer edinen büyük 
bir şair olmuştur.

Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A. Yahya Kemal, şiirlerini en ince ayrıntısına kadar dikkat  
 ederek oluşturur.
B. Tevfik Fikret, yoğun anlamlar ile okuyucularına farklı  
 kapılar açar.
C. İskender Pala, değişik konuları bir süzgeçten geçirerek  
 özgünlüğü yakalar.
D. Yazar, anlatılanları derleyip aktarır.
E. Şair, eski şiirlerini tek kitapta toplamıştır.

2)

İstanbul’dan aldığım güzel mi güzel o dantel kitap ayracını 
da bez sınıfına mı koysam? Alırken de bir arkadaşıma 
armağan ederim diye almıştım, hiç kullanmadım bu süslü 
ayracı…

Yukarıdaki parça, aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanırsa farklı bir anlam kazanır?

A. ve çok sevdiğim bir dostuma armağan ettim.
B. ama vermeye de kıyamadım kimseye.
C. ama bu düşüncemi de bir türlü gerçekleştiremedim.
D. fakat zaman geçtikçe kimseye veremeyeceğimi   
 anladım.
E. ancak o da ayraç koleksiyonumun bir parçası oldu.

3)

(I) Romanın yazılışı ahenkli, rahat, kesin; laf kalabalığı 
yok. (II) Bakıyorsunuz tek bir kelime ile bir duygunun, 
bir davranışın çeşitli yönleri belirtilmiş. (III) Gelenekçi gibi 
görünen bu roman, geçmişi, çoğunluğun ilgisini çeken 
yeni bir yönden aydınlatıyor. (IV) Romanları gelenekçi 
veya değil diye ayırmak ne kadar doğru olabilir? (V) 
Romanın gelenekçi olup olmadığını kim nasıl belirleyecek? 
(VI) Bununla ilgili belirlenmiş ilkeler de yoktur. (VII) 
Çağının olaylarını anlatan bir romancıya gelenekçi 
denilebilir mi?

Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci 
paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uygun olur?

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

4)
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Gözlerini, ruhlarını, akıllarını gerçeğe yumarak koşuya 
devam edenlerin sayısı kendini koşunun dışına atanların 
sayısından daha fazladır.

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. İnsanın bazen bazı gerçekleri görememesi,   
 anlayamaması
B. İnsanın, yaşamdaki gerçekleri görmüyormuş,   
 anlamıyormuş gibi davranması
C. Gerçeklerin anlaşılmasının çok zor olması
D. Koşu yaparken insanın etrafındaki olayları   
 kavrayamaması
E. Gerçekleri anlamaya, görmeye çalışmanın faydasız  
 olması

5)

6) İlkokul üçte öğretmenimdi. Yeniydim, okul değiştirmiştim. 
Elimden tuttu, sınıfa götürdü. Öğrencilere tanıttı beni. 
Saçları kısaydı ve yüzü beyaz bir zambağı hatırlatıyordu. 
Aylardan eylüldü. Şimdi hatıramda yalnız küçük bir hayali, 
temiz ve solgun yüzü kaldı. Bir de bizi gözyaşları içinde 
bırakıp gidişi…

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine 
başvurulmamıştır?

A. Benzetmeye
B. Öykülemeye
C. Kişisel duygu ve düşüncelere
D. Kişileştirmelere
E. Betimlemeye

• Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin 
aslanları ancak bu kadar şanlı idi.

• Tahir Efendi bize kelp demiş, iltifatı bu sözde zehirdir, 
Maliki mezhebim benim zira, itikadımca kelp Tahirdir.

