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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

A) 1

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

B) 2

C) 3

D) 4

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?
A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması
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18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

A

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Betimleyici anlatım
C) Açıklayıcı anlatım

23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

B) Manzum anlatım
D) Öyküleyici anlatım

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?
A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

5

A

ALMANCA (2246)
26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?

imzalanmıştır?
A) Bağdat
C) Kabil

A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi

B) Tahran
D) İstanbul

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu
aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

B) İtalya
D) İngiltere

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel

A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?
A) Miras
C) Siyaset

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

A) Eğitim
C) Evlilik

B) Şahitlik
D) Boşanma
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37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güveni-

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

lirliğinde önemli değildir?

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin temel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin

B) Soru sorma
D) Sunu

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği

ilgi alanı dışında kalır?

yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?
A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama
arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Teknoloji
D) Eğitim programı
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47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

51 - 64. sorularda boş bırakılan yerlere uygun
gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

51. Werkstoffe und chemische Verfahren

............ ein hohes Potential, industrielle
Prozesse auf allen Ebenen mit ziemlich
höherer Leistung bei gleichzeitig reduzierten
Ressourceneinsatz zu führen.
A) bieten
C) behaupten

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

B) erstrecken
D) bekleiden

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması

52. Die Waldbrände werden im Allegemeinen als

Katastrophe angesehen, die Vernichtung von
Holzbeständen und Lebensräumen ............
haben.
A) zur Pflicht
C) zur Last

B) zur Aufgabe
D) zur Folge

53. Die Durchsuchung der Wohnung des

49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

Angeklagten wäre nur unter der ............, dass
eine gerichtliche Erlaubnis hierfür vorliegt,
möglich.

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

A) Beweisung
C) Behebung

B) Bekenntnis
D) Bedingung

54. Die Weltgesundheitsorganisation sucht nach
Möglichkeiten, den Menschen, die von der
Hungersnot ............ sind, zu helfen und dafür
zu sorgen, dass sie auch gut untergebracht
werden können.

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

B) Muhteva
D) Değerlendirme

A) beeinflusst
C) betrieben

B) betroffen
D) begriffen

55. Sie können sich nicht immatrikulieren, ............
sie die Feststellungsprüfung bestehen.
A) je nachdem
C) sofern
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56. ............ tut meine Familie alles für mich, doch

62. Manches, ............ sich die Verwaltung in

kann sie mein Studium nicht finanzieren.
A) Zwar
C) Sobald

Acht genommen hatte, wurde auch von den
Mitarbeitern mit Vorbehalt aufgenommen.

B) Obwohl
D) Seitdem

A) worin
C) woher

57. Die Besorgnis ............, die sich intensiv mit

63. ............ einige wenige Ausnahmen wurden

internationalen Währungsfond beschäftigen,
ist sehr groß.
A) wessen
C) denen

alle Planstellen besetzt, die ausgeschrieben
worden waren.

B) dessen
D) derer

A) Bis auf
C) Abgesehen

58. Die türkische Zentralbank forderte die

lässt sich feststellen, dass die entwickelten
Länder einen wichtigen Beitrag ihrer
finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stellen.

B) hinsichtlich
D) unbeständlich

A) Bezüglich
C) Absichtlich

59. Sozialwissenschaftler gehen auf die Probleme

65. .............., als dass ich mir eins leisten könnte.

B) diejenigen
D) derjenigen

A) Es besteht keine große Möglichkeit
B) Die Berufschancen für manche Fachgebiete
sind gering
C) Die Bewilligung der Angelegenheit dauerte
lange
D) Die heutigen Preise der Autos sind zu hoch

60. ............ gut die Federung dieses Autos ist,

............ schlecht finde ich seine Strassenlage.
A) So / so
C) So / sowieso

B) Wie / ebenfalls
D) So / ebenso

66. ......................., woran Sie interessiert sind.
A) Wir können es nämlich nicht ertragen
B) Man kann leicht ihren Äußerungen entnehmen
C) Sie sind immer so beschäftigt
D) Wie kann man Sie anrufen

61. Der Leiter setzt sich für seinen Mitarbeiter als
............ sehr zuverlässigen Kollegen ein.
A) ein
C) einer

B) Willentlich
D) Unerlässlich

65 - 69. sorularda verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi seçiniz.

ein, mit ............ sich ältere Menschen
auseinandersetzten müssen.
A) derer
C) denen

B) Bis
D) Außer

64. ............ der Ausgaben zur Aids - Bekämpfung

Regierung ............ der Finanzkrise auf, ihr
Sparprogramm fortzuführen.
A) in Bezug
C) ausschließlich

B) wovor
D) wovon

B) einem
D) einen
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67. ............................., da sie nicht über die

70 - 74. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük
ya da ifadeyi bulunuz.

vorausgesetzten Qualifikationen verfügte.
A) Es wird nach den Vorstellungsgesprächen
herausstellen
B) Den ausgeschriebenen Stellen wurde großes
Interesse entgegengebracht
C) Der Antrag der Kandidatin auf ein
Promotionsstudium wurde nicht genehmigt
D) Viele Teilnehmer mussten abgewiesen
werden

Die Renaissance ist eine wichtige Epoche der
europäischen Geschichte, ...(70)... sich durch
ein wieder erwachendes Interesse an der
Kunst und Kultur der Antike auszeichnete. Die
Renaissance hatte ihren ...(71)... in Italien des 14.
Jahrhunderts und erfasste im 16. Jahrhundert
ganz Europa. Diese Zeit war ...(72)... tief greifende
soziale, politische, wirtschaftliche, kulturelle
und geistesgeschichtliche Veränderungen
gekennzeichnet. Die bisher hierarchisch
...(73).... Feudalgesellschaft des Mittelalters war
vorwiegend von einer agrarisch strukturierten
Wirtschaft und dem sehr weit reichenden
Einfluss der Kirche ...(74)... gewesen. Diese
gesellschaftlichen Strukturen begannen nun
auszubrechen. Daran hatten nicht zuletzt
Intellektuelle und Künstler entscheidenden Anteil.

68. Die Wissenschaftler in den entwickelten
Ländern versuchen die Öffentlichkeit zu
informieren, ................................ .

A) indem sie ihre Untersuchungsergebnisse
bekanntgeben.
B) während sie ihre Laboratorien den Menschen
zur Verfügung stellen.
C) dass sie ihre Umgebung genau aufklären
mussten.
D) inwieweit sie auf wissenschaftliche
Untersuchung angewiesen ist.

70.
A) derjenige
C) welcher

B) welche
D) diejenigen

A) Kompaß
C) Aufklärung

B) Ursprung
D) Residenz

A) um
C) durch

B) infolge
D) zufolge

A) gepflegten
C) geprägten

B) gegliederte
D) gekennzeichnetes

A) erfasst
C) angestrebt

B) denunziert
D) verleumdet

71.

69. Der Hochschulbereich ist der Teil des
Bildungssystems, ........................... .

A) als dass eine Aufnahmeprüfung vonnöten sein
wird.
B) so dass auf die Berufserfahrung Rücksicht
genommen wird.
C) in welchem eine akademische Ausbildung
vermittelt wird.
D) obwohl die Forschungsvorhaben unterstützt
werden.

72.

73.

74.
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75 - 77. sorularda verilen Almanca cümlelerin
Türkçe karşılığını işaretleyiniz.

A

78 - 80. sorularda verilen Türkçe cümlelerin
Almanca karşılığını işaretleyiniz.

75. Der Beitrift der Türkei in die europäische

78. Yeni düzenlemelerle, belirli koşulların

Gemeinschaft wird eine Reihe von
Maßnahmen seitens der Türkei voraussetzen.
A) Türkiye’nin Avrupa Birliğine girebilmesi bir dizi
engelin aşmasına bağlıdır.
B) Türkiye’nin Avrupa Birliğine girememesinin
nedeni, vaktiyle gerekli önlemlerin alınmamasıdır.
C) Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesi, Türkiye
tarafından bir dizi önlem alınmasını zorunlu
kılacak.
D) Türkiye’nin üyelik için Avrupa Birliğine başvuruda
bulunması bir dizi formaliteyi beraberinde
getirecektir.

76. Das Verhältnis zwischen der Lohnhöhe

der Arbeiter und ihrem Ausbildungsstand
als qualifizierte Arbeitskräfte darf nicht
übersehen werden.
A) İşçilerin ücretlerinden yapılan kesintiler ile kalifiye işgücü olarak gördükleri eğitim arasındaki
ilişki gözardı edilemez.
B) Niteliksiz ve kalifiye işçilerin ücretleri arasındaki farkın eğitim durumlarından kaynaklandığı
gözardı edilmez.
C) İşçilerin günlük ücretleri ile kalifiye işgücü olarak görmek zorunda oldukları eğitim arasındaki ilişki çok açıktır.
D) İşçilerin ücretleri ile kalifiye işgücü olarak eğitim
durumları arasındaki ilişki gözardı edilemez.

yerine getirilmesinden sonra yurt dışından
Türkiye’ye kullanılmış otomobil ithal etmek
mümkündür.
A) Gebrauchtwagen können aus der Türkei ins
Ausland nur dann exportiert werden, wenn
bestimmte Voraussetzungen erfüllt worden
sind, die dank neuer Regelungen festgelegt
wurden.
B) Durch neue Regelungen ist es möglich, nach
der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen
Gebrauchtwagen vom Ausland in die Türkei
zu importieren.
C) Es ist neuen Regelungen zu verdanken
dass seit einiger Zeit Gebrauchtwagen aus
dem Ausland in die Türkei importiert werden
können, wenn bestimmte Voraussetzung
erfüllt wurde.
D) Aus dem Ausland können solche
Gebrauchtwagen in die Türkei importiert
werden, die den Voraussetzungen, welche
durch neue Regelungen festgelegt wurden,
entsprechen.

79. Avrupa Birliğinin tarım politikası öncelikle
çiftçinin daha sonra da tüketicinin
korunmasına yöneliktir.

77. Die Gefahr der Hungersnot ist in manchen
Teilen der Erde so groß, dass es zu
Massensterben kommen kann.

A) Açlık tehlikesi dünyanın neredeyse tamamında
kitle ölümlerine yol açabilecek ölçüde
büyümüştür.
B) Dünyanın bazı bölgelerini tehdit eden açlık
tehlikesi kitle ölümlerine yol açabilecek ölçüde
büyük değildir.
C) Açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunan
dünyanın birçok bölgesinde kitle ölümleri
görülmektedir.
D) Açlık tehlikesi dünyanın bazı bölgelerinde kitle
ölümlerine yol açabilecek ölçüde büyüktür.
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A) Die Agrarpolitik der Europäischen Union
sieht vor, zuerst die Bauern und dann die
Verbraucher zu schützen.
B) Die Europäische Union verfolgt eine
Agrarpolitik, die vor allem den Bauern Schutz
gewährt, wovon die Verbrauer profitieren.
C) Die Agrarpolitik der Europäischen Union ist in
erster Linie auf den Schutz der Bauern und
dann auf den der Verbraucher ausgerichtet.
D) Die Agrarpolitik der Europäischen Union
gewährt einen Schutz, der später für den
Bauern und für die Verbraucher von Vorteil
sein kann.
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80. Yeni meslektaşımız alçakgönüllülüğü ve

A

82. Die Zahl der Mutter, die arbeiten, steigt

yardımseverliği sayesinde yeni arkadaşlıklar
kurmada güçlük çekmedi.

ständig. Derjenige, der früher gegen
die Berufstätigkeit der Frau war, muss
heute deren Notwendigkeit einsehen.
............................... . Aus diesem Grund gehen
heute viele Hausfrauen auf Arbeitssuche. Vor
allem Halbtagsarbeit und die zu Hause zu
erledigende Arbeit sind sehr gefragt.

A) Während unser Kollege bescheiden und
hilfsbereit war, war es für ihn nicht so
schwierig, neue Freundschaften zu schließen.
B) Seine Bescheidenheit und Hilfsbereitschaft
waren sehr echt, warum niemand keine neue
Freundschaft schloss.
C) Dank seiner Bescheidenheit und
Hilfsbereitschaft hatte unser Kollege keine
Schwierigkeit, neue Freundschaften zu
schließen.
D) Unser Kollege war trotz seiner Bescheidenheit
und Hilfsbereitschaft zu schüchtern, als dass
er neue Freundschaften hätte schließen
können.

A) Weil die Männer mehr Geld als Frauen
benötigen, bekommen sie ein höheres Gehalt.
B) Da das Einkommen das Mannes nicht
ausreicht, muss die Frau hinzu verdienen.
C) Die meinsten Frauen geben den Beruf auf und
kümmern sich um ihre Familie.
D) Viele Frauen vertreten die Meinung, dass sich
auch Männer manchmal mit dem Haushalt
beschäftigen sollen.

81 - 83. sorularda boş bırakılan yere parçanın anlam bütünlüğünü sağlayan ifadeyi işaretleyiniz.

83. Die Grenze zwischen vererbten und

später erworbenen Eigenschaften eines
Menschen ist umstritten. Viele verteidigen
den Standpunkt, dass der Grundstein aller
Charakterzüge erst nach der Geburt, im
Säuglings - bzw. Kindersalter, gelegt wird,
sie also umweltbedingt seien. ................ .
In diesem Falle könne das Kind nur die ihm
vererbten Eigenschaften ausbilden.

81. Bei der Berufswahl tun sich viele Jugendliche
schwer. ..................... . Manchmal fördert
auch der Bekanntenkreis eine falsche Wahl.
Am vernünftigsten scheint da doch ein
Besuch bei einer Berufsberatungsstelle. Dort
versucht man, Berufe zu empfehlen, die den
Kenntnissen, Neigungen und Erwartungen
des Jugendlichen entsprechen.

A) Demnach ahmt das Kind die Tiere nach.
B) Lange Zeit glaubte man, dass alle Reaktionen
von Kindern auf umweltbedingte Reize
zurückzuführen seien.
C) Deswegen erwartet man von einem Kind
musikbegabter Eltern, dass es sich ebenfalls
zur Musik hingezogen fühlt.
D) Aber es wird auch die These vertreten, dass nur
der Charakter der Eltern dem Kind vererbt wird.

A) Oft neigen sie zu einem Traumberuf, statt an
einen Beruf zu denken, der ihren Fähigkeiten
entspricht.
B) Man muss davon ausgehen, dass für viele
eine kostspielige Ausbildung nicht in Frage
kommt.
C) Berufe wie Arzt, Lehrer, usw, die früher häufig
das Ideal waren, stehen heute nicht mehr so
hoch im Kurs.
D) Es lässt sich erklären, dass das Interesse an
manchen Berufen äußerst gering ist.
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87. Herr Schmidt : Könnten Sie dieses Gedicht

84 - 85. sorularda verilen parçada anlam
bütünlüğünü bozan seçeneği işaretleyiniz.

			
interpretieren?
Frau Klaus : Eigentlich kenne ich mich in
			
Dramen besser aus.
Herr Schmidt : .............................................. .
Frau Klaus : Nein, nur bin ich auf diesem
Gebiet nicht ausreichend
belesen.

84. (I) Heute erreichen die Menschen ein höheres

Lebensalter und bleiben dabei so fit, dass die
Ausgaben für ihre Gesundheit zurückgehen.
(II) Die Lebenserwartung steigt um ein bis zwei
Jahre pro Dekade und wird am Ende des 21.
Jahrhunderts bei Frauen 100 und bei Männern
95 Jahre betragen. (III) Wissenschaftler
befürchten, dass noch viele Herden an dieser
Epidemie zugrunde gehen, bevor man einen
wirksamen Impfstoff entwickeln kann. (IV)
Etwa die Hälfte der 1999 geborenen Mädchen
wird es auf ein “Leben in drei Jahrhunderten”
bringen und erst im 22. Jahrhundert sterben.
A) I

B) II

C) III

A) Ziehen Sie Tragödien oder Komödien vor?
B) Haben Sie vor, sich darüber weiterzubilden?
C) Heißt das, dass Sie Gedichte grundlegend
ablehnen?
D) Das macht nichts, man kann einiges daraus
lernen.

D) IV

88. Herr Kohl

: Hat irgendwer während meiner
Abwesendheit angerufen?
Die Sekretärin : ..................................... .
Her Kohl
: Ist das schon lange her?
Die Sekretärin : Nein, erst eine Viertelstunde.

85. (I) Die indischen Hersteller von Messing im

17. Jahrhundert waren ihren europäischen
Kollegen um zwei Jahrhunderte voraus.
(II) Das ergab sich bei Analysen so genannter
Astrolagien. (III) Die zeitliche Einordnung
der Holzproben stimmt exakt mit der
chronologischen Abfolge des Baus der
Katakomben überein. (IV) Bei der Herstellung
des Messings verwendeten die indischen
Meister Techniken, wie sie in Europa erst im
19 Jahrhundert zum Einsatz kamen.
A) I

B) II

C) III

A

A) Soll ich zurückrufen?
B) Ja, der Personalchef hat nach Ihnen gefragt.
C) Er hat gesagt, warum es sich handelt.
D) Ich werde versuchen, ihn zu erreichen.

89 - 90. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

D) IV

86 - 88. sorularda verilen karşılıklı konuşmalarda
boş bırakılan yerlere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.

89. Sie möchten die persönliche Meinung Ihres

Kollegen über einen Zeitungsartikel erfahren.
Wie drücken Sie das aus?

86. Frau Braun : .......................................... .

A) Ich bin nicht der Meinung, dass du den Artikel
richtig aufgefasst hast.
B) Soweit ich höre, hast du den Artikel selbst
verfasst.
C) Was hältst du denn von diesem Artikel?
D) Dass ein derartiger Artikel dir zuwider ist, ist
mir bekannt.

Herr Müller : Nun, sie sind beide stur und
beharren auf ihre Meinung.
Frau Braun : Gibt es denn keine Möglichkeit,
eine Lösung zu finden, die
beidezufriedenstellt?
Herr Müller : Nicht, so lange nicht beide bereit
sind, ein wenig nachzugeben.
A) Warum? Soweit ich sehe, verstehen sich die
beiden ausgezeichnet.
B) Es scheint so, dass es ihnen eine große
Freude macht, sich ununterbrochen über
Nichtigkeiten zu streiten.
C) Seit wann waren sich die beiden denn zum
letzten mal darüber einig?
D) Ich verstehe nicht, warum sich die beiden
Kollegen nicht einigen können.
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90. Ein Freund von Ihnen hat sich um eine

A

93. Da alle Teinnehmer zugleich das Wort

Arbeitsstelle beworben. Er ist jedoch
abgewiesen worden und ist daher sehr
betrübt. Sie versuchen ihn zu trösten. Was
könnten Sie zu ihm sagen?

ergreifen, ist es unmöglich, etwas von der
Unterhaltung zu verstehen.

A) Woher soll man wissen, dass du dich für diese
Stelle interessierst? Du hast ja nicht einmal
deine Akte eingereicht.
B) Nimm es nicht so schwer. Es gibt noch viele
andere freie Stellen, die für dich in Frage
kommen können.
C) An deiner Stelle würde ich mich bewerben. Es
ist ja nicht zu begreifen, aus welchem Grund
du dich so schüchtern verhältst.
D) Man hat dich nicht einmal für diese Stelle in
Betracht gezogen. Es ist kaum zur glauben,
dass man so unfähig sein kann.

A) Es ist nicht möglich, den Sinn der
Unterhaltung zu verstehen, weil sich alle
Teilnehmer unterhalten.
B) Es war unmöglich, an der Besprechung
teilzunehmen, weil alle nicht gleichzeitig das
Wort ergreifen wollten.
C) Kein Wort der Unteredung ist zu verstehen,
weil alle Teilnehmer gleichzeitig zu reden
beginnen.
D) Es war nicht ausgeschlossen, alle Beteiligten
über die Unterhaltung zu informieren.

94 - 96. soruları verilen parçaya göre cevaplandırınız.

91 - 93. sorularda, cümleye anlamca en yakın
olan cümleyi bulunuz.

Wenn Kinder lernen, ihre Umwelt zu
erfassen und zu verstehen, verändert sich
ihre Wahrnehmungsfähigkeit nach einem
bestimmten Muster: Zuerst stellen sie lediglich
einfache Zusammenhänge auf der Basis
grundlegender Sinnerfahrungen her. Diese
breite, aber undifferenzierte Wahrnehmung wir
immer weiter verfeinert, bis auch komplexere
und abstraktere Informationen erfasst
werden können. So können Kinder schon
im Alter von Zwei Monaten eine Verbindung
zwischen Gesichtern und Stimmen herstellen,
in dem sie etwa auf die Dauer des Tons und
einer Mundbewegung achten. Altere Kinder
verlassen sich dagegen nicht mehr auf diese
Informationen, sondern berücksichtigen bei
der Stimmenzuordnung zum Beispiel das
Geschlecht des Sprechers.

91. Die Weigerung der Komission, mit der

Regierung zusammenzuarbeiten, hatte
schwerwiegende Folgen.
A) Die Absage des Ausschusses an eine
Kooperation mit der Regierung hatte ernste
Konsequenzen.
B) Das Gremium widersetzte sich einer
Zusammenarbeit mit der Regierung so, dass
sie über Konsequenzen nachdachte.
C) Die Aufforderung der Regierung an die
Kommision wurde mit der Ankündigung der
Zusammenarbeit beantwortet.
D) Das “Nein” des Ausschusses überzeugte
die Regierung davon, einige Maßnahmen zu
ergreifen.

94. Die Wahrnehmungsfähigkeit von Kindern

verändert sich, wenn sie ................................. .

92. Es war außerordentlich schwierig

herauszufinden, wer die Bierdosen auf das
Spielfeld geworfen hatte.

A) in der Lage sind, ihre Umwelt zu begreifen.
B) in einer unpersönlichen und lieblosen
Umgebung aufwaschsen
C) keine undifferenzierten Wahrnehmungen
verarbeiten können
D) nur mit Stimmen, nicht aber mit Gesichtern
konfrontiert werden

A) Es war eine leichte Aufgabe, den Täter, der
die Bierdosen auf den Platz geschleudert
hatte, zu finden.
B) Wem die Bierdosen, die auf das Feld gefallen
waren, gehörten, blieb unerfindlich.
C) Als die Bierdosen auf den Spielfeld geworfen
wurden, fragte man sich, ob man den Täter
finden könnte.
D) Es war keine leichte Aufgabe, den Täter
zufinden, der die Bierdosen auf den Platz
geschleudert hatte.
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ALMANCA (2246)
95. Die Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit

A

98. Die Atomkraftwerke .......................................

................................. .

A) müssen den höchsten Anforderungen der
Sicherheit genügen
B) unterscheiden sich nicht von einem normalen
Kraftwerk
C) können Bedienungsfehler gut verkraften
D) bleiben ohne Gefahr

A) Sollte nach Möglichkeit verhindert werden
B) beginnt mit der Verarbeitung von komplexen
abstrakten Informationen
C) unterliegt einer festgesetzten Gesetzmäßigkeit
D) ist ein Prozess, der vom Geschlecht des
Kindes abhängig ist

99. Die Entlagerung des nuklearen Abfalls ist

96. Kinder, die zwei Monate alt sind, .................. .

........................................

A) sind imstande, ihre Bedürfnisse mitzuteilen
B) erkennen ihre Stimme und ihr eigenes
Spiegelbild
C) können auch einfache Zusammenhänge nicht
begreifen
D) können Stimmen bestimmten Gesichtern
zuordnen

A) von keiner großen Bedeutung
B) eine Sache der Vergangenheit
C) kein großes Problem
D) bis heute nicht befriedigend gelöst worden

100. Das Unglück im Bereich der

Nukleartechnologie ............................................

97 - 100. soruları verilen parçaya göre cevaplandırınız.
Heute sind die Atomkraftwerke nach wie vor
nicht unumstritten. Eine moderne Gesellschaft
kann zwar kaum ohne sie auskommen,
doch bedürfen die Gefahren und Risiken der
Nukleartechnologie besonderer Kontrolle und
Aufmerksamkeit. Das Unglück in Japan machte
vielen Menschen klar, welche schwerwiegenden
Folgen gerade menschliches Versagen haben
kann. Deshalb muss die Sicherheit eines
Atomkraftwerks Vorrang vor allen anderen
wirtschaftlichen Erwägungen haben. Zudem
ist die Frage der Entlagerung des Atommülls
nicht völlig gelöst. Eine Reihe von Lagerstätten,
woran man zunächst gedacht hatte, erwiesen
sich als weniger geeignet.

97. In Atomkraftwerken sind Bedienungsfehler

A) hat mit der Sicherheit eines Atomkraftwerks
nichts zu tun
B) beruht Allgemeinen auf der Unaufmerksamkeit
der dort tätigen Personnen
C) kommt nicht zuletzt bei der Entlagerung in
Frage
D) hat keine enge Beziehung zum menschlichen
Versagen

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

............................................
A) besonders gefährlich
B) von wenigem Einfluss
C) ohne jegliches Risiko
D) zu zuschließen
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
ALMANCA (2246) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

BEDEN EĞİTİMİ (2265)
1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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BEDEN EĞİTİMİ (2265)
8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

A

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?
A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?
A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
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30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?
A) Miras
C) Siyaset

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?
A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

B) Şahitlik
D) Boşanma

31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

imzalanmıştır?

A) Bağdat
C) Kabil

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tahran
D) İstanbul

A) Eğitim
C) Evlilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu
aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

B) İtalya
D) İngiltere

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker
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39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kav-

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği

ramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güveni-

A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

lirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin te-

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

mel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

B) Soru sorma
D) Sunu

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması
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48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

A

52. Uluslararası voleybol kurallarına göre maç kaç

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

set üzerinden oynanır?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması

A) 5 set üzerinden
B) 4 set üzerinden
C) 3 set üzerinden
D) Uzatmalarda 6 set üzerinden

53. Aşağıdakilerden hangisi bir voleybol maçı
esnasında takım kaptanının yetkilerinden
değildir?

49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

A) Müsabaka cetvelini imzalar.
B) Kurada takımı temsil eder.
C) Sadece kaptan farklı renk ve şekilde forma
giyebilir.
D) Hakemle konuşma yetkisi oyuncu olarak sadece kaptana aittir.

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

54. Uluslararası Basketbol Federasyonu kurallarına göre basketbol kaç dakika oynanır?

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

A) 15’er dakikan 2 periyot
B) 10’ar dakikadan 4 periyot
C) 10’ar dakikadan 3 periyot
D) 15’er dakikadan 3 periyot

B) Muhteva
D) Değerlendirme

55. Uluslararası Basketbol Federasyonu kuralları-

51. Bisiklet sporu her yaşta yapılabilecek bir aero-

na göre aşağıdaki durumların hangisinde hava
atışı yapılmaz?

bik spordur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bisiklet
sporu için yanlıştır?

A) Top hiçbir takımın kontrolünde değilken
B) Top sepetle arkalık arasına sıkıştığında (serbest atışlar arası hariç)
C) Her basketten sonra hakem tekrardan oyunu
başlatmak için
D) Tek veya son serbest atışta sayı olmamış ve
her iki takımdan oyuncular ihlal yaparlarsa

A) Bağışıklık sistemini güçlendirir.
B) Kalp krizi riskini azaltır.
C) Kan basıncını düşürür.
D) Kan akımını yavaşlatır.
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56. Hentbol oyunu kaç devre oynanır?
A) Bir

B) İki

C) Üç

62. Havuzda yapılan yarışmalarda sadece bayanlara açık yüzme aşağıdakilerden hangisidir?

D) Dört

A) Senkronize yüzme
C) Kelebek yüzme

B) Yunus yüzme
D) Su valsi

57. Uluslararası hentbolda oyun anında sahada
bir takımın en fazla kaç oyuncusu vardır?
A) 4

B) 5

C) 6

63. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kısaltılmış
adı nedir?

D) 7

A) FISU
C) OCU

B) IOC
D) FINA

58. Badminton sporunda müsabakalar kaç set
üzerinden yapılır?
A) 2
C) 4

64. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya uygarlıkla-

B) 3
D) Erkekler 3, bayanlar 2

rında yapılan sporlardan biri değildir?
A) Ok atma
B) Binicilik
C) Güreş
D) Çöğen (cukanyan-banda)

59. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası kaç
yılda bir yapılır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

65. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet döneminde
yapılan sporlardan biri değildir?
A) Koşu
C) Yüzme

60. Artistik Jimnastik Müsabakalarından hangisi
sadece bayanlar tarafından yapılır?
A) Kulplu beygir
C) Denge

B) Boks
D) Binicilik

B) Halka
D) Atlama beygiri

66. Aşağıdakilerden hangisi antrenmanın amaçlarını kapsamaz?

A) Teknik taktiği geliştirmek
B) Psikolojik hazırlığı geliştirmek
C) Düzenli beslenmeyi sağlamak
D) Sakatlıklara karşı vücut direncini artırmak

61. Yüzme müsabakasında bayanlar kelebek yarışında hangi mesafelerde yarışılır?
A) 50 ve 100 m
C) Sadece 100 m

B) 50 ve 200 m
D) 100 ve 200 m
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67. Aşağıdakilerden hangisi okul çağı çocuklarda

71. “Bireyin, doğum öncesi dönemden başlayarak

şişmanlığın artışının sebebi değildir?

yaşam boyu süren, harekete ilişkin davranışlarda meydana gelen değişimleri” inceleyen
alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oyun arkadaşlarının az olması
B) Oyun alanlarının yeterli olmaması
C) Yeme alışkanlıklarının bozulması
D) Oyunların internet gibi hareket azlığına dönüşmesi

A) Spor Psikolojisi
C) Spor Felsefesi

72. “Bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, sorun çöz-

68. Organizmanın en sakin olduğu durumdan (Bu

meyi, kavramları ve düşünmeyi; bir başka
deyişle öğrenmeyi ve anlamayı içeren zihinsel
etkinliklerin gelişimini” kapsayan gelişim türü
aşağıdakilerden hangisidir?

durum uyku hâli olarak ele alınmıştır.) organizmanın en heyecanlı durumu arasındaki
dağılımı açıklayan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Stres
C) Kuvvet

B) Spor Sosyolojisi
D) Psikomotor Gelişim

A) Kişisel
C) Bilişsel

B) Uyarılmışlık
D) Zihinsel antrenman

B) Duygusal
D) Toplumsal

73. Kalbin, akciğerin, dolaşım sisteminin uzun

69. Aşağıdakilerden hangisi sportif etkinliğin kişi-

süre devam eden orta ve yüksek şiddetteki
etkinlikleri verimli bir şekilde yapabilme yeteneğine ne ad verilir?

lik üzerine etkilerinden biri değildir?

A) Takım sporları, iş birliği yapmayı öğretir.
B) Spor, karakterin şekillenmesine yardımcı olur.
C) Kişinin sosyalleşme sürecinin uzamasına
sebep olur.
D) Spor, saldırganlık dürtülerini, doğal yollar
ve sosyal kurallara uygun olarak boşaltmayı
öğretir.

A) Kalp-dolaşım sistemi dayanıklılığı
B) Kassal dayanıklılık
C) Hareketlilik
D) Motivasyon

74. En yoğun motor gelişimin olduğu psikomotor
gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

70. İnsanların temelde iyi olduğuna ve bireylerin

sürekli iyiye doğru gelişmek için çaba harcadığına inanan bilim adamları, kişiliği hangi
kuram çerçevesinde açıklarlar?
A) Hümanistik
C) Psikoanalitik

A) Refleks hareketler dönemi
B) Temel hareketler dönemi
C) Performans hareketler dönemi
D) Sporun üst düzey sporcular ile ilişkili hareketler dönemi

B) Davranışçı
D) Eklektik
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75. Normal doğum olarak nitelendirilmesi için

79. Aşağıdakilerden hangisi hareketsiz yaşam

bir fetusun doğum ağırlığı ve boyu aşağıdaki
aralıklardan hangisinde olmalıdır?
A) Boy 30
B) Boy 30
C) Boy 35
D) Boy 50

!
!
!
!

2 cm ― Ağırlık 2600
2 cm ― Ağırlık 3800
2 cm ― Ağırlık 2800
2 cm ― Ağırlık 3200

!
!
!
!

tarzından oluşan problemlerden değildir?
A) Şişmanlık
B) Gut hastalığı
C) Kolesterolde artış
D) Kas kütlesinde azalma

200 g
200 g
200 g
200 g

80. Hareketsizliğe bağlı şişmanlık ile oluşan has-

76. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi gelişi-

talık aşağıdakilerden hangisi değildir?

mi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Uykusuzluk
B) Kanser riski
C) Hipertansiyon
D) Kalp-damar hastalıkları riski

A) Duygusal zorlanmalar
B) Annenin sigara içmesi
C) Anne-babanın eğitim düzeyi
D) Aşırı ve ağır fiziksel etkinlik

81. Aşağıdakilerden hangisi şişmanlığın sebeple-

77. Kişinin sosyal uyarıcıya, özellikle grup ya-

rinden biri değildir?

şamının baskı ve zorluklarına karşı duyarlık
geliştirmesi, grubunda ya da kültüründe başkalarıyla geçinebilmesi, onlar gibi davranabilmesi aşağıdaki gelişim türlerinden hangisini
tanımlar?
A) Kişisel
C) Bilişsel

A

A) Kalıtım
B) Hızlı yeme alışkanlığı
C) Fiziksel aktivite yoğunluğu
D) Aç kalma ve dayanamayıp yemeğe saldırma

B) Duygusal
D) Toplumsal

82. Spor ve egzersizden önce yapılan aktivitelere
ısınma egzersizleri denir.

Aşağıdakilerden hangisi ısınma egzersizi için
geçerli değildir?

78. Aşağıdakilerden hangisi antrenmanın ilkelerinden değildir?

A) Kan akımını hızlandırır.
B) Kas içi sürtünmeyi azaltır.
C) Enzim aktivitesini yükseltir.
D) Müsabaka anında terlemeyi yavaşlatır.

A) Aktif ve bilinçli katılım ilkesi
B) Çok yönlü gelişim ilkesi
C) Geri bildirim ilkesi
D) Yüklenme ilkesi
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83. PC nasıl bir enerji kaynağıdır?
A) Düşük fosfatlı
C) Laktasit

88. Aşağıdakilerden hangisi suyun vücut çalışmasındaki görevi değildir?

B) Alaktasit Anaerobik
D) Gliko oksitatif

A) Isı düzenleyicidir.
B) Kan yapımını sağlar.
C) Metabolizmaya yardımcıdır.
D) Eklemlerde kayganlığı sağlar.

84. Erkeklerin en yüksek VO2 max değerine ulaştığı yaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) 11

B) 12

C) 14

89. Aşağıdakilerden hangisi en iyi kilo düşme

D) 17

yöntemidir?

A) İdrar söktürücüler
B) Sıcak sauna ve banyo
C) Yiyecek ve içeceği sınırlama
D) Dengeli beslenme ve aktivite

85. Maksim VO2 değerinin formül olarak anlamı
nedir?

A) M. (a-VO2)
B) Vm.(a-VO2) farkı
C) Vm+ (a-VO2) farkı
D) V. (a-VO2) farkı

90. Aşağıdakilerden hangisi “birey ya da orga-

nizmada meydana gelen gözlenebilen veya
gözlenemeyen tüm etkinlik eylemi” tanımına
uygundur?
A) Davranış
C) Olgunluk

86. Aşağıdakilerden hangisi sporcularda sıcak
havalarda görülen belirtilerden değildir?
A) Sıvı kaybı
B) Tuz kaybı
C) Enerji fazlalığı
D) Vücut ısısında artma

B) Gelişim
D) Motorik gelişim

91. Kalp-dolaşım sistemi rahatsızlığı olanlara ne
tür egzersizler önerilir?
A) Aneorobik çalışmalar
B) Kuvvet çalışmaları
C) Aerobik çalışmalar
D) Germeler

87. Aşağıdakilerden hangisi “vücudun büyüme-

si, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan
besin ögelerinin her birinin yeterli miktarda
alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılması” tanımını açıklar?

92. Aşağıdakilerden hangisi yüksek kan basıncı-

A) Yeterli ve dengeli beslenme
B) Beslenme ve diyet
C) Beslenme
D) Diyet

nın düşürülmesinde rol oynamaz?

A) Aerobik çalışma yapma (yürüyüş, joking gibi)
B) Maksimal kuvvet ve ağırlık çalışması
C) Fazla kiloları verme
D) Diyet yapma
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93. Aşağıdakilerden hangisi vücut kompozisyonu-

97. Aşağıdakilerden hangisi diz ekleminin hare-

nu tanımlar?

ketlerini tanımlar?

A) Yağsız ve kas dokuları
B) Derialtı depo yağları ve esensiyal (öz) yağlar
C) Kas, kemik, su, sinir, damarlar ve diğer organik maddeler
D) Genel olarak yağ, kemik, kas hücreleri, diğer
organik maddeler ve hücre dışı sıvılar

A) Fleksiyon - ekstensiyon - rotasyon
B) Fleksiyon - rotasyon - abduksiyon
C) Ekstensiyon - rotasyon - abduksiyon
D) Fleksiyon - ekstensiyon

98. Abdominal kası vücudumuzun hangi bölgesinde bulunur?

94. Aşağıdakilerden hangisi şişmanların genel
davranışını açıklamaz?

A) Sırt bölgesi
C) Karın bölgesi

A) Mutlu, neşeli ve hareketlidir.
B) Bulduğunu yeme eğilimindedir.
C) Fazla yemekten suçluluk duyarlar.
D) Sürekli rejim yapma eğilimindedir.

B) Alt bacak bölgesi
D) Üst bacak bölgesi

99. Vücudumuzdaki eklemlerden menteşeye

benzeyen eklem bölgemiz aşağıdakilerden
hangisidir?

95. Aşağıdakilerden hangisi esnekliğin gelişimin-

A) El bileği eklemi
C) Boyun eklemi

deki faktörlerden değildir?

A) Eklem yapısı
B) Kas hipertrofisi
C) Kasların ısınma derecesi
D) Merkezi sinir sistemi duyurma süreci

B) Dirsek eklemi
D) Kalça eklemi

100. Aşağıdaki kas grubundan hangisi, futbol

topuna vuruş anında (öne şut) en önemli rolü
oynar?
A) Quadriceps kas grubu
B) Hamistring kas grubu
C) Arka bacak grubu
D) Abdominal grubu

96. Aşağıdakilerden hangisi anatominin alanına
girmez?

A) Kemikleri inceler.
B) Kalbin yapısını inceler.
C) Kasların yapısını inceler.
D) Kasların çalışmasını inceler.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
BEDEN EĞİTİMİ (2265) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

A) Miras
C) Siyaset

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?
A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi
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31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

imzalanmıştır?

A) Bağdat
C) Kabil

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tahran
D) İstanbul

A) Eğitim
C) Evlilik

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

B) İtalya
D) İngiltere

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
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40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?
A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güvenilirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin te-

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

mel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

B) Soru sorma
D) Sunu

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması
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49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

54. Aşağıdaki portlardan hangisi diğerlerine göre

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

daha hızlı veri transferi gerçekleştirir?

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

A) COM
C) LPT

B) Paralel
D) USB

55. Aşağıdakilerden hangisi “Bilgisayarım” penceresi içinde doğrudan bulunmaz?

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

A) Denetim Masası
C) Oturumu Kapat

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

B) Belgelerim
D) Sürücüler (A,C,D,…)

B) Muhteva
D) Değerlendirme

56. Ardışık konumdaki birden çok nesnenin seçilebilmesi için hangi klavye tuşu kullanılır?
A) Caps Lock
C) Ctrl+Shift

51. Günümüz mikroişlemcileri için kullanılan hız
ölçüm birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) MB

B) Kbit

C) GHz

B) Shift
D) Alt

D) GB

57. Windows işletim sisteminin “Ara” pencere-

sinde ilk harfi “y” olan tüm word dosyalarını
aramak için ne yazılmalıdır?

52. Aşağıdakilerden hangisi manyetik bir depolama birimidir?
A) Disket
C) BIOS

A) y*.doc
C) y*.xls

B) CD-ROM
D) DVD-RAM

B) y?.doc
D) y*.*

58. Seçilen bir nesnenin başka bir konuma taşın-

ması için kullanılacak tuş birleşimi hangisidir?

53. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar açıldığında
diğerlerinden önce devreye girer?
A) Sabit Disk
C) İşletim Sistemi

A) Ctrl+V ve Ctrl+C
C) Ctrl+C ve Ctrl+V

B) BIOS
D) Disket Sürücüsü
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59. Donanım elemanlarının işletim sistemi tara-

64.

fından tanınmasını sağlayan yazılımlara ne ad
verilir?
A) Sürücü
C) Program

düğmesinin işlevi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yazı tipi boyutunu değiştirmek
B) Büyük/Küçük harf değiştirmek
C) Seçili metni kopyalamak
D) Yazı tipini değiştirmek

B) Dizin
D) Sistem yazılımı

60. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya sistemi
değildir?
A) NTFS

B) DOS

C) FAT

65. Belgenin kenar boşluklarını değiştirmek için
hangi işlem sırası izlenmelidir?

D) FAT32

A) Sayfa Düzeni / Boyut
B) Sayfa Düzeni / Kesmeler
C) Sayfa Düzeni / Yönlendirme
D) Sayfa Düzeni / Kenar Boşlukları

61. Word 2007 şablonlarının dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) doc

B) docx

C) dotx

D) dot

66. Metne otomatik madde işaretleri eklemek için
hangi düğme kullanılır?

62. İmleci belge üzerindeki yazım alanında her-

A)

B)

C)

D)

hangi bir konuma götürmek için;

I- Fare ile o konuma tıklanır.
II- Klavyedeki Shift ve Ctrl tuşları kullanılır.
III- Klavyedeki yön tuşları kullanılır.
ifadelerinin hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve III

B) I ve II
D) I, II ve III

67. Cetveli göstermek ya da kaldırmak için hangi
menü seçeneği kullanılır?

63.

A) Giriş
C) Görünüm

düğmesinin işlevi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Baskı önizleme
B) Yeni belge açmak
C) Belgeyi kaydetmek
D) Belgeyi yazdırmak
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D) Sayfa Düzeni
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68. Seçilen bir metin aşağıdaki işlemlerden hangi-

72. Çalışma sayfasında bir sütunu tümüyle seç-

si ile silinemez?

menin en kısa yolu hangisidir?

A) Delete tuşuna basılması
B) Sekme (Tab) tuşuna basılması
C) Boşluk (Space) tuşuna basılması
D) Üst Karakter (Shift) tuşuna basılması

A) Sütun başlığına tıklamak
B) Sütunun ilk hücresinden itibaren bütün hücreleri aşağı doğru seçmek
C) Sütunun ilk hücresi seçili iken klavyeden
Ctrl+End tuşlarına basmak
D) Sütunun ilk hücresi seçili iken klavyeden
Shift+End tuşlarına basmak

69. Sayfa Düzeni / Kesmeler işleminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

73. Hücre içine sığmayan bir bilginin aynı hücre

A) Seçilen alanı siler.
B) Sayfa, sütun veya bölümü keser.
C) İstenilen yerde satırı keser.
D) İstenilen yere dipnot koyar.

içinde bir alt satıra yazılmasını sağlayan Giriş
menüsü seçeneği hangisidir?
A) Stiller / Koşullu biçimlendirme
B) Hizalama / Metni kaydır
C) Hizalama / Birleştir ve Ortala / Hücreleri birleştir
D) Hizalama / Birleştir ve Ortala / Hücreleri çöz

70. Belgede bazı kelimelerin altının yeşil renkli

dalgalı bir çizgi ile çizilmesinin sebebi nedir?
A) Büyük-küçük harf hatası
B) Kelimeye dikkat çekilmesi
C) Kelimenin aktif sözlükte yer almaması
D) İmla hatası ya da yabancı kökenli kelime

74. =C4+C5+C6+C7+C8 formülü ile aynı işleve
sahip formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =Topla(C4-C8)  
C) =Topla(C4;C8)

B) =Toplam(C4:C8)
D) =Topla(C4:C8)

71. Birden çok sayıda hücreyi birleştirmek için kullanılacak “Giriş” menüsü seçeneği hangisidir?

75. Seçili hücrenin içeriğinde değişiklik için hangi

A) Hizalama / Metni kaydır
B) Stiller / Koşullu biçimlendirme
C) Hizalama / Birleştir ve Ortala / Hücreleri çöz
D) Hizalama / Birleştir ve Ortala / Hücreleri birleştir

klavye tuşu kullanılır?
A) F1

B) Enter

C) F2

D) Ctrl

76. Aşağıdakilerden hangisi formüllerde “eşit
değil” anlamına gelir?
A) ≠
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B) <>

C) ><

D) =!

A

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (1119)
77. Eğer(D1<50;”Başarısız”;Eğer(D1<75;“İyi”;“

81. Bir sunu, açıldığında otomatik olarak gösteri

Pekiyi”)) formülü; D1 hücresinde 63 değeri
varken hangi sonucu verir?
A) Başarısız
C) Pekiyi

formatında başlayacak biçime nasıl dönüştürülür?

B) 63
D) İyi

A) Araçlar / Dönüştür / Power Point Gösterisi
B) Araçlar / Sunu Araçları / Dönüştür / Otomatik
Gösteri
C) Dosya / Farklı Kaydet / Kayıt Türü / Power
Point Gösterisi
D) Dosya / Farklı Kaydet / Kayıt Türü / Otomatik
Gösteri

78. Birleştir(C6;D6;E6) formülü ile aynı işleve sahip formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topla(C6;D6;E6)
C) Birleştir(C6:E6)

B) C6+E6+D6
D) C6&D6&E6

82. Sunu içerisinde birinci slayttan beşinci slayta
geçişi aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile
yapabiliriz?
I- Köprü ekleyerek
II- Eylem düğmeleri ile
III- Özel Animasyon ile

79. B3 hücresindeki sayı, 0-50 arasında ise “C”,

51-70 arası ise “B” ve 71’e eşit ve büyük ise “A”
yazacak formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız I
C) Yalnız III

A) Eğer(B3<51; “C” ; Eğer(B3<71 ; “B” ; “A”))
B) Eğer(B3<51; Eğer(B3<71 ; “C” ; “B” ; “A”))
C) Eğer(B3<51;”A”; Eğer(B3<71;”B”;”A”))
D) Eğer(B3<70;”A”; Eğer(B3<51;”B”;”A”))

B) Yalnız II
D) I ve II

83. Belirli ölçütleri sağlayan kayıtların görüntülenmesi için kullanılan veri tabanı bileşenlerine
verilen ad nedir?

80. Aşağıdakilerden hangisi, slayt üzerine yazı
yazmak için kullanılacak temel nesnedir?
A) Otomatik şekil
C) Slayt Düzeni

A) Rapor
C) Sıralama

B) Metin kutusu
D) Denklem düzenleyici

B) Anahtar
D) İlişki

84. Bayt türündeki veriler için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

A) 8 bitten oluşur.
B) İkili tabanda tanımlanırlar.
C) 0 ile 255 arasındaki tam sayılardan oluşur.
D) -255 ile 255 arasındaki tam sayılardan oluşur.
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85. Aşağıdakilerden hangisi bir alana verilebile-

90. Web sayfaları tarafından tanınmayı sağlayan

cek veri türü değildir?
A) Metin
C) Köprü

ve istemci bilgisayarına kaydedilen kayıtlara
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

B) Sayı
D) Birincil Alan

A) Veri tabanı
C) Çerez

86. Aşağıdakilerden hangisi “birincil anahtar”

B) Bext
D) Bilgi

91. Tüm dünya üzerinde bilgi paylaşımı için birbir-

kavramıyla ilgili doğru bir ifadedir?

leri ile bağlantılı bilgisayarlardan oluşan ağa
ne ad verilir?

A) Birincil anahtar özelliğine sahip alanın, metin
türünde tanımlanmış olması gerekir.
B) Birincil anahtarlar sorgulamaların daha yavaş
olmasına sebep olurlar.
C) Birincil anahtar, her kayıt için tek olma özelliğine sahip olmalıdır.
D) Her tabloda sadece bir tane birincil anahtar
bulunabilir.

A) lan
C) dns

B) internet
D) tcp/ip

92. İnternet Servis Sağlayıcı nedir?
A) Dosya aktarmayı sağlayan bir protokoldür.
B) Web sayfalarını gösteren arabirim programlardır.
C) Web sayfaları oluşturmak için kullanılan bir
dildir.
D) İnternete bağlanmayı sağlayan aracı kurumlardır.

87. Aşağıdakilerden hangisi bir TCP-IP protokolü
değildir?
A) http

B) ip

C) smtp

D) ftp

88. E-posta programları aşağıdaki sunucu türle-

93. ASP.NET ile geliştirilmiş bir web uygulaması-

rinden hangisini/hangilerini destekler?

nın internette çalışması için sunucuda aşağıdakilerden hangisinin olması zorunludur?

I- pop3
II- imap
III- http
A) Yalnız I
C) I ve II

A) .net framework
C) ftp sunucu

B) Yalnız II
D) I, II ve III

B) ms sql server
D) apache web server

94. Aşağıdakilerden hangisi web sayfasının dosya
uzantısı olamaz?

89. İnternete bağlı olan tüm bilgisayarlara servis
sağlayıcı tarafından verilen numaranın adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ip

B) ağ

C) http

A) html

D) alan
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B) htm

C) php

D) css

A
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95. Aşağıdaki etiketlerden hangisi/hangileri her-

99. “Sınıf içinde uygulanması olanaksız ya da

hangi bir html sayfasının kodunda bulunmayabilir?

tehlikeli olabilecek deneylerin gerçekleştirilmesinde ……………kullanılabilir.” cümlesinde
boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

I- html
II- body
III- table
A) Yalnız I
C) I ve II

A) resimler
C) benzeşimler

B) Yalnız III
D) II ve III

100. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) uygulamalarından biri
değildir?

96. Bir web sayfasında sayfanın üstünde yer

alan bir yazı ya da resme tıklandığında aynı
sayfanın başka bir konumuna ulaşmak için
ulaşılacak konuma aşağıdakilerden hangisi
yerleştirilmelidir?
A) E-Mail link
C) Çapa

B) grafikler
D) videolar

A) İletişim amaçlı uygulamalar
B) Özel ders uygulamaları
C) Benzeşim amaçlı uygulamalar
D) Tekrar ve alıştırma amaçlı uygulamalar

B) Link
D) Layer

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

97. Web sayfalarında tablolar aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanılmaz?

A) Çerçeveleri içine yerleştirmek için
B) Verileri belli bir düzende sunmak için
C) Sitenin grafik tasarımını içine yerleştirmek için
D) Web sayfasının düzenli görünüme sahip olmasını sağlamak için

98. Aşağıda yer alan web sayfaları ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Etkileşimli web sayfaları oluşturmak için script
dillerinden faydalanılabilir.
B) Bilgisayarlar bir ağa bağlı olsalar bile her bilgisayara bağlı bir modem olmadıkça internete
bağlanmazlar.
C) Web sayfaları sunucu tabanlı script dilleri sayesinde veri tabanında kayıtlar tutan bir ortam
hâline getirilebilir.
D) Web tarayıcılarında flash animasyonlarının
görüntülenebilmesi için flash player eklentisinin yüklü olması gereklidir.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (1119) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A
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1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.
Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?

17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?
A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması
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18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Betimleyici anlatım
C) Açıklayıcı anlatım

23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

B) Manzum anlatım
D) Öyküleyici anlatım

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?
A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa
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26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?

imzalanmıştır?
A) Bağdat
C) Kabil

A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi

B) Tahran
D) İstanbul

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu
aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

B) İtalya
D) İngiltere

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?
A) Miras
C) Siyaset

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim
C) Evlilik

B) Şahitlik
D) Boşanma
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37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güveni-

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

lirliğinde önemli değildir?

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin temel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin

B) Soru sorma
D) Sunu

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği

ilgi alanı dışında kalır?

yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?
A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama
arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

B) Teknoloji
D) Eğitim programı
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47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

52. Pişirme sırasında yumurta akının opaklaşarak

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

I- Yumurta akını oluşturan proteinlerin denatüre olması
II- Proteinlerin hidrolize olarak aminoasitlerine parçalanması
III- Aminoasitlerin dehidrasyon ile proteinlere
dönüşerek daha kıvamlı hâle gelmesi

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

katılaşmasına aşağıdaki olaylardan hangileri
neden olmaktadır?

A) Yalnız I
C) I ve II

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangisi modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması

53.

B) Yalnız II
D) II ve III

$

		
K + 3L
M + 3N
Yukarıdaki tepkime yağ (triaçilgliserol) oluşumunu göstermektedir. Bu tepkimeyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) N, su molekülüdür.
B) L, üç karbonlu bir alkol bileşiğidir.
C) M molekülünde ester bağları bulunur.
D) K molekülünde hidroksil grubu bulunur.

49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel
ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

54. Filizlenmekte olan bitki tohumlarında, yağ asit-

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

lerini şekere dönüştürerek, oluşan bu şekerin
enerji ve karbon kaynağı olarak kullanılmasını
sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düz endoplazmik retikulum
B) Golgi aygıtı
C) Glioksizom
D) Lökoplast

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

55. Hayvan hücre zarının yapısında bulunan

moleküllerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

B) Muhteva
D) Değerlendirme

A) Zarı boydan boya kateden bir protein, belirli
bir çözünen için seçici olan hidrofilik bir kanal
olarak işlev görebilir.
B) Oligosakkaritlerin çeşitliliği, bir hücreyi diğerinden ayırt eden işaretler olarak işlev görmesini
olası kılar.
C) Zardaki bazı enzimler, bir metabolik yolun ardışık basamaklarını yürütmek üzere bir arada
bulunabilir.
D) Proteinler, lipidler ve karbonhidratlar zar
yapısında çok düzenli ve simetrik bir dağılım
gösterirler.

51. Nükleik asitlerin yapısında yer alan pürin ve
pirimidin bazları için aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

A) Pirimidinler tek, pürinler iki halkalı yapı gösterir.
B) Pürinler iki, pirimidinler üç farklı azotlu organik
baz içerir.
C) Pürin bazlarından bir tanesi ATP molekülünün
yapısında yer alır.
D) Pirimidin bazlarının tümü hem RNA hem de
DNA nükleotitlerinde yer alır.
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56. İnsanda,

60. Aminoasitler hücre solunumu sırasında,

I- Su
II- Glikoz
III- Karbondioksit

I- Fosfogliseraldehit
II- Pirüvat
III- Asetil CoA

moleküllerinden, pasif taşıma ile hücre içerisine alınabilenlerin tümü aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

basamaklarının hangilerinden tepkimelere
katılabilir?

A) Yalnız I
C) II ve III

A) Yalnız I
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

61.
57. Bitki ve hayvan hücreleri karşılaştırıldığında,

aşağıdakilerden hangisiyle ilgili farklılık olmadığı görülür?

B) I ve II
D) I, II ve III

I- ATP
II- NAD +
III- CO 2
Yukarıda verilen moleküllerden hangileri hem
etil alkol hem de laktik asit fermantasyonu
olaylarında oluşur?

A) Sitokinezin oluşum tarzı
B) Hücre duvarının varlığı ya da yokluğu
C) Kromozomların temel yapısı ve oluşturulma
biçimi
D) Hücrelerin yan yüzleriyle birbirlerine bağlanma
biçimleri

A) I ve II
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

62. Virüslerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden

58. Devirsel olmayan fotofosforilasyon akışı

hangileri yanlıştır?

evresinde, fotosistem II ışığı absorblayınca,
reaksiyon merkezinde (P680) yer alan klorofilden ayrılan elektronlar bir primer elektron
alıcısı tarafından yakalanır. Fotosistem II’deki
bu elektron boşluğu aşağıdakilerin hangisinden sağlanan elektronlarla doldurulur?

I- Kalıtsal madde olarak sadece RNA ya da
DNA taşırlar.
II- Hücre dışında replikasyon (çoğalma) gerçekleştiremezler.
III- Bazıları plazma zarına sahiptir.
IV- Bazıları RNA’dan DNA sentezleyebilir.
V- Kendilerine özgü enerji üretim mekanizmaları vardır.

A) Fotosistem I’in reaksiyon merkezinde (P700)
yer alan klorofilden ayrılan elektronlardan
B) Suyun ayrışması sonucu açığa çıkan elektronlardan
C) NADP+ den, NADPH oluşumunda kullanılan
elektronlardan
D) Ferrodoksinden (Fd), NADP+ a taşınan elektronlardan

A) Yalnız III
C) III ve V

B) I ve II
D) II ve IV

63. İnsanda aşağıda verilen çiftlerden hangisi, aynı
embriyonik germ tabakasından köken almaz?

59. Glikoliz tepkimeleriyle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Derinin epidermisi - Sinir hücreleri
B) Kemik doku - Kan doku
C) Göz merceği - İris
D) Kıkırdak doku - Kas doku

A) Glikoz molekülü 2 ATP kullanılarak aktif hâle
getirilir.
B) Pirüvat oluşumuna kadar 2 CO2 molekülü
açığa çıkar.
C) Elektronların ve H+ nın NAD+ ye aktarılması ile
NADH oluşur.
D) Bu tepkimelerin oluşması oksijenin varlığından
bağımsızdır.
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64. Aşağıdakilerden hangisi “bir genin genel özellikleri” arasında yer almaz?

68. Aşağıdaki şemada insanda spermatogenez
olayı özetlenmiştir.

A) Kopyalanabilme
B) Bilgi depolayabilme
C) Mutasyona uğrama şansına sahip olma
D) Sadece DNA’dan meydana gelmiş olma

65.

Bu olayda yer alan hücreler incelendiğinde
hangilerinin kromozomunun iki kromatitten
meydana geldiği görülür?
I- Kendisini eşleyebilme yeteneğine sahip
olması
II- Hücredeki işlevleri kontrol etmeye yarayan
bilgiye sahip olması
III- İki zincirli ve sarmal yapıya sahip olması

A) Birincil spermatosit ve ikincil spermatosit
B) İkincil spermatosit ve spermatit
C) Spermatit ve spermatozoa
D) Yalnız birincil spermatosit

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri DNA’nın
kalıtsal bir madde olduğunu açıklayabilir?
A) I ve II
C) II ve III

69. Aşağıdaki soy ağacında 1 numaralı bireyde

görülen hastalık, soy ağacının bulunduğu popülasyonda %1 oranında görülmektedir.

B) I ve III
D) I, II ve III

66. Bir hayvan hücresinde mayoz bölünme olayı

incelenecek olursa aşağıdakilerden hangisinin
iki kez gerçekleştiği görülür?

Bu soy ağacında 2 numara ile gösterilen bireyin, aynı popülasyondan 3 numara ile gösterilen bireyle evliliğinden olacak çocuklarda bu
hastalığın görülme olasılığı kaçtır?

A) Kromozomların duplikasyonu
B) Sitokinezin meydana gelmesi
C) Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması
D) Kromozom sayısının yarıya indirgenmesi

A)

2
3

B)

2
11

C)

1
33

D)

1
4

70.
Popülasyonlar

67. Kromozomların yapısında meydana gelen

değişikliklerle mutasyonlar meydana gelebilir.
Aşağıda verilmiş olan;
I- Duplikasyon
II- İnversiyon
III- Delesyon

O (%) A (%) B (%) AB (%)

Amerikalı beyazlar

45

41

10

4

Amerikalı zenciler

47

28

20

5

Afrikalı pigmeler

31

30

29

10

Polinezya yerlileri

48

52

0

0

Yukarıda verilen bazı popülasyonlardaki A, B,
O ve AB kan grupları frekans tablosuna göre
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

şeklindeki yapısal değişikliklerden hangilerinde nükleotit kaybı söz konusu olmaz?
A) Yalnız I
C) I ve III

Kan Grupları

B) I ve II
D) II ve III

A) Dominant allellerin frekansı, resesif allelin
frekansından büyüktür.
B) O kan grubu en sık rastlanan gruptur.
C) Tablodaki popülasyonların tümünde A kan
grubuna sahip bireyler vardır.
D) Tablodaki popülasyonlarda eşbaskınlık gözlenen fenotipin frekansı diğerlerinden düşüktür.
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71. Aşağıdakilerden hangisi, eşeyli çoğalan orga-

75. Mantarlar (Fungi) alemi için aşağıda verilen

nizma popülasyonlarındaki bireyler arasında
görülen, kalıtsal çeşitliliğe yol açan olaylardan
biri değildir?

özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Bir hücreli ve çok hücreli formları vardır.
B) Selüloz içeren hücre duvarına sahiptirler.
C) Karbonhidratları glikojen şeklinde depolarlar.
D) Karbon kaynağı olarak organik maddeleri
kullanırlar.

A) Her homolog kromozom çiftindeki kromozomların ayrılıp kutuplara gitmesinin birbirinden
bağımsız gerçekleşmesi
B) Homolog kromozomlar arasında krossing over
olayının gerçekleşmesi
C) Kromozomların duplikasyonla kendilerini
eşlemeleri
D) Gametler arasındaki döllenme olayının şansa
bağlı olarak gerçekleşmesi

76. Sığır tenyasıyla ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sığır tenyası için insan ana konak olarak işlev
görür.
B) Sığır tenyasının vücut örtüsü, konağın sindirim
enzimlerine karşı kendisini korur.
C) Parazit yaşama uyumla birlikte üreme yeteneği çok gelişmiştir.
D) Parazit olan bu hayvanın sindirim kanalı iyi
gelişmiştir.

72. Günümüzde rekombinant DNA teknolojileri,

aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde kullanılmamaktadır?
A) Özgül genlerin izole edilmesinde
B) Bazı bakterilere istenilen genlerin aktarılmasında
C) Bir gen ürününün, büyük miktarlarda üretilmesinde
D) İnsan embriyosunun istenmedik genlerinin
değiştirilmesinde

77.

Anter

Mikrospor

73. Aşağıdakilerden hangisi Darwin’in, doğal seçi-

III

Tohum

lim yolu ile açıkladığı evrim kuramının temellerinden biri değildir?
Sporofit bitki
üzerinde
olgun çiçek

A) Bireyler arasında çevre kaynaklarını (besin,
barınak vb.) kullanma bakımından rekabet
vardır.
B) Aynı türün bireylerinin çevreye uyum yeteneği
birbirinden farklıdır.
C) Evrimsel olarak yeni türlerin oluşması için kısa
süreler yeterlidir.
D) Canlıların üreme kapasitesi yüksektir.

I

Polen danesi
(genç gametofiti
içerir)

II
Ovaryum
Canlı
megaspor

IV
V

Sperm
Yumurta

74. Süngerler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

A) Sinir sistemleri mevcut değildir.
B) Gerçek doku oluşumu görülmez.
C) Gemmula oluşturarak eşeysiz çoğalırlar.
D) Spongosöl içerisinde hücre dışı sindirim yaparlar.

Yukarıda bir angiospermin yaşam döngüsünün bir bölümü verilmiştir. Bu döngüde rakamla gösterilmiş olan evrelerin hangilerinde
mayoz bölünme gerçekleşmektedir?
A) I ve II
C) II, IV ve V
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B) III ve V
D) I, III ve IV
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78. Bitkilerdeki iz elementlerle ilgili olarak aşağı-

81. Aşağıdakilerden hangisi tüm karasal bitkilerin

daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

ortak özelliğidir?

A) Büyüme ve gelişme için alınmaları zorunludur.
B) Gereksinim duyulan miktarları göreceli olarak
çok azdır.
C) Biri, diğerinin eksikliğini gidermede kullanılabilir.
D) Bu elementler, enzimlerin kofaktörleri olarak
işlev görebilirler.

A) Döl almaşının varlığı
B) Endosperm oluşumu
C) İletim demetlerinin varlığı
D) Gerçek köklere sahip olma

82. Doğada çeşitli canlı gruplarında gerçekleşen
fotosentez olayları incelendiğinde;

I- Elektron verici kaynağın bulunması
II- Işığın varlığı
III- Işığı absorblayabilen bir pigmentin bulunması
IV- Kloroplastın bulunması

79. Karasal yaşama uyum sağlayan bitkiler,

yüzey/hacim oranlarını büyük ölçüde artırmışlardır.
Bu durum, temelde aşağıdakilerden hangisini
sağlamaya yöneliktir?

şeklindeki koşullardan hangilerinin sağlanması gerekir?

A) Aşırı sıcak ve soğuk gibi ekstrem çevre koşullarına dayanma
B) Işık ve besleyicilerden daha fazla yararlanma
C) Terlemeyi azaltarak su kaybını önleme
D) Herbivorlara karşı savunma

A) Yalnız I
C) I, II ve III

B) II ve IV
D) II, III ve IV

83. Hem C4 hem de CAM bitkilerinin kurak ve

sıcak iklimlerde yaşamaya uyum sağlayan
özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

80. Bakla (Vicia faba) bitkisinde stomaların açıl-

Bu bitkilerin, gerçekleştirdikleri fotosentez ve
CO2 fiksasyonu ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi ortak özelliktir?

masında; sabahları stoma hücrelerindeki K+
konsantrasyonundaki artış, akşama doğru
ise sakkaroz konsantrasyonundaki artış etkili
olmaktadır.
25

A) Calvin döngüsünde kullanılan karbondioksiti
almak için stomaların gündüzleri açık olması
B) Karbon fiksasyonu sırasında oluşturdukları ilk
ürünün, 4 karbonlu bir bileşik olması
C) Karbon fiksasyonunun ilk basamağı ve Calvin
döngüsünün farklı hücrelerde gerçekleşmesi
D) Karbon fiksasyonunun ilk basamağı ve Calvin
döngüsünün farklı zamanlarda gerçekleşmesi

3
4

20
1

15
2

10

84. Balıkların kalpleri iki odacıklı olduğu hâlde

vücutta karışık özellikte (oksijence zengin ve
oksijence fakir) kan dolaşımının görülmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

23:00

21:00

19:00

17:00

15:00

13:00

11:00

9:00

7:00

5

Saatler

Buna göre bakla bitkisinde sakkarozun stoma
açıklığına etkisi yukarıdaki grafikte kaç numaralı eğri ile gösterilmiştir?
A) 1

B) 2

C) 3

A) Kalbin kas yapısının bu karışıma engel olması
B) Kalp ve solungaçların birbirine çok yakın
olması
C) Solungaçlardaki ve balığın yaşadığı ortamdaki
basınç farklılığı
D) Solunum organından geçen kanın kalbe dönmeden doğrudan vücuda gönderilmesi

D) 4
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85. Memeli hayvanlardan herbivor olanların ba-

88. Sağlıklı bir insan böbreğinde (kan glikoz mik-

ğırsaklarının, karnivorların bağırsaklarından
daha uzun olmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

tarı eşik değeri aşmazsa) glomerular süzüntü
içinde bulunan glikoz, aktif taşıma ile aşağıdaki bölümlerin hangisinden geri emilir?

A) Karnivorlardaki sindirim enzimlerinin göreceli
olarak daha hızlı çalışması
B) Herbivorların ağzındaki dişlerin biçimi ve diziliş
tarzlarının farklı olması
C) Bitki hücrelerinin selüloz duvarının yıkılarak
besin maddelerinin sindirilip emilmesinin uzun
zaman alması
D) Karnivorların sindirim sisteminde, yenen
besinlerin geçici olarak depolanma kapasitelerinin az olması

86. İnsan, soğuk algınlığına bağlı olarak nezle ol-

duğunda yiyeceklerin tadını yeterince alamaz.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Hb’nin O2 ile
doyma yüzdesi

hemoglobin ayrışma eğrileri verilmiştir. Kural
olarak yüksek metabolik hıza ve fazla oksijene
gereksinim duyan hayvanlar, oksijeni kolaylıkla serbest bırakacak hemoglobine sahiptirler.

80

II

90. İnsan yumurta hücresinde sentriyol olmadığı

III

hâlde zigot bölünmesini sürdürebilmektedir.
Bu süreçle ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

60
40
20
0

20 40 60 80 100 120

Kandaki oksijenin
kısmî basıncı
(mmHg)

A) Spermdeki akrozom, yumurtanın sentriyol
oluşumunu uyarır.
B) Spermden gelen sentriyol, zigottaki bölünmede işlev görmektedir.
C) Yumurta hücresi bölünmeye devam etmek için
sentriyole gereksinim duymaz.
D) Zigot gelişiminde görev alan hormonlar, zigotun ilk aşamasında sentriyol oluşturur.

Buna göre grafikte I, II ve III ile gösterilen hayvanlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
I
A) Fil
B) Fare
C) Kedi
D) Fil

II
Kedi
Kedi
Fare
Fare

mından alınan ve dokunma almaçlarını taşıyan
deri parçası, aynı iribaşın karnından alınan
parça ile yer değiştiriliyor. İribaş ergin kurbağa hâline gelince, sırtındaki deri parçası uyarıldığında, kurbağanın karın kısmını kaşıdığı
gözleniyor.

A) Gelen impulsların miktarındaki değişiklik nedeniyle bu tepki verilmiştir.
B) Sinir sisteminin yeterince gelişmemiş olması,
uyarılan bölgenin yanlış algılanmasına neden
olmuştur.
C) Deri parçası kesilirken sinirler de kesildiğinden
beyin, uyartıyı farklı değerlendirmiştir.
D) Gelen aksiyon potansiyelinin beyinde yorumlanması, onları taşıyan aksonların daha önceden beyinde sonlanacakları yerin belirlenmiş
olmasındandır.

87. Aşağıdaki grafikte bazı memeli hayvanlarda

I

89. Bir deneysel çalışmada, bir iribaşın sırt kıs-

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Tat almada görevli almaç hücrelerinin enfeksiyona bağlı olarak sayısının azalması
B) Yiyeceklerin tadının algılanmasında koku
alınması olayının kuvvetlendirici etkiye sahip
olması
C) Vücudun bu süreci kullanarak daha az enerji
harcaması
D) Tat alma reseptörlerinin işlev görmemesi

100

A) Distal tübül
B) Proksimal tübül
C) Henle kulpunun inen kolu
D) Henle kulpunun çıkan kolu

III
Fare
Fil
Fil
Kedi
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91. Şekilde bir kurbağa bacağı kasının deneysel

93. İnsan sindirim sisteminde inaktif formda sal-

olarak uyarılmasıyla elde edilen tepkiler verilmiştir.

gılanan,

I- Pepsinojen
II- Tripsinojen
III- Kimotripsinojen
proenzimlerinden hangileri otokatalitik etkiyle
aktif hâle getirilebilmektedir?

Bununla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Yalnız I
C) I ve II

A) 1. uyarı şiddeti, eşik değerin altındadır.
B) 10. uyarı şiddetine kas bütün gücüyle tepki
vermiştir.
C) 2.-10. uyarıların şiddetinin her biri bir öncekinden daha güçlüdür.
D) 12. uyarıya karşı verilen tepki, 11. uyarıya
karşı verilen tepkiden daha büyüktür.

B) Yalnız II
D) II ve III

94. İnsan sindirim sisteminde, proteinler, yağlar

ve karbonhidratlar sindirilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, sindirim sistemindeki hücrelerin, sindirim salgılarından zarar görmesini
engelleyici adaptasyonlardan biri değildir?
A) Enzimlerin sentezlendiğinde inaktif formda
olmaları
B) Sindirim kanalındaki bazı hücrelerin mukus
salgılaması
C) Sindirim kanalındaki hücrelerin bölünme hızının yüksek oluşu ve sıklıkla değiştirilmeleri
D) Sindirim kanalının oransal olarak uzun ve
yüzey alanının geniş olması

92. Aşağıdaki şekilde memelilerde kalsiyum

homeostasisinin hormonal kontrolü gösterilmiştir.
II
I
III

Yüksek
Uyarı

95. Aşağıdaki grafik, sıcaklığın insan hemoglobininin oksijene ilgisi üzerindeki etkiyi göstermektedir.

Homeostasis
Kan kalsiyum düzeyi

Hb’nin O2 ile
doyma yüzdesi

100

I, II ve III ile belirtilen yerlere getirilmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
     

I

II

A) Tiroit

Kalsitonin

B) Paratiroit

PTH

C) Tiroit

Tiroksin

D) Paratiroit

Kalsitonin

III
Kemiklerde Ca   
depolanmasını uyarır.
Böbreklerde Ca++
alımını artırır.
Kemiklerden Ca++
salınmasını uyarır.
Böbreklerde Ca++
alımını azaltır.
++
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Bu grafik yorumlandığında aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Kandaki oksijenin kısmî basıncı düştüğünde,
hemoglobinin oksijen bağlamaya ilgisi artar.
B) Ağır egzersizler sırasında kaslarda, hemoglobinin oksijen bağlamaya olan ilgisi daha azalır.
C) Vücut sıcaklığı düşmeye başlayınca hemoglobinin oksijen ilgisi artar.
D) Hemoglobin, oksijeni yüksek sıcaklıkta daha
kolay bırakır.
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96. İnsan kalbinin ritmik olarak çalışması sürecin-

99. Doğadaki azot döngüsünde yer alan denitrifi-

de;

kasyon olayının tanımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

I- Atriyo-ventriküler düğümün uyarılması
II- İmpulsların His demeti lifleri boyunca yayılması
III- Sino-atriyal düğümde impulsların oluşması

A) Baklagillerin köklerindeki bazı bakterilerin
atmosferden aldığı azotu, diğer organizmaların yararlanabileceği maddelerin sentezinde
kullanmasıdır.
B) Bazı bakterilerin amonyak, nitrit ya da nitratı,
azot gazına dönüştürerek serbest bırakmasıdır.
C) Bazı bakterilerin amonyum iyonlarını, nitrite
dönüştürmesidir.
D) Bazı bakterilerin nitriti, nitrata dönüştürmesidir.

olaylarının gerçekleşme sırası hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) I - II - III
C) I - III - II

B) III - II - I
D) III - I - II

97. İnsanda işlev gören B grubu vitaminlerin “B

100. Grafikte yıllık sıcaklık ve yağış ortalamaları

kompleks vitaminler” olarak adlandırılmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

dikkate alınarak dünyadaki başlıca biyomların
sınırları belirtilip bazıları numaralandırılmıştır.

A) Kimyasal yapılarının birbirine benzerlik göstermesi
B) Genellikle aynı besinlerin içerisinde birlikte yer
almaları
C) Eksikliklerinin insanda benzer rahatsızlıklara
yol açması
D) Aynı reaksiyonlarda koenzim olarak işlev
görmeleri

450
400
350

IV

300
250
200
II

150
100
50

I
III
0
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Yıllık sıcaklık ortalaması (0C)

98. Bir hastanın belirli aralıklarla yapılan kan

tahlillerinde B lenfositlerin normal sınırlarda
kaldığı, T lenfositlerin ise normalin üzerinde
seyrettiği görülmüştür.

Buna göre kaç numaralı biyomda biyolojik
çeşitliliğin en fazla olması beklenir?

Bu analiz için aşağıda yapılan yorumlardan
hangisi doğrudur?

A) I

A) Hastanın kan plazması ve lenf sıvısındaki antikorların üretimi en üst düzeye çıkmıştır.
B) T lenfositler, büyük olasılıkla vücut sıvılarında
dolaşmakta olan toksinlere karşı artış göstermiştir.
C) Hastada vücut hücrelerinin içerisine girmiş
bakteri ve virüsler nedeniyle enfeksiyon bulunabilir.
D) Hastada hücresel bağışıklık pasif durumda kalırken, humoral bağışıklık aktif hâle geçmiştir.
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B) II

C) III

D) IV

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
BİYOLOJİ (1123) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

COĞRAFYA (1207)
1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

A) Miras
C) Siyaset

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?
A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi
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B) Şahitlik
D) Boşanma
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31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

imzalanmıştır?

A) Bağdat
C) Kabil

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tahran
D) İstanbul

A) Eğitim
C) Evlilik

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

B) İtalya
D) İngiltere

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
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40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?
A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güvenilirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin te-

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

mel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

B) Soru sorma
D) Sunu

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması
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49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

54.

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

Aşağıdakilerden hangisi resimde görülen
yeryüzü şekillerinin oluşumunda doğrudan
etkili olan bir faktör değildir?

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

A) Yağış
C) Kayaç yapısı

B) Muhteva
D) Değerlendirme

B) Zaman
D) Tektonik hareket

55. Aşağıdakilerin hangisinde yazar ve eseri yanlış eşleştirilmiştir?

51. Bölge oluşturmada ilk yapılması gereken
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer belirleme
C) Amaç belirleme

A) Piri Reis - Cihannüma
B) Strabon - Geographika
C) Evliya Çelebi- Seyahatname
D) Batlamyus - Geographika Hyphegesis

B) Sınır belirleme
D) Dağılış belirleme

52. Aşağıda verilenlerden hangisi Coğrafya Dersi

56. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin bir

Öğretim Programının öğrenme alanlarından
biri değildir?

A) Doğal Sistemler
C) Çevre ve Toplum

sonucu olarak ortaya çıkan bir durum değildir?
A) Güneşin doğudan doğup batıdan batması
B) Ekvator çevresinde sıcaklıkların yüksek olması
C) Ekvatorda ve kutuplarda yer çekiminin farklı
olması
D) Güneş ışınlarının geliş açılarının enleme göre
farklılaşması

B) Küresel Süreçler
D) Beşeri Sistemler

53. Mekânsal bilgiler haritalara aktarılırken kul-

lanılan yöntemler aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak bir arada verilmiştir?

57. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi volkaniz-

A) Çizgi / Nokta / Alan
B) İzohips / Nokta / Renklendirme
C) Çizgi / Alan / Renklendirme
D) Gölgeleme / Kabartma / Tarama

ma ve akarsular tarafından oluşturulan şekillere aittir?
A) Falez - Sirk
C) Moren - Peneplen
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B) Maar - Menderes
D) Kaldera - Drumlin
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58. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların hem

61. Atlas Okyanusu’nun doğu kıyısından batı

aşındırma hem de biriktirme faaliyeti sonucu
oluşur?
A) Kertik vadi
C) Seki

kıyısındaki limanlara yük taşıyan bir gemici
aşağıdaki akıntılardan hangisinin etkisini
hissetmez?

B) Çarpak
D) Dev kazanı

A) Labrador
C) Kuroşiyo

B) Benguela
D) Kanarya

59. Haritada hangi rüzgârın esme yeri ve yönü
yanlış olarak verilmiştir?

62. Haritada numaralandırılarak verilen taralı

alanlardan hangisinde permafrost topraklar
bulunur?

Bora

Krivetz

I

III

Mistral

Samyeli

II
IV

A) Samyeli
C) Bora

B) Krivetz
D) Mistral

A) I

60.

B) II

C) III

D) IV

63. Aşağıdakilerin hangisinde ökümeni sınırlandı-

ran faktörler doğru olarak bir arada verilmiştir?

K

A) Çöller - Çayırlar - Ormanlar
B) Vadiler - Çöller - Dağlık alanlar
C) Ovalar - Bataklıklar - Kutup bölgeleri
D) Çöller - Bataklıklar - Kutup bölgeleri

0

250 m

Verilen harita incelendiğinde aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Kartal ve Yıldız Tepe arası bir boyundur
B) En yüksek nokta Koru Tepe üzerindedir
C) Gaga Gölü’nün kuzey doğusunda eğim azdır
D) Yüksekliğin en az olduğu kesimler kuzeybatıdadır
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64. Verilen resimde ifade edilmek istenen coğrafi

67. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin

olay aşağıdakilerden hangisidir?

nüfus özellikleri arasında yer almaz?
A) Nüfus artış hızı yüksektir
B) Şehirli nüfus oranı yüksektir
C) Yaşlı nüfus oranı düşüktür
D) Tarımda çalışan nüfus fazladır

Uzun ömür
Yıllık
lü bitki ve
bitkiler
çayırlar

68. Aşağıdakilerden hangisi intansif tarımın

Çalılar

1-2 yıl

20-100 yıl

yoğun olarak yapıldığı ülkelere ait bir özellik
değildir?

120-130 yıl ve
sonrası

A) Tarımsal gelir fazladır
B) Tarımsal nüfus fazladır
C) Tarımsal verim yüksektir
D) Tarımda makineleşme gelişmiştir

ZAMAN

A) Süksesyon
C) Relikt

B) Endemik
D) Klimaks

65. Aşağıdakilerin hangisinde coğrafyacıların,

69.

sanayi tesisinin kuruluş yeri için araştırma
yaparken cevap aradığı soruların hepsi birarada verilmiştir?
I- Neden orada kurulmalı?
II- Tesisin kurulmasının bölgesel etkisi olacak
mıdır?
III- Tesis, çevre sorunlarına sebep olacak
mıdır?
IV- Sanayi tesisinin mülkiyeti kime aittir?
A) I, II ve IV
C) I, II ve III

I- Hayvansal atıkların değerlendirilmesi sonucu elde edilen enerjidir.
II- Uranyum ve toryum kullanılarak elde edilen enerjidir.
III- Yer kabuğunun zayıf noktalarından çıkan
sulardan ve su buharından elde edilen
enerjidir.
Yukarıda verilen enerji tanımlarına ait kavramlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
      
I
A) Biyokütle
B) Doğalgaz
C) Doğalgaz
D) Biyokütle

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

II
Doğalgaz
Hidroelektrik
Güneş
Nükleer

III
Hidroelektrik
Nükleer
Biyokütle
Jeotermal

66. Aşağıda verilen ülkeler ile sınırı oluşturan

akarsulara ait eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) İsveç-Norveç
B) İsviçre-Almanya
C) Macaristan-Slovakya
D) Türkiye-Ermenistan

70. •
•
•
•

$ Torne
$ Ren
$ Tuna
$ Arpaçay

Dış ticaret hacminin büyümesi
Tarımda çalışan nüfus oranının düşmesi
Nitelikli işgücünün önem kazanması
Ortalama yaşam süresinin artması

Verilenlerin tamamı aşağıdaki kavramlardan
hangisine dayalı gelişmelerdir?
A) Kentleşme
C) Sanayileşme
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B) Göçler
D) Turizm
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71. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğadan

yararlanılarak, herhangi bir işleme tâbi tutulmadan yapılan faaliyetleri ifade eden kavramdır?
A) Sekonder
C) Tersiyer

B) Kuaterner
D) Primer

76. Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllardan sonra önemini kaybeden jeopolitik hususlardan
biridir?
A) Medeniyetler çatışması
B) Çevre politikaları
C) Küresel ısınma
D) İki kutuplu dünya

72. Aşağıdakilerden hangisi çabuk bozulan ma-

mulleri üreten bir tesisin konumunu belirlerken göz önünde tutulması gereken temel bir
faktördür?
A) Enerji
C) Taşıma maliyeti

77. Aşağıdakilerden hangisi şehirleşmenin sonucunda ortaya çıkabilecek gelişmelerden biri
değildir?

B) Pazar durumu
D) İşçi maliyeti

A) Doğurganlık oranının artması
B) Ulaşım sistemlerinin çeşitlenmesi
C) Çarpık yapılaşmanın yaygınlaşması
D) Kadının iş hayatına daha çok katılması

73. Kara Hâkimiyet Teorisi’ni ileri süren jeopolitikçi kimdir?

A) Ratzel
C) Mackinder

78. Resimde görülen drenaj tipi aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Mahan
D) Kjellen

74. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikalarının temel amaçlarından biri değildir?

A) Tarım topraklarını düzenlemek
B) Dış ekonomik ilişkileri yürütmek
C) Dengeli bir gelir dağılımı sağlamak
D) Ekonomide istikrarlı kalkınmayı sağlamak
A) Kafesli
C) Paralel

75. Birinci Tarım Devrimi’nin ilk olarak ortaya

79. Aşağıda verilen madenler ve çıkarıldıkları yer-

çıktığı alanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) İber Yarımadası
C) Münbit Hilal

B) Dandritik
D) Radyal

lere ilişkin eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Küre - Bakır
C) Bigadiç - Bor

B) Kuzey Sibirya
D) İskandinavya
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B) Soma - Linyit
D) Afşin - Demir
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80. Amanos (Nur) dağlarında kayın ormanlarının

85. Türkiye’nin antik yerleşim merkezleri ve

görülmesinin temel sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Denizel etkiler
C) Toprak özellikleri

bulunduğu İl’e ait aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?

B) İklim değişiklikleri
D) Dağların uzanışı

A) Hacılarhöyük - Burdur
B) Çatalhöyük - Nevşehir
C) Alişarhöyük - Yozgat
D) Alacahöyük - Çorum

81. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki serbest
bölgelerin işlevlerinden biri değildir?

A) Ülkeye girecek malların denetiminin daha
kolay sağlanması
B) Türkiye dışından gelen malların transit olarak
diğer ülkelere satılması
C) Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli
mal üretimi ve ihracı
D) Ülkeye yabancı sermayenin ve teknolojinin
getirilmesinde kolaylık sağlaması

gilerinde nüfus artışının fazla olmasının temel
nedeni göçlerdir?
III

II
I

IV

A) I ve II
C) II ve III

82. Türkiye’de çeltik ekim alanlarını belirleyen en
önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprakların elverişli olması
B) Çeltik fabrikalarının olması
C) Pazarlama imkânlarının olması
D) Sulama imkânlarına sahip olması

B) II ve IV
D) III ve IV

87. Aşağıda verilen Türkiye’nin sınır kapısı ve komşu ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kapıkule - Yunanistan
B) Dereköy - Bulgaristan
C) Cilvegözü - Suriye
D) Sarp - Gürcistan

83. Aşağıdaki alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha fazladır?
A) Sivas çevresi
C) Adapazarı çevresi

86. Haritada taralı olarak gösterilen alanların han-

B) Gümüşhane çevresi
D) Burdur çevresi

88. Verilen akarsu çiftlerinden hangisi uluslararası öneme sahiptir?

84. Aşağıdakilerin hangisinde göl ve oluşum nedeni yanlış eşleştirilmiştir?

A) Fırat / Yeşilırmak
C) Asi / Meriç

A) Sera Gölü - heyelan set
B) Tortum Gölü - tektonik set
C) Mogan Gölü - alüvyal set
D) Büyük Çekmece Gölü - kıyı set
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B) Ceyhan / Aras
D) Dicle / Kızılırmak
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89. Aşağıdakilerden hangisi Birinci İktisat Kong

92. Aşağıdakilerden hangisi faylanma sonucu olu-

resi’nin sonucunda ortaya çıkmış gelişmelerden biridir?

şan grabenlerin alüvyonlarla dolmasıyla ortaya
çıkan delta ovalarına örnek gösterilebilir?

A) Devletçiliğin kabulü
B) Milli Koruma Kanunu
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu
D) Beş yıllık kalkınma planları

A) Balat
C) Göksu

B) Çarşamba
D) Çukurova

93. Aşağıdakilerin hangisinde Adriyatik Denizi’nin

90. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Döne

doğu ve batı kıyısında yer alan ülkeler doğru
olarak eşleştirilmiştir?

mi’nde Türkiye’nin konumuna ilişkin yapılabilecek çıkarımlardan biridir?

A) Hırvatistan - İtalya
B) Yunanistan - Fransa
C) Slovenya - Arnavutluk
D) Bulgaristan - Makedonya

A) Batı Bloğu için tehdit oluşturmuştur.
B) Blok çıkarları açısından önemli bir ülkedir.
C) Doğu Bloğuyla ekonomik ilişkileri gelişmiştir.
D) Komşu ülkelerle benzer siyasal süreçleri
yaşamıştır.

94. Aşağıda verilen göl ve bulunduğu kıta eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

91.