Yukarıdaki mısralarda baskın olan edebi sanatlar 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tenasüp, Tecahül-i Arif
B. Tariz, Hüsn-ü Talil
C. Mübalağa,Leff ü Neşr
D. Kinaye,Teşbih
E. Telmih, Tariz

8) (I) Çocuklar şiire pek ilgi duymaz; onlar, metinlerde 
geçen sözcüklerin yansıttıklarından çok , anlatılanlara 
önem verirler. (II) Çocuk şiiri türünün olmasına hep 
şaşırmışımdır. (III) Çünkü olay çocuklar için her şeydir. 
(IV) Çocuklar için yazılmış şiirlere önem vermeme karşın 
kendi çocuğumda şiire ilgi duymadı. (V) Bu da bize, şiirde 
anlam değil duygu aramanın önemli olduğunu bir kez 
daha gösterdi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozar?

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

7)

Edebi Sanatlar

Teşbih

Tariz Mecaz-ı Mürsel

İntak
Mecaz Tenasüp

Tecahül-i Arif
Telmih Mübalağa

Teşhis
Hün-i Talil

Kinaye

Tekrir
İstifham Leff ü Neşr

Tevriye
Seci
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Emine nine bazı atasözlerini kullanarak torunlarına öğütler 
vererek onları açıklamış. 
Ancak öğüt verdiği bir atasözünü yanlış açıklamış bu 
hangisidir?

A. Abdalın dostluğu köy görününceye kadar: Çıkarı  
 dolayısıyla size yakınlık gösteren kişi, işini yürütecek  
 başka yollar bulunca sizinle ilgisini keser.
B. Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır: Babası aç  
 gezerken oğlu tok gezer.
C. Gafil kelâm, nafile kelâm: Çevresindeki gerçekleri  
 görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın kimseye ne  
 söylense kâr etmez.
D. Kaynayan kazan kapak tutmaz: Büyük çaplı olaylar,  
 küçük görülen bazı unsurların zaman içinde insanları  
 etkilemesiyle öyle bir aşamaya gelir ki ansızın patlak  
 verir.
E. Yanlış hesap Bağdat’tan döner: Bir işte bir yanlışlık  
 varsa, o işin yanlışlığı eninde sonunda mutlaka   
 anlaşılır.

İşlediği konu, tema, ölçü, dil özellikleri bakımından bu 
şiir hangi şairin eseri 
olabilir?

A. Tevfik Fikret
B. Cenap Şahabettin
C. Abdülhak Hamit Tarhan
D. Ahmet Haşim
E. Hüseyin Cahit Yalçın

Yukarıdaki fotoğrafta Beş Hececiler bir araya gelmiştir. O 
halde aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu fotoğrafta yer 
alır?

A. Orhan Veli Kanık
B. Halit Fahri Ozansoy
C. Falih Rıfkı Atay
D. Edip Cansever
E. Yahya Kemal Beyatlı

9) 10)

11)

Eyvâh!... ne yer, ne yâr kaldı,
Gönlüm dolu âh u zâr kaldı.
 Şimdi buradaydı gitti elden,
 Gitti ebede gelip ezelden.

Ben gittim, o hâksâr kaldı,
Bir gûşede târmâr kaldı;
 Bâkî o enis-i dilden, eyvâh!..
 Beyrût’da bir mezâr kaldı.

Nerde arayım o dilrübâyı?...
Kimden sorayım o bînevâyı?...
 Bildir bana nerde, nerde yâ Rab?..
 Kim attı beni bu derde yâ Rab?..

Derler ki: unut o âşnâyı,
Gitti tutarak reh-i bekayı...
 Sığsın mı hayâle bu hakîkat?...
 Görsün mü gözüm bu mâcerâyı?..
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Yukarıda resim dalında örneğini gördüğümüz plastik 
sanatlarda XX. yüzyılın başlarında Fransa’da ortaya çıkan, 
doğa biçimlerinin olduğu gibi yansıtılması gerekmediğini, 
onun plastik bir olgu olarak görülmesi gerektiğini öne 
süren, nesneleri geometrik biçimlerle yansıtan bir akımdır. 
Bu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sembolizm
B. Fütürizm
C. Kübizm
D. Ekspresyonizm (Dışa vurumculuk)
E. Empresyonizm (İzlenimcilik)

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 

   (Yahya Kemal Beyatlı)

Yukarıdaki beyitte hangi edebi akım kullanılmıştır?