ERKEK

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19

A) Baykal - Asya
B) Tanganika - Afrika
C) Viktorya - Güney Amerika
D) Süperior - Kuzey Amerika
KADIN

95. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik işbirliğini

geliştirmek amacıyla oluşturulmuş organizasyonlardandır?

10-14
5-9
0-4

A) WHO
C) UNESCO

2010 yılı verilerine göre hazırlanan nüfus
piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisine ait
olabilir?
A) Türkiye
C) İtalya

B) NAFTA
D) UNICEF

96. Türkiye aşağıdaki organizasyonlardan hangisine üye değildir?

B) Bulgaristan
D) Kenya

A) OPEC
C) İKÖ
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B) OECD
D) AGİT

A

COĞRAFYA (1207)
97. Aşağıdakilerden hangisi AB’ye üye olmasına

99. BM’ye göre ülkelerin kalkınırken kaçınmaları

rağmen birliğin ortak para birimini kullanmamaktadır?
A) Almanya
C) Portekiz

gereken büyüme şekilleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir?
I- Hızlı büyüme
II- İşsiz büyüme
III- Geleceksiz büyüme
IV- Köksüz büyüme

B) İtalya
D) İngiltere

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

98. Aşağıdaki grafikte bir bölgeye ait ortalama

B) II ve III
D) II, III ve IV

yıllık sıcaklık ve yağış değerleri verilmiştir.

500

Sıcaklık °C
30
25

400

20

300

15

200

10

100

5

0

0

600

100. Asya Kıtası’nın kuzeydoğusunda yer alan

ve haritada (?) ile gösterilen yarımadanın adı
nedir?
          

Bu grafik haritada numaralandırılmış alanlardan hangisine ait olabilir?

IV

A) Kola
C) Kamçatka

III
Ekvator

A) I

I

B) II

B) Sahalin
D) Malakka

II

C) III

D) IV

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
COĞRAFYA (1207) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (1245)
1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (1245)
8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (1245)
13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

A) Miras
C) Siyaset

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?
A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi
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31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

imzalanmıştır?

A) Bağdat
C) Kabil

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tahran
D) İstanbul

A) Eğitim
C) Evlilik

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

B) İtalya
D) İngiltere

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
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40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?
A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güvenilirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin te-

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

mel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

B) Soru sorma
D) Sunu

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması
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49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

53. Medine’de nazil olan ilk sure hangisidir?

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

A) Fatiha
C) Bakara

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

B) Rahman
D) Fetih

54. Aşağıdakilerden hangisi Mevzu hadisleri tanıma yollarından değildir?

A) Tarihi gerçeklerle çelişmesi
B) Kur’an’a ve sahih sünnete aykırı olması
C) Lafzında ve manasında bozukluk olması
D) Ravinin hadisi rivayet ederken ziyade yapması

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

B) Muhteva
D) Değerlendirme

55. Aşağıdakilerden hangisi ravinin zabtı ile ilgili
tenkitlerden biridir?

51.

A) Cehaletu’r-Râvi
C) Kesretu’l-Galat
				

B) Fisku’r-Râvi
D) Kizbu’r-Râvi

(Mearic suresi, 4)

Bu ayette, meleklerin hangi özelliğine dikkat
çekilmektedir?

56. Hadislerin sahabi isimlerine göre tasnif edildiği eserlere ne denir?

A) Erkeklik ve dişiliklerinin olmadığına
B) Hızlı varlıklar olduklarına
C) Nurdan yaratıldıklarına
D) Allah’ı tespih ettiklerine

A) Musannef
C) Cami’

B) Müsned
D) Mu’cem

57. Hz. Peygamberin hadislerini anlamayı ve

52.
				

bunlardan gerekli sonuçlar çıkarmayı amaç
edinen hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?

(Hicr suresi, 9)

Yukarıdaki ayette altı çizili kelime hangi anlamıyla kullanılmıştır?
A) Zikir
C) Kur’an

A) Fıkhu’l-Hadis
C) Garibu’l-Hadis

B) Hutbe
D) Hatırlatma
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58. Bizans ile Müslümanlar arasındaki mücadele

63. Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicretin

hangi savaşla başlamıştır?
A) Tebük
C) Hayber

nedenleri arasında yer almaz?

B) Huneyn
D) Mû’te

A) Irak ve Suriye ile Kureyşliler arasındaki ticari
ilişkiler
B) Habeşistan’ın hicret edilebilecek en yakın yer
olması
C) Arabistan nüfusunun çoğunlukla müşriklerden
oluşması
D) Arap Yarımadasındaki Yahudi ve Hıristiyanların yeni bir dini kabule yanaşmamaları

59. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in

Medine’deki diğer topluluklarla antlaşma yapmasının sebeplerinden biridir?
A) Kendi liderliğini ilan etmek
B) Toplumsal barışı sağlamak
C) Siyasi egemenliğini pekiştirmek
D) Antlaşma yapılmayan toplulukları sindirmek

64. “İstidlâli bilgi”nin tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Aklın hemen kavradığı bilgi
B) Dış duyularla elde edilen bilgi
C) Delillendirme olmaksızın zihinde oluşan bilgi
D) Delillendirme yaparak vasıta yoluyla elde
edilen bilgi

60. Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisine
katılmamıştır?
A) Mû’te
C) Tebük

B) Huneyn
D) Hayber

65. Kadîm olsun hâdis olsun kendi başına bulunabilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ma’lûl
C) Âraz

61. Aşağıdakilerden hangisi Araplar arasında kan
dökmenin ve kötülük yapmanın yasak olduğu
aylardan biri değildir?
A) Zilkâde
C) Zilhicce

B) Ramazan
D) Recep

B) Cisim
D) Cevher

66. Kelam ilmi, kelamcıların kullandıkları yönteme
dayalı olarak aşağıdaki isimlerden hangisi ile
adlandırılmıştır?
A) Akâid ilmi
B) Usulu’d-din
C) Nazar ve istidlâl ilmi
D) Tevhid ve sıfat ilmi

62. Hendek Savaşı’nın “Ahzab Savaşı” olarak
anılmasının sebebi nedir?

A) Savunma savaşı olması
B) Şehrin etrafına hendekler kazılarak düşman
askerlerinin durdurulması
C) Süvari birliklerinin çok olması ve önemli rol
oynaması
D) Mekkeli müşriklerin bazı Arap kabileleri ve
Yahudilerle birlikte savaşa katılması
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67. Aşağıdaki konulardan hangisinde Maturidîlikle
Eşarîlik arasında bir görüş farkı yoktur?
A) Nübüvvet
B) Büyük günah
C) Husn ve kubuh
D) İmanda artma-eksilme

72. Yüce Allah’ın isimlerinden “Müheymin” isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hükmü altına alan
C) Övgüye layık

B) Noksanlıklardan yüce
D) Hesaba çeken

73. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da cehennem
için kullanılan isimler arasında yer almaz?

68. Varlığı kendinden olmayan, var olmak için

kendi dışında bir varlığa bağımlı olan varlık
türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mümkün
C) Müstahîl

A) Saîr
C) Sagar

B) Lezâ
D) Mukâme

B) Mümtenî
D) Muhâl

74. “Para peşin, mal veresiye olmak üzere yapılan
satışa fıkıhta ne ad verilir?

69. Aşağıdakilerden hangisi “haram li-aynihi”

A) Selem
C) Hıdâne

fiiller arasında yer almaz?

A) Zina etmek
B) Adam öldürmek
C) Hırsızlık yapmak
D) Bayram günü oruç tutmak

B) Şuf’a
D) Muzara’a

75. “Yemin-i Gâmus” hakkında aşağıdakilerin
hangisi söylenemez?

70. Günümüze kadar ulaşan ve ilk fıkıh usulü

kitabı olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?
A) er-Risâle
C) el-Hucce

A) Kefaret gerektirmez.
B) Büyük günâhlardandır.
C) Bilerek yalan yere yemin etmektir.
D) Bir kimsenin yapmak istediği bir şeyi kendisine
vacip kılmasıdır.

B) el-Fıkhu’l-Ekber
D) el-Muvatta

76. Cuma namazı için ezan okunurken alış-veriş
yapmanın hükmü nedir?

71. “Sadaka on kat, ödünç vermek ise seksen kat

A) Haram li-zatihi
C) Haram-ı Âmm

fazlasıyla ödüllendirilmiştir.”
			
(İbn Mace, “Sadakat”, 19)
Hadisteki “ödünç vermek” terimi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Vakıf
C) Karz-ı hasen

B) Sadaka
D) Sadaka-i Câriyye
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77. Yolculukta meshin süresi kaç saattir?
A) 24

B) 36

C) 48

82. Hac’da Kabe’nin etrafını dönen erkeklerin kısa
adımlarla ve omuzlarını silkeleyerek koşmalarına ne denir?

D) 72

A) Meyş
C) Hervele

B) Remel
D) Kudûm

78. Abdest alırken suyun ihtiyaçtan az kullanılmasının hükmü nedir?

83. Günlük belirli virdleri olmayan, müridlerine

A) Mekruh
B) Müstehab
C) Sünnet-i Müekkede
D) Sünnet-i gayri Müekkede

dâimî takip edilecek vird olarak sadece öğüt
dinlemeyi şart koşan; diğer tasavvuf ekollerinin aksine “Seyr-u Sülük” uygulamayan
tasavvufî ekol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bektâşîlik
C) Bayramîlik

B) Mevlevîlik
D) Uşşâkîlik

79. Fıkıh konularına göre telif edilmiş hadis mecmualarına ne denir?
A) Müsned
C) Musannef

B) Sünen
D) Müstedrek

84. Tasavvufta “zühd” kavramının tanımı aşağı-

daki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Allah’ın hakkıyla bilinmesi ve tanınmasıdır.
B) Kulun, Allah’ı görüyormuşcasına ibadet etmesidir.
C) Kapalı bir durumun Sûfî’nin kalbine ilâhi yolla
açılmasıdır.
D) Kulun çeşitli rûhî ve bedenî riyazet ve mücahedelerle nefsini dizginlemesidir.

80. Cenaze namazının şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Niyet
B) Allah’ı övmek
C) Ölü için dua etmek
D) Hz. Peygambere salât etmek

85. Namaz sonunda selam vermenin hükmü nedir?
81. Aşağıdakilerden hangisi umrenin farzlarındandır?

A) Tıraş olmak
C) Tavaf

A) Farz
C) Vacib

B) Mübah
D) Sünnet

B) Sa’y
D) Vakfe

86. “Makâlâtu’l-İslâmiyyin” isimli eser kime aittir?
A) Eşari
C) Nevbahti
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B) Maturidî
D) Bağdâdî

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (1245)
87. Aşağıdakilerden hangisi düşünce ekolleri tari-

91. Hz. İsa’nın tekrar dünyaya geleceğini savunan

hi ve görüşlerini inceleyen bilim dalına verilen
isimlerdendir?

mesihci hareket aşağıdakilerden hangisidir?
A) Babtistler
C) Mesih inanlılar

A) Ehlü’l-Milel
B) Ilmu’l-Melekût
C) el-Ehvâ ve’l-Bida
D) Ashâbu’l-Makâlat

B) Adventistler
D) Metodistler

92. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin iman
esasları arasında yer almaz?

88. Şia’ya göre, müslümanları yönetme konu-

A) Ahirete iman
B) Tanrı’ya iman
C) Meleklere iman
D) Peygamberlere iman

sunda imamlara Allah tarafından verildiğine
inanılan yetkiye ne denir?
A) Tevellî
C) Vasiyet

B) Velâyet
D) Teberrî

93. Aşağıdakilerden hangisi Budizm’in “sekiz
dilimli yolu”ndan biri değildir?

89. Aşağıdaki dinlerden hangisi evrensel niteliklidir?
A) Yahudilik
C) Şintoizm

A) Doğru niyet
C) Doğru ibadet

B) Taoizm
D) Budizm

94. Tanrı Ahura Mazda’ya nispetle Mazdaizm

90. • Misyoner karakterli bir dini harekettir.
• Kutsal kitabı “İlahi Prensip”dir.
• Toplu evlendirme törenleriyle tanınır.

olarak da adlandırılan din aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Caynizm
C) Maniheizm

Bu özellikler, Hristiyan kültüründeki yeni dinî
hareketlerden hangisine aittir?
A) Mooncular
C) Mormonlar

B) Doğru davranış
D) Doğru söz

B) Zerdüştîlik
D) Brahmanizm

B) Ebiyonitler
D) Cizvitler

95. Din psikolojisi aşağıdaki konulardan hangisiyle doğrudan ilgilenmez?

A) Bireylerin dini tasavvurlarıyla
B) Bireydeki dini düşüncenin gelişimiyle
C) Bireyin bir dine yönelik tutumlarıyla
D) Din değiştirmenin psiko-sosyal dinamikleriyle
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (1245)
96. Din öğretiminde mezhepler üstü modeli

99. Şiddet ve terör olaylarında dini inanç ve sem-

benimseyen bir din eğitimcisinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi doğrudur?

boller daha çok hangi amaçla kullanılmaktadır?
A) Eylemin etkisini arttırmak
B) Eylemleri meşrulaştırmak
C) Eylemcileri cesaretlendirmek
D) Eylem stratejileri belirlemek

A) Din dersinde temel hareket noktası farklılıklar
değil, dinin özü ve üzerinde ayrılık bulunmayan konular olmalıdır.
B) Din öğretimi, hem kendi dinini hem de birlikte
yaşamak durumunda olunan dinleri öğretime
konu edinmelidir.
C) Din dersinde çeşitli dini fenomenler üzerinde
konuşulmamalı, herhangi bir dinin tercihi söz
konusu olmamalıdır.
D) Din öğretimi programları, yerel din anlayışına
göre düzenlenmelidir.

100. “... dini ayinler, sadece topluluğun basit bir

anlatımı değil, aynı zamanda onu hayatta tutma vasıtalarıdır. Yaşayan her din, mensupları
arasında sosyal ilişkiler geliştirmek zorundadır. Bu yolla din, bireyin subjektif tecrübesinin
dışına taşarak nesnelleşir ve bireyleri birbirine
bağlar.” diyen bir sosyolog, dini tecrübenin
ifade şekillerinden hangisini vurgulamaktadır?

97. “En iyi eğitimci Allah’tır. En iyi metotlar O’nun
metotlarıdır. En iyi konu ve muhteva da yine
Allah tarafından belirlenir.” diyen bir din eğitimi bilimcisi, din eğitimi biliminin hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A) Bireysel
C) Sosyolojik

B) Teorik
D) Pratik

A) Bir ilahiyat bilimi olduğunu
B) Disiplinler arası bir bilim olduğunu
C) Kendisine has bir metodolojisi olduğunu
D) Diğer bilimlerden ayrı bir terminolojisinin olduğunu

98. “Her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne

babası onu ya Yahudi ya Nasranî ya da Mecusî
yapar.”
Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden
hangisidir?
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A) Doğuştan getirilen becerilerin eğitimde önemli
olduğu
B) Çocuğun kendi dinî inancını seçmedeki önemi
C) Çevrenin kişiliğin belirlenmesindeki etkisi
D) Dinin karakter gelişimindeki rolü
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (1245) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

FELSEFE (1371)
1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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FELSEFE (1371)
8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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FELSEFE (1371)
13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

A) Miras
C) Siyaset

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?
A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi

B) Şahitlik
D) Boşanma

31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde
imzalanmıştır?
A) Bağdat
C) Kabil
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32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?
A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

B) İtalya
D) İngiltere

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?
A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?
A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim
C) Evlilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama
arasında bir köprü görevi görür?
A) Eğitim
C) Öğretim
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B) Teknoloji
D) Eğitim programı
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42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güveni-

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

lirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

B) İstek
D) Öznellik

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin temel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

B) Soru sorma
D) Sunu

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangisi modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?
A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?
A) Pekiştirme
C) Düzeltme

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?

A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.
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B) Muhteva
D) Değerlendirme
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51. “Felsefede sistemler ve farklı görüşler yanya-

56. İlkçağ ve Ortaçağ felsefesi ile ilgili olarak aşa-

na bulunur ve ilkçağ filozofunu uğraştıran bir
sorun günümüz filozoflarını da uğraştırabilir.”

ğıdakilerden hangisi söylendiğinde yanlış olur?
A) Ortaçağ felsefesi herhangi bir ulusa ait değildir.
B) İlkçağ felsefesinde sadece varlık konusu ele
alınmıştır.
C) Ortaçağ felsefesinde kişisel, bağımsız düşünme ve sorgulama yoktur.
D) İlkçağda grek felsefesinde, doğal olayların
yine doğal nedenlerle açıklanabileceği düşünülmüştür.

Bu durum, felsefenin öncelikle aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?
A) Eleştirici olması
B) Evrensel olması
C) Mantıksal çıkarımlara dayanması
D) Çözülmemiş sorunlar üzerine düşünmesi

52. Genel olarak, insan davranışının öncelikle

ve temelde, kültürel ve toplumsal faktörler
tarafından şekillenip denetlendiğini öne süren
görüş aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

57. Ortaçağ felsefesinde ilki Gerçekçilik, ikincisi

Kavramcılık, üçüncüsü de Adcılık olarak karşımıza çıkan üç ana anlayış, felsefenin hangi
sorusu bağlamında temellendirilmiştir?

A) Kültürel forum
B) Kültürel determinizm
C) Kültürel mutlakçılık D) Kültürel görecilik

A) Varlık bir midir, yoksa birden çok mudur?
B) Doğal nesnelerin neliklerini ne oluşturmaktadır?
C) Kavramlar ile düşüncelerin varlıksal değerleri
nelerdir?
D) Gerçeklik durağan mıdır yoksa hep oluş içerisinde midir?

53. Aşağıdaki eserlerden hangisi Platon’a aittir?
A) Nomoi
C) Poetika

B) Kategoriler
D) Metafizik

58. Aşağıdakilerden hangisi F. Bacon’un tümeva-

54. • Empirist bilgi görüşü
• Atomcu varlık anlayışı
• Hedonist ahlak anlayışı

rım yönteminin özelliklerinden değildir?

A) Hipotezlerin gözlem ve deney yoluyla sınanması
B) Somut olgulardan bu olgularla ilgili genellemelere gidilmesi
C) Tek bir olaydan hareketle geniş kapsamlı
genellemelere gidilmesi
D) Deneyin, belli kurallar çerçevesi içinde yapılması

Verilenlerin tümünü benimseyen yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epikurosçuluk
C) Septik Felsefe

B) Stoa Felsefesi
D) Yeni Platonculuk

55. Doğal, biyolojik ve psikolojik tüm fenomen-

lerin, son çözümlemede fiziki fenomenlerden başka hiç bir şey olmadıklarını ve bütün
fenomenlerin yalnızca maddi değişmeler ya da
hareket hâlindeki madde aracılığıyla açıklanabileceklerini savunan; tinsel ya da tinsel
olmayan bütün olayları her koşulda düzenekçi
nedensel ilişkileri model alarak açıklayan görüş aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Metateori
C) Melyorizm

59. Aşağıdakilerden hangisi Mantıkçı Pozitivizm

akımının “doğrulama” ve “anlamlılık” ile ilgili
görüşlerinden değildir?
A) Bütün anlamlı önermeler doğrudur.
B) Bütün doğrulanabilir önermeler anlamlıdır.
C) Deneye dayanan tümel önermeler doğrulanabilir.
D) Bir önerme olgusal olarak doğrulanabilir bir
içerik taşıyorsa anlamlıdır.

B) Naif realizm
D) Mekanizm
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60. • Geleneklerden biri; bilince, kendilerinin geliş-

•

tirmiş oldukları bir takım özel tekniklerle dikkatlice bağlanılması durumunda, kişinin çok
çeşitli türden varlıklarla edimleri dolayımsız
idrak etme imkânına sahip olduğunu savunurken diğer gelenek; zihni ve bilinci tamamen bir
tarafa bırakarak bir bütün olarak onun, konu
aldığı nesneler üzerinde yoğunlaşır.
Her ikisi de insan zihni ile dünyadaki şeyler
arasında bir engel olduğunu kabul ederken biri, bu engeli meydana getiren şeyin
muğlaklık ve bizzat dilin kendisi olduğunu
savunur. Bu yüzden tüm dikkatleri dilsel
karışıklıkları açıklığa kavuşturma üzerine
yoğunlaşır. Diğer geleneğe göre ise, engeli
meydana getiren dilden ziyade kemikleşmiş
ön yargılardır. Düşünce, açıklığa ancak dünyadaki şeylere doğrudan bakarak erişebilir.

63. Aşağıdakilerden hangisi I. Kant’ın epistemoloji konusundaki görüşlerinden değildir?

A) “Zaman ve mekân” duyu bilgisinin a priori
ögeleridir.
B) Fenomenlerin ardındaki kendinde şey alanını
bilebiliriz.
C) Biz nesneleri ancak bize göründükleri biçimiyle bilebiliriz.
D) Nedensellik, insan aklının doğuştan getirdiği
kesin ve zorunlu bir ilkedir.

64. Modern görüş, bilimsel yöntemi aşağıdaki
metotlardan hangisine dayandırmaktadır?
A) Dedüktif mantık
B) Tam tümevarım
C) Eksik tümevarım
D) Varsayımlı dedüktif metot

Yukarıda birbiriyle karşılaştırılan gelenekler
hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Entüisyonizm - Pozitivizm
B) Fenomenoloji - Pozitivizm
C) Fenomenoloji - Analitik Felsefe
D) Entüisyonizm - Analitik Felsefe

65. “Bilimsel bilgi, insan zihninden bağımsız bir
dış dünyanın, fiziksel gerçekliğin bilgisidir.”

Bu açıklamada bilimsel bilginin hangi özelliği
vurgulanmaktadır?

61. Aşağıdakilerden hangisi Platon’un, idea kuramında yer alan düşüncelerinden değildir?

A) Olgusal olma
C) Objektif olma

A) Bir idea; fenomenlerin ya da görünüşlerin varlık sebebi, bir şeyin özünün nedenidir.
B) Fenomenler dünyası olmadan bir idealar dünyasını düşünmek imkansızdır.
C) İdealar, ezeli ve ebedi gerçeklikler olarak kendilerinde ve kendi başlarına var olurlar.
D) İdea, bir bilinç içeriği veya bilgi formu olmayıp
bilginin kendisine yönelinen nesnesidir.

B) Genelleyici olma
D) Eleştirici olma

66. Bilim felsefesinin problemleri “epistemolo-

jik” ve “metafizik” problemler olmak üzere iki
başlıkta ele alınabilir. Aşağıda verilenlerden
hangisi ya da hangileri bilim felsefesinin “metafizik” boyutundaki problemlerdendir?
I- Nedenselliğin nasıl açıklanacağı problemi
II- Bilimlerin birbirlerine indirgenebilir olduklarını ifade eden indirgemecilik problemi
III- Tekil gözlem önermelerinin toplamının, bir
genellemenin doğruluğunu temin etmede
yeterli olamayacağını ifade eden tümevarım
problemi

62. R. Descartes’e göre bir önermeyi doğru kılan
temel ölçüt hangisidir?

A) Anlamlılık
B) Algılanabilirlik
C) Açık ve seçiklik
D) Analiz ve sentez edilebilirlik

A) Yalnız I
C) I ve II

10

B) Yalnız II
D) II ve III

A

FELSEFE (1371)
67. Aşağıdakilerden hangisi W. James’in “doğru-

70. • Bilimi, tarihsel ve toplumsal bir bakış açısıy-

luk” anlayışı içinde yer almaz?

A) Hiç bir inanç tam ve mutlak olarak doğru
olamaz.
B) Doğru, gerçekte olup biten bir şeyi olduğu gibi
yansıtan düşüncedir.
C) İnsanın kabul ya da inançları arzu edilir sonuçlara yol açıyorsa doğrudur.
D) Doğru bir inanç ya da düşünce duygusal
bakımdan tatmin edici bir inanç ya da düşüncedir.

B) L. Wittgenstein
D) R. Carnap

bakımından aynı, nicelik bakımından farklı
olursa bu iki önerme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

lamından daha fazla bir şeydir. Örneğin fizik
bilimi, tikel olgulara ilişkin gözlem kayıtlarının
zengin bir bileşiminden meydana gelmez; fizik
esas bu olguları başka olgulara sistematik bir
tarzda bağlayan genel hipotez ve teorilerin
formülasyonundan oluşur.

A) Altık
C) Çelişik

Buna göre A. Comte, gerçek bilimin oluşumunun öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlı
olduğunu savunmuştur?

B) Karşıt
D) Eşdeğer

72. J. P. Sartre’a göre “kendinde varlık” ne demektir?

A) Olguların gözlemlenerek tasvir edilmesine
B) Bilimlerin tek bir fizik bilimine indirgenmesine
C) Bilimsel objenin özgül niteliklerinin ortaya
konmasına
D) Olgular arasındaki değişmez bağlantıların
bulunmasına

A) Özünü kendisi yaratan varlıklar
B) Varoluşu özden önce gelen varlıklar
C) Kendi yaşamına yön verebilen varlıklar
D) Önceden belirlenmiş bir öze göre yaşayan
varlıklar

73. Toplumun; doğa durumundan bilinçli olarak

I- Sentetik önermelerin anlamları, bu önermelerde kendilerine gönderimde bulunulan
nesnelerin ampirik gözlemine dayanır.
II- Analitik bir önermenin doğruluk ya da yanlışlığı, anlamların mantıksal analizi tarafından belirlenir.
III- Analitik önermeler, zorunluluk ihtiva etmeyen yani karşıtlarını olumlamanın bir çelişki
yaratmadığı önermelerdir.

uzaklaşan, kendilerinin ve bu arada genelin
iyiliği için, birtakım özgürlüklerinden vazgeçen bireylerden meydana geldiğini öne süren
teori ya da anlayış aşağıdakilerden hangisiyle
ifade edilir?
A) Güç ahlakı
B) Doğal hukuk
C) Toplum sözleşmesi
D) Geleneksel toplum

Yukarıda verilenlerden hangileri mantıkçı pozitivistlerin “analitik ve sentetik önermeler” ile
ilgili görüşlerindendir?
A) I ve II
C) I ve III

A) H. Reichenbach
C) S. Toulmin

71. Konu ve yüklemi aynı olan iki önerme nitelik

68. A. Comte’a göre bilim, gözlem kayıtlarının top-

69.

•

la ele alan;
Bilimde problem çözebilen, yeni koşulların
ortaya çıkardığı problemleri diğer kuramlara
göre çok daha iyi çözümleyebilen kuramların
ayakta kaldığını ve bu güçten yoksun kuramların ise zamanla terk edildiğini savunan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

B) II ve III
D) I, II ve III
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A

FELSEFE (1371)
74. • Ortaçağ düşünürlerine göre devlet, dinsel
•

78. Aşağıdakilerden hangisi “doğal hukuk anlayı-

misyonu yerine getirdiği sürece yasaldır.
Devletin ortak iradenin temsilcisi olduğunu
savunan yaklaşımlara göre devlet, ortak
iradenin arzusu, isteği sayılan şeyleri gerçekleştirdiği sürece yasaldır.

şının” savunduğu görüşlerden biri değildir?

A) Hukuk kuralları, insan ya da toplumun özsel
ve asli doğasında temellenir.
B) Hukuk kuralları, bireylerin bütünlüklerine ve
özgürlüklerine saygı gösterilmesini ister.
C) Hukuk kuralları, insanlığın genel olarak kabul
görmüş ilkelerinden meydana gelen bir sistemdir.
D) Hukuk kuralları, toplum tarafından sonradan
ortaya koyulan ve zamanla değişen kurallardır.

Yukarıdaki görüşler siyaset felsefesinin hangi
problemine verilen birer yanıt niteliğindedir?
A) Meşruiyetin ölçütü nedir?
B) En iyi yönetim şekli hangisidir?
C) Devlet gerekli ve zorunlu mudur?
D) Devlet istikrarının koşulları nelerdir?

79. Karl Jaspers, felsefesinde öne sürdüğü

insandaki gerçek, değerli, sahici benliğin
kavramlarla sınırlanamayan, nesnel olarak
bilinemeyen, fakat deneyimlenen ya da hissedilen imkân ve projeleriyle özdeş olan ve
dolayısıyla sürekli bir oluşum ve kendisi olma
süreci içinde bulunan “ben”i aşağıdakilerden
hangisiyle adlandırır?

75. Aşağıdakilerden hangisi Platon’un devlet konusundaki görüşlerinden değildir?

A) Devlette, iktidar halkın elinde olmalıdır.
B) Toplumdaki farklılıklar, ahlaki olarak ve kabiliyete göre temellenmiştir.
C) Devlette her sınıf kendi görevini yerine getirirse o adil ve ideal devlet olur.
D) Devlet eğitimi, her insanın toplumda donanımlarının en iyi olduğu işlevi görmelerini sağlar.

A) Dasein
C) Geist

76. Farabi’ye göre, devlet yönetiminin iyi ya da

80. Aşağıdakilerden hangisi E. Husserl’in feno-

kötü oluşunun ölçütü öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?

menolojisinde savunduğu görüşlerden biri
değildir?

A) Toplumdaki mesleklerin nitelikleri
B) Yöneticinin sahip olduğu nitelikler
C) Toplumdaki zümrelerin nitelikleri
D) Toplumu düzenleyen yasaların nitelikleri

A) Özler ve anlam sezgi yoluyla kavranabilir.
B) Fenomeni ele alan bilincin kendisi fenomenolojinin konusu değildir.
C) Hakikatin bilgisi, bilincin doğrudan deneyiminden gelmek durumundadır.
D) Bilincin özüne erişmenin yolu epokhe veya
paranteze almadan geçer.

77. • İdeal olanın devlet, toplum ve birey arasın•
•

daki tüm ilişkilerde bireyin hak ve özgürlüklerinin öne çıkarılması olduğunu savunan,
Devlet yetkisinin her alanda ve her anlamda
kısıtlanması gerektiğini savunan,
Bu görüşlerinin somut anlatımını “Bırakınız
yapsınlar, bırakınız geçsinler.” ve “En iyi
hükûmet en az hükûmet edendir.” sözlerinde
bulan öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ni̇ hi̇ li̇ zm
C) Liberalizm

B) Nihil
D) Existenz

B) Sosyalizm
D) Pozitivizm
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A

FELSEFE (1371)
81. Aşağıdakilerden hangisi, Friedrich

84.

Nietzsche’nin felsefesinde temellendirdiği
“efendi ahlakı / köle ahlakı” ayrımı ile ilgili öne
sürdüğü görüşlerinden biri değildir?
A) Efendi ahlakı, değer yaratma yetisinin varolduğu ahlaktır.
B) Efendi ahlakına sahip olanlar, kendini bütün
olanaklarıyla gerçekleştirme istencindedir.
C) Acıma, pişmanlık, sevecenlik gibi olumlu
duygular, köle ahlakı taşıyan yığınları, efendi
ahlakı taşıyan konumuna yükseltir.
D) Köle ahlakına sahip olanlar, dışarıya ve dışarıdan kendilerine yönelen tehlikelere karşı hep
savunmada kalırlar.

I- Epistemoloji
II- Estetik
III- Etik
IV- Ontoloji
Yukarıda verilenlerden hangileri felsefenin
“değer” alanıyla ilgili dallarıdır?
A) I ve II
C) II ve III

B) I ve III
D) III ve IV

85. “Erdem ve bilgi bir birlik teşkil eder. Neyin

doğru olduğunu bilen birisi, doğru davranışta bulunacaktır. Bu kişi aynı zamanda mutlu
olacaktır.”
Yukarıdaki görüşler hangi düşünürün etik
anlayışının temel ilkeleridir?

82. Evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenler
hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Demokritos
C) Kıbrıslı zenon

A) J. S. Mill - Platon
B) J. Proudhon -  Epiküros
C) H. Bergson - M. Stirner
D) J. Bentham - Sokrates

B) Spinoza
D) Sokrates

86. Farabi, var olmak için başka unsura muhtaç
olmayan varlığı hangi kavramla adlandırır?

83. K. Marx’a göre ahlaklılık, üretim ilişkilerinin

belirlediği toplum yaşamında hakim sınıf ya
da güçlerin dünya görüşlerine veya ideolojilerine göre tanımlanan iyi ve kötü kavramlarıyla
yönlendirilen insan eylemlerinde ortaya çıkar.
Dolayısıyla, insan eyleminin olduğu kadar,
ahlaki yaşamın da bir özerkliği olmayıp, ahlaki
yaşam egemen sınıfın ideolojisine göre belirlenen ve yönlenen bir yaşamdır.
Buna göre K. Marx’ın, aşağıdaki ahlak anlayışlarından hangisini savunduğu söylenebilir?
A) Determi̇ ni̇ st eti̇ k
C) İndeterminist etik

B) Formel etik
D) Otodeterminist etik

A) Vacib’ül vücud
C) Vahdet-i şuhûd

87.

B) Vahdet-i vücud
D) Mümkün’ül vücud

I- Maddenin kendi başına bir özelliği yoktur,
ancak madde özellik taşıma gizil gücüne
sahiptir.
II- Doğada hiçbir zaman maddeden yoksun
bir formla da, formdan yoksun bir maddeyle de karşılaşmayız.
III- Varlıkların oluşumunda madde aktiftir, form
pasiftir.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri
Aristoteles’in madde konusundaki görüşlerindendir?
A) Yalnız I
C) I ve III
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B) I ve II
D) II ve III

A

FELSEFE (1371)
88.

92. • Platon’a göre, “duyusal özellikler, güzel-

I- B. Spinoza
II- Demokritos
III- R. Descartes

•

Yukarıdaki düşünürlerden hangileri doğa felsefelerinde “mekanik evren” anlayışını savunmuşlardır?
A) I ve II
C) II ve III

lik ideasının yansımasından başka bir şey
değildir.”
Hegel’e göre sanat, “evrensel ruhun duyusal
görünüşüdür.”

Buna göre Platon ve Hegel’in, estetik konusundaki yaklaşımlardan hangisinin temsilcilerinden olduğu söylenebilir?

B) I ve III
D) I, II ve III

A) Metafizik yaklaşım
B) Deneysel yaklaşım
C) Psikolojik yaklaşım
D) Sosyolojik yaklaşım

89. • Evreni oluşturan cevherin madde olduğu
kanısındadır.

• En tanınmış eserleri “Ruhun Doğal Tarihi” ve
“Makina İnsan”dır.

• Ona göre insanla hayvan, bitki ve maden

93. Farabi’ye göre, “Bu dünyada hareket eden

arasında özde hiçbir fark yoktur.

şeyler var. Hareketli olan her nesne, hareketini
bir hareket ettiriciden alır. Hareket ettiricinin
kendisi de hareketliyse, onu hareket ettiren bir
başka hareket ettirici olması gerekir. Bu böyle
sürer gider. Ama hareket ettiriciler ve hareketli
şeyler dizisinde sonsuza dek gitmek olanaksızdır. Öyleyse hareket etmeyen bir hareket
ettiricinin var olması gerekir ki, bu Tanrı’dır.”

Yukarıda sözü edilen düşünür hangisidir?
A) T. Hobbes
C) J. O. La Mettrie

B) E. Condillac
D) K. Marx

Farabi’nin bu görüşleri, Tanrı’nın varoluşunu
temellendirmek için ileri sürülen kanıtlardan
hangisine örnek olarak gösterilebilir?

90. Özgürlük meselesini, insanın dünyadaki du-

rumunu ele alan çağdaş varoluşçu filozoflar,
insanın dünya ile olan ilişkisine sistematik bir
açıklama getirme çabalarında yöntem olarak
hangisini kullanmışlardır?

A) Kozmolojik Kanıt
C) Ereklilik Kanıtı

A) Hegel’in dialektiği
B) Descartes’in kuşkuculuğu
C) Husserl’in fenomenolojisi
D) Russel’in mantıksal analizi

94.

91. Estetiğin, güzelin ve güzelliğin ne olduğu

problemine Imanuel Kant’ın verdiği yanıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanrısal aklın evrendeki ışımasıdır.
B) Belli bir oranı ve uyumu içeren bir düzendir.
C) Sonsuzun sonlu olarak kendini göstermesidir.
D) Kendi dışında bir erek olmadan zorunlu olarak
hoşa giden şeydir.

B) Ontolojik Kanıt
D) Ahlak Kanıtı

I- İnsanın, bilinçli iradesinin dışında kalan
yapılar tarafından nasıl yapıldı ya da oluşturulduysa öyle olduğunu öne sürer.
II- Yapısal dilbiliminin yöntemlerini, toplumsal
ve kültürel fenomenlerle ilgili araştırmalarda kullanır.
III- Ruhbilimsel, toplumbilimsel ve siyasal görüngülerin yüzeyde görünen özellikleriyle
değil, çoğunluk gözden uzak, görünmeyen
yapılarla belirlenmiş oldukları bilinerek
anlaşılması gerektiğini savunur.
Yukarıda verilenlerden hangileri “yapısalcılık”
yaklaşımı için söylendiğinde doğru olur?
A) I ve II
C) II ve III
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B) I ve III
D) I, II ve III

A

FELSEFE (1371)
95. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Frankfurt

99. “Bir gencin arkadaşlarıyla birlikte izlemek is-

Okulu’nun temsilcilerinden değildir?

A) Herbert Marcuse
C) Jürgen Habermas

tediği konseri, arkadaşı yanlış bilet aldığı için
kaçırması hâlinde öfkelenmesi.”

B) Hans Georg Gadamer
D) Max Horkheimer

Yukarıda verilen durum, Max Weber’in öne
sürdüğü saf eylem türlerinden hangisine
örnek olur?
A) Duygusal Eylem
B) Amaçlı-Rasyonel Eylem
C) Değerli-Rasyonel Eylem
D) Gelenek Merkezli Eylem

96. Sören Kierkegaard’ın düşüncesinin temelinde
yer alan, kendi içinde diyalektik bir sıra izleyen üç varoluş aşaması aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
A) Etik aşama - Dinsel aşama - Estetik aşama
B) Estetik aşama - Etik aşama - Dinsel aşama
C) Etik aşama - Estetik aşama - Dinsel aşama
D) Dinsel aşama - Etik aşama - Estetik aşama

100. • Postmodern bakış açısından hareketle belli
bir toplum felsefesi anlayışı geliştirmiştir.

• Medyanın toplumda, tüketimciliğin de gün•

97. Aşağıdakilerden hangisi Michel Foucault için
söylendiğinde yanlış olur?

•

A) Fransa’da post yapısalcılık diye bilinen düşünce geleneği içinde yer alır.
B) Eşitlik ve kardeşlikten ziyade tamamen özgürlük üzerinde yoğunlaşmıştır ve eserlerinin
pek çoğu kurtuluş ya da özgürleşme deneyimi
üzerine çok yönlü araştırmalardan meydana
gelir.
C) Bütün insanlığın teknolojiden dolayı büyük bir
tehlike içinde olduğunu savunur.
D) Dilin, öncelikle dünyadaki varlık ya da şeyler
için birer etiket ya da ad verme işlevi gördüğünü ileri sürer.

delik yaşamda kazandığı önemi açıklamaya
yönelik çabalarıyla öne çıkmıştır.
Ona göre tüketim, bugün tüketilen nesnelerin toplumsal statüdeki derecelenmelere
karşılık gelen bir anlamlar ya da göstergeler
sistemi içindeki yerleriyle belirlenmektedir.
Ona göre bugün biz, çok daha fazla enformasyonun, ama daha az anlamın bulunduğu
bir evrende yaşamaktayız.

Yukarıda sözü edilen düşünür hangisidir?
A) Jean Paul Sartre
C) Jean Baudrillard

B) Ludwig Wittgenstein
D) Nicolai Hartmann

98. Durağan bir gerçeklik, statik bir varlık anla-

yışını tümüyle reddeden, değişmeyi evrenin
tek kalıcı ve sürekli ilkesi olarak görüp, temel
gerçeklik yapan felsefe türü olan “değişim felsefesi,” aşağıdaki düşünürlerden hangisinin
felsefesinde görülmez?
A) K. Marx
C) H. Bergson

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

B) Parmenides
D) Herakleitos
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
FELSEFE (1371) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4

3

FİZİK (1390)
13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?
A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması
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18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Betimleyici anlatım
C) Açıklayıcı anlatım

23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

B) Manzum anlatım
D) Öyküleyici anlatım

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?
A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa
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26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?

imzalanmıştır?
A) Bağdat
C) Kabil

A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi

B) Tahran
D) İstanbul

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu
aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

B) İtalya
D) İngiltere

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdaki-

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

lerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?
A) Miras
C) Siyaset

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Şahitlik
D) Boşanma

A) Eğitim
C) Evlilik
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B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

A
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37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güveni-

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

lirliğinde önemli değildir?

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin temel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

B) Soru sorma
D) Sunu

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?
A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama
arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Teknoloji
D) Eğitim programı
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47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

51. X = 2i + 3j - k ve Y = i + 2j + 3k vektörlerinin

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

skaler _ X.Y i çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

B) 3

C) 4

D) 5

52. Bir karınca şekildeki ABCDE yolunu 40 saniyede katetmiştir.

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

m
0c

5

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

30 cm
C

A

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması

30 cm
D

50

E

cm

Karıncanın bu yol boyunca ortalama sürati ve
ortalama hızının büyüklüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
Ortalama sürat
(cm/s)
A)
4
B)
2
C)
2
D)
4

49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel
ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

Ortalama hız
(cm/s)
2
4
2
4

53. Bir cisim yatayla i=45° lik açı yapacak şekilde eğik olarak atılıyor. Cismin atılma hızının
büyüklüğü değiştirilmeden, i açısı arttırıldığında;
I- Uçuş süresi
II- Menzil
III- Yere çarpma hızının büyüklüğü

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

B

niceliklerinden hangileri artar?

B) Muhteva
D) Değerlendirme

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

A
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54. Sürtünmesi önemsenmeyen yatay düzlem

57. Yarıçapı R, kütlesi M olan ve O

üzerinde bulunan 3 vagon şekildeki gibi, yatay
F kuvveti ile itilmektedir.
F

m1

m2

noktasından geçen sabit bir eksen
etrafında dönebilen tekerleğe sarılmış ipin ucuna, şekilde gösterildiği
gibi m kütleli bir cisim asılmıştır.

m3

M
O R

m

Buna göre, m kütleli cismin ivmesi;
Buna göre, I. vagonun, II. vagona uyguladığı
etki kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden
hangisidir?

I- Tekerleğin yarıçapı (R)
II- Tekerleğin kütlesi (M)
III- Cismin kütlesi (m)

m1
n .F
m1 + m2 + m3
B) d m 2 + m 3 n .F
m1 + m2 + m3
C) d m 1 + m 3 n .F
m1 + m2 + m3
m1 + m2 + m3
D) d
n .F
m1 + m3

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
(Makaranın O noktasına göre eylemsizlik momenti, I = 1 MR 2 )
2

A) d

A) Yalnız I
C) I ve III

58. m kütleli bir cisim L uzun-

55. Şekildeki eğik düzlemler üzerinde bulunan

luğundaki bir ipin ucuna
L
şekildeki gibi bağlanarak
denge konumundan i
m
kadar uzaktaki A noktaA
sından serbest bırakılıyor.

m

cisimler sabit hızlarla aşağıya doğru
kaymaktadırlar.
m
k1
(I)

2m
k3

k2
(II)

B

Buna göre, cismin B noktasına gelinceye kadar izleyeceği yol boyunca, ipin cisme uyguladığı gerilme kuvvetinin yaptığı iş aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
(g: yerçekimi ivmesi)

(III)

Buna göre, yüzeylerin kinetik sürtünme kat
sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) k 1 2 k 2 2 k 3
C) k 3 2 k 1 2 k 2

B) Yalnız II
D) II ve III

B) k 1 = k 3 2 k 2
D) k 2 2 k 1 = k 3

A) mgLtani

B) mgLsini

C) mgL cos i

D) 0

59. Kütlesi ihmal edilen bir paraşüte asılmış

10 kg’lık cisim, yerden 100 m yükseklikteki bir
kuleden serbest bırakılmıştır.

56. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 3 kg

kütleli cisme t = 0 anından itibaren, zamanla
değişen F = _ 10 - 3t 2 i N’luk bir kuvvet etki

Cisim 20 m/s hızla yere çarptığına göre, hava
sürtünmesiyle kaybolan mekanik enerji kaç
Joule’dür? _ g = 10 m/s 2 i

ediyor. (t; saniye cinsinden)

Buna göre, cismin t = 3 s anındaki hızı
kaç m/s’dir?
A) 1

B) 2

C) 3

A) 10000
C) 6000

D) 4
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B) 8000
D) 4000

A
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60. Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan -5ºC’deki

63.

buza Q kadar enerji verilerek buzun yarısının
erimesi sağlanıyor. Kapta bulunan buz-su
karışımı ile ilgili;

20 cm
6 kg

10 cm

Yatay

I- Karışımdaki suyun sıcaklığı buzun sıcaklığına eşittir.
II- Karışıma Q kadar daha enerji verilirse son
sıcaklık 0 ºC’den büyük olur.
III- Buzun kalan kısmını eritecek enerji miktarı
en az Q kadardır.

Boyutları 10 cm x 20 cm olan dikdörtgen
kesitli 6 kg’lık tuğlayı, şekilde gösterildiği
gibi, yatay konumdan düşey konuma getirebilmek için kaç Joule’lük iş yapılmalıdır?
_ g = 10 m/s 2 i

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) 12

A) Yalnız I
C) I ve II

B) 9

C) 6

D) 3

B) Yalnız II
D) I ve III

64. Bir top şekilde görüldüğü gibi duvara çarpıp,
aynı süratle yansımaktadır.

61. Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z metal

çubuklarına eşit miktarda enerji verilerek,
farklı sıcaklık artışları sağlanıyor. Bu durumda
çubukların boylarında sırasıyla TL X, TL Y ve
TL Z kadar artış oluyor.

Duvar

II
III

2l

r

X
l

2r

I

IV

Y

Top

l
Z

r

Buna göre, çubukların boylarındaki artış hangi
seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) TL X 2 TL Z 2 TL Y

B) TL X 2 TL Y 2 TL Z

C) TL X = TL Z 2 TL Y

D) TL X 2 TL Y = TL Z

Çarpma esnasında duvarın topa uyguladığı
kuvvetin yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

65. Yatay düzlemde, ipin ucuna bağlanmış 1 kg

kütleli top, şekilde gösterildiği gibi 2 m/s süratle düzgün çembersel hareket yapmaktadır.

62. Kütleleri m ve 3m olan cisimler bir yay ile
sıkıştırılarak iple bağlanmıştır.

B

3m

m

O
Yay

Buna göre, A noktasından B noktasına
gelinceye kadar topa etki eden toplam itme
kaç N.s’dir? (Sürtünmeleri ihmal ediniz.)

İp kesildiğinde, m kütleli cismin kinetik enerjisi
E olduğuna göre, ip kesilmeden önce yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi kaç E’dir?
(Yayın ve ipin kütleleri ile sürtünmeleri ihmal
ediniz.)
A) 3/2

B) 4/3

C) 5/4

A

A) 2

D) 6/5
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B)

2

C) 2 2

D) 4

A
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66. Yatay düzlemde, sabit süratle belirli bir dön-

70. Bir dalga leğeninde, iki kaynaktan elde edilen

me yönünde çembersel hareket yapan cismin
sahip olduğu:
I- Dönme eksenine göre açısal momentum
II- Merkezcil ivme
III- Çizgisel momentum

girişim desenindeki dalga katarı sayısı:
I- Kaynakların frekansı
II- Suyun derinliği
III- Kaynaklar arası uzaklık

niceliklerinden hangilerinin azalmasıyla artar?

vektörlerinden hangileri zamanla değişmez?
A) Yalnız I
C) II ve III

A) Yalnız I
C) I ve III

B) I ve II
D) I, II ve III

71. Elektrik yükleri ile ilgili;

67. T sıcaklığında termal dengede bulunan tek bo-

I- Düzgün elektrik alan yönünde hareket eden
negatif bir yükün potansiyel enerjisi artar.
II- Uzayın belirli bir bölgesinde elektrik alan
sıfır ise bu bölgede hiç yük yoktur.
III- Kapalı bir yüzeyden geçen net elektrik akısı
sıfır ise yüzeyin sınırladığı bölgede net yük
sıfırdır.

yutlu harmonik osilatörün (titreşici) ortalama
toplam enerjisi aşağıdakilerden hangisidir?
(k: Boltzman sabiti)
A) 1/3 kT
C) kT

B) Yalnız II
D) II ve III

B) 1/2 kT
D) 3/2 kT

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve III

68. Gergin bir ip üzerinde ilerleyen dalgaların hızı;

B) Yalnız II
D) II ve III

I- İpi geren kuvvet
II- İpin boyu
III- İpin boyca yoğunluğu
IV- İpteki dalgaların genliği

72. Birbiri ile zıt yüklü noktasal cisimler şekildeki

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) I ve III
C) II ve III

dikdörtgenin K ve M köşelerine konulmuştur.

B) I ve IV
D) II ve IV

q2
M

N
O
q1
K

69. Bir dalga leğenindeki kaynağın oluşturduğu
su dalgalarının hızını arttırmak için;
I- Dalga leğenindeki suyun derinliği
II- Kaynağın periyodu
III- Kaynağın titreşim genliği

q2 yüklü cisim L köşesine getirilirse O noktasındaki elektrik potansiyeli ile elektrik alanın
büyüklüklerindeki değişim aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?

niceliklerinden hangileri arttırılmalıdır?
A) Yalnız I
C) II ve III

L

Elektrik potansiyeli
A)    Değişmez
B)    Artar
C)    Azalır
D)    Değişmez

B) I ve II
D) I, II ve III
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Elektrik alanı
Artar
Azalır
Değişmez
Azalır

A
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73. R yarıçaplı yalıtkan bir küre, hacmine homojen
olarak dağılmış toplam Q yüküne sahiptir. Kürenin merkezinden itibaren oluşturduğu elektrik alan şiddetinin (E), uzaklığa (r) bağlı grafiği
aşağıdakilerin hangisinde doğru çizilmiştir?
A) E

0

olan özdeş üreteçlerin uçlarına, dirençleri
farklı lambalar bağlanarak şekildeki devreler
oluşturulmuştur.
R1=r/2

R2=r

R3=2r

P1

P2

P3

f r

fr

fr

B) E

r

R

C) E

0

76. Elektromotor kuvvetleri f ve iç dirençleri r

0

r

R

Bu üç devredeki lambaların parlaklıkları
P1, P2 ve P3 arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

D) E

r

R

0

A) P1 2 P2 2 P3
C) P1 2 P2 = P3

r

R

77.

A

R

74.

d/2
d/2

B
R

R

B) P3 2 P2 2 P1
D) P2 2 P1 = P3

R

METAL
C

(C1)

Yüzey alanları eşit olan şekildeki paralel plakalı kondansatörlerin sığaları arasındaki ilişki
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) C 1 2 C 2 2 C 3
C) C 2 2 C 3 2 C 1

A) A - B
C) A - D

B) C 3 2 C 2 2 C 1
D) C 1 2 C 3 2 C 2

C) kR 2

B) A - C
D) C - D

78. Özdeş 3 tane dirençten oluşturulmuş şekildeki
devrede, her bir direncin dayanabileceği maksimum güç 48 W’dır.

depolama kapasitesi (sığası) aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
(k: Coulomb sabiti)
B) k
R

D

Şekildeki direnç sisteminde hangi noktalar
arasındaki eşdeğer direnç en küçüktür?

75. R yarıçaplı, içi dolu iletken bir kürenin yük

A) R
k

R

D) k2
R

Dirençlere zarar vermeden, devrede 1 s’de
harcanabilecek maksimum toplam enerji
kaç J’dür?
A) 46
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B) 60

C) 72

D) 96

A
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83. Şekildeki devrede anahtar kapatıldıktan sonra,

79.

grafikte gösterildiği biçimde zamanla bir akım
geçtiği gözlenmektedir.
I

X
E

s

Şekildeki devrede A ve B noktaları arasındaki
potansiyel farkı _ VAB i kaç volt’tur?
A) 3

B) 7

C) 13

R
t
Ampermetre

Buna göre, devrede X ile gösterilen devre
elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

D) 17

A) Bobin
C) Kondansatör

B) Direnç
D) Diyot

80.
84. Şekildeki RC devresinde uygulanan değişen
(alternatif) gerilimin frekansı arttırılırsa,
R

C

Şekildeki devrede motorun 1s’de harcadığı
toplam enerji kaç J’dür?
A) 105

B) 123

C) 132

D) 147
I- R direncinin uçları arasındaki potansiyel
farkı (VR)
II- Kondansatörün kapasitif reaktansı (XC)
III- Akım ile gerilim arasındaki faz farkı (Ø)

81. Şekildeki devrede motor çalışırken 20 X’luk

direnç üzerinden 3 amperlik akım geçmektedir.

niceliklerinden hangileri azalır?
A) Yalnız I
C) I ve III

85. Dalgaboyları sırasıyla 400 nm ile 500 nm olan

Buna göre, motorun iç direnci kaç ohm’dur?
A) 5

B) 3

C) 5
2

mor ve yeşil ışığın boşluktaki hızları aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

D) 3
2

A)
B)
C)
D)

82. Manyetik alan şiddetinin SI birimi olan 		

“Tesla”nın temel birimler cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) A.s
kg.m

B)

kg.s
A.m 2

C)

kg.s 2
A

D)

B) Yalnız II
D) II ve III

kg
A.s 2
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Mor
2,5x108 m/s
2,4x108 m/s
3,0x108 m/s
2,4x108 m/s

Kırmızı
2,4x108 m/s
2,5x108 m/s
3,0x108 m/s
3,0x108 m/s

A
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86. Elektromanyetik dalgalar ortam değiştirdikle-

91. Boyları eşit x, y ve z cisimleri, odak uzaklığı

rinde,
I- Momentum
II- Dalga boyu
III- Frekans

f olan ıraksak merceğin asal ekseni üzerinde
şekildeki gibi yerleştirilmişlerdir.
x

y

z
Asal
eksen

niceliklerinden hangileri değişir?
f/2

A) Yalnız I
C) II ve III

f/2

B) I ve II
D) I, II ve III

Iraksak
mercek

Bu cisimlerin mercek tarafından oluşturulan görüntülerinin boyları; hx, hy ve hz arasındaki ilişki
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

87. Aşağıdakilerden hangisi “ışık şiddeti” birimidir?
A) Lüks
C) Lümen

f/2

B) Kandela
D) Diyoptri

A) h x 2 h y 2 h z
C) h y 2 h x 2 h z

B) h z 2 h y = h x
D) h z 2 h y 2 h x

88. Boyu 1 cm olan bir cisim, küresel aynanın

10 cm uzağındadır. Ayna 2 cm boyunda düz
bir görüntü verdiğine göre, aynanın türü ve
odak uzaklığı aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Çukur, 20 cm
C) Çukur, 10 cm

92. Kırılma indisi 3/2 olan camdan yapılmış bir

merceğin havadaki odak uzaklığı f’dir. Aynı
merceğin, kırılma indisi 4/3 olan sudaki odak
uzaklığı kaç f’dir? (Havanın kırılma indisi 1’dir.)

B) Tümsek, 20 cm
D) Tümsek, 10 cm

A) 4

89. Bir cisim ile onun düz görüntüsü arasındaki

B) - 2.5

C) + 1.5

C) 2

D) 1

93. İnce bir zarın üzerine ışık düştüğünde, zarın alt

uzaklık 20 cm’dir. Görüntüyü oluşturmak için
kullanılan merceğin büyütmesi + 0.5 ise, yakınsaması kaç Diyoptridir?
A) + 2.5

B) 3

yüzeyinin karanlık veya aydınlık görünmesi:
I- Zarın kalınlığı
II- Işığın frekansı
III- Zarın kırılma indisi

D) - 1.5

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

90.

A) Yalnız I
C) II ve III

Perde
I
f

2f

B) I ve II
D) I, II ve III

P

94. m kütleli bir parçacığın toplam enerjisi, dur-

gun kütle enerjisinin iki katı ise, parçacığın
rölativistik (göreli) momentumu kaç m.c’dir?
(c: ışığın boşluktaki hızı)

Odak uzaklığı f olan çukur aynanın odağına
yerleştirilen ve ışık şiddeti I olan noktasal ışık
kaynağının perde üzerindeki P noktası çevresinde meydana getirdiği aydınlanma şiddeti
kaç I2 ’dir?
f
A) 5
4

B) 4
5

C) 1
3

A) 1

D) 1
4
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B)

2

C)

3

D) 2

A

FİZİK (1390)
95. Bir metal levhaya, elektron koparacak büyük-

97. T sıcaklığındaki bir siyah cismin, ışıma gücü

lükte enerjiye sahip ışık düşürülüyor. Kullanılan ışığın;

P’dir. Aynı siyah cismin 2T sıcaklığındaki
ışıma gücü kaç P’dir? (T: Kelvin cinsinden
sıcaklık)

I- Frekansı
II- Dalga boyu
III- Şiddeti

A) 4

B) 8

C) 12

D) 16

niceliklerinden hangileri arttırıldığında, metalden koparılan foto-elektronların kinetik enerjisi artar?
A) Yalnız I
C) II ve III

98. Enerji seviyeleri şekilde verilen civa atomla-

B) I ve II
D) I, II ve III

rı 8.9 eV enerjili elektronlarla bombardıman
edilerek uyarılıyor.
E (eV)

10,4
8,9

96. Şekildeki fotosel lamba üzerine gönderilen

6,7
4,9

ışık, devreden akım geçmesini sağlıyor.

0

Atom temel hâle dönerken en fazla kaç değişik dalga boylu foton yayınlayabilir?

A
-+

Temel Hal

A) 7

I

B) 6

C) 5

D) 4

V

Bu devre için; akım şiddetinin uygulanan potansiyel farkına bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)

B)

I

A) 1/2

V

D)

I

ronun n=2 enerji seviyesindeki açısal momentumu L ise, aynı atomun n=3 seviyesindeki
açısal momentumu kaç L’dir? (n: baş kuantum
sayısı)

I

V

C)

99. Bohr atom modeline göre, atomdaki bir elekt-

B) 2/3

C) 4/9

D) 3/2

I

100. Aşağıdakilerden hangisi atom çekirdeğinin
V

radyoaktif beta bozunmasına örnek olarak
verilebilir?

V

A) Çekirdeğin nötron yakalaması
B) Çekirdeğin pozitron yakalaması
C) Çekirdeğin elektron yayınlaması
D) Çekirdeğin proton yayınlaması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
FİZİK (1390) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

FRANSIZCA (1417)
1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

A) Miras
C) Siyaset

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?
A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi
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31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

imzalanmıştır?

A) Bağdat
C) Kabil

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tahran
D) İstanbul

A) Eğitim
C) Evlilik

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

B) İtalya
D) İngiltere

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
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40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

A

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güveni-

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

lirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

B) İstek
D) Öznellik

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin temel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

B) Soru sorma
D) Sunu

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangisi modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?
A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel
ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?
A) Pekiştirme
C) Düzeltme

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme
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50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

56. Un sentiment très étrange vous .......... en

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

contemplant les eaux du Bosphore qui
traversent Istanbul du nord au sud.

B) Muhteva
D) Değerlendirme

A) envahit
C) distrait

51 - 68. sorularda boş bırakılan yerlere uygun
gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

57. La petite mendiante contente de ses cadeaux,

a serré la main de son bienfaiteur avec .......... .

51. Mon petit fils a besoin de lunettes .......... il
puisse suivre les cours.
A) sans qu’
C) pour qu’

B) accorde
D) approprie

A) civilité
C) gratitude

B) depuis qu’
D) puisqu’

B) dédain
D) arrogance

58. Autrefois les gens se rassemblaient le soir

et organisaient des veillées autour de la
cheminée et .......... y racontait des légendes.

52. Il veut que le professeur .......... satisfait de
son travail.
A) est
C) était

A) un compteur
C) un conteur

B) ait
D) soit

B) un compte
D) un comte

59. ..........de ses amies, Berna se présente demain
au concours universitaire, mais nous ne
savons pas ce qu’elle décidera de faire ..........
de ses études.

53. C’est une ville .......... je n’avais jamais

entendu parler avant que ces guerres atroces
n’y aient lieu.
A) dont
C) à laquelle

A) A l’exemple / à l’instar
B) A l’instar / à l’instar
C) A l’issue / à l’instar
D) A l’instar / à l’issue

B) que
D) de qui

54. Les avions que nous avons .......... décoller
partaient pour les Etats-Unis.
A) vu

B) vus

C) vue

60. Selon un rapport publié hier, plus du quart
des .......... de poissons d’eau douce sont
menacées de disparition.

D) vues

A) espèces
C) abondants

B) nombreux
D) innombrables

55. En France, il existe de divers types de service
de garde pour les enfants, .......... les haltesgarderies et les jardins d’enfants, de même
que des services de garde en milieu scolaire.
A) tant
C) semblables

61. Avec près de 200 étages, Burj Dubai dont

l’inauguration .......... pour lundi soir, sera la
plus haute tour du monde.

B) tels
D) comme

A) a demandé
C) s’élevant
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62. .......... de la guerre, nous avions assez de

68. Le coq des marais, appelé aussi Poule sultane

nourriture pour tous.
A) Au lieu
C) En dépit

ou Poule de marais vit uniquement dans notre
pays dans le Delta Göksu. Cet oiseau est natif
de notre pays. ..........................

B) En raison
D) A moins

A) Celui-ci utilise les steppes lors de ses
migrations.
B) Leur migration continue pendant toute l’année.
C) Ces coqs passent l’hiver au lac Michigan.
D) Il ne migre pas.

63. Je vous recevrai .......... que soit l’heure à
laquelle vous arriverez.
A) qui

B) même

C) quoi

D) quelle

69 - 70. sorularda, karışılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

69. A: Vous devez descendre du taxi!

64. L’ouest s’est réveillé mercredi matin

B: Non, je ne veux pas .......... descendre.

sous la neige, qui a rendu la circulation
particulièrement .......... .
A) difficile
C) domicile

A) en

B) y

C) le

D) au

B) gracile
D) docile

70. Le journaliste: Vous voyagez en Turquie depuis

une semaine. Voulez-vous nous
raconter vos découvertes?
L’écrivain
: Je ne pense pas avoir découvert
beaucoup de choses qui ne
soient pas dans les guides
touristiques. Actuellement, il
y a encore beaucoup de sites
que je n’ai jamais vus et que
je souhaiterais découvrir, par
exemple, le Mont Nemrut.
Le journaliste: Quelles sont les caractéristiques
que vous appréciez le plus chez
les turcs?
L’écrivain
: La gentillesse, la serviabilité, la
curiosité mais surtout le goût
de la conversation. J’ai connu
à Istanbul les plus longues
séances de “tchatche” de
toute ma vie.
Le journaliste: ...............................................?
L’écrivain
: Le manque de persévérance.

65. Jeanne d’Arc a réussi à vaincre les ennemis
.......... sa jeunesse.
A) néanmoins
C) dorénavant

B) malgré
D) bien

66. C’est une affaire très difficile .......... j’ai déjà
consacré beaucoup d’énergie.
A) sur laquelle
C) dont

B) à laquelle
D) que

67. Il fallait que mon grand-père .......... son
médicament avant de sortir.
A) a pris
C) ait pris

A) Quelles sont les choses à ne pas faire en
Turquie
B) Comment avez-vous trouvé les turcs
C) Celles qui vous agacent
D) Que voulez-vous faire en Turquie

B) avait pris
D) prenne
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74. Si vous possédez une photo amusante ou

71 - 72. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

71.

72.

une recette sympatique, envoyez les-nous. Si
nous les publions ..............................
A) vous allez vous retrouver sans protection
sociale en cas de divorce ou de veuvage.
B) nous vous offrirons un voyage inoubliable à
vos frais.
C) vous gagnerez 100 euros.
D) allez prendre immédiatement contact avec le
médecin le plus proche.

I- Istanbul, c’est la nouvelle Barcelone ou la
future New York.
II- Une ville qui grouille, avec ses 12 millions
d’habitants, sans cesse grossie par les
paysans d’Anatolie qui viennent y tenter
leur chance.
III- À Istanbul, des centres commerciaux
poussent comme des champignons, en
écho aux nombreux bazars de la ville.
IV- La foule est là partout, toujours. Exemple de
ce fourmillement, le pont de Galata, il relie le
vieux Istanbul à la ville moderne. Un million
de personnes le traversent chaque jour.
A) I

B) II

C) III

A

75. J’ai lutté contre ma timidité qui ........................
A) me faisait rire.
B) m’a guéri de mon acné.
C) m’empêchait de m’exprimer.
D) m’a donné confiance en moi.

D) IV

I- Les fumeurs qui braveront l’interdiction
sont passibles d’une amende de 68 euros.
II- Pour les responsables d’établissements,
l’amende forfaitaire sera portée à 135 euros.
III- L’interdiction s’appliquera désormais
aux cafés, hôtels, restaurants, casinos et
discothèques.
IV- Il n’y a de traitement que pour les fumeurs
qui veulent arrêter de fumer.

76. J’ai refusé son invitation, non pas que je sois

A) I

77. Bois un peu moins de café le soir et tu verras

B) II

C) III

si fatigué mais ..............................

A) je ne veux plus le voir.
B) je le trouve sympathique.
C) je n’ai plus rien à manger pour le soir.
D) j’ai beau insister auprès de lui, il n’a pas cédé.

D) IV

que ..............................

A) tu te sentiras torturé, écrasé par ta femme.
B) tu en demanderas d’avantage.
C) la mort viendra te chercher.
D) le sommeil reviendra.

73 - 78. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

73. En général les gouvernements n’aiment pas le
désordre, mais ..............................

78. Si plus de 70 pour cent des femmes

A) parfois l’impuissance du régime face au
chômage et à la misère favorise l’essor des
mouvements extrémistes dont profite surtout
le national-socialisme.
B) devant la menace du chômage, les syndicats
ouvriers réclament une limitation de la maind’œuvre étrangère.
C) j’ai enfin compris que la vie c’est le présent.
Pour la première fois je ne triche pas.
D) elle ne sait pas qui je suis.

subissaient une mammographie tous les deux
ans ..............................
A) la campagne de dépistage a été rentable.
B) le soleil ne favoriserait pas le cancer du sein.
C) la mortalité par le cancer du sein cesserait de
croître.
D) les facteurs de risques de cancer du sein
seraient l’âge, une puberté précoce, des
grossesses tardives et certaines maladies
préexistantes du sein.
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81 - 84. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya
da ifadeyi bulunuz.

79 - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Si vous voulez faire des investissements
en Turquie, sachez que l’économie turque
est en pleine développement. En plus
de l’exploitation des mines, elle a su se
développer dans d’autres secteurs tels que
le textile, les technologies de l’information, le
génie civil et la nanotechnologie.

Le marché parascolaire qui connaît un succès
sans précédent depuis quelques années, ne
pouvait ignorer ....81... . Ainsi sont nés sur
le net, des ...82... d’assistance scolaire. Le
fait révolutionnaire de ce phénomène tient à
la présence ...83... de tuteurs-profs avec les
quels l’enfant peut ...84... en direct.

Grâce aux accords d’échanges avec les pays
membres de l’Union européenne, le marché
turc dispose d’un potentiel de plus de 180
millions de consommateurs. Si le contexte
économique turc favorise bien l’exploitation
d’une entreprise, il est important que, comme
futur entrepreneur, vous ayez les qualités
requises d’un bon entrepreneur, puisque le
succès de l’entreprise dépend amplement
de ces qualités telles que le goût du travail,
l’estime en soi, les bonnes aptitudes à
résoudre des problèmes et une grande
capacité d’adaptation interculturelle.

81.

82.

A) l’ internet
C) le message

B) la matière
D) la limite

A) jeux de langage en ligne
B) coloriage en ligne
C) services en ligne
D) jeux en ligne

79. Parmi les industries suivantes, laquelle est en
pleine expansion en Turquie?

83.

A) La joaillerie
B) Le textile
C) Les produits ménagers
D) Les produits pharmaceutiques

84.
80. D’après le texte, quelle est la qualité d’un bon
entrepreneur?

A) Un tempérament de leader.
B) La négligence de soi.
C) Le goût du succès.
D) La confiance en soi.

12

A) mutuelle
C) immobilière

B) parentale
D) électronique

A) rivaliser
C) esquinter

B) dialoguer
D) narrer

FRANSIZCA (1417)
85 - 90. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya
da ifadeyi bulunuz.

91 - 95. sorularda verilen Fransızca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

Les époux ...85... ensemble la direction morale
et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’
éducation des enfants et préparent leur ...86...
Les parents ont le ...87... d’élever leurs enfants
jusqu’à leur majorité et, jusqu’à la fin de leurs
études. Les enfants ont eux, la nécessité d’
...88... à leurs parents. Ce sont les parents
qui ...89... l’école, le logement, les vacances,
les activités sportives et culturelles de leurs
enfants. Les relations parents-enfants ...90...
beaucoup selon les milieux socio-culturels.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

A) assurent
C) offrent

B) ravitaillent
D) fournissent

A) suite
C) avenir

B) portée
D) encline

A) devoir
C) principe

B) racine
D) souche

A) omettre
C) obéir

B) aliéner
D) oublier

A) favorisent
C) croient

B) choisissent
D) considèrent

A) varient
C) remplacent

B) boulversent
D) modifient

A

91. A la veille de l’ouverture de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN) organisée en Angola,
le bus de l’équipe du Togo a été mitraillé
vendredi dans une enclave séparatiste.

A) Angola’da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası
açılışına bir gün kala cuma günü Togo
takımının otobüsü ayrılıkçı bölgeden ayrıldı.
B) Ayrılıkçı bölgede Angola tarafından düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’ndan bir gün önce
cuma günü Togo takımının otobüsü tarandı.
C) Angola tarafından düzenlenen Afrika Uluslar
Kupası açılışına bir gün kala cuma günü Togo
takımının otobüsü ayrılıkçı bölgeye vardı.
D) Angola’da düzenlenen Afrika Uluslar
Kupası’nın açılışına bir gün kala cuma günü
Togo takımının otobüsü ayrılıkçı bölgede
tarandı.

92. Bernie Ecclestone, le milliardaire de la

Formule 1, a lancé jeudi soir, avec le fonds
d’ investissement Genii Capital, une offre de
dernière minute pour racheter le constructeur
suédois Saab, filiale de General Motors (GM).
A) Formula 1 milyarderi Bernie Ecclestone,
General Motor’un da ortağı olduğu İsveçli
Saab’ı almak için yatırım fonu Genii Capital’le
perşembe akşamı son dakikada bir ortaklık
kurdu.
B) Formula 1 milyarderi Bernie Ecclestone
yatırım fonu Genii Capital’le birlikte General
Motors iştiraki olan İsveçli Saab’ın üreticisini
satın almak için perşembe akşamı bir son
dakika teklifinde bulundu.
C) Formula 1 milyarderi Bernie Ecclestone
General Motors ve yatırım fonu Genii Capital’in de katkılarıyla İsveçli Saab üreticisini
satın almak için perşembe akşamı bir son
dakika teklifinde bulundu.
D) Formula 1 milyarderi Bernie Ecclestone yatırım
fonu Genii Capital’le birlikte aralarında General
Motors ve İsveçli Saab’ın da bulunduğu birçok
otomobil üreticilerini satın almak için perşembe
akşamı yeni bir teklifte bulundu.
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93. Le jeu amuse les enfants mais influence en

A

95. Un artiste au talent incontestable nous a offert de

même temps leur développement social,
psychologique et physique.

splendides reproductions des plus prestigieuses
signatures impériables ottomanes.

A) Oyunun en önemli etkisi çocuğun toplumsal,
ruhsal ve bedensel gelişiminedir.
B) Oyun, çocukları eğlendirirken aynı zamanda onların toplumsal, ruhsal ve bedensel
gelişimine de etki etmektedir.
C) Bir çocuğun sosyal, psikolojik ve fiziksel yönden gelişmesi isteniyorsa oyun her zaman ön
planda tutulmalıdır.
D) Sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişim sağlanabilmesi için çocuğa oyun oynatılmalıdır.

A) Sergilediği Osmanlı padişahı tuğraları
röprodüksiyonları, bu sanatçının büyük
yeteneğini bize kanıtlandı.
B) Yeteneği tartışılmaz bir sanatçı, bize Osmanlı
padişahlarının eşsiz tuğralarından röprodüksiyonlar sundu.
C) Osmanlı padişahlarının son derece değerli
tuğralarının röprodüksiyonlarını sergileyen bu
sanatçının yeteneği tartışılmaz.
D) Osmanlı padişah tuğralarının
röprodüksiyonlarını bize, ancak onun gibi
üstün yetenekli bir sanatçı yapabilir.

94. L’explosion d’une bombe de forte puissance
déposée à l’entrée du Consulat d’Algérie à
Marseille a fait quatre morts et vingt blessés
dont cinq gravement atteints.

96 - 100. sorularda verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz.

96. Halk mimarisinde; yapı malzemelerini iklim ve

A) Marsilya’daki Cezayir Konsolosluğunun
girişine konan tesir gücü yüksek bir bombanın
patlaması, dört kişinin ölümüne ve beşi ağır
yirmi kişinin yaralanmasına neden oldu.
B) Cezayir’deki Marsilya Konsolosluğuna konan
tesir gücü yüksek bir bombanın patlaması
sonucu, dört kişi öldü ve beşi ağır yirmi kişi
yaralandı.
C) Marsilya’nın Cezayir Konsolosluğunun
girişine konan tesir gücü yüksek bir bombanın
patlaması sonucu, dört kişi öldü ve beşi ağır
yirmi kişi yaralandı.
D) Marsilya’daki Cezayir Konsolosluğunun
girişine koymaya çalıştıkları tesir gücü yüksek
bir bombanın patlamasıyla dört kişi öldü ve
beşi ağır yirmi kişi yaralandı.

doğal ortam belirlemekte, yapıların kullanım
biçimini ise yörenin ekonomik yapısı belirlemektedir.

A) L’architecture populaire est différente selon les
régions. Chaque région se distingue par les
modes de constructions et par les matériaux
utilisés.
B) Dans l’architecture populaire, les matériaux de
construction sont déterminés par le climat et le
milieu naturel tandis que le mode d’usage est
déterminé par la structure économique de la
région.
C) Ce sont la nature et le climat qui désignent
le matériel de l’architecture populaire, mais
c’est l’économie de la région qui désigne les
constructions.
D) La nature et le climat désignent les matériaux
de l’architecture populaire, tandis que le mode
d’emploi est relié à l’économie des régions.

14

FRANSIZCA (1417)
97. Dan Brown’un son kitabı Kayıp Sembol, ül-

A

99. Çocuklara yönelik televizyon programları

kemizde geçtiğimiz kasım ayında çıkmasına
rağmen en çok satılan kitaplar listesinin
başındadır.

eğlendirici olduğu kadar eğitici de olmalıdır.
A) Les enfants aiment les émissions amusantes
et ne s’intéressent pas beaucoup à celles qui
ne sont pas éducatives.
B) Les émissions télévisés destinées aux enfants
doivent être aussi éducatives qu’amusantes.
C) Les émissions éducatives et amusantes ne
doivent pas être seulement destinées aux
enfants.
D) Les enfants ne devraient regarder que les
émissions éducatives et amusantes.

A) Novembre dernier, dans notre pays on a
publié le nouveau roman de Dan Brown, Le
Symbol Perdu, qui est au sommet de la liste
des livres les plus vendus.
B) Le dernier roman de Dan Brown, Le Symbol
Perdu, est l’une de ses œuvres les plus
vendus dans notre pays malgré sa sortie
récente.
C) Depuis sa sortie dans notre pays novembre
dernier, le nouveau roman de Dan Brown,
Le Symbol Perdu, a atteint plus d’un million
d’exemplaires sur la seule première semaine.
D) Le dernier roman de Dan Brown, Le Symbol
Perdu est au sommet de la liste des livres les
plus vendus malgré sa sortie en novembre
dernier dans notre pays.

100. Özgürlüğün, başkasının özgürlüğünün

başladığı yerde bittiğini unutanların pek çok
sorunu olur.

98. Gençlere göre, sadece para onların tutkularını

gerçekleştirmeye yardımcı olabilir ve onlar
mesleki ve mali başarının mutluluğun anahtarı
olduğunu düşünürler.
A) Selon les jeunes, seul l’argent peut les aider
à satisfaire leurs ambitions et ils envisagent la
réussite professionnelle et financière comme
la clé du bonheur.
B) Les jeunes pensent qu’ils seront très heureux
s’ils réussissent dans la vie professionnelle et
s’ils gagnent beaucoup d’argent.
C) Selon les jeunes l’argent peut les aider à ouvrir
toutes les portes même celles de la réussite
professionnelle et financière qui assure le
bonheur.
D) Les jeunes disent que pour la satisfaction
de leurs ambitions la seule solution c’est
l’argent et ils considèrent le succès dans la
vie professionnelle et financière la clef du
bonheur.

A) Les autres, quelquefois, oublient que leur
liberté s’arrête là où commence la vôtre et
vous créent des ennuis.
B) La liberté de chacun s’arrête là où celle
des autres commence, c’est parfois bien
ennuyeux.
C) Pour ne pas avoir d’ennuis, il faut toujours se
souvenir que sa liberté commence là où celle
des autres commence.
D) Ceux qui oublient que leur liberté s’arrête là
où celle des autres commence, auront de
nombreux ennuis.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
FRANSIZCA (1417) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

GÖRSEL SANATLAR/RESİM (1925)
1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

A) Miras
C) Siyaset

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?
A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi
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31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

imzalanmıştır?

A) Bağdat
C) Kabil

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tahran
D) İstanbul

A) Eğitim
C) Evlilik

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

B) İtalya
D) İngiltere

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
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40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?
A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güvenilirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin te-

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

mel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

B) Soru sorma
D) Sunu

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangisi modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması
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49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

54. Aşağıdakilerden hangisi mavi rengin kontras-

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

tıdır?

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

A) Mor
C) Kırmızı

B) Yeşil
D) Turuncu

55. Aşağıdaki renklerden hangisi insan psikolojisi
üzerinde canlılık, sakinlik vb. etkiler bırakır?

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

A) Yeşil
C) Mavi

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

B) Kahverengi
D) Mor

B) Muhteva
D) Değerlendirme

56. Aşağıdakilerden hangisi sanat eleştirisi basamaklarından biri değildir?

A) Çözümleme
C) Biçimlendirme

51. Şematik evre hangi yaş grubu çizgisel gelişim
evresindendir?

A) 2 - 4 yaş arası
B) 4 - 7 yaş arası
C) 7 - 9 yaş arası
D) 11 - 13 yaş arası

B) Tanımlama
D) Yargılama

57. Aşağıdakilerden hangisi ‘’Onlar Grubu’’ sanatçılarından değildir?

A) Orhan Peker
C) Nedim Günsur

B) Avni Arbaş
D) Turan Erol

52. Aşağıdakilerden hangisi resimde tasarım elemanlarından değildir?
A) Doku
C) Leke

B) Natürmort
D) Valör

58. Aşağıdakilerden hangisi ‘’Yeniler Grubu’’ olarak tanınan ressamların ilk açtıkları serginin
konusudur?
A) İstanbul Manzaraları
B) Çeşme Başı
C) Peyzaj
D) Liman

53. Aşağıdakilerden hangisi sıcak renklerdendir?
A) Kırmızı
C) Mavi

B) Mor
D) Yeşil
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59. Şair ve ressam olan Bedri Rahmi Eyüboğlu

63. Mimar Sinan’ın çıraklık eserim dediği camii

resimlerinde genellikle biçimlendirme araçlarından hangisini kullanmamıştır?
A) Renk
C) Perspektif

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şehzade Camii
C) Selimiye Camii

B) Çizgi
D) Leke

60. Ankara Ulus Meydanındaki Atatürk Anıtı hangi
sanatçı tarafından yapılmıştır?
A) Heinrich Krippel
C) Pietro Canonica

B) Kuzgun Acar
D) Hüseyin Gezer

64. Osmanlı Minyatür Sanatı en parlak devrini

Kanunî Sultan Süleyman zamanında yaşamıştır. Bu dönemin en ünlü minyatür sanatçısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nakkaş Osman
C) Abdullah Buhari

61. Sultan Abdülaziz’in emriyle Avrupa ülkelerine

B) Süleymaniye Camii
D) Sultan Ahmet Camii

B) Levnî
D) Matrakçı Nasuh

65. Fatih Sultan Mehmet’in resmini yapan ressam

gönderilen ilk sanatçılar mühendishane ve
askerî okul öğrencileridir. Bunlar için 1855
yılında Paris’te Mekteb-i Osmanî adıyla okul
açılmıştır.

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gentile Bellini
C) Rudolp Belling

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi açılan bu
okulun öğrencilerinden değildir?
A) Süleyman Seyyid Bey
B) Hüseyin Zekai Paşa
C) Şeker Ahmet Paşa
D) Namık İsmail

B) Pietro Canonica
D) Leonardo Da Vinci

66. Batı resim sanatının özelliklerini yansıtan, Os-

manlı sultanlarının portrelerini ve devrin moda
giysilerini tasvir eden Levnî’nin eseri aşağıdakilerden hangisidir?

62. Anıtkabir’in mimarları aşağıdakilerin hangisin-

A) Kitab-ı Tiryak
C) Silsilename

B) Behçetü’t-Tevarih
D) Hünername

de doğru olarak verilmiştir?

A) Ernst Egli, Bruno Tauto
B) Emin Onat, Orhan Arda
C) Vedat Tek, Mimar Kemalettin
D) Vedat Dalokay, Zühtü Müridoğlu

67. Osmanlılar tarafından Anadolu’da inşa edilmiş
en önemli saray yapılarından olan İshak Paşa
Sarayı hangi ilimizdedir?

A) Kars
C) Erzurum

10

B) Ağrı
D) Adıyaman

A

GÖRSEL SANATLAR/RESİM (1925)
68. Sultan Ahmet Camii hangi mimar tarafından

71.

yapılmıştır?

A) Mimar Sinan
B) Mimar Kemalettin
C) Mimar Mustafa Ağa
D) Sedefkâr Mehmet Ağa

I- Yapılarda çok sivri kemerler kullanılmıştır.
II- Duvarlar adeta kaybolmuş; paye, kemer ve
payanda kemerlerden oluşan yapı iskeleti
ortaya çıkmıştır.
III- Payelerin etrafındaki vitraylı pencerelerin
kullanımına son verilmiştir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Gotik döneminin mimari özellikleridir?
A) II ve III
C) Yalnız II

69. Konusunu yaşam gerçeğinden, köylü ve işçi-

B) I ve II
D) Yalnız I

lerin yaşamlarına ilişkin kesitlerden alır.Günlük yaşam ve sorunları olduğu gibi biçimler.

Yukarıda verilen bilgi aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin özelliğidir?
A) Realizm
C) Fovizm

70.

72. Aşağıdakilerin hangisinde ana renkler doğru
verilmiştir?

B) Sürrealizm
D) Fütürizm

A) Sarı – Yeşil – Turuncu
B) Sarı – Kırmızı – Turuncu
C) Kırmızı – Turuncu – Mor
D) Sarı – Kırmızı – Mavi

I- Yapılarda Yunan haçı bazilikal uygulanmıştır.
II- Yapılarda, nefleri birbirinden ayıran payeler
ve sütunlar oldukça kalındır, küp biçimli
başlıkları vardır.
III- Kesme taş kullanılan yapıların dış cephelerinde köşeli ya da yuvarlak çan kuleleri yer
alır.

73. Anıtkabir’de bulunan aslanlı yoldaki aslan

heykelleri aşağıda verilen hangi uygarlığın
heykellerinin kopyasıdır?
A) Lidya
C) Hitit

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Roman
döneminin mimari özellikleridir?
A) Yalnız I
C) II ve III

B) I ve II
D) I, II ve III

B) Frigya
D) Urartu

74. Orhun Anıtlarında kullanılan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygur alfabesi
C) Hun alfabesi
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B) Göktürk alfabesi
D) Moğol alfabesi

A

GÖRSEL SANATLAR/RESİM (1925)
75. Aşağıdakilerden hangisinde bazilikal planlı

79. I. Dünya Savaşı’nın barbarlığına, sanat ala-

caminin tanımı doğru olarak verilmiştir?

nındaki ve gündelik hayattaki entellektüel
katılığa bir protesto olmuştur. Mantıksızlık ve
var olan sanatsal düzenlerin reddedilmesi ana
karakteridir. Eserlerinde alışılmış estetikçiliğe
karşı çıkan, burjuva değerlerinin tiksindiriciliğini vurgulayan Fransızcada ‘’oyuncak tahta
at’’ anlamına gelen bu akım aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Dikine dikdörtgen planlı olup, mihrap kısa kenara yerleştirilir, orta sahın diğerlerinden geniş
tutulur.
B) Mihrap bölümü, üzeri kubbe ile örtülü bir
eyvan görünümündedir. Avlu yapının içine
alınmış ve revaklarla çevrilmiştir.
C) Mihraba yönelik sahnı dik olarak kesen yatay
sahınlardan oluşan camilerdir.
D) Bu yapıların içi, birbirine eşit aralıklı sütun
dizileri ile sahınlara ayrılır.

A) Fovizm
C) Dadaizm

76. Aşağıda verilen ressamlardan hangisi Cumhu-

80. Eski TBMM binasının mimarı aşağıdakilerden
hangisidir?

riyet dönemi ressamlarından değildir?
A) İbrahim Çallı
C) Namık İsmail

B) Sembolizm
D) Kübizm

A) Vedat Tek
C) Emin Onat

B) Feyhaman Duran
D) Süleyman Seyyid Bey

B) Orhan Arda
D) Mimar Kemalettin

81.

77. Cumhuriyet döneminin ilk sanatçı topluluğu
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği
B) D Grubu Ressamları
C) Yeniler Grubu
D) Onlar Grubu

Yukarıdaki eserin adı ve sanatçısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

78. Amaçları, köy yaşamından seçilmiş figürleri

doğal çevreleri içinde göstermek olan, Bedri
Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerinin kurduğu
grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dans – Henri Matisse
B) Yetim Kız – Delacroix
C) Yıkanan Kadınlar – Paul Cezanne
D) Avignonlu Kadınlar – Pablo Picasso

A) D Grubu
B) Onlar Grubu
C) Yeniler Grubu
D) Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği
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GÖRSEL SANATLAR/RESİM (1925)
82. Cumhuriyet öncesi Türk ressamlar arasında

86. Türk resim sanatının Cumhuriyet Dönemiyle

orientalizm modasının en önemli temsilcisi
olan arkeolog, müzeci, ressam sanatçımız
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osman Nuri Paşa
C) Şeker Ahmet Paşa

birlikte açılan yeni ve özgün atılımları içinde,
köy temalarına yönelik figür üslubuyla tanınan
ressam aşağıdakilerden hangisidir?

B) Osman Hamdi Bey
D) Hüseyin Zekai Paşa

A) Hale Asaf
C) Mahmut Cûda

83. Aşağıdakilerden hangisi, suda çözünmeyen

87. 10 - 13. yüzyıllar arasında Almanya, İspanya,

boyaların belirli maddelerle yoğunlaştırılan su
üzerine serpiştirilerek nakışlı kâğıt elde etme
sanatıdır?
A) Tezhip
C) Ebru

B) Nurullah Berk
D) Turgut Zaim

İngiltere ve Fransa’da olmak üzere Avrupa’nın
değişik ülkelerinde mimaride görülen Orta
Çağ sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Lavi
D) Sulu boya resim

A) Roman Sanatı
C) Gotik Sanatı

84. Nakkaş (musavvir) kimlere denir?

B) Rönesans Sanatı
D) Barok Sanatı

88. “Fresko’’nun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Minyatür sanatçılarına verilen addır.
B) Tezhip sanatçılarına verilen addır.
C) Ebru sanatçılarına verilen addır.
D) Linol baskı sanatçılarına verilen addır.