A. Mecaz-ı Mürsel
B. Teşhis
C. İstiare
D. Mübalağa
E. Tenasüp

Yukarıda fotoğrafı olan yazarımız deneme 
yazarlarındandır. Denemeleri derinlemesine bir dikkat 
ve incelemenin ürünüdür. Sade Türkçenin en ateşli 
savunucusudur. Dilin arılaşması konusunda oldukça 
ileri gitmiş; Arapça, Farsça sözcüklerin hiçbirini 
kullanmamak gerektiğini savunarak dilin anlaşılmaz 
hale gelmesine neden olmuştur. Eleştirilerinde oldukça 
sivridir. Değerlendirmelerinde öznel olduğuyla ilgili sık sık 
eleştirilmiştir. Bazı deneme kitaplarının isimleri şunlardır: 
Karalama Defteri, Sözden Söze, Günce...
Yukarıda tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A. Behçet Necatigil
B. Attila İlhan
C. Nurullah Ataç
D. Oktay Akbal
E. Ahmet Haşim

Ömer Seyfettin’in yazdığı Milli Edebiyat Dönemi’nin 
şekillenmesini sağlayan bu makalenin adı nedir?

A. Genç Kalemler
B. Yedi Meşaleciler
C. Yeni Lisan
D. Tanzimant Fermanı 
E. Encümen-i Edebisi Beyannamesi

12)

13)

14)

15)
Nereye üstat Ömerrr Yeni makalem çıktı
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Kadırgadan Kalyona Geçiş

Kadırga, daha çok Akdeniz’de kullanılan eski tip bir savaş 
gemisidir. Asıl hareket mekanizması kürektir. Yelken buna 
yardımcıdır. Osmanlı donanmasında XVIII. yüzyılın sonlarına 
kadar kadırga kullanmıştır. Özellikle XVII. yüzyılda Türk 
donanmasının altın çağında asıl savaş gemisi konumundadır. 
İnce uzun yapısı sayesinde çok süratli ve kıvrak hareket 
eden bu gemi tipi kalyon sınıfı büyük yelkenli gemilere 
karşı avantajlıydı. Kalyonlar yalnızca rüzgârlı havalarda yol 
alırken kadırga rüzgârsız havalarda da yol alabilirdi. Ayrıca 
kullandığı yelkenler sayesinde rüzgâr yönünden bağımsız yol 
alabilirdi.
XVI. yüzyılda kadırga kalyon karşısında üstün konumdaydı. 
Ancak denizcilikte yaşanan gelişmeler sonucu kalyon yavaş 
yavaş kadırgayı yakaladı. XVII. yüzyılın ortalarından itibaren 
kalyon kadırga karşısında üstünlüğünü kabul ettirdi. 0smanlı 
donanması da bu dönemde yavaş yavaş kalyona geçiş 
yapıyordu. Ancak bu değişim kadırganın değerini büsbütün 
yok etmedi.

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A. Kalyonlar hava şartlarına bağımlıdır.
B. Kadırga ve kalyon eş zamanlı kullanılmamıştır.
C. Kadırgalar daha çok insan gücü ile hareket   
 ettirilmektedir.
D. Osmanlı Devleti’nin en güçlü zamanlarında kadırga  
 kullanılmıştır.
E. Osmanlı Devleti kendisini denizcilikteki gelişmelerden  
 soyutlamamıştır.

İngiltere ile Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda 
anlaşamayan Çar I. Nikola, “Hasta Adam”ın mirası 
hakkında tek başına tedbirler almaya kalkıştı. Hareket 
noktası olarak da Kutsal Yerler Meselesi’ni ele aldı. 
Literatüre Kutsal Yerler (Makamat-ı Mübareke) olarak 
geçen yerler Kudüs’te bulunan ve Hristiyanlar için 
kutsal sayılan Kamame Kilise’si, Beytü’l-Lahm (Bethelem) 
Mağarası, Kutsal Taş (Hacer-i Mugtesil), Hazret-i İsa 
ve Hazret-i Meryem’in makamları idi. Kırım Savaşı’nın 
(1853-1856) görünürdeki sebebi, Filistin’deki kutsal 
yerleri, Katolik Kilisesi’nin mi yoksa Ortodoks Kilisesi’nin mi 
denetleyeceği üzerine olan çekişmeydi. Fransa, Katolikler 
adına aracılıkta bulunuyordu. Ruslar ise Ortodoksların 
haklarının savunuculuğunu yapıyordu. Katolik Kilisesi’ne 
1740’ta üstünlük tanınmıştı ancak kutsal toprakları 
Katoliklerden daha fazla sayıda Ortodoks hacının ziyaret 
ediyor olması zamanla Ortodoks Kilisesi’nin konumunu 
güçlendirmişti. Avusturya’nın desteğini alan Fransa, 
Katoliklerin üstünlüğünün yeniden onaylanmasını, Rusya ise 
statükonun yürürlükte kalmasını istiyordu. Bununla birlikte 
Kudüs’teki Kutsal Yerler Meselesi, 1850 yılı ortalarından 
beri ciddi bir milletler arası gerginlik konusu olmuştu.
Rusya’nın Kutsal Yerler Meselesini öne sürerek 
Osmanlı Devleti’ni baskı altına almasının temel amacı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bütün Hristiyanları tek bir çatı altında bir araya  
 getirme
B. Fransa ile birlikte Osmanlı topraklarını paylaşma
C. Kudüs’te bulunan  kutsal yerleri paylaşma
D. Osmanlı Devleti’nin yıkılışını tek başına gerçekleştirme
E. Kutsal yerlerde Katolik Kilisesi’nin söz sahibi olmasını  
 sağlama

16) 17)

Kadırga

Kalyon
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1856 Osmanlı Rus savaşını Osmanlı Devleti kazanmıştır. 
İmzalanan Paris Antlaşmasının verilen maddelerinden 
hangilerinin yorumu yanlıştır?

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

I. Don-Volga Projesi : Karadeniz’e dökülen Don Nehri 
ile Hazar Denizi’ne dökülen Volga Nehri’nin bir kanal 
aracılığı ile birleştirilmesidir.

II. Marmara Karadeniz Projesi : Marmara ile Balkanlar 
arasında geçişi sağlayıp amacı ekonomik olarak üstünlük 
sağlamaktır.

III. Süveyş Kanal Projesi : Akdeniz ile Kızıldeniz’in bir 
kanal ile birbirine bağlanmasıdır. Sokullu’nun bu 
projesi ile ulaşmak istediği hedef Coğrafi Keşifler ile 
önemini yitiren Akdeniz ticaretine önem kazandırarak 
Baharat Yolu’nu yeniden canlandırmak ve bölge 
Müslümanlarına yardım etmektir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğru 
olarak belirtilmiştir?

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

Aşağıda verilen isimlerden hangisi İtalya’da başlayan 
ve etkisini tüm dünyaya kısa zamanda yayan kültür ve 
sanat alanındaki Rönesans’ın temsilcilerinden değildir?

A. Leonardo
B. Michelangelo
C. Raphael
D. Donatello
E. Vasco da gama

1999 yılında İtalya’nın Greve in Chianti kentinde kurulan 
Cittaslow, nüfusu 50.000’nin altındaki kentlerin üye 
olabildiği uluslararası bir belediyeler birliğidir. İtalyanca 
Citta (Şehir) ve İngilizce (yavaş, sakin) kelimelerinden 
oluşan Cittaslow kelimesi, Sakin Şehir anlamında 
kullanılmaktadır. Cittaslow, bir kentin yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesinin ve kalkınmasının kentin kendi özgün 
yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin, yerel 
yemeklerinin ve tarihsel kimliğinin korunmasıyla mümkün 
olacağını öngörmektedir. Türkiye’de de 15 farklı bölgede 
uygulanmaktadır.  