A) Küçük renkli taşlarla düz bir yüzeye çeşitli
figürler oluşturulmasıdır.
B) Yaş sıva üzerine boyalarla yapılan duvar
resmidir.
C) Düz bir yüzeyin kesici aletlerle yontularak
çeşitli figürler oluşturulmasıdır.
D) Figürlerin frontal pozisyonda resmedilmesidir.

85. Onlar grubunun savundukları düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa’dan ressamlar getirterek Türk resim
sanatının tamamen Avrupa resim sanat anlayışının benimsetilmesinin sağlanması
B) Türk resmini kendi kültürümüze ait olan halılardan, minyatürlerden, işlemelerden ve Türk
motiflerinden oluşturmamız gerektiği
C) Avrupa’ya ressamlar göndererek Türk resim
sanat anlayışının Avrupa’da benimsetilmesinin
sağlanması
D) Türk resminin Avrupa kültürüyle harmanlanması gerektiği
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89. Uşak halılarında görülen benzerliğin nedeni
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ekonomik beklentiler
B) Onu biçimleyen insanların ekonomik durumları
C) Onu biçimleyen insanların o güne kadar aldığı
kültür
D) Onu biçimleyen insanların içinde bulundukları
siyasi ortam

A

GÖRSEL SANATLAR/RESİM (1925)
90. Aşağıdaki yapılardan hangisi sivil mimari kap-

95. Renkli camların bir kompozisyon oluşturacak

samına girmez?
A) Kasır
C) Kale

biçimde yan yana yerleştirilmesi ve aralarının
kurşun şeritlerle bağlanmasıyla elde edilen
resim ya da bezeme sanatına ne ad verilir?

B) Saray
D) Mescit

A) Mozaik
C) Vitray

B) Fresko
D) Rölyef

91. Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatların
kapsamı dışında yer alır?
A) Dokumacılık
C) Resim

96. Rönesansın ilk atlı heykeli olan “Gattamelata

Atlı Heykeli” aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseridir?

B) Heykel
D) Mimari

A) Michelangelo
C) Ghiberti

B) Donatello
D) Leonardo da Vinci

92. Mısır resim sanatına ait örneklerin en yoğun
olduğu merkez aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gize
C) Teb

97. İmgelem, düş ve bilinçaltı patlamalarına daya-

B) Sakkara
D) Karnak

nan, savaşın getirdiği yalnızlık ve huzursuzluk
ortamının etkilerini yansıtan gerçeküstücü bir
tutum gösteren resim akımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Metafizik Resim
C) Ekspresyonizm

93. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır
Piramitleri nerede yer almaktadır?
A) İskenderiye
C) Deyr-ül Bahri

B) Fovizm
D) Sürrealizm

B) Gize
D) Kahire

98. Psikolojik olarak kışkırtıcılığı, hareketliliği,

canlılığı, egemenliği ve gücü temsil eden renk
aşağıdakilerden hangisidir?

94. Büyük İskender’in baş heykellerini yapan,

A) Mor
C) Sarı

portre heykelciliğinin en önemli Yunan sanatçısı kimdir?
A) Lysippos
C) Praksiteles

B) Scopas
D) Miron
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B) Mavi
D) Kırmızı

GÖRSEL SANATLAR/RESİM (1925)
99. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl Osmanlı

resminin gelişmesine katkıda bulunan yabancı
ressamlardandır?
A) Claude Monet
C) Vincent Van Gogh

B) Ayvazovski
D) Gustave Courbet

100. Yurt dışına eğitim için gönderilen ilk kadın
ressam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celile Hikmet
C) Hale Asaf

B) Müfide Kadri
D) Nazlı Ecevit

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
GÖRSEL SANATLAR/RESİM (1925) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

İHL MESLEK DERSLERİ (1230)
1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

A) Miras
C) Siyaset

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?
A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi
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31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

imzalanmıştır?

A) Bağdat
C) Kabil

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tahran
D) İstanbul

A) Eğitim
C) Evlilik

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

B) İtalya
D) İngiltere

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
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40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?
A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güvenilirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin te-

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

mel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

B) Soru sorma
D) Sunu

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması
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49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

53.

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

				

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

(Nahl Sûresi, 44)

Yukarıdaki ayette Hz. Muhammed’den istenen
görev aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnzar
C) Tebşir

B) Tebliğ
D) Tebyin

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

54.

terkibinde hangi tür idğam vardır?
A) İdğam-ı misleyn maa’l-gunne
B) İdğam-ı misleyn bila gunne
C) İdğam-ı mütegaribeyn
D) İdğam-ı mütecaniseyn

B) Muhteva
D) Değerlendirme

51.
55.
				

(Meryem Sûresi, 11)

Bu ayetteki altı çizili kelime hangi anlamıyla
kullanılmıştır?
A) Bildirmek
C) İşaret etmek

vardır?
A) İhfa
C) İklab

terkibinde hangi tecvid kuralı

B) İzhar
D) Kalkale

B) Açıklamak
D) İlham etmek

56. Kelimelerin zaman içindeki mana değişikliklerini hangi ilim dalı inceler?

52.

A) Hermenötik
C) Edebiyat
				

B) Semantik
D) Belağat

(Zuhruf Sûresi, 19)

Bu ayette, meleklerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

57. Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in fikri ve kül-

A) Hızlı oldukları
B) Günah işlemedikleri
C) Nurdan yaratıldıkları
D) Cinsiyetlerinin olmadığı

türel sonuçları arasında yer almaz?

A) Yeni bir medeniyetin doğuşuna ortam hazırlaması
B) Müslümanlara dinlerini yaşama imkanı vermesi
C) Kabileler arası rekabeti artırması
D) İslam’ın yayılışını hızlandırması
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58. “Ey hükümdar! Biz cahiliye halkından bir

kavimdik. Putlara tapardık. Ölmüş hayvan
eti yerdik. Bütün kötülükleri yapardık... O
peygamber bize; doğru söylemeyi, emaneti
sahibine vermeyi, akraba haklarını gözetmeyi, komşulara iyi davranmayı emretti. Biz de
Allah’tan getirdiği şeylere göre ona tabi olduk.
Bir ve tek olan Allah’a ibadet ettik, ona hiç bir
şeyi şirk koşmadık. Onun bize haram kıldığını
haram, helal kıldığını helal kabul ettik... Biz
onu doğruladık ve ona iman ettik...”
Yukarıdaki konuşma kimler arasında geçmiştir?

B) Mütevâtir haber
D) Sâdık haber

63. “Aklen onayladığımız tecrübemize de konu etti-

B) İlme’l-yakin
D) Analoji

64. Duyularla algılanamayan veya bilinemeyen bir

şeyin, duyularla doğrudan algılanan yahut bilinen
bir şeye kıyasla çıkarsanması şeklinde tanımlanan delil türü aşağıdakilerden hangisidir?

gerçekleşmiştir?

C) 11

A) Âhad haber
C) Müstefîz haber

A) Hakka’l-yakin
C) Ayne’l-yakin

59. İsrâ ve Mirac hadisesi risâletin kaçıncı yılında
B) 10

da kelamcıların ittifak ettiği haber türü aşağıdakilerden hangisidir?

ğimiz bir nesneyi içselleştirmemizdir.” şeklinde
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cafer b. Ebi Tâlib - Necâşi
B) Ebu Sufyan - Heraklius
C) Amr b. As - Gassanî Meliki
D) Hatib bin Ebi Belta - Mukavkıs

A) 9

62. İnanç konularında delil olamayacağı konusun-

D) 12

A) İstidlâl
B) Tümevarım
C) Delâle nefyü’d-delâle
D) İstişhâd bi’ş-şâhid ale’l-ğaib

60. “Hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyor-

dunuz. O da Ben peşpeşe gelen bin melek
ile size yardım edeceğim diyerek size yardım
buyurdu.” (Enfâl, 9)
Bu ayet hangi olayla ilgilidir?
A) Bedir Savaşı
C) Hendek Savaşı

65. Kabir azâbının varlığını kabul eden ilim adamları aşağıdakilerden hangisini esas almışlardır?

B) Uhud Savaşı
D) Hudeybiye Antlaşması

A) Ruhun âraz olmasını
B) Bedenin âraz olmasını
C) Rûhun cevher olmasını
D) Bedenin rûha üstünlüğünü

61. Kelam ilminde “Allah dışında var olan her

şey”e verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlık
C) Âraz

B) Âlem
D) Cevher
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66. Aşağıdakilerden hangisi ilk Kelam tartışmaları

70.

arasında yer almaz?

A) Kader
B) Büyük günah
C) Halku’l-Kur’an
D) Allah’ın varlığı ve birliği

I- Taif Savaşı
II- Huneyn Savaşı
III- Mute Savaşı
IV- Tebük Seferi
Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) III- II - I - IV
C) III - II - IV - I

B) I - II - III - IV
D) I - III - IV - II

67. • Hz. Ali başta olmak üzere onun soyundan
gelen imamlar her türlü hatadan uzaktır.

• İmamların her söylediği ve yaptığı doğrudur.

71. Es-Siretü’n-Nebeviyye’nin yazarı kimdir?

Bu görüşler, Şiilik’te hangi ilkenin açıklamasıdır?
A) Vasiyyet
C) Velâyet

A) İbn Sa’d
C) İbn Esir

B) Ric’at
D) İsmet

68. • Allah’tan nefyedilmesi gereken, O’nun aşkın•
•

lığının dışladığı sıfatlardır.
Bu sıfatlarla Allah’ın ne olmadığı anlatılır.
Kelamda muhâlefetu’n-lilhavadis adı altında
sıralanmıştır.

B) İbn Hişâm
D) İbn İshak

72. Hadisleri ravi adlarına, ravilerin yaşadığı şe-

hirlere, kabilelerine ya da müellifin hocalarının
isimlerine göre tasnif eden eserlere ne denir?
A) Mu’cem
C) Müsned

B) Sünen
D) Cami’

Yukarıda özellikleri verilen sıfat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tenzihi sıfatlar
C) Subûti sıfatlar

B) Fiili sıfatlar
D) Zâtî sıfatlar

73. “Yılanın zehirlediği bir kabile reisini Fatiha

Suresini okuyarak tedavi eden ve karşılığında
bir miktar koyun alan sahabi, Rasulullah’a
bu koyunların yenilip yenilmeyeceğini sormuştu. Hz. Peygamber de şu cevabı vermişti:
“Fatiha’nın şifa vereceğini nereden biliyordun? İyi etmişsin. Koyunları bölüşün, bir pay
da bana ayırın.”

69. Veda Hutbesi’nde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?
A) Kan Davası
C) Miras

Bu olay aşağıdakilerden hangisine örnek
oluşturur?

B) İçki Yasağı
D) Faiz

A) Fiili Sünnet
B) Kavli Sünnet
C) Sarih Takriri Sünnet
D) Zımni Takriri Sünnet
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78. Müctehidin şer’i ameli hükümleri tafsili de-

74.

lillerden çıkarabilmesine imkan veren bilgi
sistemine ne denir?

ve

A) Kıyas
C) İctihâd

gibi lafızlarla rivayet edilen hadislere ne ad
verilir?
A) Maktu’
C) Merfu’

75.

B) Meşhur
D) Mevkuf

79. “Bunlardan başkaları size helal kılındı...”

				
(Nisâ Sûresi, 24)
“Kadın; halası, teyzesi, kardeşi kızı ve bacısı
kızı üzerine nikâhlanamaz. Eğer bunu yaparsanız akrabalık bağlarınızı kesmiş olursunuz.”
				
(Buhari, Nikâh, 27)

I- Buhari’nin Sahih’inde yer alıp Müslim’in
Sahih’inde yer almayan hadisler.
II- Buhari ve Müslim dışında başka kitaplarda
bulunan sahih hadisler.
III- Müslim’in Sahih’inde bulunup Buhari’nin
Sahih’inde bulunmayan hadisler
IV- Buhari ve Müslim’in ittifakla Sahih’lerine
aldıkları hadisler.

Hz. Peygamber bu hadisiyle yukarıdaki ayetin
hükmünü açıklamaktadır. Bu durum, sünnetin
hangi özelliğine örnektir?
A) Teyit ediciliğine
B) Sınırlayıcılığına
C) Genelleyiciliğine
D) Yeni hükümler koyuculuğuna

Bu hadislerin en sahihten sahihe doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) I - II - III - IV
C) III - II - I - IV

B) İstinbât
D) Usul-i Fıkıh

B) IV - III - I - II
D) IV - I - III - II

80. “Mesbuk” neye denir?
A) Birinci rek’attan sonra imama yetişen kişiye
B) İmama tekbirle birlikte uyan kişiye
C) İmama birinci rek’atta yetişip ikinci rekatta
ayrılan kişiye
D) Başından itibaren imama uyduğu halde son
oturuşta ayrılan kişiye

76. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da cennet için
kullanılan isimlerden biri değildir?
A) el-Makâmu’l-Emin
B) Dâru’s-Selam
C) Dâru’l-Hâviye
D) Dâru’l-Huld

81. Aşağıdakilerden hangisi mükteseb ehliyet
arızalarından biridir?

77. Yüce Allah’ın mükelleften bir fiili yapmasını

veya yapmamasını istemesini ya da onu yapıp
yapmama konusunda serbest bırakmasını ifade
eden hüküm türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vaz’i hüküm
C) İcmâli hüküm

B) Teklîfi hüküm
D) Tafsili hüküm
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A) Bunaklık
C) Uyku

B) Sarhoşluk
D) Hastalık
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82. Aşağıdakilerden hangisi “hadd” cezası öngö-

86. • Hint bölgesinde ve bütün İslam dünyasında

rülen suçlar arasında yer almaz?
A) Hırâbe
C) Zinâ

•

B) Hırsızlık
D) Gasb

•

son dönem yenileşme hareketlerinin üstadı
olarak kabul edilir.
İçtihad rûhunun canlanması için Kur’an ve
Sünnet’e dönülmesi gerektiğini savunmuştur.
Kur’an’ı halkın daha iyi anlaması için
Farsça’ya tercüme etmiştir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen İslam bilgini
kimdir?

83. Petrol ve zift gibi madenlerin zekâtı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İbn Atâullah
B) İmam Rabbânî
C) Hasan eş-Şâzelî
D) Şah Veliyullah Dehlevî

A) Kendilerinden değil, satıldığında elde edilen
gelirlerinden zekât verilir.
B) Zekâtlarının verilmesi için üzerinden bir yıl
geçme şartı aranmaz.
C) Öşür kapsamına girdikleri için 1/10 oranında
zekât verilir.
D) Hiçbir şekilde zekâtları verilmez.

87. Tasavvufta, nefis terbiyesi için yapılan çaba
ve gayretlerin tümüne ne denir?
A) Tezkiye
C) Mücâhede

84. Hac’da ziyaret tavafını yapmayan bir kişi için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hac yapmış olur.
B) Hac yapmış olmaz.
C) Umre yapması gerekir.
D) Kurban kesmesi gerekir.

88. Aşağıdakilerden hangisi Kadıyânilik’in ortaya çıkışına etki eden faktörler arasında yer
almaz?
A) Mehdilik düşüncesi
B) İslam’ın özüne dönme isteği
C) Sömürgeciliğe duyulan tepki
D) Müslümanların içine düştüğü bunalım

85. Ehl-i Beyt sevgisini ve Vahdet-i Vücud anlayışını yoğun olarak işleyen; Anadolu, Yunanistan,
Arnavutluk, Makedonya ve Bosna Hersek’in
İslamlaşmasında önemli rol oynayan tasavvuf
ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uşşâkîlik
C) Kâdirîlik

B) Mücâdele
D) Müşâhede

B) Mevlevîlik
D) Halvetîlik

89. Aşağıdakilerden hangisi Hariciliğin doğuşuna
etki eden sebepler arasında yer almaz?
A) Tahkim hadisesi
B) Hızlı kültür değişimi
C) Şia’ya duyulan tepki
D) Merkezi otoriteye duyulan tepki
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90. Şiî anlayışına göre ölen kimselerden bazıları-

nın dünyaya geri döndürülecekleri inancına ne
denir?
A) Tenâsüh
C) Ric’at

lan din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zerdüştîlik
C) Sâbiîlik

B) Tecessün
D) Tecelli

B) Sihizm
D) Maniheizm

95. Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisi

91. Aşağıdakilerden hangisi kaynağını İslam’dan

Bilimi’nin amaçları arasında yer almaz?

alan bir misyonerlik hareketidir?
A) Mormonizm
C) Moonculuk

94. Kur’an’ı Kerim’de Mecusilik olarak adlandırı-

A) Dini hayatı yorumlamak ve açıklamak
B) Dini hayatın gerekliliğini savunmak
C) Çağdaş yaşamda dinin yerini anlamaya çalışmak
D) Dinin rolünü diğer toplumsal olgularla karşılaştırmak

B) Yehova Şahitliği
D) Bahaîlik

92. Dinin tarihi gelişimini dikkate almaksızın,

dini olguları görünen yönleriyle konu edinen;
çeşitli dinlerin ibadet ve ayinlerini kutsal yer,
eşya ve şahsiyetlerini inceleyerek ortak yönlerini bulmaya çalışan bilim aşağıdakilerden
hangisidir?

96. “Din eğitimi bilimindeki din kavramı genel

olarak dindir.” diyen bir din eğitimi bilimcisi
aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini savunur?
A) Psikolojik
C) Sosyolojik

A) Dinler tarihi
B) Din psikolojisi
C) Din fenomenolojisi
D) Karşılaştırmalı dinler tarihi

B) Bilimsel
D) Teolojik

97. Hitabeti şiirsel ve edebi anlatımlardan farklı kılan
en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

93. Kan ve organ nakline karşı çıkma, milli marş

A) Konuşma kurallarına göre yapılması
B) Geniş halk kitlelerine yönelik olması
C) Belli bir mesajın iletilmesine yönelik olması
D) Günün ve çevrenin ihtiyaçlarına göre yapılması

söylememe ve bayrağa selam durmama gibi
özellikleriyle öne çıkan grup aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bahaîler
C) Presbiteryenler

B) Mooncular
D) Yehova şahitleri

98. Cumhuriyet Dönemi’nde açılan ilk yüksek dini
öğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dâru’l-Fünûn İlâhiyat Fakültesi
B) Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
C) Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
D) Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Akademisi
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99. “Müslüman toprağının en hararetli bir çevresin-

de ikâmet ediyordum. Evimiz Islâhıye Camii’ne
hemen bitişikti. Fatih devrinin metin müslümanlığı bu caminin minaresine geçmiş gibiydi.”
Yahya Kemal Beyatlı, yukarıdaki cümleleriyle
neyi kastetmektedir?
A) Çocukluğunun Islâhiye’de geçtiğini
B) Islâhiye’nin tabii güzelliklerle dolu bir yer olduğunu
C) İnsanın üzerinde yaşadığı tabiatı kendi değerleriyle şekillendirdiğini
D) Fatih devrinin mimari özelliğinin Islâhiye camiinde görülebileceğini

100. Aşağıdakilerden hangisi kültürel yapının din
üzerindeki etkisine örnek oluşturmaz?
A) Sünnet merasimleri
B) Hıdrellez kutlamaları
C) Hatim merasimleri
D) Mevlit kandili

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

A) Miras
C) Siyaset

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?
A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi
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B) Şahitlik
D) Boşanma
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31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

imzalanmıştır?

A) Bağdat
C) Kabil

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tahran
D) İstanbul

A) Eğitim
C) Evlilik

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

B) İtalya
D) İngiltere

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
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40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güveni-

A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

lirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin te-

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

mel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

B) Soru sorma
D) Sunu

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması
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49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

53. 1,0 mol demir (II) iyodür ile 1,0 mol klor gazı

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

karıştırılıyor.

2FeI2 + 3Cl 2 $ 2FeCI 3 + 2I2 tepkimesine
göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

A) 1,0 mol I2 oluşur.
B) 0,5 mol FeI2 artar.
C) 1,5 mol FeCl 3 oluşur.
D) Klor gazının tamamı tükenir.

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

54. Aşağıdaki formüllerden üçü hem basit (ampi-

rik) hem de molekül formülünü, biri ise sadece
molekül formülünü göstermektedir.
Bu formül aşağıdakilerden hangisidir?

B) Muhteva
D) Değerlendirme

A) N 2 O
C) NH 3

B) C 2 H 6
D) CH 2 O

51. Aşağıda belirli bir miktarda katı magnezyum
örneğinin özellikleri sıralanmıştır:
I- Serttir.
II- Belirli bir erime noktası vardır.
III- Belirli bir yoğunluğu vardır.
IV- Oksijenle MgO oluşturur.

55. 0 °C’ta 2,24 L’lik bir kapta 1,4 g N 2 (g) bulu-

nuyor. Basıncın 2 atm olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? (N: 14, Ne:20,
R: 0,082 L atm mol-1K-1)

Bu özelliklerden hangileri bir tane magnezyum
atomu için de geçerlidir?
A) Yalnız I
C) II ve III

A) 3,0 g Ne(g) ilave edilmeli
B) 0,7 g N2(g) uzaklaştırılmalı

B) Yalnız IV
D) I, II, III ve IV

C) 10,0 g Ne(g) ilave edilmeli
D) 1,4 g N2 (g) ilave edilmeli

52. 1 mol oksijen gazı (O2) için aşağıdakilerden

56. 25 °C’ta 5 L’lik bir kapta 1 mol N 2 (g) ve 1 mol

hangisi doğrudur? (O:16)

SO 2 (g) bulunuyor. Kapta bir iğne deliği açılıyor. Belirli bir süre sonra kapta kalan gazlarla
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
_ N 2: 28 g/mol, SO 2: 64 g/mol i

A) Kütlesi 16 g’dır.
B) 6, 02 x 10 23 tane O atomu içerir.
C) 1, 20 x 10 24 tane O atomu içerir.
D) 1, 20 x 10 24 tane O2 molekülü içerir.

A) Gazların kısmi basınçları aynıdır.
B) Gazların kısmi basıncı ilk hâline göre artar.
C) N 2 gazının kısmi basıncı SO 2 gazınınkinden
büyüktür.
D) SO 2 gazının kısmi basıncı N 2 gazınınkinden
büyüktür.
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57. 57 °C’ta XY gazı bir kaba konuyor ve sabit

61. n = 2, , = ?, m , = - 1, m s = - 1 2

basınçta 2XY(g) $ X 2 (g) + Y2 (g) tepkimesi
gerçekleşiyor. Tepkime sonrası hacim yarıya
düştüğüne göre kaptaki gaz karışımının sıcaklığı kaç °C’tur?
A) -330

B) -108

C) 57

Yukarıda verilen kuantum sayıları sistemine
göre, “ , ” kuantum sayısının değeri ve orbitalin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?

D) 165

58. DU: İç enerji değişimi, DH: Entalpi değişimi

olmak üzere, oda sıcaklığında gerçekleşen
2NH 3 (g) $ N 2 (g) + 3H 2 (g) endotermik tepkimesi
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) DU 1 DH
C) DH 1 0

B) DU 2 DH
D) DU = DH

,

Orbital adı

A)

2

2d

B)

1

2p

C)

1

2d

D)

  - 1

2p

62. Bir elektromanyetik ışımanın frekansı arttıkça
ışımanın hangi özelliği artar?
A) Şiddeti
C) Enerjisi

B) Dalga boyu
D) Genliği

59. Kendiliğinden gerçekleşen bir olay için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Evrenin entropisi artar.
B) Sistemin entropisi artar.
C) Çevrenin entropisi artar.
D) Sistemin entropisi azalırken çevrenin entropisi
artar.

63. Aşağıdaki atom / iyonlardan hangisinin yarıçapı en büyüktür? _ 19 K, 18 Ar, 20 Ca, 17 CI i

60. NH 4 NO 3 (k) $ N 2 O (g) + 2H 2 O (s) tepkimesi için

64. Aşağıdaki hangi molekülde, merkez atom sp2

298 K’de aşağıdaki bilgiler veriliyor:
Madde
NH 4 NO 3 (k)

DHº oluşum

kJ mol - 1
- 366

hibritleşmesi yapmıştır? _ 1 H, 8 O, 7 N, 4 Be, 6 C i

S°
J mol - 1 K - 1

A) HCN
C) BeCI 2

152

N 2 O (g)

+ 82

220

H 2 O (s)

- 286

70

B) Ca 2 + iyonu
D) Ar atomu

A) CI - iyonu
C) K + iyonu

Bu sıcaklıkta tepkime ile ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisi doğrudur?

B) NH 3
D) H 2 CO

65. CCl 4 molekülü için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? _ 6 C,

A) Endotermiktir.
B) Entropi değişimi negatiftir.
C) Serbest enerji değişimi negatiftir.
D) Kendiliğinden gerçekleşmez.

17

CI i

A) Moleküldeki bağlar koordine kovalent bağdır.
B) Dört klor atomu bir karenin köşelerindedir.
C) C atomunun formal yükü sıfırdır.
D) Molekül polardır.
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66. Aşağıdaki iki atomlu molekül / iyonların hangi-

69. Aşağıdaki özelliklerden birinin değeri sıcaklık

sinde bağ derecesi 1’dir? _ 1 H, 2 He, 3 Li, 6 C i
A) H +2

C) Li

arttıkça daima artar. Bu özellik hangisidir?
A) Buhar basıncı
C) Yüzey gerilimi

B) C 2
D) He

2

2+
2

B) Yoğunluk
D) Viskozite

70. Cl - iyonu derişimi 0,3 M olan bir çözelti elde

67. Aşağıdakilerden hangisi sıvıların kapiler (kıl-

etmek için 100 mL 0,2 M NaCl çözeltisine kaç
mililitre 0,2 M CaCl 2 çözeltisi ilave edilmelidir?

callık) etkisine örnektir?

A) Bitkilerin yer altı sularını köklerinden yapraklarına taşıması
B) Sıcak havalarda motor yağına kıvamlaştırıcı
madde eklenmesi
C) Su damlalarının yüzey üzerinde boncuk şeklini
alması
D) Göllerdeki suyun yüzeyden itibaren donmaya
başlaması

A) 50

B) 100

C) 150

D) 200

71. Aşırı miktarda KCl, 500 mL suya ilave edilerek
doymuş çözelti elde ediliyor. Bu çözeltiye
500 mL daha su ilave edildiğinde denge yeniden oluşuyor.

Buna göre, ilk ve son çözeltideki K + iyonu
derişimleri için aşağıdaki yargılardan hangisi
doğrudur?

68. X maddesine ait faz diyagramı grafikteki gibidir:
Basınç

A) İki çözeltide de aynıdır.
B) Son çözeltide yarıya düşer.
C) Son çözeltide üçte birine düşer.
D) Son çözeltide iki katına çıkar.

M

Sıcaklık

72. 25 ºC’ta benzenin buhar basıncı 95 mmHg,

Bu maddenin M noktasındaki tanecik modeli
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)

B)

C)

D)

tolueninki 28 mmHg’dır. Kapalı bir kapta, eşit
mol kesirlerinde benzen ve toluen sıvılarını
içeren bir ideal çözelti hazırlanıyor.
Sistem dengeye ulaştığında buhar fazı ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çözücü madde hangisi ise sadece o bileşen
vardır.
B) Benzen ve toluenin mol kesri 0,5’ten küçüktür.
C) Benzen ve toluenin mol kesri eşit değildir.
D) Benzenin mol kesri 0,5’tir.
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73. Aşağıdaki sulu çözeltilerden hangisinin don-

76. Katalizörün tepkime hızını artırmasının nedeni

ma noktası en düşüktür?

aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,15 molal C 6 H 12 O 6
B) 0,08 molal CaSO 4
C) 0,08 molal MgCl 2
D) 0,15 molal KCl

A) Tepkimenin aktifleşme enerjisini artırması
B) Tepkimeye giren moleküllerin ortalama kinetik
enerjisini artırması
C) Tepkimeye giren moleküllerin çarpışma sayısını artırması
D) Tepkimenin daha düşük aktifleşme enerjili
yoldan ilerlemesini sağlaması

74. X (g) + Y(g) E Z (g) + W (g) tepkimesinde X gazının
derişim-zaman grafiği aşağıdaki gibidir:
7XA mol L

-1

77. X $ ürünler, tepkimesi için aşağıdaki veriler
elde edilmiştir:

0,20
0,15

0

0,10

100

2,0

0,05

300

1,0

700

0,5

0

10 20 30

t (s)

B) 0,02

C) 0,01

4,0

Buna göre, tepkime kaçıncı derecedendir?

Buna göre, 0-10 saniye arasındaki ortalama
tepkime hızı kaç mol L- 1 s - 1 ’dir?
A) 0,1

7XA, M

Süre, s

A) Sıfırıncı
C) İkinci

B) Birinci
D) Üçüncü

D) 0,001

78. Belirli bir sıcaklıkta bir miktar PCl 5 gazının

75. Bir kimyasal tepkimenin hız sabiti aşağıdaki-

ayrışma tepkimesi aşağıda verilmiştir.

lerden hangisine bağlı değildir?

PCl 5 (g) E PCl 3 (g) + Cl 2 (g)

A) Girenlerin molekül geometrisine
B) Girenlerin derişimine
C) Aktifleşme enerjisine
D) Sıcaklığa

Bu tepkimeyle ilgili yürütülen deneyde, sistemin dengedeki toplam basıncı 1 atm, PCl 5 gazının basıncı ise 0,20 atm olarak belirleniyor.
Buna göre, aynı sıcaklıkta bu tepkime için
denge sabiti K p kaçtır?
A) 0,20
C) 1,20
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79. 2NH 3 (g) E N 2 (g) + 3H 2 (g) tepkimesi için 30 ºCʼta

83. 0,01 M NaClO çözeltisinin H 3 O iyonu derişi+

K C = 4, 0 ’dır. 1 mol N 2 , 3 mol H 2 ve 2 mol NH 3
gazları 1 Lʼlik bir balona konuyor.

mi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
_ HCIO için K a = 3, 0 x 10 - 8 i

Buna göre, aynı sıcaklıkta tepkime ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

-7

A) 1, 0 x 10 Mʼdan küçüktür.
-7
B) 1, 0 x 10 Mʼdan büyüktür.
-7
C) 1, 0 x 10 Mʼdır.
D) 0,01 Mʼdır.

A) Net tepkime olmaz.
B) Tepkime dengededir.
C) Net tepkime sağa ilerler.
D) Net tepkime sola ilerler.

84. Aşağıdaki sulu çözeltilere Na 2 S katısı ilave
edildiğinde hangisinde bir çökme olmaz?

80. Kapalı kapta gerçekleşen

A) Cu (NO 3) 2
C) NiSO 4

P4 (k) + 10Cl 2 (g) E 4PCl 5 (g), TH 1 0 denge
tepkimesinde daha fazla ürün elde etmek için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Kabın hacmi azaltılmalı
B) Ortama P4 (k) eklenmeli
C) Sistemin basıncı azaltılmalı
D) Ortamın sıcaklığı artırılmalı

85. Cu

B) CaBr2
D) Pb (NO 3) 2

2+

iyonunu, sulu çözeltisinden H 2 S gazı geçirip çözeltiyi H 2 S ile doyurarak CuS (k) şeklinde tamamen çöktürmek için aşağıdakilerden
hangisi yapılmalıdır?
-7
- 15
(H 2 S için K a = 1, 3 x 10 , K a = 7, 1 x 10 )
1

A) Çözelti ısıtılmalı
B) Ortamın asidikliği artırılmalı
C) Çözeltideki H 2 S derişimi azaltılmalı
D) Çözeltinin pH değeri artırılmalı

81.
2NaOH (suda)+ H 2 SO 4 (suda) " Na 2 SO 4 (suda) + 2H 2 O (s)
tepkimesine göre, 20,0 mL 0,10 M NaOH çözeltisinin H 2 SO 4 çözeltisi ile titrasyonunun
tamamlanması için ne kadar H 2 SO 4 çözeltisi
ilave edilmelidir?
A) 100 mL 0,02 M
C) 200 mL 0,02 M

2

B) 10 mL 0,2 M
D) 50 mL 0,02 M

86. PbI2 suda az çözünen, NaI ise tamamen çö-

zünen bir tuzdur. Doymuş PbI2 çözeltisine bir
miktar katı NaI ekleniyor.
Buna göre, NaI ilavesinin çözeltiye etkisi ile
ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi
doğrudur?

82. 1,0 L 0,50 M NaOH çözeltisinin pH değerini en

fazla düşürmek için aşağıdakilerden hangisi
ilave edilmelidir? (NH 3 için K b = 1, 8 x 10 - 5 ,          
CH 3 COOH için K a = 1, 8 x 10 - 5 )
A) 0,60 mol CH 3 COOH
B) 1,00 mol NaCl
C) 0,50 mol NH 3
D) 0,40 mol HCl
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C) Etkisi olmaz.
D) PbI2 ʼün çözünürlüğü artar.
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91. Radyoaktif bir elementin bozunma hızı aşağı-

+
2+
87. 25 ºCʼta Zn 2(suda
) + Pb (k) $ Zn (k) + Pb (suda)

dakilerden hangisine bağlıdır?

E hºücre = - 0, 66 V tepkimesi için aşağıdaki
yargılardan hangisi doğrudur?

A) Ortamın sıcaklığına
B) Ortamın basıncına
C) Elementin atom sayısına
D) Elementin fiziksel hâline

A) Bir galvanik hücre oluşturulabilir.
B) Bir elektroliz hücresi oluşturulabilir.
2+
C) Zn çözeltisine Pb (k) daldırıldığında tepkime
olur.
2+
2+
D) Zn ve Pb çözeltileri karıştırıldığında tepkime olur.

92. Aşağıdaki ışımalardan hangisi manyetik alanda sapar?

88. Asidik ortamda gerçekleşen
23

24

4

A) Beta ışını
C) X ışını

2+

SO + MnO $ SO + Mn tepkimesi
denkleştirildiğinde H 2 O molekülünün katsayısı kaç olur?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

93. Radyoaktif X ve Y elementlerinin yarılanma

süresi sırasıyla 3t ay ve 4t aydır. Belirli kütlelerde alınan bu elementlerin 12t ay sonra
bozunmadan kalan kütleleri eşit oluyor.

89. Co (k) / Co 2 + _ 1, 0 M i // Ni 2 + _ 1, 0 M i / Ni (k) hücresi

Buna göre, başlangıçta alınan X’in kütlesinin
Y’nin kütlesine oranı nedir?

için standart hücre potansiyeli kaç volttur?
(Eº Ni 2 + / Ni = - 0, 25 V, Eº Co 2 + / Co = - 0, 28 V)

A) - 0, 53
C) 0,03

B) Gama ışını
D) Mor ötesi ışını

A) 8
16

B) - 0, 03
D) 0,53

B) 3
4

C) 4
3

D) 16
8

94. Atomik emisyon spektroskopisi yöntemi ile
VO 2 + (1, 0 M) + 2H + (1, 0 M) + Ag (k)

I- Elementlerin nicel tayini yapılabilir.
II- Elementlerin nitel tayini yapılabilir.
III- Organik bileşiklerin yapı tayini yapılabilir.

tepkimesi için E hºücre = 0, 616 V\tur.

yargılarından hangileri doğrudur?

V 3 + (0, 1 M) + Ag + (0, 01 M) $
VO 2 + (0, 1 M) + 2H + (0, 1 M) + Ag (k)

A) Yalnız I
C) I ve II

90. V (1, 0 M) + Ag (1, 0 M) + H 2 O $
3+

+

tepkimesi için E hücre değeri kaç volttur?
A) 0,600
C) 0,632

B) 0,616
D) 0,650
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B) Yalnız II
D) II ve III

A

KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİSİ (1627)
95. Bir maddenin kızılötesi (infrared) ışıması ile

99. Aşağıdaki alkollerden hangisi yükseltgenemez?

etkileşmesi sonucu hangi enerji düzeyleri
arasında geçiş olur?

A) Dönme
C) Elektronik

A)

CH 3

B)

CH 3

OH

B) Titreşim
D) Ötelenme

C)

OH

OH

D)

CH2CH2

OH

96. Kütle spektroskopisi yönteminde aşağıdaki
büyüklüklerden hangisi ölçülür?

100. 1-propanoldan üretilecek eterin yapısı aşağı-

A) Maddenin yaydığı ışımanın kütlesi
B) Maddenin absorpladığı ışımanın kütlesi
C) Maddeden oluşturulan iyonların kütlesi
D) Maddenin yaydığı ışımanın şiddeti

97.

dakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

CH 3 - O - CH 2 CH 3
CH 3 CH 2 - O - CH 2 CH 3
CH 3 CH 2 CH 2 - O - CH 2 CH 3
CH 3 CH 2 CH 2 - O - CH 2 CH 2 CH 3

Cl bileşiğinin IUPACʼa göre adı aşağıda-

kilerden hangisidir?

CH 3

A) 1-klor-5-metil-sikloheksan
B) 3-klor-1-metil-sikloheksan
C) 5-klor-1-metil-sikloheksan
D) 1-klor-3-metil-sikloheksan

98. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi cis-trans izomeri gösterir?

A) ClCH = CHCl
C) CH 3 CH = CCl 2

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

B) CH 2 = CCl 2
D) Cl 2 C = CCl 2
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİSİ (1627) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

MATEMATİK (2353)
1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

A) Miras
C) Siyaset

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?
A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi
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D) Boşanma
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31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

imzalanmıştır?

A) Bağdat
C) Kabil

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tahran
D) İstanbul

A) Eğitim
C) Evlilik

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

B) İtalya
D) İngiltere

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
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40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?
A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güvenilirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin te-

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

mel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

B) Soru sorma
D) Sunu

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması
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49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

53. a 2 + 36 = a.b eşitliği kaç farklı (a, b) tam sayı

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

sıralı ikilisi için sağlanır?

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

A) 18

54.

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?

C) 12

D) 9

2001.2015 + 49 kaçtır?
A) 2001
C) 2008

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

B) 15

B) 2006
D) 2012

B) Muhteva
D) Değerlendirme
m

55. 2 - 1 bir asal sayı olduğuna göre, m aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9

B) 14

C) 17

D) 27

51. p: “Her x gerçek sayısı için x 2 x ”
4

2

q: “En az bir x tam sayısı için x 2 + x = 0 ”
önermelerinin doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) p / 0, q / 0

B) p / 1, q / 1

C) p / 1, q / 0

D) p / 0, q / 1

56. Bir bölme işleminde bölünen, bölenin iki katı

ile bölündüğünde bölüm 3 azalıyor, kalan ise
değişmiyor. İlk bölme işleminde bölüm kaçtır?
A) 7

B) 6

C) 5

D) 4

52. 53 1 a 1 b 1 c 1 52 olduğuna göre,

1 + 2 + 3 aşağıdaki tam sayılardan hangisi
c b a
olabilir?
A) 2

B) 3

C) 4

7 2 1 eşitsizliğini sağlayan x tam sayı
57. x +
5

D) 5

değerlerinin toplamı kaçtır?

9

A) - 14

B) - 10

C) - 9

D) - 7
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58.

62. A = # (x, y) ! R 2 ; x + 2y $ 4 -,

(x 2 + 5x) . (x 2 - 25)
G 0 eşitsizliğini sağlayan
; x 2 - 6x + 8 ;
kaç x tam sayısı vardır?
A) 4

B) 5

C) 6

B = # (x, y) ! R 2 ; y - 2x 2 2 - ve

C = # (x, y) ! R 2 ; y $ 0 - için aşağıdakilerden

D) 7

hangisindeki boyalı bölge A + Bʹ + C kümesini
gösterir?
A)
y

59. 24 kişilik bir sınıfta, öğrencilerin her biri

x+2y=4

İngilizce, Almanca ve Japonca dillerinden en
az birini bilmektedir. Öğrencilerin 2 ’si İngiliz3
ce, 1 \i Almanca, 1 \i ise Japonca bilmektedir.
4
6
Sınıfta bu dillerden sadece ikisini bilen öğrenci olmadığına göre, her üç dili de bilen kaç
öğrenci vardır?
A) 1

B) 2

C) 3

-1

B)
     
y-2x=2

x+2y=4

2
O

4

x

C)

D) 4

y

y
x+2y=4

y
x+2y=4

2
-1 O

2

-1 O

D)
     
y-2x=2

y-2x=2

4

y-2x=2

2
4

x

-1 O

4

60. ; a - 1; 2 - 3 ; a - 1 ;= 10 denkleminin köklerinin toplamı kaçtır?
A) 2

B) 4

C) 5

D) 6

63. Bir ABC üçgeninde ; AB ;= 6 cm,

&
; AC ;= 8 cm\dir. ABC ’nin çevrel çemberinin
yarıçap uzunluğu 6 cm olduğuna göre, BC
kenarına ait yüksekliği kaç santimetredir?

61. Boş olmayan iki kümenin alt küme sayıları

farkı m, öz alt küme sayıları toplamı n olduğuna göre, eleman sayısı az olan kümenin alt
küme sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) n - m - 2
2
n
+
m
+2
C)
2

A) 7

B) n + m - 2
2
n
m
+2
D)
2
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x

B) 6

C) 5

D) 4

x
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67. tan 2x : cos 2x = cos x denkleminin 70, 2rA

64. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde 7CHA = 7DBA

aralığında kaç tane kökü vardır?

tir. ; AD ;= sin a ve ; AB ;= cos a olduğuna

göre, ; CH ; aşağıdakilerden hangisine eşittir?
D

B) 3

C) 4

D) 5

C

H

A

A) ; DA ; : ; AB ;
C)

A) 2

B

68. z = 1 - cos 70º + i sin 70º ise arg(z) kaç derecedir?

B) 1

; AB ; 2
; BH ;

A) 35

D) ; DH ; : ; HB ;

B) 45

C) 55

D) 70

69. Karmaşık düzlemde köşeleri z = - 8i sayısı&
&
ve EDC
65. Şekilde, ABC

nın küpköklerine karşılık gelen noktalar olan
üçgensel bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A

eşkenar üçgendir.
E ! 7ACA, D ! 7BCA ve

2 ; AB ;= 3 ; DC ; olduğuna
%
göre, tan (BED) kaçtır?

A)

3
9

B)

C) 3 3
7

E
B

A) 2 3

B) 3 3

C) 4 3

D) 6 3

C

D

3
5

70. a, c ! R ve b ! R + olmak üzere, f: _ 1, 3 i $ R,

D) 2 3
3

f (x) = a + log b (x - c) fonksiyonunun grafiği
şekilde verilmiştir.
y

66.

f

y

1
O
-1

1
3r
4

3r
2

9r

4

3r

x

O 1

2

5

x

Buna göre f(3) kaçtır?

Şekilde 70, 3rA aralığında grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 1
5

A) f (x) = cos ( 2x + r )
3
2
B) f (x) = cos d 2x + r n
3
C) f (x) = 2 sinx
3
D) f (x) = sin 2x
3
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B) 1
3

C) 1
2

D) 2
3
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71. Her x pozitif gerçek sayısı için

76. Her birinin taban yarıçap uzunluğu 4 cm olan

3 log x - log y = - log 14 olduğuna göre,
x
y aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) - x 7

B) - x

C) 1
x

K 1, K 2, K 3, f, K 2012 konileri verilmiştir. K 1 ’in
yüksekliği 10 cm ve sonraki her koninin yüksekliği bir öncekinin yüksekliğinin 2 \si dir.
3

D) 12
x

Bu 2012 koninin hacimleri toplamı xr cm 3
olduğuna göre, x’e en yakın tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 80

72. _ 0, 4A kümesinin f: R $ R, f (x) = x 2 fonksiyo-

B) 160

C) 240

D) 320

nu altındaki ters görüntüsü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) _ 0, 2A

B) _ - 2, 0 i , _ 0, 2 i

C) 7- 2, 0 i

2

(20) 2

2

77. 11: 3 + 32: 5 + : : : + 39 : 41 toplamı kaçtır?