Buna göre haritada gösterilen yerlerden hangisi 
Cittaslow unvanına sahip değildir?
   
A. İzmir- Seferihisar
B. Konya- Seydişehir
C. Şanlıurfa- Halfeti
D. Artvin- Şavşat
E. Sakarya- Taraklı

MADDE YORUM

I

Osmanlı Devleti bir Avrupa 
devleti sayılacak ve Avrupa 
devletler hukukundan 
yararlanacak.

Osmanlı Devleti, Avrupa 
Birliği’ne üye olmak 
istemiştir.

II

Osmanlı Devleti’nin 
toprak bütünlüğü Avrupa 
devletlerinin garantisi altında 
olacak.

Osmanlı Devleti 
kendi topraklarını 
koruyamayacak kadar 
güçsüzdür.

III

Karadeniz tarafsız bir deniz 
olacak, Osmanlı Devleti 
ve Rusya Karadeniz’de 
ticaret gemisi ve donanma 
bulunduramayacak.

Osmanlı Devleti, savaşı 
kazanmasına rağmen 
yenilen devlet durumuna 
düşmüştür.

IV
Eflak ve Boğdan özerk bir 
bölge olacak.

Osmanlı Devleti’nin 
sınırlarında daralma 
olmuştur.

18) 20)

21)

19)
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Ramsar sözleşmesi sulak alanların korunması ve 
sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası 
bir sözleşmedir. 1971 yılında İran’ın Ramsar şehrinde birçok 
ülke tarafından imzalanmış, ülkemiz ise 1994 yılında 
sözleşmeyi imzalayarak taraf olmuştur. Ülkemizdeki bazı 
sulak alanlar Ramsar Alanı olarak ilan edilmiştir. Bu 
alanların tamamı ayrıca değişik koruma statülerine sahiptir.
Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında hangi yer sulak 
alanı statüsünde yer almamıştır?

A. Çoruh Deltası (Artvin)
B. Manyas Gölü (Balıkesir)
C. Gediz Deltası (İzmir)
D. Göksu Deltası (Mersin)
E. Nemrut Kalderası (Bitlis)

Aşağıdaki kavram haritasında ekonomi politikaları 
verilmiştir.

Buna göre açıklanan politikalar hangi yıllar arasında 
yapılmıştır?  
   
A. 1923-1932
B. 1932-1950
C. 1950-1960
D. 1960-1980
E. 1980 ve sonrası

YIL NUFÜS YIL NUFÜS
2010 301.766 2015 292.660
2011 305.755 2016 289.786
2012 304.821 2017 287.654
2013 300.874 2018 288.878
2014 296.466 2019 287.828

 I. Kars ilinin nüfusunun okuma-yazma oranı?
 II. Kars ilinin nüfusu hangi yıllar arasında azalmıştır?
 III. Kars ilinin nüfusun en fazla ve en az olduğu yıllar  
    hangileridir?
 IV. Kars ilinin nüfusun ‰ artış oranı nedir?
 V. Hangi yıllarda kadın nüfusun fazla olduğu?

Yukarıda Kars’ın yıllara göre nüfusu verilmiştir. 
Tablodaki bilgilere göre hangi soruların cevabı vardır?

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

22)

23)

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK POLİTİKALARI

Sümerbank
kuruldu

MTA ve 
Etibank kuruldu

Karma ekonomi 
modeli benimsenmiştir

Devletçi politika 
benimsenmiştir

Milli ekonomiyi 
koruma kanunu 

çıkarıldı

24)

Manyas Gölü
(Balıkesir)

Gediz Deltası
(İzmir)

Göksu Deltası
(Mersin)

Çoruh Deltası
(Artvin)

Nemrut Kalderası
(Bitlis)
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Mercanlar koloni halinde ve kendini bir yere tespit 
ederek yaşayan organizmalardır. Mercan resifleri 
okyanuslar için çok önemlidir. Karada Amazon ormanlarını 
dünyanın akciğeri olarak görüyorsak, okyanuslarda da 
mercan resiflerini aynı şekilde görebiliriz. Çünkü karbon 
döngüsünün yaşandığı yer bu resiflerdir. Mercan resifleri 
büyük okyanus dalgalarına ve gel-gitlere karşı doğal 
bir set oluşturur, kıyı şeritlerinin korunmasına yardımcı 
olur. İçinde barındırdığı balıklar ve diğer kabuklu canlılar 
insanlar için çok önemli bir besin ve geçim kaynağıdır. 
Doğanın dengesi çok ince çizgiler ile çizilmiştir. Bu dengenin 
bozulması durumunda zincirleme ve çok hızlı reaksiyonlar 
olabilir. Mercanların yok olmasının en büyük nedenlerinden 
biri karbondioksit oranının her geçen gün hızlı bir şekilde 
artmasıdır.

Buna göre bu olaya neden olan bazı ülkeler yukarıda 
haritada işaretlenmiştir. Hangileri mercanlar için tehlike 
oluşturmamaktadır?

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

Bir itfaiye aracının merdiven uzunluğu 25 m dir. 
Merdivenin bağlantı noktasının yerden yüksekliği 3 m dir. 
Merdivenin eğimi en fazla    olacak şekilde açılabileceğine 
göre merdivenin en uç noktasına çıkan birisi yerden kaç m 
yükseklikte olur?

A. 15
B. 18
C. 20
D. 16
E. 19

Dik koordinat sistmeninde A(x,y) ve B(z,t) noktaları 
arasındaki uzaklık      formülü ile 
hesaplanır. 
Yukardaki görselde bir  elektrik direği projesi verilmiştir. 
İki nokta arasındaki uzaklığı oransal olarak farklı 
hesaplayan bir program A(-3,2) ile B(5,8) noktaları 
arasındaki uzaklığı 25 m olarak hesaplıyor. Buna göre 
aynı program görseldeki C ile D noktaları arasındaki 
mesafeyi kaç metre olarak hesaplar?

A. 45
B. 50
C. 55
D. 60
E. 65

25) 26)

27)

C(3,28)B(5,8)

A(-3,2) D(-7,4)

3
4

AB = (x - z)2 + (y - t)2
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Dik koordinat sisteminde d1 doğrusu ile d2 doğrusu 
birbirlerine diktir. A(3,-2) ve B(2,0) ise yukardaki verilere 
göre d1 doğrusunun eğimi nedir ?

A. -3
B. -1/2
C. 1
D. 1/2
E. 3

Yukarıda ki bir saat ile dünyanın güneş etrafında ve 
dünyanın kendi etrafında dönüşleri resmedilmiştir. Buna 
göre bu resimlerin hangilerinin dönme işlemi pozitif 
yönlüdür?

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

Yandaki şekilde gösterildiği gibi Eyüp’ün okulda bulunan 
kardeşi Enes’e olan uzaklığı 3 km dir. Evde olan kardeşi 
Ece’ye uzaklığı 2 km dir. Buna göre Enes’in Ece’ye olan 
uzaklığı kaç km dir?

A.  5
B.  6
C.  7
D. 2√2
E. 2√3

Yukardaki duvara dayalı verilen merdivenin eğimi 
olduğuna göre duvarın yerden yüksekliği kac metredir?

A. 60
B. 75
C. 90
D. 120
E. 150

28)

29)

B
C

D

y

x

d2

d1

12

6

39
210

111

57
48

Güneş

Dünya

Dünya

I. II. III.

30)

31)

Eyüp

Okul

Ev

60o

3 km

2 km

3
4

100 m

A
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Şekilde f(x) fonksiyonu veriliyor. Buna göre;

 I. f, [1,5] aralığında azalandır.
 II. f’nin minimum değeri x=3 tür.
 III. f, [3,∞) aralığında artandır.

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

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

Şekildeki f : [-4,∞)   R fonksiyonun grafiği verilmiştir.

Buna göre f(x)≤0 eşitsizliğini sağlayan tamsayı değerleri 
toplamı kaçtır?