D) 7- 2, 0) , _ 0, 2A

A) 41
12

B) 41
10

C) 190
41

D) 210
41

73. Bir atıcının hedefi vurma olasılığı 34 ’tür. Bu
atıcının arka arkaya yapacağı atışlar sonucunda hedefi ilk kez dördüncü atışta vurma
olasılığı nedir?
A) 3
16

B) 1
64

C)

3
256

D)

78. f (x) = sgn (x 2 - 9) - ; x 2 - x - 6 ;
ile tanımlı f: R $ R fonksiyonunun kaç noktada türevi yoktur?

1
128

A) 2

74. Hilesiz üç zar aynı anda atılıyor. Zarlardan iki-

B) 5
72

C) 1
8

C) 4

D) 5

79. lim _ 2 cot x i değeri aşağıdakilerden hangisidir?

sinin üst yüzündeki sayıların toplamının, diğer
zarın üst yüzündeki sayıya eşit olma olasılığı
nedir?
A) 1
24

B) 3

x

x"0

A) e 2

B) e

C) 1

D) 2

D) 5
24
3

x - 1 değeri kaçtır?
80. lim x x 1
x"1

75. S 5 simetrik grubunda f = _ 1 4 2 3 5 i_ 13 4 5 i

A) 0

permütasyonunun mertebesi kaçtır?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

12

B) 1
3

C) 1

D) 4
3
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81.

y

84.

r/
6

#

- r/
6

-3

0

3

x + cosx dx aşağıdakilerden hangisine
1 + sin 2 x

eşittir?

x

B) 2 arctan 1
2
D) 2 arctan 2

A) 0
C) arctan 1
2

Şekildeki eğri aşağıdaki fonksiyonların hangisinin grafiği olabilir?
A) f (x) = x 2 (x 2 - 9)

B) g (x) = x (x 2 - 9)

C) h (x) = x 2 (x - 3)

D) k (x) = x (x - 3) 2

85.

y
y=3x

3
y= x

82. Bir kenarının uzunluğu 24 cm olan kare şek-

O

lindeki bir kartonun köşelerinden eş karesel
bölgeler kesilip şekildeki gibi üstü açık bir
kutu yapılacaktır.

x=4

y = 3 eğrisi, y = 3x ve x = 4 doğruları ile Ox
x
ekseni tarafından sınırlanan şekildeki boyalı
bölgenin alanı kaç birimkaredir?

Kutunun hacminin en büyük olabilmesi için
kesilen karelerin bir kenar uzunluğu kaç santimetre olmalıdır?
A) 2

B) 4

C) 8

A) 3 d 1 + ln 4 n
2

B) 3 + ln 4
2

C) 3 d ln 4 n
2 ln 3

D)

arakesiti olan bölgenin hacmi kaç birimküptür?

D) 12

e

#3

lnx

dx aşağıdakilerden hangisine eşittir?

1

A)

3e
ln (3e)

C) 2
ln3

1
3 ln 4

86. x 2 + y 2 = 4 ve x 2 + z 2 = 4 silindirlerinin

A) 32
3

83.

x

B) 3e - 1
ln3
D) 3e - 1
ln (3e)

13

B) 64
3

C) 128
3

D) 256
3
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87.

A

90.

y
B

D
G

30
A'

F
B

4

E

F

A

x

Kartezyen koordinat düzleminde
2y - x - 4 = 0 doğrusu şekildeki gibi bir elipsin odaklarının birinden ve B köşesinden geçtiğine göre, elipsin alanı kaç r birimkaredir?

BCA açısının açıortayıdır. ; AC ;= 30 cm,
; BE ;= 4 cm, ; EC ;= 11 cm olduğuna
göre, ; DF ; kaç santimetredir?
C) 3

O
B'

7ABA + 7DEA = # F - ve CG doğru parçası

B) 2

F'

C

11

Şekilde 7DEA // 7ACA, 7ABA + 7CDA = # G -,

A) 1

2y-x-4=0

A) 8 3

B) 8

C) 4 5

D) 4

D) 4

91. R 3 te A = (3, - 2, 1) ve B = (- 1, 2, 5) vektörle-

rinin gerdiği alt uzayın denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

88.

A) 3x + 4y - z = 0
C) 4x - 3y + 2z = 0

Şekilde ABCD bir paralelkenar, L ! 7DCA,

K ! 7ADA ve 7KBA + 7ALA = # N - dir.
&
2 ; AK ;=; DK ;, A (AKN) = 4 cm 2 ve
&
&
A (NLB) = 24 cm 2 olduğuna göre, A (ANB) kaç
santimetrekaredir?
A) 6

B) 8

C) 12

92. A (3, 2, - 1), B (- 1, 2, 3) ve C (2, 0, - 1) noktalarından geçen düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x + y + 2z - 6 = 0
B) 2x - y + 2z - 2 = 0
C) x + y - 2z - 4 = 0
D) x + z - 2 = 0

D) 14

89. A = (- 2, 3) vektörünün B = (4, 3) vektörü üzerindeki dik izdüşüm vektörü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) d 4 , 3 n
25 25

B) d 4 , 3 n
5 5

C) d 4 , 3 n
13
13

D) d

B) 3x + 2y - 5z = 0
D) x - y + z = 0

93.

R
S- 1
S 4
SS- 2
		
T
A) 1

4 , 3
n
5 13 5 13

14

V
3 2W
a 5 W matrisinin rankı a’nın hangi
1 - 1 WW değeri için 3 olamaz?
X
B) 2

C) 3

D) 4

A

MATEMATİK (2353)
94. Bir lineer denklem sisteminde aşağıdaki

97. p $ 5 bir asal sayı olmak üzere,

işlemlerden hangisi yapıldığında, bu denklem
sistemine denk olan bir denklem sistemi elde
edilmez?

x 2 + 2x / 3 (mod p) kongrüensinin tüm çözümleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

A) Lineer denklem sistemindeki iki denklemin yer
değiştirmesi
B) Denklemlerden birinin iki tarafının 3 ile çarpılması
C) Denklemlerden birinin 2 katının bir diğer denkleme eklenmesi
D) Denklemlerin her birinin sağ tarafına 1 eklenmesi

x / 3 (mod p) veya x / p - 2 (mod p)
x / 1 (mod p) veya x / p - 3 (mod p)
x / 3 (mod p)
x / 1 (mod p)

98. Z 15 \in 9 tarafından üretilen alt grubunun mer-

tebesi kaçtır?
A) 3

B) 5

C) 6

D) 9

95. T (x 1 , x 2 , x 3) = (x 1 + 2x 2 , x 2 - x 3 , x 1 + x 2 + x 3)
şeklinde tanımlanan T: R 3 $ R 3 lineer dönüşümünün matris gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?
R
V
S 0 2 1W
A) S- 1 1 0W
SS 1 1 1WW
T
X
R
V
S1 2 0W
C) S0 1 - 1W
SS1 1
1WW
T
X

V
R
S- 2 1 1W
B) S 2 - 1 1W
SS 1 - 1 1WW
X
T
R
V
2 1W
S- 2
D) S 1 - 1 - 1W
SS 1
1 1WW
T
X

99. Aşağıdakilerden hangisi devirli bir gruptur?
A) Z 2 5 Z 2
C) Z 4 5 Z 5

B) Z 3 5 Z 6
D) Z 2 5 Z 6

100. yll - 2yl - 3y = 0; y (0) = 3, yl (0) = 5

başlangıç değer probleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

96.

R
S 1 -3
A=S 2 0
SS- 1 - 2
T
f(A) nedir?

V
2W
4W ve f (x) = 3x 2 - 5x + 4 ise
1WW
X

R
V
S- 22 - 6 - 34W
A) S- 16 - 38
4W
SS- 13
13 - 28WW
T
X
R
V
S- 22 - 6 - 34W
C) S 4 - 38 44W
SS- 23 - 7 - 18WW
T
X

R
S- 22
B) S- 16
SS- 13
T
R
S- 22
D) S - 4
SS 23
T

A) y = e - x + 2e 3x
C) y = 5 e x + 1 e - 3x
2
2

B) y = 2e - x + e 3x
D) y = 1 e x + 5 e - 3x
2
2

V
- 6 - 34W
- 42
4W
13 - 32WW
X
V
- 6 - 34W
46
44W
13 - 26WW
X
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
MATEMATİK (2353) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ (1860)
1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ (1860)
8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

A) Miras
C) Siyaset

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?
A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi
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31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

imzalanmıştır?

A) Bağdat
C) Kabil

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tahran
D) İstanbul

A) Eğitim
C) Evlilik

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

B) İtalya
D) İngiltere

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

7

A

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ (1860)
40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?
A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güvenilirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin te-

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

mel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

B) Soru sorma
D) Sunu

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması
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49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

53. Dogmatik bir insanın niteliğini, aşağıdaki du-

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

rumlardan hangisi daha iyi belirtmektedir?

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

A) Dogmatik insan, yalnız bir konuda dogmalara
inanabilir, fakat başka konularda dogmatik
olmayabilir.
B) Dogmatik insan, saplantı hâline gelmiş düşüncelerini zorla da olsa atabilir.
C) Dogmatik insan, bağımsız düşünür ve düşündüklerini kanıtlayarak savunur.
D) Dogmatik insan, başkalarına duyguları ile
bağlanmış ve şartlanmıştır.

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

54. Bilim ve felsefe ile ilgili olarak aşağıdakilerden

B) Muhteva
D) Değerlendirme

hangisi yanlıştır?

A) İkisi de bir süreçtir.
B) İkisi de soruları cevaplamaya çalışır.
C) İkisi de gerçeği bir bütün olarak inceler.
D) İkisinde de bilgiye eleştirel gözle bakılır.

51. İnternet günümüzde tüm insanların iletişi-

minde ve bilgiye ulaşmasında önemli bir role
sahiptir. Örneğin bireylerin kurumlarla iletişimi ve öğrencilerin ödevlerini hazırlaması gibi
birçok durumda internet kullanılmaktadır.

55. Yaşamın değişen yanları bir tarafa bırakıldı-

Sosyolojik açıdan bu durum aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?
A) Kültürel değişme
C) Toplumsallaşma

ğında, değişmeyen öz/gerçeklik nedir?

Yukarıdaki sorunun cevabını arayan felsefe
alanı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Kültürel devrim
D) Toplumsal hareketlilik

A) Varlık felsefesi
C) Bilgi felsefesi

B) Değerler felsefesi
D) Realist felsefe

52. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde Yeniden İnşacı (Reconstructionism) Görüşün anlayışını
yansıtmaktadır?

56. Ebru kursuna giden Ayşe, önceleri istediği

gibi renkleri oluşturamamıştır. Daha sonra
zaman içerisinde biçok çabalamadan sonra
istediği noktaya gelmiştir.

A) Dil ve edebiyata önem verir.
B) Yeni bir düzen yaratmada okulu araç sayar.
C) Çevreye uyum ve çevreyi geliştirmeyi vurgular.
D) Temel bilgi disiplinlerinin öğretimine önem
verir.

Ayşe’nin ebru sanatını öğrenme biçimi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) İçgörüsel öğrenme
B) Tepkisel öğrenme
C) Bitişiklik yoluyla öğrenme
D) Deneme-yanılma yoluyla öğrenme
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57. Bireyin çevresindeki dünyayı anlamasını ve

60. Bir tasarımda görsel ögelerin yerleştirilmesi

öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetler
aşağıdakilerin hangisi ile açıklanabilir?
A) Duyuşsal
C) Duygusal

kadar önemli olan diğer nokta aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Bilişsel
D) Psiko-motor

A) Yatay çizgiler kullanılması
B) Boş alanların kullanılması
C) Geometrik ve soyut şekiller kullanılması
D) Görsel materyaller hakkında soru sorulması

58 ve 59. soruları aşağıda verilen tabloya göre
cevaplayınız.

Ortalama

St. Sapma

I. Dönem

II. Dönem

Bilge’nin
notu

St. Sapma

Grup
II. Dönem

Ortalama

Grup
I. Dönem

55

10

60

6

60

60

67

5

75

3

72

78

48

12

45

4

54

53

Tarih

54

6

60

4

60

60

Coğrafya

54

3

55

1

60

60

Matematik
Türkçe
Fen Bilgisi

61. “Aslı Öğretmen, ders öncesinde sınıf içi faaliyetleri planlarken öğrencilerin olası olumsuz
davranışlarını düşünerek uygun davranışlar
tasarlamaktadır.”
Yukarıdaki durum, sınıf yönetim modellerinden hangisine bir örnektir?
A) Tepkisel
C) Önlemsel

58. Aşağıdakilerin hangisinde I. Dönem Z puan-

62. Hazırlanan bir programda amaç-içerik bağlan-

larına göre en yüksekten en düşüğe doğru
sıralama verilmiştir?

tısının kurulması için aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması gereklidir?

A) Tarih = Coğrafya > Türkçe > Matematik > Fen
Bilgisi
B) Türkçe > Matematik = Coğrafya = Tarih > Fen
Bilgisi
C) Coğrafya > Türkçe = Tarih > Fen Bilgisi =
Matematik
D) Tarih = Coğrafya > Türkçe > Matematik = Fen
Bilgisi

A) Öğrencilerin gelişim düzeyleri ve hazır oluş
düzeyleri
B) Verilen ödülün, birey için önemli olmasının
öğrenme isteğini arttırması
C) Tekrarın, öğrenilen konunun kalıcı olmasını,
pekiştirilmesini sağlaması
D) Önceki bilgilerin öğrenmeyi hem olumlu hem
de olumsuz şekilde etkileyebilmesi

59. I. Dönem ve II. Dönem birlikte değerlendiril-

63. İnsanların ortak yaşamı ve katılımlarıyla orta-

diğinde, hangi derste başarılı öğrenciler ile
başarısız öğrenciler arasında farklılaşmanın
daha az olduğu söylenebilir?
A) Matematik
C) Tarih

B) Gelişimsel
D) Bütünsel

ya çıkan toplumu, toplum hayatını ve toplumsal yapıyı ve bu yapıda oluşan değişimleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Türkçe
D) Coğrafya

A) Felsefe
C) Psikoloji
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64. “Öğretmen olumsuz davranışların sonucunda

67. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin güç

gereken tepkiyi göstermezse, öğrenciler bu
davranışları devam ettirebilirler. Bu nedenle
öğretmenlerin bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak stratejileri bilmeleri gerekmektedir.”

kaynaklarından biri olarak tanımlanamaz?
A) Ekonomik gücü
C) Kişilik gücü

B) Yasal güç
D) Bilgi gücü

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen bu stratejilerden biri değildir?
A) Uyarmak
B) Ödev vermek
C) Dikkat çekmek
D) Görmezden gelmek

68. “Türkçe öğretmeni “fiil” konusunu öğretir-

ken, tanım vermeden iş, oluş, hareket bildiren
kelimelere dikkat çekmiş ve fiil örneği olan
kelimeleri tahtaya yazmıştır. Bu kelimelerin
özelliklerinden yola çıkarak fiilin tanımını öğrencilere yaptırmıştır.”

65. “Birey yalnızca dış uyarıcılardan etkilenmez,

içsel faktörler de onun öğrenmesinde etkilidir.
Bununla beraber çevresel değişkenler ve bilişsel özellikler yanında, öz-yeterlilik, bağımlılık,
başarı vb. özellikler öğrencinin davranışlarında etkilidir.”
Yukarıda ifade edilen kuram aşağıdakilerden
hangisidir?

Bu öğretmenin kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çözümleme
C) Tam öğrenme

B) Tümevarım
D) Gestaltçı yaklaşım

69. Problem çözerken sorun yaşayan bir öğren-

cinin bu sorunu yaşamasının pek çok nedeni
vardır.

A) Sosyal öğrenme yaklaşımı
B) Davranışçı yaklaşım
C) İnsancıl yaklaşım
D) Bilişsel yaklaşım

Aşağıdakilerden hangisi bu sebepler arasında
yer almaz?
A) Öğrenilmiş çaresizlik
B) Okuma ve anlama güçlüğü
C) Kelime hazinesinin yetersizliği
D) Psikomotor öğrenmelerdeki eksiklikler

66. Sınıfta etkili bir yönetim için öğretmenin sahip
olması gereken en öncelikli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meslektaşlarıyla iyi geçinmek
B) Ailelerle sağlıklı iletişim kurmak
C) Bireysel farklılıkları dikkate almak
D) Yazılı kuralları her zaman uygulamak

70. “Bitirilmemiş iş” kavramı aşağıdaki psikolojik

danışma ve rehberlik kuramlarından hangisine
aittir?
A) Gestalt yaklaşım
B) Bilişsel yaklaşım
C) Davranışçı yaklaşım
D) Psikoanalitik yaklaşım
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71. Rehberlikte aşağıdaki hizmet gruplarından

74. Grup tartışması yönteminde en önemli husus-

hangisinin amacı, “öğrencinin eğitim ortamından en yüksek düzeyde yararlanabilmesi
için gerekli imkânları hazırlamak ve kendini
gerçekleştirmesine mani olan engelleri ortadan kaldırmak”tır?

lar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Açık bir amaç ve ön hazırlıktır.
B) Öğretmenin hazırlığı ve ön incelemesidir.
C) Yeterli zaman ve görsel işitsel araç sağlanmasıdır.
D) Basılı materyalleri hazırlama ve U şeklinde
oturma düzenidir.

A) Öğretim Hizmetleri
B) Sosyal Yardım Hizmetleri
C) Öğrenci Kişilik Hizmetleri
D) Psikolojik Danışma Hizmetleri

75. “Matematik dersi sınavından 45 puan alan

öğrenci başarılı olur.” ifadesi aşağıdakilerden
hangisine bir örnektir?

72. Öğretmen adaylarına, hizmet öncesi eğitim

sürecinde “Öğretmenlik Uygulaması” yaptırılır.

A) Ölçme
C) Ölçüt

Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlik uygulamasının amaçları arasında yer almaz?
A) Öğretmen adaylarında mesleki yeterlilik oluşturmak
B) Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olmak
C) İyi öğretmen olmalarını sağlamak
D) Öğrencilerin bireysel farklılıkları konusunda
bilgi sahibi olmak

B) Değerlendirme
D) Test

76. 30 maddelik bir testin madde varyansları

toplamı 2 ve testin standart sapması 3 ise bu
testin KR-20 güvenirliği için ne söylenebilir?
A) Güvenilirlik kat sayısı 0.90’dır.
B) Güvenirliği oldukça yüksektir.
C) Güvenirlik kat sayısı 0.36’dır.
D) Güvenirliği çok düşüktür.

73. Gösteri yönteminde dikkat edilecek en önemli
husus nedir?

A) “Göster ve anlat” ilkesini uygulamaktır.
B) Bütün öğrencilerin rahatlıkla görmesini sağlamaktır.
C) Öğretim sorumluluğunun tamamen öğretmende olmasını sağlamaktır.
D) Gösteri sırasında öğrencinin not tutmak zorunda bırakılmamasıdır.
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77. “Şu öğretmenin puanları geçerlidir.” ifadesi
ne anlama gelmektedir?

A) Öğretmen puanlamada adil davranmıştır.
B) Öğretmen puanlamada objektif hareket etmiştir.
C) Puanlar öğrencilerin başarılarıyla orantılı olarak verilmiştir.
D) Puanlar öğrencilerin yetenekleri ile yüksek
korelasyon vermektedir.

A

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ (1860)
78. Ortalama ile ortalamanın yarım standart sapma

82. Çocuklarda motor gelişimi konusunda aşağı-

üstünde puan alanlara “c” notu verilecektir.

dakilerden hangisi doğru değildir?

Normal dağılım gösteren ve ortalaması 35,
standart sapması 12 olan bir testten “c” notu
hangi değerler arasında puan alanlara verilecektir?
A) 35 - 47
C) 35 - 29

A) 5 aylık bir bebek küpü kavrayabilir.
B) 8 aylık bir bebek iki küp ile kule yapabilir.
C) 12 aylık bir bebek yardımla merdiven çıkabilir.
D) 18 aylık bir çocuk yerinde sıçrayabilir.

B) 35 - 41
D) 34 - 28

83. Psikoseksüel kurama göre, çocuklarda cinsel
79. “Yeni uygulamaya konulması düşünülen sınav
sisteminde, öğrencilerinin daha başarılı olmasını isteyen bir öğretmen ilköğretim üçüncü
sınıftan itibaren matematik dersinde problemleri x, y, z şeklinde sormaya başlamış, fakat
istediği başarıyı elde edememiştir.”

A) Oral dönem
C) Latant dönem

Bu bağlamda düşündüğümüzde bu öğrencilerin Piaget’e göre aşağıdaki bilişsel gelişim
evrelerinden hangisine henüz ulaşamadıkları
söylenebilir?

B) Fallik dönem
D) Genital dönem

84. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre
0 - 1 yaş döneminde kazanılan kişilik özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soyut işlemler dönemi
B) İşlem öncesi dönem
C) Sembolik dönem
D) Somut işlemler dönemi

A) Temel güven duygusu
B) Çalışkanlık
C) Girişkenlik
D) Özerklik

80. Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar

85. Aşağıdakilerden hangisi kekemelik problemi

hiyerarşisi içinde doğrudan yer almaz?

olan bir çocuk için doğru bir yaklaşım değildir?

A) Kendini gerçekleştirme
B) Güvenlik gereksinimi
C) Problem çözebilme
D) Ait olma ve sevgi

A) Çocuk oyun terapisine alınmalıdır.
B) Çocuğun sevdiği aktiviteleri yapmasına fırsat
verilmelidir.
C) Çocuk ve ailede kekemeliğin nedenleri araştırılmalıdır.
D) Çocuk düzgün konuşması için uyarılarak çaba
harcanmalıdır.

81. “Nesnenin, zaman ve uzay içinde görülmediği
veya üzerinde işlem yapılmadığında bile varlığını sürdürdüğünün farkına varılması” ifadesi
aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Nesne kimliği
C) Nesne öznelliği

ilginin yoğunluğunun azaldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

B) Nesne değişmezliği
D) Nesne devamlılığı
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86. Algı ve bellek ile ilgili aşağıdaki bilgilerden

90. Öğrencilerinin ders başarılarını artırmak için,

hangisi yanlıştır?

onlara dersi dinleme, derstte not tutma, dersi
tekrar etme gibi konularda bilgiler veren bir
sınıf rehber öğretmeni problem alanlarına
göre rehberlik türlerinden hangisini gerçekleştirmektedir?

A) Duyular aracılığı ile gelen bilgilerin seçilerek
algılanması anlık belleği oluşturur.
B) Saklanan bilgilerin etkin hâle gelmesi uzun
süreli bellekte gerçekleşir.
C) Bebeğin yaşı ilerledikçe duyu organlarının gelişmesi ile birlikte algıda seçiciliği artar.
D) Yeni doğanın göz kasları ve görme keskinliği
yeterince gelişmediği için zorunlu algı gerçekleşir.

A) Mesleki rehberlik
B) Eğitsel rehberlik
C) Düzeltici rehberlik
D) Kişisel-sosyal rehberlik

91. Aşağıdakilerden hangisi özsaygı düzeyi düşük

87. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi dil gelişimi

olan birini tanımlar?

açısından doğru değildir?

A) Çocuklar ilk olarak geçmiş zamanı kullanabilirler bunu sırası ile şimdiki zamanı ve gelecek
zamanı kullanabilme izler.
B) Kız çocukları erkek çocuklarına göre dil gelişiminde biraz daha önde olabilirler.
C) Çocuklara 12. ay dolaylarında gelecek zamanı
kullanabilmeleri ile ilgili etkinlik yaptırılmalıdır.
D) Çocuklar 4 yaş civarında soru eklerini (-mi, -mı
gibi) kullanmaya başlarlar.

A) Hayalperest olma
B) Yaşıtlarından farklı olduğunu düşünme
C) Kendini zayıf ve fiziksel olarak güçsüz görme
D) Kendisini olumsuz değerlendirme, kendinden
hoşnut olmama

92. Sosyometri tekniğinden elde edilen bilgilerin
çözümlenmesi ve daha iyi görülebilmesi için
yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyogram
C) Kimdir bu?

88. Bebekler, anneyi ilk olarak hangi duyularını
kullanarak diğer insanlardan ayırt ederler?
A) Dokunma
C) Görme

B) Sosyal dereceleme
D) Listeleme

B) Koklama
D) İşitme

93. “Tasarlanan eğitim amaçlarının gerçekleşmesi
için etkileşim durumunda bulunan çeşitli unsurların bir bütün oluşturacak biçimde düzenlenmesi” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile
açıklanabilir?

89. Rehberlik hizmetlerini “mesleğe yöneltme” ile

eş olarak düşünen rehberlik modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhteva
B) Ders programı
C) Eğitim programı
D) Öğretme-öğrenme sistemi

A) Parsons model
B) Gelişimsel model
C) Karar vermeye yardım süreci
D) Eğitime kaynaştırılmış rehberlik modeli
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94. “Sistem geliştirme sürecinin tüm aşamaların-

98. Aşağıdakilerden hangisi iki boyutlu görsel

da yapılan düzenlemelerin etkinliğinin beklenilen sonuçlara göre kontrol edilmesi” aşağıda
verilen sistem tasarım ilkelerinden hangisi ile
açıklanabilir?

araçların sınıflandırılmasında yer almaz?
A) Düz metinler
C) Diyagramlar

A) Sistem tasarımı sürekli düzeltilmelidir.
B) Sistemi meydana getiren unsurlar karşılıklı
etkileşim içerisindedir.
C) Planlama yapılmadan önce sistemin amaçları
ve kaynaklar belirlenmelidir.
D) Sistemin bir tarafında yapılan değişiklik sistemin diğer parçalarını da etkilemektedir.

99. İki ya da daha fazla sayıdaki öğrencinin diğer

öğrencilerin önünde bir olayı veya sorunu
aynen oluyormuş gibi canlandırdıkları yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gösteridir.
B) Benzetişimdir.
C) Rol oynamadır.
D) Örnek olay incelemesidir.

95. Aşağıdakilerden hangisi amaç tespitinde

“Programın temel dayanaklarından biri olma
ve programın yönünü ve doğrultusunu gösterme” özelliği taşımaktadır?
A) Kanunlar
B) Eğitim maliyeti
C) Eğitim felsefesi
D) Öğrenci ilgi ve ihtiyaçları

B) Tablolar
D) Haritalar

100. Bir öğrenci hangi amacı daha önce gerçekleştirir?

A) Analiz
C) Sentez

B) Uygulama
D) Değerlendirme

96. Bloom’a göre bilişsel amaçların sınıflandırılmasında “mantıklı ve kriterlere dayalı olarak
karar verme, yargıda bulunma ve seçme”
hangi aşamada gerçekleşmektedir?
A) Analiz
C) Kavrama

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

B) Değerlendirme
D) Sentez

97. Öğretme-öğrenme süreci sonunda öğrencinin

ulaşması beklenen davranışın seviyesini veya
derecesini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
A) Şart
C) Davranış

B) İşlem
D) Standart

15

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ (1860) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

PSİKOLOJİ (2368)
1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf-

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

lerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.
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24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?
A) Miras
C) Siyaset

B) Şahitlik
D) Boşanma

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?

31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde
imzalanmıştır?
A) Bağdat
C) Kabil

A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi

B) Tahran
D) İstanbul

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu
aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

B) İtalya
D) İngiltere

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
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34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdaki-

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kav-

lerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

ramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

arasında bir köprü görevi görür?

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim
C) Evlilik

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güvenilirliğinde önemli değildir?

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?
A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin temel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

B) Soru sorma
D) Sunu

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin

yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar
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45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?
A) Pekiştirme
C) Düzeltme

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?

A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

51.

B) Muhteva
D) Değerlendirme

I- Gelişim psikolojisi
II- Öğrenme psikolojisi
III- Rehberlik ve danışmanlık psikolojisi
Yukarıda verilen psikoloji dallarından hangileri, eğitim psikolojisinin temel ilgi alanlarını
oluşturmaktadır?

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarısızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

A) I ve II
C) I ve III

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

B) II ve III
D) I, II ve III

52. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin daha
kapsamlı tanımını oluşturmaktadır?

A) Kişiler arası ilişkileri inceleyen bir bilimdir.
B) Zihinde geçen bilinç olaylarını inceleyen bilimdir.
C) Doğrudan gözlenebilen davranışları inceleyen
bilimdir.
D) Çevre, insan ve davranışlar arasındaki etkileşimi inceleyen bilimdir.

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangisi modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması

53. “Dersin öğretim yöntemi ile öğrencinin başarı
notu arasında bir ilişki var mı?” sorusu aşağıdaki psikoloji dallarından hangisinin alanı
içindedir?
A) Klinik psikoloji
C) Deneysel psikoloji
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B) Gelişim psikolojisi
D) Sosyal psikoloji
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54. • Temel olarak zihnin ve davranışların işlevleri
•
•

A

57. Gestalt ve Davranışçı kuram karşılaştırıldığın-

üzerinde durur.
Kişiliği ve davranışı çevreye uyma süreci
olarak ele almışlardır.
Onlara göre, havanın nemindeki ve ısısındaki değişmeler gibi, çevresel değişiklikler
vücuttaki kimyasal olayları etkiler ve davranışta değişiklikler ortaya çıkar.

da aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gestalt kuram bütüncü, davranışçı yaklaşım
elementçidir.
B) Gestalt’ta öğrenen çevresel uyarıcılara bağlı
olarak ele alınırken, davranışçılıkta çevrenin
yorumlanmasında bireyin doğuştan algısallığı
önemlidir.
C) Gestalt’ta öğrenen birey etkin, davranışçı yaklaşımda edilgendir.
D) Gestalt’ta algısal yeniden organizasyon, davranışçı yaklaşımda uyarıcı-tepki bağı önemlidir.

Yukarıda sözü edilen psikoloji yaklaşımı hangisidir?
A) Bilişsel yaklaşım
B) İnsancıl yaklaşım
C) Davranışçı yaklaşım
D) Nöro-biyolojik yaklaşım

58. Aşağıdakilerden hangisi alışkanlıklar, içgüdü-

55. Aşağıdakilerden hangisi deneysel yöntemin

ler ve reflekslerin ortak özelliğidir?

özelliklerinden değildir?

A) İradesiz hareketlerdir.
B) İç kaynaklı hareketlerdir.
C) Kesik ve nöbetle oluşurlar.
D) Yaşam boyu değişmeden süren hareketlerdir.

A) Bağımsız değişken kontrol grubunda değiştirilir.
B) Değişkenler, gözlenebilen ve farklı değerler
alabilen özelliklerdir.
C) Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişki
belirlenir.
D) Değişkenlerin değerlerinin denetim altında
tutulabildiği ortamlarda deney yapılır.

59. Çarşıda gezerken yanar döner ışıklar, çeşit-

li ilanlar ve eşyalar dikkatimizi çeker ama
üzerinde çok durmayız. Buna karşılık epeyce
zamandır aradığımız bir malın geldiğini ilan
eden bir reklama rastlayınca derhâl durur ve
bunu dikkatle inceleriz.

56. • Otobiyografi
• Anketler
• Envanterler

Bu durum aşağıdaki yargılardan öncelikle
hangisine örnek olur?

Yukarıda verilen kişiliğin ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının dayandığı temel esas
hangisidir?

A) Aynı zamanda iki şeye dikkat etmek kolay
değildir.
B) Dikkati bir konu üzerinde tutabilmekte, daha
çok iç etmenlerin rolü vardır.
C) İnsanlar bazı şeylere dikkat etmeyi, bazı şeylere de dikkat etmemeyi tecrübe ile öğrenirler.
D) Dikkati uyaran iç etmenler mantığa ve objektif verilere değil, insanları uyaran duygulara
dayanırlar.

A) Bireyin, kişiliğini meydana getiren alışkanlıklarını kendisinin anlatması
B) Bireyin, başkaları üzerinde bıraktığı izlenimlerin değerlendirilmesi
C) Kişiliğin, bireyin iç hayatındaki dinamik güçlerin özellikleriyle açıklanması
D) Bireyin, gizli istek ve ihtiyaçlarının ortaya
çıkarılması
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60. Aşağıdakilerden hangisi dokunma duyumla-

64. • İnsanı, davranışını denetleyebilen özgür bir

rından değildir?

A) yaşlık - kuruluk
C) sıcaklık - soğukluk

•

B) sertlik - yumuşaklık
D) düzlük - pürüzlülük

•
61. Trende iken, bitişik ray üzerindeki katar ha-

reket ettiği zaman binmiş olduğumuz trenin
hareket ettiğini sanırız. Hâlbuki istasyonda,
peronda dururken önümüzden geçen bir katar
bizde bu türlü bir yanılmaya sebep olmaz.

Yukarıda görüşleri açıklanan yaklaşım hangisidir?
A) Hümanistik yaklaşım
B) Psiko-analitik yaklaşım
C) Davranışçı yaklaşım
D) Bilişsel yaklaşım

Bu olay, algılamada aşağıdakilerden öncelikle
hangisinin etkisini gösterir?
A) Zihindeki tasarımların
B) Kuvvetli duyguların
C) Duyu organlarının özelliğinin
D) Uyaranları gruplama eğiliminin

62.

65. Jean Piaget’e göre çocuklar, nesne ve olaylar

I- Sesli ve gürültülü bir ortamda işittiğimiz
bir sesi, gürültüsüz bir ortamda işittiğimiz
zaman o sesin daha yüksekmiş gibi algılanması
II- Sinema seyrederken perdeye yansıtılan
resimlerin hareket hâlinde görülmesi
III- Herhangi bir ışıklı cisme baktıktan sonra
gözler kapatılacak olursa, bunun hayalinin
kısa bir süre daha görülmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri, illüzyona
örnek olur?
A) I ve II
C) I ve III

varlık olarak ele alırlar.
Bireyin temel doğasını; kişinin tüm potansiyelini gerçekleştirmek, geliştirmek ve yaşamını anlamlandırmak çabasının oluşturduğuna inanılır.
Kişilerin kendilerini algılamalarının ve benimsediği değerlerinin, davranışları üzerindeki rolü üzerinde dururlar.

hakkında mantıklı düşünebilme, nesneleri birden çok özelliğe göre sınıflama ve onları tek
bir boyuta göre sıraya koyabilme yeteneklerini
hangi zihinsel gelişim döneminde geliştirirler?
A) İşlem öncesi dönem
B) Duyusal motor dönemi
C) Somut işlemsel dönem
D) Formel işlemsel dönem

66. Geç büluğa giren, akranlarına göre fiziksel

gelişimi geri olan genç, çocuksu tavırları, ince
sesi ile akranları tarafından dışlanır. Bu durum
çocukta düşük benlik algısına yol açabilir.
Çocuğun sosyal alanlardaki diğer davranışları
da bu bağlamda olumsuz etkilenebilir.

B) II ve III
D) I, II ve III

Yukarıda verilen açıklama, aşağıdaki gelişim
ilkelerinden öncelikle hangisiyle ilgilidir?

63. Gelişimsel bağlamda, “olgunlaşma” hangi
anlama gelmektedir?

A) Çevresel uyaranlarla meydana gelen değişiklikler
B) Zamana bağlı anatomik ve fizyolojik gelişmeler
C) Toplumun gelenek, âdet ve alışkanlıklarını
kazanma
D) Belirli davranımların edinilmesi bakımından
organizmanın en hazır olduğu zaman dönemi
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A) Gelişimin her bir alanı diğer alanlarla ilişkilidir.
B) Gelişim genelden özele doğru gerçekleşir.
C) Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
D) Çevre, bireyin gelişim görevlerini etkilemektedir.
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67.

71. Annesine; “Ağaç yaprağı itti ve yaprak düştü.”

I- Dil ve düşünce, başlangıçta birbirinden
bağımsız olarak gelişmekte fakat sonuçta
birleşmektedirler.
II- Çocuk, gözlem ve taklit yoluyla konuşmayı
öğrenir.
III- Dil gelişimi, psikolojik ve biyolojik temellere dayanır.

diyen 3 yaşındaki Ahmet’in bu davranışının
nedenini J. Piaget, onun içinde bulunduğu
dönemin özelliğiyle ilgili olarak aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklamıştır?
A) Ben merkezciliği
B) Kollektif monolog
C) Korunum
D) Animizm

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri
Vygostsky’nin dil gelişimi ile ilgili görüşlerinden değildir?
A) Yalnız I
C) I ve II

B) Yalnız III
D) II ve III

72. Kohlberg’in ahlak gelişim kuramının hangi ev-

resinde bulunan bir birey, ahlaki çıkarsamalarında, yakın çevresindeki (anne-baba-arkadaş)
bireylerin beklentilerine uygun davranışları
esas alır?

68. “Bir ortaöğretim kurumunda çalışan rehber

öğretmen Ahmet Bey, öğrencilerine olası
toplumsal rollerini araştırmalarını, başarılı rol
modelleri göstermelerini önerir.”

A) Bireyselcilik ve araçsal amaç eğilimi
B) Sosyal sözleşme eğilimi
C) İyi çocuk eğilimi
D) Uyma ve ceza eğilimi

Ahmet Bey bu önerisiyle, Erikson’un psikososyal gelişim kuramını dikkate alarak, öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim döneminin
hangi temel sorununa çözüm bulmalarına
yardımcı olmaktadır?
A) Girişkenliğe karşı suçluluk
B) Üretkenliğe karşı durgunluk
C) Kimlik edinmeye karşı kimlik karmaşası
D) Başarılı olmaya karşı yetersizlik

73. Maslow’a göre aşağıdaki gereksinmelerden

hangisinin karşılanmaması yabancılaşma,
yalnızlık gibi duyguların ortaya çıkmasına yol
açmaktadır?
A) Fizyolojik
C) Ait olma ve sevgi

69. Yetişkinlikte görülen sigara, alkol bağımlılığı

ya da parmak emme, tırnak yeme gibi alışkanlıkları S. Freud, psikoseksüel gelişim kuramında hangi döneme ait bir “saplantı” olarak
açıklamıştır?
A) Gizil dönem
C) Fallik dönem

74. “Bellek” ile ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

B) Anal dönem
D) Oral dönem

A) Duyusal bellekte kapsanılan bilgi, dış uyarıcıların tam bir kopyasıdır.
B) Bilgi uzun süreli bellekte depolandıktan sonra
tamamen kaybolabilir.
C) Kısa süreli bellekte bilgiler çoğunlukla görsel
ve işitsel olarak depolanır.
D) Uzun süreli bellek kapasitesi sınırsız olarak
kabul edilmektedir.

70. Bireyin kendisiyle ilgili sorduğu aşağıdaki

sorulardan hangisi ya da hangileri “gerçek
benliğe” aittir?
I- Ben neyim?
II- Ben ne yapabilirim?
III- Hayatta ne istiyorum?
A) I ve II
C) I ve III

B) Güvende olma
D) Kendini gerçekleştirme

B) II ve III
D) I, II ve III
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75. “Bir mide bulantısı ve kusma bize bir zehirlen-

80. Önce koşulsuz uyarıcı verilir, bir süre sonra

me durumunu hatırlatabilmektedir.”
Bu durum çağrışım yasalarından hangisine
örnek olur?
A) Benzeyiş
C) Neden ve olay

kesilir. Daha sonra koşullu uyarıcı verilir. Bu
tür koşullandırma eğitim sistemlerinde uygulanan peşinen cezalandırma uygulamasına bir
örnektir.

B) Karşıtlık
D) Yerce yakınlık

Yukarıda açıklanan koşullandırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geriye doğru koşullandırma
B) Geciktirilmiş koşullandırma
C) Eş zamanlı koşullandırma
D) İzlenim koşullandırma

76. Türkiye’nin iklim özellikleri ile ilgili bilgilerimiz
hangi bellek türünde yer alır?

A) Anlamsal bellek
C) Çalışma belleği

B) Anısal bellek
D) Örtük bellek

81. Bir dişçi tedavi etmekte olduğu çocuğa dişinin
77. •
•
•
•

biraz acıyacağını söyleyerek bir tehlike sinyali
verirse, çocuk işlem tamamlanana kadar korku duyacaktır. Öte yandan dişçi çocuğa “Hiç
acımayacak” derse ve bunun tam aksi gerçekleşirse, çocuk hiçbir tehlike ya da güvenlik
sinyali almayacak ve dişçi muayenehanesine
ne zaman gitse büyük bir endişeye kapılabilecektir.

Bozulma
Karışma
Yanlış yerleştirme
Bilgiyi değiştirme

Verilenler aşağıdakilerden öncelikle hangisini
zorlaştıran özelliklerdir?
A) Unutma
C) Kodlama

B) Geri getirme
D) Algılama

Bu açıklamada, duygusal tepkilerde hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A) Zamanda yakınlığın
B) Tahmin edilebilirliğin
C) Uyarıcı genellemesinin
D) İkinci derecede koşullamanın

78. Duygusal zekâ kuramında, duygusal zekâyı;
1- Benlik bilinci
2- Duyguların kontrolü
3- Kendi kendini motive etmek
4- Empati
5- Sosyal ilişkileri yürütmek

82. • Öğrenmeyi deneyimden anlam çıkarmayla

olmak üzere beş ana başlık altında toplamış
olan psikolog hangisidir?

eş tutmaktadır.

• Öğrenme süreci aktif katılıma, iş birliğine,

A) Robert j. Sternberg B) Howard Gardner
C) Jean Piaget
D) Daniel Goleman

•
79. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi niteleyen

•

özelliklerden biri değildir?

A) Öğrenme gerçekleşmiş ise transfer edilmesi
de söz konusudur.
B) Öğrenme oldukça kalıcı bir davranış değişikliğidir.
C) Öğrenme, doğrudan doğruya gözlenebilir.
D) Öğrenme, aktif bir oluşumdur.

bireyin öznelliğine, çoğulcu bakış açılarına,
düşünme ve üreticilikle bunların nasıl yansıtıldığıyla ilişkilidir.
Temel dayanağı bilgiyi aktarmak değil, üretici öğrenme, keşfederek öğrenme, duruma
bağlı öğrenme gibi teorilerin birleşmesi ile
oluşan görüştür.
Öğrenmede bireyin yaşantıları, kültürel, sosyal çevre ve dil etkilidir.

Yukarıda açıklanan öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapılandırmacılık
C) Davranışçılık
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B) Çoklu zekâ kuramı
D) Eleştirel düşünme
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83.

86. Sorulan soruya yanıt vermek için el kaldıran

I- Taklit ve örnek alma
II- Kavrama yoluyla öğrenme
III- Yer öğrenme

bir öğrenciye öğretmen ara-sıra söz hakkı
verir ve her doğru cevabı ödüllendirir.

Yukarıdaki öğrenmelerden hangileri, bilişsel
öğrenme türlerindendir?

Yukarıdaki durum, pekiştirme tarifelerinden
hangisine örnek olur?