A. -3   B.  -2   C.  -1  
 
  D. 1     E.  2

Analitik düzlemde bir ABC üçgeninin köşe noktaları 
A(-1,3) , B(2,-1)  ve C(2,a) dır. [AC]  [BC] olduğuna 
göre a kaçtır?
A. -1   B. 0   C. 1  
 
  D. 3     E. 4

ABC bir üçgen |BC|=6√2  br ve |AC|=8 br
Yandaki verilere göre sinx kaçtır?

A.    B.     C. 
 
  D.      E.  

32)

33)

1 3 5

-4

x

f(x)

4

y

-4
-1

2

0 2 4 x

f(x)

y

T34)

35)

45°

x
A

B C

8

6 2

3
1

3
2

4
3

4
2

8
3 2
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Noel Baba hediyelerini dağıtmak için belirli bir kuvvetle 
harekete geçiyor.
Geyiklerin uyguladığı kuvvetle ip gerilmeleri 300N oluyor.
Buna göre Noel Baba’yı hareket ettiren bileşke kuvvet 
kaç N’dir? (Sürtünmeler önemsizdir.)

A. 100
B. 150
C. 200
D. 300
E. 400

Derin, arabadan inip uçağa binmek için yatay düzlemde 
durmakta olan 2kg kütleli valize şekildeki gibi 10N 
büyüklüğünde F kuvveti uygulanmaktadır yatay düzlemin 
sürtünme katsayısı 0,5’dir.

Buna göre;
 I. Valize uygulanan net kuvvet 8N’dir.
 II. Valizin ivmesi 0,5 m/s2’dir.
 III. Valizin sürtünme kuvveti 7N’dir.

Yargılarından hangileri doğrudur? (g=10m/s2 , cos37=0,8 
, sin37=0,6)

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

Buz pateni yapan Burcu ve Tolga sırasıyla 6m/s, 4m/s 
hız büyüklükleri ile birbirlerine itme uyguluyorlar. İtmeden 
sonra şekil-2’deki gibi hareket ediyorlar. Burcu’nun kütlesi 
20kg Tolga’nın kütlesi 30kg’dır.

Buna göre;
 I. Tolga’nın itmeden sonra hızı -4 m/s’ dir.
 II. Burcu’nun itmeden sonra hızı 6 m/s’dir.
 III. Momentum korunur.

Yargılarından hangileri doğrudur? (g=10 m/s2)

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

300

300

120o

37o

Yatay Düzlem

36)

37)

Şekil-1

Şekil-2

38)

V2V1
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Kapadokya turuna çıkan Bahattin balona binmiştir. 20m/s 
lik hızla düşey doğrultuda yükselmekte olan balon, yerden 
75m yüksekte iken bir cisim balona göre 30m/s lik hızla 
düşey olarak aşağı yönde atılıyor. 
Cisim atıldıktan kaç saniye sonra yere çarpar? 

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

Element Bilgi
X 1A grubundadır

Y Oda koşullarında gaz olan monoatomik bir 
elementtir.

Z Sıcaklık arttıkça iletkenliği artan bir elementtir.

T Hidrojenli bileşiği asit özelliği gösteren bir 
elementtir

Aşağıda bazı elementlerle ilgili bilgiler verilmiştir:

Tuğçe öğretmen verilen elementlerle ilgili sınıf içi bir 
etkinlik yapıyor. Sorduğu sorulara öğrenciler aşağıdaki 
cevapları veriyor:

Soru Sevgi Barış Güneş Kadir Fatih

Hangileri metal 
olabilir? X,Y X X X Y

Hangileri p 
bloğunda 

bulunabilir?

Y, Z 
ve T Y,T Y,Z 

ve T Z,T Y.T

Hangilerinin son 
katmanı tam 
dolu olabilir?

Y Z,T Y Z,T Z

Hangileri 
hem anyon 
hem katyon 
oluşturabilir?

X,T Z X, Z 
ve T X X,Z

Buna göre tüm sorulara doğru cevabı hangi öğrenci 
vermiştir?

A. Sevgi
B. Barış
C. Güneş
D. Kadir
E. Fatih 

39) 40)

V= 20 m/s

Zemin

75 m



11. Sınıf

b
ili

si
m

.k
12

.tr

13

Atletizm elemelerine hazırlanan bir sporcu, antrenmanları 
sırasında, periyodik sistemdeki 3. ve 4. periyot 
elementlerinin tamamının yer aldığı yukarıdaki parkurda ayrı 
ayrı koşmuştur.

Sporcu 3. Periyot elementlerini içeren parkuru 1 
dakikada koştuğuna göre, aynı ortalama hızla 4. periyot 
elementlerini içeren parkuru toplam kaç saniyede koşar?
(Parkurdaki elementler arası mesafeler eşit aralıklıdır. 
Parkurların uzunlukları içerdikleri element sayısıyla 
orantılıdır. Resimde parkurdan sadece bir kesit gösterilmiştir. 
Sembolü belirtilen elementlerin dışındaki elementler .....
şeklinde belirtilmiştir.)

A. 60
B. 120
C. 135
D. 140
E. 180

Jupiterden daha küçük bir gezegen olan dünya, hafif 
moleküller üzerinde yeterince yerçekimi kuvvetine sahip 
değildir. Kabaca bir hesaplama ile dünyanın yerçekiminden 
kurtulmak için bir molekülün 1,1.104 m/s ye eşit veya 
daha fazla bir kaçış hızına sahip olması gerekir. Helyumun 
ortalama hızı azot ve oksijen moleküllerinden oldukça fazla 
olduğu için dünyanın atmosferinden dış uzaya kaçan He 
sayısı daha fazladır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yanlış olması 
beklenir?

A. Azot ve oksijen gazları helyumdan daha ağırdır.
B. Jüpiterde helyum gazı daha çoktur
C. Bir molekülün hızı kütlesi ile doğru orantılıdır
D. Jüpiterin atmosferi molekül kütlesi büyük ve küçük  
 olan gazları tutabilir
E. Anlatılan olay graham difüzyon kanunu ile   
 uyumludur.

Aşağıdaki şekilde insan gözüne ait bazı kısımlar şematize 
edilmiştir.

Şemada gösterilen kısımlar ile ilgili;
I. a, fotoreseptörlerin bulunduğu yerdir.
II. b, göz yuvarlağının bütünlüğünü sağlar ve içteki 
tabakaları dış etkilere karşı korur.
III. c, ön kısımda incelip saydamlaşarak korneayı oluşturur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

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

41) 42)

43)

....

....

Mg

Sc

Al

Ti

Si

V

P

Cr

a

b

c
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Karbonhidratlı besinler tüketildiğinde sindirimin 
tamamlanması ile kandaki şeker oranı geçici bir süre 
yükselir. Vücudumuzda bu kan şekerinin denetimini 
sağlayan hormon ve mekanizmalar bulunmaktadır.

Ali, karbonhidratça zengin makarnayı yediğinde 
vücudunda;

I. Karaciğerde glikojen hidrolizi hızlanır.
II. Kandaki insülin miktarı azalır, glukagon miktarı artar.
III. Kandaki insülin miktarı artar, glukagon miktarı azalır.

değişimlerinden hangilerini görebiliriz?

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

İskelet kasının yapısı yukarıda şematize edilmiştir.
Huxley’in kayan iplikler hipotezine göre;

 I. H bölgesinin boyu uzar.
 II. A bandının boyu kısalır.
 III. I bandının boyu kısalır.
 IV. Sarkomerin boyu uzar.

durumlarından hangileri gerçekleşirken miyofibriller 
arasında bol miktarda kalsiyum bulunur?

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

44) 45)

Miyozin
iplikleri

Aktin
iplikleri

Z çizgisi Z çizgisi

I bandı I bandıA bandı

H bandı

Sarkomer
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Optik Cevap Kağıdı
(Otomatik Değerlendirme İçindir)

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