A) I ve II
C) I ve III

A) Değişken oranlı
C) Sabit aralıklı

B) II ve III
D) I, II ve III

84. Eski öğrenilenlerin aktarılması ile ilgili yapılan

87.

bir aktarma deneyinin sonuçlarının bir kısmı
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Deneysel
Koşul

Uyarıcı-Davranım Maddelerinin İlişkisi

Aktarmanın
Yönü

1

Uyarıcılar benzemez davranımlar aynı

Biraz olumlu

2

Uyarıcılar aynı - davranımlar benzemez

Olumsuz

3

Uyarıcılar benzer davranımlar aynı

Çok kuvvetli
olumlu

4

Uyarıcılar aynı davranımlar benzer

Biraz olumlu

B) Sabit oranlı
D) Değişken aralıklı

I- Çevresel uyaranlardan bağımsız olarak,
organizmanın ihtiyaca dayalı ortaya koyduğu edimlerdir.
II- Öğrenmenin ön koşulu, doğal uyarıcı-doğal
tepki bağlantısının var olmasıdır.
III- Davranış türü, organizmanın kendiliğinden
ortaya koyduğu davranışlardır.
Yukarıda verilenlerden hangileri edimsel koşullamanın özelliklerindendir?
A) I ve II
C) II ve III

Buna göre hangi durum, aktarmanın olumlu
yönde olmasını belirlemektedir?

B) I ve III
D) I, II ve III

88. “Yeni bir öğrenme durumunda, bireyin önce-

den sahip olduğu gelişimi, olgunluk seviyesi,
motivasyonu, sağlık durumu, tutumu gibi
özellikler etkilidir.”

A) Davranımların benzemez olması
B) Uyarıcıların benzemez olması
C) Davranımların benzer olması
D) Uyarıcıların benzer olması

Bu açıklamada, öğrenmede aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu öncelikle vurgulanmaktadır?
A) Çevre
C) Hazır bulunuşluk

85. “Ödevini yaptığı için o gün öğretmeni tarafın-

B) Özel yetenek
D) Eğitim düzeyi

dan azarlanmamak.”

Yukarıda verilen durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Cezalandırma
C) Zıt tepki yöntemi

89. B. F. Skinner’in “öğrenme nedir?” sorusuna

B) Olumlu pekiştirme
D) Olumsuz pekiştirme

verdiği yanıt hangisidir?

A) Bir davranışın, kendi doğurduğu sonuçlara
bağlı olarak değişikliğe uğramasıdır.
B) Algıların, belli kurallara göre zihinde yeniden
organizasyonudur.
C) Bireyin, başkalarında gözlemlediği davranışları taklit etmesidir.
D) Yeni bilginin, önceden öğrenilmiş bilgi ile ilişki
kurduğu bir süreçtir.
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90. Aşağıdakilerden hangisi Gestalt kuramının eği-

93. Aşağıdakilerden hangisi psikonevrotik reaksi-

tim ortamına yansımaları arasında yer almaz?

yonlarda başat olan davranış örüntüsüdür?

A) Öğrenilecek konuların bütünlüklü olarak
gözden geçirilerek basitten karmaşığa doğru
aşamalandırılması
B) Davranışın ana belirleyeni fiziksel çevre olduğu düşünülerek, dışsal pekiştireçlere öğrenme
süreçlerinde fazlasıyla ihtiyaç duyulması
C) Öğrencinin merak edeceği konular hazırlayarak, var olan bilişsel dengeyi sarsmak ve yeni
bir dengeye ulaşması için harekete geçirilmesi
D) Her yeni konuyu bir problem olarak dile getirip
sınıfa sunarken, benzer durumlardaki önceki
öğrenmelerden elde edilen bellek izlerinin
harekete geçirilmesi

A) Aşırı istekler
C) Sanrı

B) Kaygı
D) Yetersiz tepki

94. Kendisinin çok önemli olduğunu düşünme,

sınırsız başarı, güç, zekâ, güzellik ve kusursuz
sevgi düşleri üzerinde kafa yorma, sürekli dikkat çekmeye çabalama, başkalarının kendisine
hayran olmasını isteme, büyük başarılar hayal
etme, başkalarını kendi çıkarları için kullanma,
onların gereksinimlerine ise aldırış etmeme.
Yukarıda özellikleri verilen kişilik bozukluğu
hangisiyle adlandırılır?
A) Şizoid kişilik bozukluğu
B) Antisosyal kişilik bozukluğu
C) Paranoid kişilik bozukluğu
D) Narsist kişilik bozukluğu

91. “Bu aşamada; önce çözümü amaçlanan problem belirlenir, gerekli bilgi kaynakları, araç ve
gereçler sağlanır, mümkün ise yaklaşık bir
süre saptanır ve çözüme çalışılır.”
Yukarıdaki açıklama, problem çözme basamaklarından hangisine aittir?
A) Hazırlık basamağı
B) Kuluçka basamağı
C) Aydınlanma basamağı
D) Değerlendirme ve düzeltme basamağı

95. • İnsanın kaygı ve mutsuzluğunun kaynağının,
•

•

92. • Çok fazla itirazcı olan bir insan aslında sizinle aynı fikirde olabilir.

• Eğer kişi, başkalarını memnun etmek için

yaşamın anlamının bulunmaması ve ölüm
tehdidi olduğunu düşünürler.
En önemli özellikleri, hastayı olduğu gibi
kabul etmeye ve onların yaşamda anlam ve
değer bulma yollarını anlamaya çalışmalarıdır.
Terapist, hastalarına hem dolaysız hem de
empati yoluyla “dünyada oluş biçimini” iletmeye çalışır.

Yukarıda sözü edilen psikolojik tedavi türü
hangisidir?

aşırı çaba gösteriyor ise gerçek güdü, onları
memnun etmek yerine memnun etmemek
korkusudur.

A) Psikoanaliz
B) Davranışçı tedaviler
C) Varoluşçu tedaviler
D) Etkileşimsel analiz

Yukarıda verilenler, psikolojik savunma mekanizmalarından hangisinin temel fikrini en iyi
ifade etmektedir?
A) Yansıtma
B) Yüceltme
C) Yer değiştirme
D) Karşıt tepki geliştirme
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96. İnsanlar gözledikleri her olayın nedenini arar-

99.

lar ve bu arama süreci kendilerince geçerli bir
neden buluncaya kadar devam eder.
Yukarıda açıklanan, davranışın nedenini arama sürecine ne ad verilir?
A) Yükleme
C) Şema

B) Tutum
D) Öngörü

I- Kişinin, bir başka kişinin kendisi ile ilgili
beklentilerine uyum göstermesi
II- Kişinin, gerçeğe ait doğru bir algı geliştirme ve doğru şekilde hareket etme arzusuyla diğerlerinin yargı ve görüşlerine uymaya
yönelmesi
III- Kişinin, kendisi hakkında olumsuz düşünülmesinden sakınması ve diğer kişiler
üzerinde olumlu izlenim bırakmak istemesi
nedeniyle uyum göstermesi
Yukarıda verilen durumların hangisinde
benimseme sonucu uyma davranışı ortaya
çıkar?

97. Genelde yeni bir müzik parçasını ilk defa din-

A) Yalnız I
C) Yalnız III

lediğimizde hemen ne çok beğenir ne de hiç
beğenmedim deriz. Parçayı tekrar tekrar dinlememiz, ona olan tepkimizi hoşlanma veya
hoşlanmama yönünde güçlendirebilir.
Bu durum, tutumun şekillenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğuna örnek
oluşturur?

B) Yalnız II
D) II ve III

100. Leavitt’e göre, gruptaki bütün üyelerle ha-

berleşme imkânına sahip tek bir üyenin var
olduğu, bilginin haber merkezde toplandığı,
bu merkezi üye dışındaki üyelerin birbirleriyle
haberleşme imkânlarının olmadığı grup içi
iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Model almanın
B) Dolaylı öğrenmenin
C) Doğrudan yaşantının
D) Yaşantının geçtiği çevrenin

A)

B)

Bütün kanallar

Daire

98. Gençlerin sorumsuz olduğu ön yargısına sa-

hip bir birey, gençlerin sorumsuz davrandığı
ya da davranışlarının bu şekilde yorumlanabileceği durumlara özellikle dikkat eder. Sadece
görmek istediği şeyi görür.

C)

Bu durum, aşağıdakilerden öncelikle hangisine örnek oluşturur?

D)

Zincir

Tekerlek

A) Ön yargıların çoğunun, diğer ön yargılı kişilerden öğrenildiğine
B) Ön yargıların, bireylerin bazı gereksinimlerine
cevap verdiğine
C) Ön yargılara uygun bilgilerin seçilerek algılandığına
D) Ön yargılı tutumların, hedef aldıkları grubun
önüne bir takım sosyal engeller koyduğuna
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
PSİKOLOJİ (2368) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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REHBER ÖĞRETMEN (1894)
1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4

3

REHBER ÖĞRETMEN (1894)
13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

A) Miras
C) Siyaset

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?
A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi
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31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

imzalanmıştır?

A) Bağdat
C) Kabil

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tahran
D) İstanbul

A) Eğitim
C) Evlilik

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

B) İtalya
D) İngiltere

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
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40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?
A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güvenilirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin te-

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

mel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

B) Soru sorma
D) Sunu

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması
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49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel

53. Bireylerin her gelişim döneminde karşılanma-

ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

sı gereken gelişimsel ihtiyaçları vardır. Rehberlik programları bireylerin bu ihtiyaçlarını
ön plana çıkarmalı, rehberlik hizmetleri bireylerin gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamalarını
sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

Yukarıda açıklaması verilen rehberlik modeli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hizmetler modeli
C) Gelişimsel model

B) Süreç modeli
D) Görevler modeli

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

54. İlköğretimde görev yapan bir okul psikolojik

B) Muhteva
D) Değerlendirme

danışmanı, rehberlik hizmetlerinin etkili bir
biçimde yürütülmesi için, okul rehberlik programı hakkında öğretmenlere bilgi vermektedir.
Okul psikolojik danışmanının hangi bilgi doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir?

51. Bir danışan ısrarla sorunu hakkında danışan-

A) Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarında bireyler bir bütün olarak ele alınır.
B) Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının etkili bir biçimde yürütülmesi için okul
personelinin iş birliği yapması gerekir.
C) Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının geliştirilmesinde birinci derecede okul
psikolojik danışmanları sorumludur.
D) Okul psikolojik danışma ve rehberlik programının kazandırmaya çalıştığı yeterlikler bireylerin
ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaya yöneliktir.

dan “Siz olsaydınız bu durumda ne yapardınız?” sorusuyla çözüm aramaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi en uygun danışman
tepkisi olabilir?
A) Bu durum seni gerçekten zorluyor.
B) Benim sen olma şansım söz konusu değil.
C) Benim çözümlerim senin işine yaramayabilir.
D) Burada senin sorunlarına senin cevapların için
varız.

55. Okul psikolojik danışma ve rehberlik prog-

52. Danışanın “Annemi kaybettim. İki kardeşim ile

ramında rehberlik müfredatı kapsamındaki
yeterlikler öğrencilere genellikle hangi yolla
ve kimler tarafından kazandırılmaktadır?

birlikte beraber yaşıyoruz. Babamın bizimle
pek ilgili olduğunu söyleyemem.” ifadelerine
yönelik en uygun içerik yansıtması tepkisi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınıf rehber öğretmenlerinin ya da okul psikolojik danışmanlarının uyguladığı grup rehberliği etkinlikleri yoluyla kazandırılır.
B) Sınıf rehber öğretmenlerinin uyguladıkları
bireysel psikolojik danışma hizmeti yoluyla
kazandırılır.
C) Okul psikolojik danışmanlarının uyguladıkları
bireysel rehberlik hizmetleri yoluyla kazandırılır.
D) Okul idaresinin düzenlediği veli toplantılarıyla
kazandırılır.

A) Kardeşlerinle birlikte tüm zorlukları aşmaya
çalışıyorsunuz, ama zor değil mi?
B) Anneni kaybetmen, kardeşlerine bakmandan
çok babanın sizinle ilgilenmemesi seni üzüyor.
C) Bunlar herkesin başına gelebilecek şeyler. Zorluklarla ne kadar savaşırsan o kadar büyürsün.
D) Anneni kaybetmişsin, babanın da varlığı belli
değil. Bu durumda kardeşlerinin sorumuluklarını da alarak yaşamı göğüslemeye çalışıyorsun.
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56. Aşağıda verilen etkinliklerden hangisi 		

A

59. Aşağıdakilerden hangisi bipolar sinir hücrele-

kişisel/sosyal rehberlik kapsamında ele
alınamaz?

rinin özelliklerinden değildir?

A) Hücre gövdesinin farklı bölgelerinden çıkar.
B) Vücuttan merkezi sinir sistemine bilgi taşır.
C) Koku, duyum, işitme ve denge için bilgi taşır.
D) Ortak bir dendrit ve aksonları vardır.

A) Öğrencilerin özyeterlik algılarını geliştirmelerine yardımcı olma
B) Öğrencileri sınav kaygısıyla baş etme yolları
hakkında bilgilendirme
C) Öğrencilerin etkili arkadaşlık becerileri geliştirmelerine yardımcı olma
D) Öğrencilerin kendilerini ve başkalarını olduğu
gibi kabul etmelerine yardımcı olma

60. Aksonlar üzerinde miyelin kılıf olmazsa ne
olur?

A) İletiler tamamen durur.
B) İletiler atlayarak akson boyunca ilerler.
C) İletilerin akson boyunca ilerlemeleri yavaşlar.
D) İletiler hızlı bir şekilde akson boyunca ilerler.

57. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin

temel amacı, bireylerin kendilerinde varolan
gizil güçlerini keşfetmelerine, bu güçlerini etkili şekilde kullanmalarına dolayısıyla kendini
gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.
Buna göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi kendini gerçekleştirmede başarılı olmuş bir
bireyin özellikleri arasında sayılamaz?
A) Yeniliklere açık olma
B) Özerk davranabilme
C) Her alanda başarılı olma
D) Etkili kişilerarası ilişkiler kurma

61. İlgilerinde kararsızlık yaşayan ergenlere

aşağıdaki hizmetlerden öncelikle hangisinin
verilmesi gerekir?
A) İlgileri ile birlikte yetenekleri ölçülmelidir.
B) İlgi, yetenek ve değerleri birlikte ölçülmelidir.
C) İlgi envanterleri ile ergenin belli mesleklere
karşı ilgileri belirlenmelidir.
D) İlgi envanterleri ile ergenin belli mesleklere
karşı ilgileri yerine ilgi alanları ölçülmelidir.

58. Bir psikolojik danışmanın, öğrenciyle yakın-

dan ilişkili herkesin ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmalarını sağlamak amacıyla,
öğretmenlere ve ailelere okuldaki rehberlik
hizmetleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermesi,
sınıf içi rehberlik etkinliklerinde öğretmenlerle
yardımlaşması, okul personelinin rehberlik
hizmetleri ile ilgili kitap ve dergi gibi yazılı
materyallerden yararlanmalarını sağlaması,
aşağıda verilen rehberlik hizmet alanlarının
hangisinin kapsamında ele alınır?

62. Aşağıdakilerden hangisi ilköğretimde meslek
rehberliğinin amaçları arasında yer almaz?

A) Bir meslek seçtirmek
B) Öğrenme merakını desteklemek
C) Mesleklere karşı olumlu bir tutum geliştirmek
D) Çalışma hayatı için gerekli tutumları kazandırmak

A) Yerleştirme hizmeti
B) Müşavirlik hizmeti
C) Psikolojik danışma hizmeti
D) Araştırma ve değerlendirme hizmeti
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63. Rehberliğin temel amaçları olarak kabul edilen

66. “Kavrama, bir problemin içine nüfuz etmek,

“Problem çözme yeterliliği, uyum sağlayabilme, beceri geliştirme, daha özerk ve bağımsız
davranışlar kazanabilme vb” nitelikleri, aşağıdaki felsefi görüşlerin hangisiyle çelişkilidir?

bir problemin iç yüzünü görmektir. Neyin nereye götürdüğünü anlamak, hangi hareketlerin
ne gibi sonuçları olacağına dair bir takım ‘beklentileri’ kazanmaktır. Dolayısıyla öğrenmede
değişen şey, yapılanlar değil, belirli durumlarla ilgili bilgiler veya bilgi yapılarıdır.”

A) Stoa felsefesinin temel amacı, “İnvidüalizm”
den çıkış alarak “Üniversalizm’i (evrensellik)
gerçekleştirmektir.
B) İç denetim olmanın koşulu, yetkeci bir disiplin
anlayışına dayalı eğitim yaklaşımından geçer.
C) Epiktetos’a göre, özerk insan, aklın egemen olduğu, öz yeterliliklerin gelişmiş olduğu insandır.
D) “...Sen kendini bilmezsin bu nice okumaktır...”
(Yunus Emre)

Yukarıdaki ifade öğrenmeyi açıklayan hangi
kuram içerisinde değerlendirilir?
A) Davranışçı
C) Gestaltçı

B) Sosyal Bilişsel
D) İnsancıl

67. Can okula yeni başlamıştır. Fakat okulda öğ-

retmeni ile anlaşamamış ve bir takım olumsuzluklar yaşamıştır. Can’da bir süre sonra okul
korkusu oluşmuş ve okula gitmek istememiştir.

64. Aşağıdaki felsefe kuramlarından hangisi dav-

Can’ın okul korkusunun oluşmasını hangi
kuramla açıklayabiliriz?

ranışçı psikolojik danışma kuramının dayandığı felsefi yaklaşımlar olarak kabul edilir?

A) Edimsel koşullanma
B) Klasik koşullanma
C) Sosyal öğrenme
D) Gizil öğrenme

A) Pozitivizm (empirizm) ve pragmatizm
B) Skolastisizm ve dogmatizm
C) Enstitüsyonizm ve rationalizm
D) Materyalizm ve rationalizm

68. Havighurst’un kuramına göre aşağıdaki geli-

şim dönemlerinden hangisi ergenlik dönemine
denk gelmektedir?

65. Sosyal bilişsel öğrenme kuramına göre bütün
modeller aynı oranda etkili olmaz ve kişiler
bazı modelleri taklit etmeye diğerlerinden
daha yatkındırlar. Bir modelin etkinliği bazı
faktörlere bağlıdır.

A) 6 - 12
C) 12 - 15

B) 10 - 17
D) 12 - 18

Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden değildir?
A) Algılanan benzerlik B) Algılanan beceri
C) Algılanan statü
D) Algılanan benlik

69. Ergenlik döneminde kişilik gelişiminin odak

noktasını oluşturan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Huy
C) Kimlik
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B)  Karakter
D) Benlik

REHBER ÖĞRETMEN (1894)
70. Sözel ve sözel olmayan iletişim hakkında aşa-

A

73. Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplu dosya

ğıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

hakkında yanlış bilgi vermektedir?

A) Kültürel ve sosyal normlar sözel ve sözel
olmayan iletişimde önemsenir.
B) Kültürel ve sosyal normlar sözel ve sözel olmayan iletişimde çok fazla önemsenmez.
C) Kültürel ve sosyal normlar sözel olmayan
iletişimde temel alınırken sözel iletişimde
önemsenmez.
D) Kültürel ve sosyal normlar sözel iletişimde
temel alınırken, sözel olmayan iletişimde
normlar önemsenmez.

A) Toplu dosyada bireye ait oldukça fazla bilgi
olmalıdır.
B) Toplu dosya isteyen herkesin incelemesine
fırsat verebilecek nitelikte olmalıdır.
C) Toplu dosyadaki bilgiler karşılaştırmaya imkân
verecek bir tarzda işlenmelidir.
D) Toplu dosyaya işlenen bilgiler kısa, açık ve
anlaşılır olmalıdır.

74. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde duyuşsal

hedeflerin ihmal edilmesine getirilen açıklamalardan biri değildir?

71. Aşağıdakilerden hangisi kronik yalnız bireylere psikolojik yardım seçeneklerinden biri
olamaz?

A) Bireyin reddedileceğine ilişkin olumsuz inançlarını değiştirmesine yardım etmek
B) Bireye sosyal beceriler eğitiminin ağırlıklı olduğu yardım seçeneği sunmak
C) Bireyi diğerleriyle karşılaşabileceği ortamlara
girmesi doğrultusunda güdüleyici yardım seçeneği sunmak
D) Bireyin insan ilişkileri konusunda duyarlılık
kazanması için grupla danışma seanslarına
dâhil etmek

A) Duyuşsal hedeflerde uzlaşmanın zor olması
B) Duyuşsal hedeflerin değerlendirilmesinin zor
olması
C) Duyuşsal hedeflerin somutlaştırılmasının zor
olması
D) Duyuşsal hedeflerin öğretiminin kısa sürede
hâlledilebileceği

75. Aşağıdakilerden hangisi değer aktarımında
kullanılan yaklaşımlardan biri değildir?
A) Beyin fırtınası
B) Model yaklaşımı
C) Açıklayıcı yaklaşım
D) Ödül ve ceza yaklaşımı

72. Aşağıdaki kavramlardan hangisi davranışçı

yaklaşımda kullanılan tedavi tekniklerindendir?
A) Direnç
B) Serbest çağrışım
C) Rüyaların yorumu
D) Sistematik duyarsızlaştırma

76. Adleryan terapi sosyal ilgi ile birlikte aşağıdakilerden hangisini amaçlamamaktadır?
A) Sosyal bilinçaltını keşfetme
B) Ait olma duygusunu geliştirme
C) Sosyal destek sistemi oluşturma
D) Sevme/sevilme ihtiyacını karşılama

12

A

REHBER ÖĞRETMEN (1894)
77. Psikanalitik yaklaşımda danışan-terapist

81. Esra Hanım 65 yaşında emekli olup eve

ilişkisinde terapistin daha çok nötr bir tutum
sergilemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

kapanmıştır. Evden çıkmamaya, arkadaşları
ile görüşmemeye ve daha çok yalnız zaman
geçirmeye başlamıştır. Kendisini yalnız ve
değersiz görmektedir.

A) Psikolojik kontakt geliştirme kaygısından
B) Terapistin kendi sınırlılıklarından
C) Model olma kaygısından
D) Transferans ilişkisinden

Esra Hanım’ın bu durumu Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre hangi karmaşa
ile açıklanabilir?
A) Kendini gerçekleştirme
B) Üretkenliğe karşı verimsizlik
C) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk
D) Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık
duygusu

78. Kendisini diğerlerinden farklı gören, başkalarından sürekli kendisini farklılaştıran, ilişkilerinden çok amaçlarına odaklanan kişi daha
çok hangi temas bozukluğuna sahiptir?
A) İç içe alma
C) İçe alma

B) Egotizm
D) Yansıtma

82. Bireyin azalan sağlığını ve fiziksel gücünü ka-

bul etmesi ve buna uyum sağlaması aşağıdaki
gelişim dönemlerinden hangisine ait gelişim
görevlerindendir?
A) Yaşlılık
C) Yetişkinlik

79. Aşağıdakilerden hangisi Freud’un bilinçdışı
kavramının özelliklerinden değildir?

A) Bilişsel işlemler yer ve zaman tanımaz.
B) Ruhsal süreçler sözcüklerle simgelenmemiştir.
C) İstek, dürtü ve anılar karşıtlık kuralına bağlıdır.
D) İstek ve dürtüler hoşlanım ilkesine bağlı olarak
doyum ararlar.

80. Erikson’un “Çalışma ve başarılı olmaya karşılık aşağılık duygusu” dönemine Freud’un
gelişim dönemlerinden ve Piaget’in gelişim
dönemlerinden hangisi denk gelmektedir?

A) Latent dönem - İşlem öncesi dönem
B) Latent dönem - Somut işlemler dönemi
C) Erinlik ergenlik dönemi -  Soyut işlemler dönemi
D) Erinlik ergenlik dönemi -  Somut işlemler
dönemi

13

B) Genç yetişkinlik
D) İleri yaşlılık

83. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yetersizlik” kavramı örneklenmektedir?

A) Ahmet’in gözlerindeki retina tabakası, kuvözde
fazla oksijen verilmesi nedeniyle zarar görmüştür.
B) Ahmet, kitap yazılarını göremediği için arkadaşları ders yaparken sınıfta boş oturmaktadır.
C) Ahmet, yürürken engelleri göremediği için
yürürken daima birinin koluna girmektedir.
D) Ahmet, kitap yazılarını göremediği için kabartma alfabe ile okumaktadır.

A

REHBER ÖĞRETMEN (1894)
84. Değerlendirme sürecinde “norm” ne anlama

88. Aşağıdakilerden hangisi grup genişliğini belir-

gelmektedir?

leyen konulardan biri değildir?

A) Grup testlerinde bütün grubun uyması gereken kurallardır.
B) Testin geliştirildiği kümedeki bireylerin tipik
test puanlarıdır.
C) Testin geliştirilme amacıyla uygulandığı grup
arasındaki uygunluktur.
D) Kişinin bir testten aldığı puanın ortalamanın ne
kadar altında ya da üstünde olduğuna karar
vermektir.

A) Üye deneyimi
C) Lider deneyimi

B) Psikopatoloji düzeyi
D) Üyelerin yaşları

89. Bir testin güvenirlik kat sayısı , test geliştirmenin hangi aşamasında hesaplanmalıdır?
A) Madde yazılması
B) Deneme formunun hazırlanması
C) Madde ve test analizinin yapılması
D) Testin uygulanması ve puanlanması

85. Psikolojik testleri hangi amaçla kullanırsa-

nız, geleceğe ilişkin kestirimlerde bulunmuş
olursunuz?

90. “Kümeler ünitesi” ile ilgili olarak öğrencilerin

öğrenme eksikliklerini belirlemek isteyen bir
öğretmenin belirtke tablosunda analiz edilen
konulara ait davranışların ne kadarı yer almalıdır?

A) Seçme
B) Sınıflama
C) Hipotezlerin  kontrol edilmesi
D) Uygulanan yöntemleri değerlendirme

A) % 40
C) % 75

86.

I- Sürenin herkes için aynı olması
II- Açıklamanın herkes için aynı olması
III- Testin uygulamasının herkes için aynı
olması
IV- Testin puanlanmasının herkes için aynı
olması

91. Bipolar bozukluk I tanısı için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Birden çok manik dönem - 1 majör depresif
dönem
B) Birden çok majör depresif dönem - 1 manik
dönem
C) Birden çok manik dönem - çoklu majör depresif dönem
D) Birden çok majör depresif dönem - 1 hipomanik dönem

Yukarıdaki ifadelerin tamamı aşağıdaki sözcüklerden hangisinin içeriğini oluşturmaktadır?
A) Norm
C) Standart

B) % 50
D) % 100

B) Değerlendirme
D) Standardizasyon

87. Grup lideri sosyal etkiyi aşağıdakilerden hangisi ile sergileyemez?
A) Teknikler
C) Teknik kavramlar

92. Aşağıdakilerden hangisi kişilik bozuklukları
açısından yanlıştır?

B) Profesyonellik
D) Bilgi ve enerji

A) Sosyal uyum bozuktur.
B) İşlevsellikleri bozulmamıştır.
C) Dürtü denetimi sağlanamaz.
D) Genelde anksiyete yaşanmaz.
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REHBER ÖĞRETMEN (1894)
93. Obsesif kompulsif bozukluk tanılı bireyin

97. Aşağıdakilerden hangisi Karen Horney’e göre,

kullandığı savunma mekanizmaları aşağıdakilerden hangisidir?

nevrozlu insanın kaygı artırıcı deneyimlerinden kaçınma çabalarından biri değildir?

A) Bastırma - Yer Değiştirme - Mantığa Bürüme
B) Bastırma - Yer Değiştirme - Yapma Bozma
C) Yalıtma   - Yapma Bozma -  Mantığa Bürüme
D) Yalıtma   - Yapma Bozma -  Karşıt Tepki
Oluşturma

A) Sürekli sevgi ve kabul görmek istemek
B) Sürekli insanlarla mücadele içine girmek
C) İnsanlarla sağlıklı ilişkiler geliştirmek
D) Hiç kimseyle ilişki kurmamak

98. Tutum, değer ve alışkanlıklarla ilgili amaçları

94. Psikolojik danışmada başlangıç aşamasında

açıklayan alan aşağıdakilerden hangisidir?

yapılandırma kapsamında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?

A) Bilişsel alan
C) Sosyal alan

A) Psikolojik danışmanın ne olduğu
B) Hangi durumlarda bilgilendirme yapılacağı
C) Psikolojik danışmada gizliliğin esas olduğu
D) Psikolojik danışmada danışman-danışan rollerinin neler olduğu

B) Duyuşsal alan
D) Psikomotor alan

99. Öğretim planının düzeltilmesinde, eksikliklerin

belirlenmesi ve giderilmesinde, öğrenci gelişimlerinin değerlendirilmesi ve farklı öğretim
yaklaşımlarının denenmesi gibi faydalar aşağıdaki değerlendirme türlerinden hangisinin bir
sonucudur?

95. Psikolojik danışmada boş sandalye tekniği
aşağıdakilerden hangisi açısından işlevsel
değildir?

A) Ürünün değerlendirilmesi
B) Sürecin değerlendirilmesi
C) Çevrenin değerlendirilmesi
D) Program ön şartlarının değerlendirilmesi

A) Duygusal takıntıların çözümlenmesi
B) Organizmik hazımsızlığın azaltılması
C) Danışma sürecine güvensizliğin giderilmesi
D) Kişiye yeniden deneyimleme şansı vermesi

100. Rehberlik hizmetleri açısından ergenler için
orta öğretim niçin özel bir dönemdir?

96. Aşağıdakilerden hangisi Freud’a göre gerçek-

çi ve nevrotik anksiyetenin özelliklerinden biri
değildir?
A) Gerçekçi anksiyete nedeni belli olan gerçek bir
duruma dayanır ve mantıklıdır.
B) Gerçekçi anksiyete günlük yaşamda arada bir
herkesin yaşadığı bir anksiyetedir.
C) Nevrotik anksiyete nedeni belli olmayan mantık dışı bir durumdur.
D) Nevrotik anksiyete kökenini yetişkinlik yıllarındaki yaşamdan alır.  
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A) Orta öğretim karar verme yıllarıdır.
B) Orta öğretim çok başarılı olmayı gerektiren
yıllardır.
C) Orta öğretim iyi arkadaşlıklar kurmayı gerektiren yıllardır.
D) Orta öğretim öğretmenlerle iyi geçinmeyi gerektiren yıllardır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
REHBER ÖĞRETMEN (1894) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

vardır?

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

A) Betimleyici anlatım
B) Manzum anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Öyküleyici anlatım

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
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23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

A) Miras
C) Siyaset

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?
A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi
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31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

imzalanmıştır?

A) Bağdat
C) Kabil

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tahran
D) İstanbul

A) Eğitim
C) Evlilik

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?
A) Fransa
C) Almanya

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

B) İtalya
D) İngiltere

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel
olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin
ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kavramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
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40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendiril-

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

mesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

A) Pekiştirme
C) Düzeltme

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

arasında bir köprü görevi görür?

A) Eğitim
C) Öğretim

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güveni-

A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

lirliğinde önemli değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin te-

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarı-

mel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma

sızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

B) Soru sorma
D) Sunu

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği
yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?
A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar
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48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

52. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Kadeş Antlaş-

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

ması ile ilgili değildir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması

A) Mısır firavunu II. Ramses ile Hitit kralı III.
Hattuşili arasında imzalanan antlaşma, dünya
tarihinde eşitlik ilkesine dayalı olarak hazırlanmış ilk yazılı barış antlaşmasıdır.
B) Antlaşma, MÖ XII. yüzyılın en önemli diplomatik vesikalarından biridir.
C) Antlaşmanın çivi yazısıyla gümüş plakalar
üzerine Akadça olarak yazılmış asıl metinleri
kayıptır.
D) Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenen kil üzerine yazılmış bir kopyası, Boğazköy
arşivlerinde bulunmuştur.

49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel
ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

53. Günümüzde Rusya’nın Ermitaj Müzesinde

sergilenmekte olan dünyanın en eski dokuma
Türk halısı, aşağıdaki kurganların hangisinde
bulunmuştur?
A) Esik
C) Katanda

B) Pazırık
D) Noin-Ula

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?
A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

54. Asurlular tarafından Anadolu’da kurulan ve

büyük pazarları oluşturan ticaret merkezlerine
verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

B) Muhteva
D) Değerlendirme

A) Armada
C) Kasar

B) Arasta
D) Karum

51. Atatürk’ün doğduğu yılın yüzyıl şeklindeki
okunuşu, aşağıdakilerden hangisidir?

55. Yaptığı kırk altı seferle Çin’i baskı altında

A) Milattan sonra 18. yüzyılın ikinci yarısının
üçüncü çeyreği
B) Milattan sonra 18. yüzyılın ikinci yarısının
dördüncü çeyreği
C) Milattan sonra 19. yüzyılın ikinci yarısının
üçüncü çeyreği
D) Milattan sonra 19. yüzyılın ikinci yarısının
dördüncü çeyreği

tutan Kutluk hakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilge Kağan
B) İlteriş Kağan
C) Kapgan Kağan
D) Türk Bilge Kağan
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56. Uygurlar, Mani dinini kabul ettikten sonra

60. İslam tarihinde “Gazvetü’l-Usre” olarak da ad-

kağanlarının unvanlarına, aşağıdaki kavramlardan hangisini eklemişlerdir?
A) Üge
C) Ay Tengri

landırılan gazve, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tebük Gazvesi
B) Hayber Gazvesi
C) Hamrâülesed Gazvesi
D) Kaynukâoğulları Gazvesi

B) Kara
D) Gök Tengri

57. Attila’yı çıktığı “İtalya Seferi”nden vazgeçire-

61. İslam tarihinde “Hakem Olayı” adı verilen ve

rek Roma’nın ve Doğu Avrupa’nın Hun işgaline uğramasını engelleyen papa, aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Leo
C) III. Leo

Hz. Ali ile Suriye Valisi Muaviye’nin halifelik sorununu çözmek amacıyla oluşturulan
hakem heyetinde tarafları temsil eden kişiler,
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

B) II. Leo
D) IV. Leo

      
HZ. ALİ
A) Amr bin As
B) Ebu Musa el-Eş’âri
C) Ebu Musa el-Eş’âri
D) Ebu Eyyûb el-Ensârî

58. Türgeş hakanı Su-lu Kağan’ın, Maveraünne

hir’deki Emevi nüfuzunu kırmak ve bölgeyi
yeniden Türk hâkimiyeti altına almak için yaptığı mücadelede; ordusundaki bazı beylerin
taraf değiştirmesi, Cüzcan hükümdarının da
Araplarla birlikte hareket etmesi sonucunda
ihanete uğradığı ve Emeviler karşısında yenildiği savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

MUAVİYE
Ebu Musa el-Eş’âri
Kuteybe bin Müslim
Amr bin As
Ebu Abbas Abdullah

62. Hat sanatında bir yazının irisine ne ad verilir?
A) celi
C) gubari

A) Serahs Savaşı
B) Celûla Savaşı
C) Haristan Savaşı
D) Vak’at’üş-Şi’b Savaşı

B) hurde
D) müselsel

63. Tuğrul Bey, aşağıdaki şehirlerin hangisinde

tahta çıkıp adına hutbe okutarak Selçukluların
bağımsızlığını ilan etmiştir?

59.

I- Kâbe Hakemliği
II- Kurayza Olayı
III- Hilfülfudûl Antlaşması
IV- Dördüncü Ficâr Savaşı

A) Cend
C) Bağdat

Yukarıda verilenlerden hangileri, Hz. Muham
med’in peygamberliğinden önce gerçekleşmiştir?
A) Yalnız IV
C) I, III ve IV

B) I ve II
D) I, II, III ve IV
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B) Belh
D) Nişabur
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64. Asıl adı Ebu Ali Hasan bin Ali olan “Nizamül

68. “Nika İsyanı”, aşağıdaki Bizans hanedanlıkla-

mülk”ü Büyük Selçuklu Devleti vezirliğine getiren hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sultan Sencer
C) Sultan Alp Arslan

rından hangisi döneminde meydana gelmiştir?

B) Sultan Tuğrul Bey
D) Sultan Berkyaruk

A) Angelos Hanedanı
B) Herakleios Hanedanı
C) Theodosius Hanedanı
D) Justinianos Hanedanı

65. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Babür

Devleti’nin kurucusu Babür ile ilgili değildir?

69. • Orta Çağ Avrupası’nın önemli siyasi olaylarından biridir.

A) Asıl adı Zahireddin Muhammed’dir.
B) Babası Ömer Şeyh Mirza, annesi Çağatay
hükümdarı Yunus Han’ın kızı Nigâr Kutluk’tur.
C) Kazan Han’ın kızı ile evlenerek “Han damadı”
anlamına gelen “Küreken” lakabını almıştır.
D) Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile
çağdaş hükümdarlardır.

• Karolenj İmparatorluğu’nun topraklarını,
•

Dindar Lui (I. Ludwig)’nin üç oğlu arasında
paylaştıran 843 tarihli bir antlaşmadır.
Antlaşma, bugünkü Batı Avrupa ülkelerinin
(Fransa, Almanya ve İtalya) ortaya çıkışına
zemin hazırlamıştır.

Hakkında bilgi verilen antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Worms Antlaşması
B) Verdun Antlaşması
C) Vladivostok Antlaşması
D) Vereeniging Antlaşması

66. Bir dönem “Ulu Cüz”, “Orta Cüz” ve “Küçük

Cüz” şeklinde cüzlere (kısım - kol) ayrılarak
yönetilen hanlık, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hive Hanlığı
C) Buhara Hanlığı

B) Kazak Hanlığı
D) Astarhan Hanlığı

70. Büyük Okyanus’a “pasifik” adını veren ünlü
denizci aşağıdakilerden hangisidir?

67.
Paris
Bordeaux
Egmort

Regensburg
Viyana
Spolata
Uranto

Lizbon
Silyes

A) Bartelmi Diaz
B) Fernando Cortes
C) Kristof Kolomb
D) Ferdinand Macellan

Edirne
Konya

Tunus
Dimyat

Beyrut
Akka
Kudüs

71. 1215 tarihli “Magna Carta” (Büyük Sözleşme =

Büyük Berat) veya “Magna Carta Libertatum”
(Büyük Özgürlükler Sözleşmesi = Büyük Özgürlükler Beratı) olarak bilinen ve kralın yetkilerini
yeniden düzenleyen İngiliz belgesini imzalayan
İngiltere kralı, aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda verilen harita, kaçıncı Haçlı Seferine
aittir?
A) 8. Haçlı Seferi
C) 6. Haçlı Seferi

A) II. William
C) Yurtsuz John

B) 7. Haçlı Seferi
D) 5. Haçlı Seferi
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B) II. Henry
D) Aslan Yürekli Rişar
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72. İngilizler, aşağıdakilerden hangisi ile Kuzey

76. Osmanlı Devleti’nde en fazla taht değişikliğinin

Amerika Kıtası’nda kurulmuş 13 sömürgenin
bağımsızlığını tanımışlardır?

yaşandığı yüzyıl, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15. yy
C) 17. yy

A) Versay Antlaşması
B) Chicago Sözleşmesi
C) Vestfalya Antlaşması
D) San Francisco Konferansı

B) 16. yy
D) 18. yy

77. • Rusya’nın, Osmanlı İmparatorluğu üzerinde73. Osmanlı Devleti’ni teşkilatlı bir devlet hâline

•

getiren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Osman Bey
C) I. Murat

•

B) Orhan Bey
D) II. Mehmet

•
74. Aşağıdaki zaferlerden hangisi ile;

Yukarıdaki açıklamaları yapan bir kişinin, aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin maddeleri
hakkında yorum yaptığı söylenebilir?

• Balkanlardaki Türk egemenliği kesinleşmiş,
• Haçlılar savunmaya, Türkler taarruza geçmiş,

• Haçlıların, Türkleri Balkanlardan çıkarma

A) Paris Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Bükreş Antlaşması
D) Ayastefanos Antlaşması

ümitleri sona ermiştir?

A) Niğbolu
C) I. Kosova

B) Varna
D) II. Kosova

78. Düyun-ı Umumiye-i Osmaniye Meclis-i İdaresi,

75. Ankara Savaşı’ndan sonra hükümdarlıkla-

rını ilan eden Yıldırım Bayezit’in oğulları ile
hükümdarlıklarını ilan ettikleri şehirler aşağıda
eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
MEHMET MUSA
İSA
SÜLEYMAN
ÇELEBİ ÇELEBİ ÇELEBİ
ÇELEBİ

A)
B)
C)
D)

Bursa
Amasya
Edirne
Ankara

Edirne
Bursa
Konya
Bursa

Trabzon
Balıkesir
Bursa
Balıkesir

ki istekleri geçici bir süre için de olsa önlenmiş oldu.
Rusya, Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan
Edirne Antlaşması’na kadar ki geçen dönemde Balkanlarda elde etmiş olduğu bütün
kazançlarını kaybetti.
İstanbul ve Çanakkale boğazlarının savaş gemilerine kapatılmış olmasından dolayı İngiltere ve Fransa, Akdeniz ticaretini ve sömürgelerini Rusya’ya karşı güvence altına aldı.
Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletlerinin
garantisi altına girmekle artık kendini koruyamayacak durumda olduğunu kabul etmiş oldu.

Amasya
Edirne
Balıkesir
Trabzon
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aşağıdakilerden hangisine dayanılarak kurulmuştur?
A) Ramazan Kararnamesi
B) Muharrem Kararnamesi
C) Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi
D) Usûl-ü Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi

A
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79. Aşağıdakilerden hangisi Abdülaziz Dönemi

83.

ıslahatlarındandır?

A) İlk kez Avrupa’nın önemli merkezlerinde geçici
elçiliklerin açılması
B) Yurt dışı seyahatlerinde ilk kez pasaport uygulamasının getirilmesi
C) Askerî işleri düzenlemek için “Dâr-ı Şûray-ı
Askerî”nin kurulması
D) Yetim Müslüman çocukların eğitimi için
İstanbul’da Darüşşafaka’nın açılması

I- IV. Murat
II- IV. Mehmet
III- II. Osman
IV- Sultan İbrahim
17. yüzyılda yaşamış olan Koçi Bey, yazdığı
risaleleri yukarıda verilen padişahlardan hangilerine sunmuştur?
A) Yalnız I
C) I ve IV

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

84. Kanuni Sultan Süleyman, yazdığı şiirlerde aşa-

80. İslam hukukunun “Vâkıfın şartı, şârî’nin nassı

ğıdaki mahlaslardan hangisini kullanmıştır?

gibidir.” hükmünü doğru olarak açıklayan
ifade, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adlî
C) Selimî

A) Mevkufun kullanım şeklini devlet belirler.
B) Vâkıfın mevkufu ile ilgili tüm hakları mütevellinin tasarrufundadır.
C) Vâkıfın vakfettiği malın şer’en helal kazançla
elde edilmiş olması gereklidir.
D) Vâkıfın vakfiyesindeki istekleri, Kur’an ayetleri
hükmünde olup asla değiştirilemez.

B) İkbalî
D) Muhibbî

85. Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda roketle dikey
uçuşu başarıyla gerçekleştiren ilk Müslüman
Türk bilgini, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mirim Çelebi
B) Kadızade-i Rumi
C) Lâgarî Hasan Çelebi
D) Hezarfen Ahmet Çelebi

81. Osmanlı padişahı III. Selim, aşağıdaki isyanlardan hangisiyle tahttan indirilmiştir?
A) Şahkulu İsyanı
B) Patrona Halil İsyanı
C) Kabakçı Mustafa İsyanı
D) Abaza Mehmet Paşa İsyanı

86. Osmanlı Devleti, Midye-Enez hattının batısındaki topraklarını, aşağıdaki antlaşmalardan
hangisiyle kaybetmiştir?
A) Belgrat Antlaşması
B) Londra Antlaşması
C) Atina Antlaşması
D) Bükreş Antlaşması

82. Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmalardan
hangisi ile Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu
kabul etmiştir?
A) Yaş Antlaşması
B) Tilsit Antlaşması
C) Ziştovi Antlaşması
D) Küçük Kaynarca Antlaşması
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87. • I. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey’in yar•

•
•

dımlarıyla 2 Aralık 1918 tarihinde kurulmuş
millî bir cemiyettir.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın azınlıklara
tanıdığı haklar karşısında, halkın fiilî savunma gücünü artırmayı ve teşkilatlandırmayı
amaçlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin parçalanması hâlinde
cemiyet, kurulduğu bölgede bağımsız bir
Türk devleti kurmayı planlamıştır.
Cemiyet, fikirlerini ve faaliyetlerini bölgesel
gazeteler ile özellikle de “Ahali” adlı gazete
aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya çalışmıştır.

90. Lozan Konferansı’na “gözlemci” sıfatı ile katılan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Portekiz
B) Yugoslavya
C) Sovyet Rusya
D) Amerika Birleşik Devletleri

91. Şeyh Sait İsyanı sırasında, isyanın bastırılma-

sı için aldığı tedbirlerin yeterli olmamasından
dolayı eleştirilen ve sonunda da muhalefetin
baskısına dayanamayarak istifa etmek zorunda kalan dönemin başbakanı, aşağıdakilerden
hangisidir?

Hakkında bilgi verilen millî cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti
B) Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
C) Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-ı Heyet-i
Osmaniyesi
D) Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye
Cemiyeti

A) Fethi Okyar
C) İsmet İnönü

92.
88. Tarihimizde “Elviye-i Selâse” olarak isimlen-

dirilen sancaklar, aşağıdakilerden hangisinde
birlikte verilmiştir?

B) Celâl Bayar
D) Recep Peker

I- Musul Sorunu
II- Hatay Sorunu
III- Nüfus Mübadelesi Sorunu
IV- Boğazlar Sorunu
Türkiye, yukarıdaki sorunlardan hangilerinin
çözümü için Milletler Cemiyeti’ne başvurmuştur?

A) Kars - Ardahan - Iğdır
B) Kars - Ardahan - Batum
C) Erzurum - Kars - Batum
D) Van - Ağrı - Ardahan

A) Yalnız I
C) I, III ve IV

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

93. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, aşağıdaki Atatürk

89. Aşağıdaki kongrelerden hangisi sürerken

ilkelerinden hangisinin bütünleyici ilkesidir?

II. Balıkesir Kongresi toplanmıştır?

A) Laiklik
C) İnkılapçılık

A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) İkinci Pozantı Kongresi
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B) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik

A
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94. 1912 yılında kurulan ve 1931 yılında kapatılan

98. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel savunma

Türk Ocakları’nın yerini, aşağıdaki kurumlardan hangisi almıştır?

paktı değildir?
A) NATO
C) ANZUS

A) Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
B) Millet Mektepleri
C) Köy Enstitüleri
D) Halkevleri

B) SEATO
D) FECOM

99. İsrail ile Camp David Antlaşması’nı imzaladığı için Arap dünyası ile ilişkileri kopan Arap
ülkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

95. Petrol ihraç eden Arap ülkelerinin, 1967 Arapİsrail Savaşı’ndan (Altı Gün Savaşı) sonra
petrolü İsrail’e karşı siyasi bir silah olarak
kullanmak için oluşturdukları teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?
A) OAPEC
C) OECD

A) Ürdün
C) Mısır

B) OPEC
D) TPAO

B) Libya
D) Suudi Arabistan

100. “Kadife Devrimi” adı verilen kansız bir dev-

rimle demokrasiye geçen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

96. Aşağıdakilerden hangisi, tarihe “Dörtlü Takrir”
olarak geçen önergeyi hazırlayarak Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu’na veren Cumhuriyet Halk Partisi üyesi muhalif milletvekillerinden biri değildir?

A) Kosova
C) Romanya

B) Ukrayna
D) Çekoslovakya

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A) Refik Koraltan
B) Şükrü Saraçoğlu
C) Adnan Menderes
D) Fuat Köprülü

97. Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) V. Kurul-

tay’da (1939) benimsediği tüzük uyarınca,
hükûmet ve parti çalışmalarını denetlemek
amacıyla CHP bünyesinde oluşturulan topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstakil Grup
B) İstiklal Grubu
C) Ondörtler Grubu
D) Müdafaa-i Hukuk Grubu
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
TARİH (2036) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (1283)
1. “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisi-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istemeden

ne “elbette” anlamı katmıştır?

birinin işine yarayacak biçimde davranmak”
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bak nasıl sınıfını geçecek!
B) Nasıl, şapka kiminmiş gördün mü?
C) Okumayı nasıl sevdiğimi herkes biliyor.
D) Yorgunluktan nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum.

A) Boş bir odada içim sıkılarak saatlerdir bekliyordum.
B) Memurluk hayatı boyunca her oturduğu koltuğu doldurmuş.
C) Ne yaparsanız yapın, yeter ki akıllıca olsun
demiş, işin içinden çıkmış!
D) Büyük bir döviz kaynağımız olan turizmimizi
baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gittikçe süzülen gözleriyle bana bakıyordu.
B) Okuyabilmek için odadaki ışık yeterli değildi.
C) Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.
D) İstenilen kalıplarda her türlü heykeli yapabilirdi.

6. Kuşkusuz birçok önemli konuya ... ama, ulu-

sumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü
duruyor.
Bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlamak
için üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde “kaplamak” sözcüğü “çepeçevre sarmak, kuşatmak” anlamında
kullanılmıştır?

A) el uzattı
C) el koydu

A) Onu görür görmez içini tarifsiz bir sevinç kapladı.
B) Yeni kapladığı yorganı omzuna almış oturuyordu.
C) Bahçe çitine kadar ormanın kapladığı evine bir
patikadan gidiliyordu.
D) Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam
kesilmiş koyu bıyıkları vardı.

B) el verdi
D) el attı

7. Aşağıda numaralandırılmış kelimeler verilmiştir:

1. bir şey
2. yanlışlık
3. büyük
4. en

4. “Dayanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisin-

de “Ailenin birliği karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

5. diye
6. yanlışlık
7. tanımamak

Bu kelimelere göre yapılmış sıralamaların
hangisiyle “Yaşamda doğrular kadar yanlışlar
da vardır.” anlamını ifade edebilecek bir cümle
oluşturulamaz?

A) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.
B) Kimseye boyun eğmemek için el emeğine
dayanan bir hayat sürüyordu.
C) Aradan biraz daha geçince öğretmen dayanamadı, söze başladı.
D) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam,
uyumuş gibi görünüyor.

A) 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6
B) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7
C) 6 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 7
D) 6 - 5 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2
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8. (1) İyi yazılmış bir kitap okumak, kötümserlik

11. Kişi kendi içinde bir yolculuğa çıksa özlem-

kuyularından çıkarır bizi. (2) Çıkarıp da gösterir
hayatın başka yüzlerini, başka hayatlardaki teselli verici benzerlikleri, unuttuğumuz insanlık
hâllerini. (3) Çok az kitap dar zamanlarda moral
ve ışık verir insana. (4) Ve iyi yazılmış kitaplar arasında da pek azı hem akıl-analiz hem
vicdan-duygu ürünüdür kanımca. (5) Genellikle
akılla yazılan kitaplarda vicdan, vicdanla yazılanlarda akıl bir adım eksik kalır.

lerini giderecek bir iç huzura ulaşır. Herkesin
içinde bu yolculuğu yapabilecek bir gezgin
vardır. Bu gezginin görebileceği ve yakınlaşabileceği nice ülkeler, nice dünyalar vardır
kendi iç âleminde. Bunun için gönüllü olmak
ve ön yargılardan arınmak gerekir.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri,
birbirine anlamca daha yakındır?
A) 1-3

B) 2-4

C) 2-5

A) Mutluluğun kaynağı insanın özündedir.
B) Olanla yetinen kişinin yaşamı mutluluk içinde
geçer.
C) Mutlu olduğumuz zamanlar yabancılar bile
akrabamız olurlar.
D) Kişi kendi kendine ışık olmalı, kimseden destek beklememelidir.

D) 3-5

9. 1. Anladığım kadarıyla son ana kadar o hep

12. Büyük şehirlerde kırkına gelip de bir dağ kulü-

geçmişteki “şimdiki zaman”da yaşadı.
2. Bugünkü ihtiyarın duyguları ile dünün çocuğunun duyguları elbette aynı değildir.
3. Denizin sonsuzluğu onda tedirgin bir zamansızlık duygusu uyandırır.
4. Ben onu hep “Persona”yı çektiği Faro
Adası’nın sahilinde görmek isterdim.

besinde, tabiatla iç içe ve sere serpe yaşamayı
hayal etmeyen var mıdır acaba? Bir kır çiçeğine dokunmayalı ne kadar zaman oldu? Bir kelebeğin kozadan çıkışını hiç hatırlıyor muyuz?
Tepelerin eğilip ırmakları öptüğü, bulutların
yayılıp dağları kucakladığı, yıldızların yaklaşıp
hayallerimize göz kırptığı inişler ve çıkışlar
gurbet mi bizim için yoksa yurt özlemi mi?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?

D) 4

A) Doğal yaşam alanlarının azlığından
B) Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğundan
C) Şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırmasından
D) Hayallerinin peşinden giden insanların yokluğundan

10. (1) İlk bakışta şiirde, İngilizceyi yeni öğrenme-

ye başlamış bir okurun bile tanımayacağı tek
sözcük yok. (2) Ancak, hatırlama düzeyinde,
şiirin başlığının ilk anda uyandırdığı okur beklentisi şiirin bütünüyle birden karşıtlaşıveriyor. (3) Alışılmış bir kar tanesi ya da kar betimi
değil karşımızdaki. (4) Başlığıyla, başlığın bir
yinelemesi olan ilk dizeyi okumasanız karla
hiç ilgisi olmayan bambaşka bir metin niteliği
kazanıyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
“koşula bağlılık” söz konusudur?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 4
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13. ... Son yıllarda yaşanan evrensel gelişmelere

A

15. Bana göre sinematografinin en büyük hedi-

bakarak hemen hemen her milletin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya başladığı, millî ve
manevi değerlerin daha aktif rollerle gündeme
taşındığı gözlerden kaçmıyor. Ekonomiden
siyasete, sanattan aktüaliteye, edebiyattan
müziğe hemen pek çok alanda artık millî çizgiler daha keskin hatlarla belirmeye başladı.

yesi insan yüzüdür. Birine bakmak, onun yüz
hatlarının, gözlerinin nasıl değiştiğini görmek;
yüz kaslarının, dudaklarının sürekli değişimini
izlemek benim gözümde daima bir dramadır...
Kendi sinema anlayışını ifade eden bu yönetmenden filmlerini çekerken nasıl davranması
beklenir?

Bu parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın anlam
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Toplum için sanat yapması
B) Hayatının estetik yönlerini yansıtması
C) Yaşanabilecek olaylardan esinlenmesi
D) İnsandaki duygusal değişimlere yoğunlaşması

A) Geçmişin izleri insanlığı yeterince ileriye götürebilir mi?
B) Modern dünyanın yönelişlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
C) Köklü kültürler, yüksek medeniyetleri oluşturmakta belirleyici olacaktır.
D) Zengin tarih, edebiyat, sanat ve folklor birikimimiz ile daha çok gündeme gelebiliriz.

16. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek
bir şey öğrenirsem, onu zihnimden kovarım.
Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı
olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yaşadığım şehir için yararlı ama ülkem
için tehlikeli olabilecek, ya da ülkem için
yararlı ama insanlık için tehlikeli olabilecek bir
şey bilirsem onu bir suç sayarım.

14. Romanlarda beliren karakterler yaşamaktan

başka bir şey yapmazlar. Onlar, toplumun
dayattığı kalıplara göre iyi olmayı ya da bu
kalıpların izin verdiği ölçüde uçarı olmayı sürdürecek olurlarsa yaşamayı bırakmış olurlar.
Bu ise romanın ölümü demektir. Bir romanda
karakterler yaşamak zorundadırlar, yaşamıyorlarsa hiçbir şey değildirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bana ve çevremdeki insanlara zarar verdiği
için sigarayı bırakmayı çok istiyorum.
B) İlaç firmalarının bilimsel araştırma yaparken
denek olarak seçtiği insanlara az da olsa zarar
vermesine karşıyım.
C) Ailemize ait şirketin, ekolojik dengeyi bozacak
şekilde, orman arazisine  fabrika kurmasını
onaylamıyorum.
D) Yurt dışında dil eğitimi almaktan vazgeçtim,
çünkü bu durumda ailemin maddi sıkıntı çekeceğini fark ettim.

Bu paragrafa göre bir roman, ne zaman edebî
değerini kaybeder?
A) Romantizmi göz ardı ettiğinde
B) Öğretici yanı yetersiz kaldığında
C) Sıradan insanları konu edindiğinde
D) Okuyucudaki etkisi geçici olduğunda
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17. İlk insan mağara duvarlarına boğa resimleri,

A

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf-

insan resimleri yaparken resim yaptığının
bilincinde değildi, çok somut sayılabilecek gereksinimlerini çiziyordu sadece. Bu çizimlerde
ava çıkışı, bir canavarı vuruşu, balık tutmaya
gidişi vardı. Bunlara farkında olmadan yaratıcılığını, beğenisini, özenini katanlar da oldu.
Onlar, insanlığın ilk sanatçılarıdır.

lerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde
Hindistan cevizi oldukça etkilidir.
B) Sibirya’dan gelen soğuk hava akımı
Türkiye’nin doğusunu etkisi altına aldı.
C) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde iki perdelik bir oyun sergilendi.
D) Ertuğrul Süvari Alayı Tablosu, Beşiktaş’taki
Dolmabahçe Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

Bu metinden, aşağıdaki yargıların hangisine
varılamaz?
A) İlk insanlar için iletişim bugünkü kadar önemliydi.
B) İlk Çağda da sanat eseri sayılabilecek resimler
yapılmıştır.
C) İlk insanlar doğayla iç içe olduklarını çizimleriyle göstermişlerdir.
D) İlk Çağ insanlarından bazıları, sanat eseri
ürettiğinden habersizdi.

21. 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Paşa
B) Enver Paşa
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Mustafa Kemal Paşa

18. Dîvânü Lügati’t-Türk, Türk dilinin, Göktürk

Bengü Taşları’ndan sonraki en büyük anıt
eserlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud tarafından 1072-1077 arasında Bağdat’ta yazılan
eser, 8000 civarında Türkçe kelimenin Arapça
karşılıklarını vermektedir. 11. yüzyıl için 8000
kelimelik bir sözlük fevkalade önemlidir. Üstelik Kâşgarlı, modern bir sözlükçü gibi kelimeler için örnek cümleler de vermiştir.

22. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna aşa-

ğıdaki okullardan hangisini bitirdikten sonra
girmiştir?
A) Harp Akademisi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Betimleyici anlatım
C) Açıklayıcı anlatım

B) Manzum anlatım
D) Öyküleyici anlatım

23. Yayımlar yoluyla dünya kamuoyunu ve diplo-

matik çevreleri etkilemek amacıyla 29 Kasım
1918 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan millî
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

19. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?

A) Türk Teâlî Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

A) Üç saat görüşmüşler, yine de bir sonuca varamamışlar.
B) Yapılacak çok işimiz vardı, eşyalar geri iade
edilecekti.
C) Keşke bu mektuplar, bize bir bütün olarak
sunulsaydı.
D) Fabrikaların ekonomiyi nasıl etkilediğini kimse
araştırmıyor.
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24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki antlaş-

28. Aşağıdakilerden hangisi “Erkan-ı Harbiye

malardan hangisini imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?

Vekâleti”nin (Savaş Bakanlığı) kaldırıldığı gün
gerçekleşmiştir?

A) Ayastefanos Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi

25. Mustafa Kemal’in; Samsun, Trabzon, Sivas,

29. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki siyasi fırkalardan

Erzurum, Erzincan ve Van illeriyle bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara,
Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticilerine emir verme yetkisiyle 30 Nisan 1919
tarihinde atandığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?

(partilerden) hangisinin kapatılmasına neden
olmuştur?
A) Adalet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

A) 9. Ordu Müfettişliği
B) 7. Ordu Komutanlığı
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

30. 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926

tarihinde de yürürlüğe giren “Türk Medeni
Kanunu”, aşağıdaki konulardan hangisinde
kadın-erkek eşitliğini sağlamamıştır?

26. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aşağıda verilen

hangi başarısından dolayı: “Siz orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de
yendiniz.” şeklinde yazdığı bir kutlama telgrafı
göndermiştir?

A) Miras
C) Siyaset

A) İlk cumhuriyet hükûmetini kurması
B) I. İnönü Muharebesi’ni kazanması
C) Mudanya Ateşkes görüşmelerini yürütmesi
D) II. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıları yenmesi

B) Şahitlik
D) Boşanma

31. Sadabat Paktı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde
imzalanmıştır?
A) Bağdat
C) Kabil

B) Tahran
D) İstanbul

27. Aşağıdakilerden hangisi ile Yeni Türk

Devleti’nin kuruluşu, hukuki bir temele dayandırılmıştır?

32. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sorununu
aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşarak
çözüme kavuşturmuştur?

A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasıyla

A) Fransa
C) Almanya
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B) İtalya
D) İngiltere
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33. Her türlü kalıplaşmaya ve durgunluğa engel

38. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim felsefesinin

olmak için sürekli yenileşmeyi öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

ilgi alanı dışında kalır?

A) Kavramları aydınlatma
B) Varsayımları belirleme
C) Değer yargılarını inceleme
D) Ders konularını programlama

B) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

34. Atatürk Döneminin son başbakanı, aşağıdaki-

39. Çocukların sağ-sol ve kardeş gibi görece kav-

lerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
C) Celâl Bayar

ramları kazanması Piaget’in Bilişsel Gelişim
Kuramının hangi evresinde kazanılır?

B) İsmet İnönü
D) Recep Peker

A) Duyusal motor evresi
B) Somut işlem evresi
C) Soyut işlem evresi
D) İşlem öncesi evre

35. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal

Atatürk’ün vasiyet ile mal varlığının bir kısmını
bağışladığı kurumlardan biridir?

40. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz davranışı

ortadan kaldırmak için kullanılabilecek davranışı kontrol tekniklerinden değildir?

A) Sümerbank
B) Türk Tarih Kurumu
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

A) Biçimlendirme
C) Ara verme

36. Demokratik toplumlarda bireyin üst toplumsal

41. Aşağıdakilerden hangisi bilimle uygulama

tabakaya geçebilmesi için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim
C) Evlilik

B) Dikkat çekme
D) Bıktırma

arasında bir köprü görevi görür?
A) Eğitim
C) Öğretim

B) Akran grupları
D) Siyasi gruplar

B) Teknoloji
D) Eğitim programı

42. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaynak güvenilirliğinde önemli değildir?

37. Aşağıdakilerden hangisi İlerlemecilik (Prog-

ressivism) Akımının ilkelerinden biri değildir?

A) Uzmanlık
C) Dürüstlük

A) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
B) Öğretimde “problemleri çözme” yöntemi esas
alınmalıdır.
C) Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok
öğretmende olmalıdır.
D) Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın
kendisi olmalıdır.

B) İstek
D) Öznellik

43. Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretimin temel aşamalarından değildir?
A) Giriş
C) Alıştırma
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B) Soru sorma
D) Sunu
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44. Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği

48. Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangi-

yaşantı konisinde kendi kendine edinilen bir
yaşantıdır?

si modeli gözleyerek öğrenmeye bir örnektir?

A) Elini yaktıktan sonra kibritle oynamaktan vazgeçmesi
B) Bir kaç kez dişçiye gittikten sonra evde dişçilik
oynaması
C) Babasının ilgisini çekmek için hastaymış gibi
davranması
D) Matematik sınavında iyi sonuç aldıktan sonra
bu derse daha çok çalışması

A) Televizyonla elde edilen yaşantılar
B) Geziler yoluyla elde edilen yaşantılar
C) Sözel sembollerle edinilen yaşantılar
D) Dramatizasyonla elde edilen yaşantılar

45. Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesi süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile açıklanabilir?
A) Pekiştirme
C) Düzeltme

49. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenlerin kişisel
ve mesleki özellikleri arasında yer almaz?

B) Dönüt sağlama
D) Dikkati çekme

A) Mesleki davranış ve görünüm standartlarına
uyma
B) Danışma, önerilerden yararlanma
C) Zamanı iyi kullanma
D) Çok soru sorma

46. Vygotsky, “çocukların kazandıkları kavram-

ların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı
sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği
uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlediğini”
söylemiştir.

50. Bir eğitim programında “nasıl öğretelim”

sorusunun cevabını programın hangi boyutu
verir?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Vygotsky’nin görüşlerine uygun değildir?

A) Amaç
C) Öğretim süreçleri

A) Bireyin öğrenmiş olduğu kavramların kaynağı
kültürdür.
B) Bilişsel gelişim için yetişkin ya da akran yardımı olmalıdır.
C) Bilişsel gelişimdeki temel faktör kalıtımdır.
D) Dil gelişiminde sosyal çevre önemlidir.

B) Muhteva
D) Değerlendirme

51. Çeşitli ezgilerle söylenen halk şiiri nazım biçimidir. Genellikle yedili, sekizli ve on birli hece
kalıplarıyla söylenir. Asıl sözlerin bulunduğu
bent ve her bendin sonunda tekrar edilen kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşur.

47. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin başarısızlığına yol açabilecek kişisel nedenlerden
biridir?

Bu parçada tanıtılan halk edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derse devamsızlık
B) Kalabalık sınıflarda okumak
C) Aile yapısının ekonomik ve sosyal sorunları
D) Öğrenim için gerekli temel gereksinimlerin
karşılanamaması

A) Semai
C) Türkü
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B) Şarkı
D) Mâni
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52. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinin

57. On altıncı yüzyılın sonu ile on yedinci yüz-

nazım birimi diğerlerinden farklıdır?
A) Rubai
C) Gazel

yılın başlarında yaşamış dinî-tasavvufi Türk
edebiyatı şairlerindendir. Şiirlerinde Allah, Hz.
Muhammed, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin
ve daha birçok veliye olan derin bir bağlılık,
İslami ve Bâtıni inanışlarla kaynaşmış bir vahdetivücut anlayışı görülür. Onda bazen isyancı
bir ruh, bazen de toplumun sosyal konularına
rahatlıkla eğilen ve onları acımasızca tenkit
edebilen, bunları yaparken de dinî bilgisini
rahatlıkla kullanabilen bir üslup vardır.

B) Kaside
D) Mesnevi

53. Aşağıdakilerden hangisi “anlamla ilgili söz
sanatları”ndan değildir?
A) Telmih
C) Mübalağa

B) Tenasüp
D) Cinas

Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hacı Bektaş Veli
C) Pir Sultan Abdal

54. Sen, kaçan bir ürkek ceylansın dağda
Ben, peşine düşmüş bir canavarım!
İstersen dünyayı çağır imdada;
Ümitsiz ufuklar, bir de ben varım!
			
(N. F. Kısakürek)

58. Destandan halk hikâyesine geçiş döneminin
en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatlardan
hangisi yoktur?
A) Mecazımürsel
C) Hüsnütalil

B) Kaygusuz Abdal
D) Şeyyad Hamza

A) Kutadgu Bilig
C) Göktürk Kitabeleri

B) Teşhis
D) Teşbihibeliğ

B) Dede Korkut Kitabı
D) Divanü Lügati’t-Türk

59. İslamiyet’in kabul edilişinden önceki dönem-

lerde, ölen kişiyi toprağa vermeden önce (...)
adı verilen, gösterişli bir tören düzenleniyordu. Bu merasimlerde cenaze çadıra konduktan
sonra ölenin yakınları atlarına binerler, çadırın
etrafında yedi defa dönerler, sonra atlarından
inerek yüksek sesle ağlaşırlar, bu esnada
ozanlar da törene katılanların hüznünü artırıcı
sagular söylerlerdi.

55. Âkıbet gönlüm esîr ettin o gîsûlarla sen

Hey ne câdûsun ki âteş bağladın mûlarla sen
					
(Nedim)
Bu beytin aruz ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müfte’ilün / fâ’ilün / müfte’ilün / fâ’ilün
B) Fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilün
C) Mef’ûlü / mefâ’îlü / mefâ’îlü/ fâ’ûlün
D) Fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilün

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) küğ
C) kojan

B) takşut
D) yuğ

56. “Garibnâme” dinî-tasavvufi konulu bir mes-

nevi olup halka tasavvufu öğretmek amacıyla
yazılmıştır. Bu eser, aynı zamanda Türk edebiyatının ilk büyük telif mesnevisidir. Ayrıca 14.
yy. Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşıması
bakımından dil çalışmaları için önemlidir.

60. Aşağıdakilerden hangisi, Karagöz oyununda
karşılıklı güldürücü konuşmaların yapıldığı
bölümdür?

Bu parçada tanıtılan mesnevinin şairi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyh Galip
C) Ahmedî

A) Muhavere
C) Fasıl

B) Âşık Paşa
D) Kadı Burhaneddin

9

B) Yardak
D) Naraka
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61. Orta oyununda ev dekoru olarak kullanılan

65. Bir kimseyi ya da bir toplumun bozuk yön-

kafes biçimindeki paravana verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Palanga
C) Arzbar

lerini eleştirmek amacıyla yazılan şiir türüne
divan edebiyatında verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

B) Yenidünya
D) Panola

A) Satirik
C) Hicviye

62. Adalet kalmadı hep zulüm doldu

66. 1955 - 1965 yıllarında ortaya çıkan bu akım,

Geçti şu baharın gülleri soldu.
Dünyanın gidişi acayip oldu.
Koyun belli değil kurt belli değil.
				
(Ruhsatî)

ortak nitelikleriyle beliren bir akım değildir.
Dünya görüşü, yetişme şekilleri ve beslenme
kaynakları bakımından birbirinden çok farklı olan şairlerin eserlerinde sonradan tespit
edilen benzerliklere dayanılarak akıma bir ad
verilmiştir. Yozlaşan yeniliğe tepki olan bu
hareketin konuşma dilinden uzaklaşması şiirin
anlaşılmasını da okunmasını da zorlaştırmıştır.

Bu dörtlük konusuna göre aşağıdaki nazım
türlerinden hangisine örnektir?
A) Nasihat
C) Koçaklama

B) Yergi
D) Taşlama

B) Güzelleme
D) Taşlama

Aşağıdaki şairlerden hangisi paragrafta tanıtılan akımın mensubu değildir?
A) Turgut Uyar
C) Metin Eloğlu

63. İşte gidiyorum çeşm-i siyahım

Önümüzde dağlar sıralansa da
Sermayem derdimdir, servetim ahım
Karardıkça bahtım karalansa da
				
(Âşık Mahzuni)

B) Özdemir Asaf
D) Edip Cansever

67. Maupassant tarzı öykülerinde bütünüyle yaşa-

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

dığı dönemi yazdı. Daha hayattayken İstanbul
Türkçesini en iyi kullanan yazar unvanını kazandı. Anadolu’nun değişik yerlerinde geçen
sürgün hayatı, “Memleket Hikâyeleri” adlı yapıtındaki öykülerinin malzemesini oluşturdu.

A) Sarmal uyak düzeninde yazılmıştır.
B) Koşma nazım biçimine uygundur.
C) Dize sonlarındaki “-ım” rediftir.
D) 6+5 durak kullanılmıştır.

Bu parçada tanıtılan Türk öykücüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Memduh Şevket Esendal

64. Aşağıdakilerden hangisi “sebk-i Hindî” tarzı
şiirin özelliklerinden değildir?

A) 15. yüzyılda halk şiirinde başlayan süslü bir
anlatım biçimidir.
B) Şiirde daha önce kullanılmamış yeni mazmunlara yer verilmiştir.
C) Anlam inceliğine, derinliğine ve giriftliğine
dayalı güzellik önem kazanmıştır.
D) Mübalağa ile birlikte tezat sanatı da çok kullanılmış, tezatların çokluğu anlamı güçleştirmiş,
şiirin zor anlaşılmasına neden olmuştur.
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68. İlk piyesi, 1913 yılında oynanmış olan

71. İlk şiiri “Yangın”ı yazdığı zaman on üç yaşın-

“Köprülüler”dir. Konusunu genellikle Osmanlı
tarihinden alan ve çeşitli devirlerin sosyal hayatını âdetleri, inançları, zihniyetleri ve gülünç
tarafları ile canlandırmaya çalışan bir yazardır. Sosyal tenkide de yer verilen bu piyesler,
daha çok töre komedisi karakteri taşır. Yazarın
diğer eserleri arasında “İstanbul Efendisi”
(1920), “Bir Kavuk Devrildi” (1936), “Fermanlı
Deli Hazretleri” (1936) bulunmaktadır.

da, ilk basılan şiiri “Selviliklerde” yayımlandığı
zamansa on yedi yaşındaydı. Öğrenim yıllarında Mayakovski’nin önderlik ettiği fütürizm
akımını benimsedi. Şiirden heceyi, aruzu attı.
Serbest nazım tarzını musiki gücüyle kaynaştırdı. Çeşitli takma adlarla, en çok “Orhan Selim” imzasıyla Resimli Ay dergisine ve birçok
gazeteye yazdı. “İt Ürür Kervan Yürür” adlı
kitabı Orhan Selim imzasıyla çıkmıştır.

Bu parçada tanıtılan tiyatro yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Müsahipzade Celâl
D) Tahsin Nahit

A) Nazım Hikmet
C) Ece Ayhan

B) Orhan Kemal
D) Asaf Halet Çelebi

72. Aşağıdaki romanlardan hangisi mektuplardan
oluşmuştur?

A) Küçük Ağa (Tarık Buğra)
B) Mutallâka (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
C) Ayaşlı İle Kiracıları (Memduh Şevket Esendal)
D) Sodom ve Gomore (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

69. Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” olarak bilinen topluluğun üyesi değildir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Ali Canip Yöntem
C) Enis Behiç Koryürek
D) Orhan Seyfi Orhon

73. İkinci Yeni’nin en yaşlı üyesidir. Hece vezniyle

yazdığı şiirlerini ilk defa 1935’te kitaplaştırır.
Sürekli denemelerle şiirin yapısını değiştirir.
Zengin çağrışımlar, anlamsız ve yığın tesiri
uyandıran ifadeler, İstanbul yorumları, tarihe
olumsuz bakış şiirlerinden alınan ilk izlenimlerdir. “Güneşi Yakanların Selamı” (1935), “İstanbul Kitabı” (1980), “Deniz Etkisi” (1981), “Delta
ve Çocuk” (1984) eserlerinden bazılarıdır.

70. Çocuk edebiyatında Nasrettin Hoca fıkraları-

nı manzumeye dönüştürmesiyle tanınır. “La
Fontaine Masalları” adlı çevirisi Türk çocuk
edebiyatının önemli eserleri arasında yer alır.
Eleanor Porter’in “Polyanna”sını da ilk kez
Türkçeye çeviren isimdir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden
hangisidir?

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hasan Âli Yücel
C) Cemal Süreya

A) İlhan Berk
C) Sezai Karakoç

B) Selim İleri
D) Orhan Veli Kanık

B) Ercüment Uçarı
D) Süreyya Berfe

74. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim’e ait bir
eser değildir?

A) Gurebâhâne-i Lâklâkan
B) Fransa Sefaretnamesi
C) Göl Saatleri
D) Bize Göre
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75. Aşağıdaki romancılardan hangisi mizahi türde

79. Bir bütün olarak ortaya koydukları açısından

eserler vermiştir?

baktığımızda onun akademik süreç boyunca
elde ettiği unvanların birer meslek unvanı olarak kaldığını, hayatını dolduran asıl yazınsal
ve düşünsel eylemin edebiyat olduğunu rahatlıkla görürüz. O, yetmiş iki yıllık (1921-1993)
hayatının yaklaşık son otuz yılında yaptığı
edebiyat eleştirisinin kuramı, yöntemleri ve
uygulaması alanındaki çalışmalarıyla, bugün
Türk edebiyatının en önemli roman eleştirmenlerinden biridir. “Türk Romanına Eleştirel
Bir Bakış I, II, III” adlı eseri ise Türk eleştiri
tarihinde önemli bir yere sahiptir.

A) Rıfat Ilgaz
B) Nihal Atsız
C) Samim Kocagöz
D) Ahmet Hamdi Tanpınar

76. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü farklıdır?

Bu parçada tanıtılan eleştirmen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gizli El (Reşat Nuri Güntekin)
B) Çocuk Adam (Orhan Seyfi Orhon)
C) Üç İstanbul (Mithat Cemal Kuntay)
D) Yaz Yağmuru (Ahmet Hamdi Tanpınar)

A) Fethi Naci
C) Mehmet Kaplan

B) Berna Moran
D) Nurullah Ataç

77. Aşağıdaki romanlardan hangisi Attilâ İlhan’a
ait değildir?

80. “Hasta Çocuk” manzumesi, konu bakımından

A) Sokaktaki Adam
B) Fena Hâlde Leman
C) Suçumuz İnsan Olmak
D) Zenciler Birbirine Benzemez

78. Peyami Safa’nın bu romanı, birine tamamen

siyahın, ötekine beyazın hâkim olduğu iki
bölümden oluşur. Parapsikolojiye meraklı
yazar, birinci bölümde hasta ve huzursuz kahramanını bin bir olay içinde tanıttıktan sonra,
ikinci bölümde onu bir anda beyaz rengin
hâkimiyetindeki pansiyonda huzura kavuşturur ve ona, onu bütün dertlerinden bir anda
kurtaran esrarlı bir olay yaşatır. Eserin ikinci
bölümünde hayatı boyunca hiçbir isteğine
kavuşamayan Nuriye’nin mutsuz hayatı sonrasında âdeta bir azize hüviyetine kavuşması,
hatta ölümünden sonra da Ferit gibi huzursuzları teselli etmesi anlatılır.
Bu parçada tanıtılan Peyami Safa romanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biz İnsanlar
B) Fatih - Harbiye
C) Bir Tereddüdün Romanı
D) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
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belki yeni değildir. Ancak şairin bu konuyu ele
alışı, işleyişi ve yaşanılan olaydan duyduğu
derin acıyı yorumlaması, öncekilere göre farklı
bir kompozisyonda karşımıza çıkmaktadır.
Çocuk, anne ve doktor üçgeninde düzenlenen
diyalog tarzı farklı, vezni kullanması farklı,
üstelik eski şiir geleneğinin önemli bir unsuru
olan kafiye yapısı farklıdır. “Kulağa göre kafiye” anlayışını bu şiirde uygulaması ise şairin
ayrı bir başarısıdır. Bu kurgu ile “Hasta Çocuk” manzumesi kendi farklılığını iyiden iyiye
ortaya koymaktadır.
Bu metinde sözü edilen eser aşağıdaki dönemlerin hangisinde yazılmıştır?
A) Millî Edebiyat
C) Fecr-i Âti

B) Tanzimat
D) Servet-i Fünun

A

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (1283)
81. Ahmet Mithat Efendi, 1870-1895 yılları ara-

84. Herkesi ilgilendiren bir konu/sorun üzerinde

sında yirmi beş ciltten oluşan bir seri hikâye
yayımlar. Romana yaklaşan ve bazı araştırmacılar tarafından roman türü eserler arasında
sözü edilen bu uzun hikâyeleri Tanpınar, Türk
okuyucusuna okuma alışkanlığı kazandıran
Batılı tarzda ilk hikâye örneklerinden sayar.
Şüphesiz bu hikâyeler, Ahmet Mithat’ın yazı
kabiliyetini geliştirdiği gibi, romanları için de
bir hazırlık mahiyeti taşımaktadır.

ve bir başkanın denetiminde yapılan konuşmalardır. Diğer toplantı türlerinden farkı, konuşmaların sonunda dinleyicilerin de
tartışmaya katılıp fikirlerini beyan etmeleridir.
Başkan ilkin konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla katılanlara açıklar. Sonra dinleyiciler
söz alarak kendi görüşlerini bildirirler.
Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden
hangisine aittir?

Bu parçada tanıtılan hikâye serisinin başlığı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Münazara
C) Mülakat

A) Ahbar-ı Âsâra Ta’mim-i Enzar
B) Letaif-i Rivayat
C) Esrar-ı Cinayet
D) Acaib-i Âlem

B) Sempozyum
D) Forum

85. Yaşadığınız her an, hayattan eksilmiş, harcan-

mış bir andır. Ömrünüzün her günkü işi, ölüm
evini kurmaktır. Hayatın içinde iken ölümün de
içindesiniz çünkü. Hayattan çıkınca ölümden
de çıkmış oluyorsunuz. Yahut şöyle diyelim
isterseniz: Hayattan sonra ölümdesiniz ama
hayatta iken ölmektesiniz. Ölünün ölmekte
olana ettiği ise ölmüş olana ettiğinden daha
acı, daha derin, daha can yakıcıdır. Hayattan
istediklerinizi elde ettiyseniz, doya doya yaşadıysanız güle güle gidin.

82. “Yedi Meşaleciler” adıyla anılan, edebî top-

luluğun kurucularındandır. Fıkra, makale,
gezi, inceleme, çeviri, eleştiri, hikâye, roman,
oyun, deneme türlerini bir bir dener. Fakat asıl
ününü bilinçli bir çabayla çıkartmakta olduğu
“Varlık” dergisiyle elde etmiştir. Hâlâ yayımlanan Varlık dergisi, Türk edebiyatına büyük
katkılar sağlamış, birçok yeni yazar kazandırmıştır.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Eleştiri
C) Deneme

A) Yaşar Nabi Nayır
B) Ziya Osman Saba
C) Kenan Hulusi Koray
D) Vasfi Mahir Kocatürk

86. (I) Bu evler, Ihlamur’a giden dik yokuşlardan

birinin hemen hemen tepesindedirler. (II) Yokuşun sonundaki ev ise kocaman kırmızı kâgir
bir konaktır. (III) Bu kırmızı konağın pencerelerinden Abdülhamit’in beyaz sarayı görünür.
(IV) Konağın etrafı söğütler ve koyu yeşil
çamlarla çevrilidir.

83. Şiirden benzetmeyi, mecazları kaldırmak gerekir. Ölçü atılmalıdır, anlam şiirin temeli kabul
edilmelidir. Şiirin bütün meselesi deyiştedir.
Kelimeleri kullanırken onların ille de güzel
olmasına bakılmamalı ve şairane üsluptan
vazgeçilmelidir.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin
hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I

Böyle düşünen bir şair, aşağıdaki edebî toplulukların hangisinde yer alır?
A) Garipçiler
C) İkinci Yeniciler

B) Makale
D) Anı

B) Yedi Meşaleciler
D) Beş Hececiler
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B) II

C) III

D) IV

A

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (1283)
87. “Ölümün zaferinin yanı başında imkânsız bir

91. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznesine

kışın kasıp kavurduğu bir bahçede, buzların
kilidi çözülür çözülmez başlayan o acayip
baharlar gibi yavaş yavaş hayatın türküsü
yükseliyordu.” cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

A) Özne
C) Nesne

göre yüklemin çatısı diğerlerinden farklıdır?
A) Merdivenleri ağır ağır inen Ayşe, Nedime
Hanım’ın yanında durup beline dolanan kola
yaslanmıştı.
B) Fotoğrafçılık kursuna yazıldıktan sonra iyi bir
fotoğraf makinesi edinmiş.
C) Canı yanan kısrak, acı bir kişneme salıverdikten sonra birdenbire duruldu.
D) Yüklenici firma işi zamanında teslim edemediğinden iş başka bir şirkete devredilecekmiş.

B) Yer tamlayıcısı
D) Zarf tümleci

88. (I) Yunus Emre’yi anlamak mı istiyorsunuz?

(II) O zaman Yunus Emre (1240-1320)’nin büyük eserini okuyunuz. (III) O’nun, varlığı nasıl
karşıladığını görürsünüz. (IV) Tanrı’ya nasıl
bağlandığını anlarsınız.

92. Anılarımı yazmaya başlarken seksen iki yaşı-

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

89. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortak yüklem
kullanılmıştır?

A) Taşlara sürülen kumlu ayakkabıların çıtırtısı
çay bahçesine kadar geliyordu.
B) Yalımızın arkasındaki korulukta bir taş havuz, bu
havuzun kenarında da bir çocuk heykeli vardı.
C) Hafif bir esinti, alevlerin uçlarındaki isli dumanı
inceltip büküyor, havada kırbaç gibi savuruyordu.
D) Çocukken her gün ufuklara bakar, babam
gelsin diye beklerdim.

90. Evin avlusuna sırtında bir yayvan torba, elinde
bir ufacık iskemle ve uzun bir demir parçası
ile dağınık kılıklı bir adam girdi. Torbasında da
mukavva gibi bükülmüş bir tomar duruyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Küçük ünlü uyumuna aykırı sözcük
B) Ünsüz düşmesi olan sözcük
C) Ünlü daralması olan sözcük
D) Yardımcı ünlü almış sözcük
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ma bastım. Bu işi tamamlamaya ömrüm vefa
eder mi bilemem. Ama bunu deneyeceğim
mutlaka. Çünkü belleksiz bir toplum olmamızı
önlemek için herkesin anılarını yazmasını yararlı buluyorum. Köşedeki bakkal gördüklerini
kaydetse, sokağında evlerin nasıl apartmanlaştığını, orada oturanların ne gibi değişimlere
uğradığını, kendi bakkaliyesinin nasıl markete
dönüştüğünü anlatsa bunlar bile ilginç olur
bana kalırsa.
Bu parçada yazar düşüncesini inandırıcı
kılmak için aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur?
A) Tanımlamaya
C) Örneklemeye

B) Tanık göstermeye
D) Karşılaştırmaya

93. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ikiden fazla yapım eki almıştır?

A) Yönetimin değişmesiyle çalışanların kendini
ifade etmesi de kolaylaştı.
B) Taşınma meselesini sürekli erteleyerek ne
büyük bir yanlışlık yaptığımı fark ettim.
C) Çocukluk yıllarımın geçtiği o küçük evi görünce umduğumdan daha fazla duygulandım.
D) Kulak tıkacını kullandığımdan beri gürültüden
rahatsız olmuyorum.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (1283)
94. Ben de günahkâr kullarındanım Allah’ım...

98. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili

Bir kulhuvallahi bilirim dualardan,
Bir de yarabbi şükür demeyi doyunca.
Bir kere oruç tutmam ramazan boyunca,
Ama çekmediğim kalmadı sevdalardan.
				
(Turgut Uyar)

sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) Ders çalışmak için etüde gönderilen çocuklar
bunun yerine oyun oynamayı tercih ediyorlar.
B) Karla kaplı bu yolda geçidi bulmak hiç de
kolay olmadı.
C) Teknolojinin ilerlemesiyle kasedin yerini kısa
zamanda CD aldı.
D) Oturduğumuz koltuk, uçağın kanadını gördüğünden manzarayı seyretmekte zorlanıyordum.

Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Edat
C) Sıfat

A

B) Zarf
D) Bağlaç

95. (I) Bıraktım ardını yıllarca koştuğum hevesin

(II) Gözlerinde bulamadım ışığını güneşin
(III) Anlamı var mıdır birkaç cümlelik nefesin?
(IV) Gönül kuşuma dar gelir senin altın kafesin

99. Aşağıdaki dizelerden hangisi yalnızca özne ve
yüklemden oluşmuştur?

Numaralandırılmış dizelerin hangisinde ögeleri yer değiştirmiş isim tamlaması yoktur?
A) I

B) II

C) III

A) Cefa gördük o nahl-i naz-perverden vefa derken.
B) Lale hadler yine gülşende neler etmediler.
C) Firkatin aldı bütün neşve vü tabım bu gece.
D) Aşiyan-ı mürg-i dil zülf-i perişanındadır.

D) IV

96. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat
vardır?

100. “Üniversitelerimizin içinde bulunduğu du-

rum düzeltilmedikçe çağdaş üniversite olma
niteliğini büsbütün yitirecektir.” cümlesindeki
anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Güneşi yudum yudum içtiğim şu lahzada,
Ruhumuz yıkanıyor yanan sonsuz semada
B) Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var
Aldanma ki şair sözü elbette yalandır
C) Günlerce ne gördüm ne de bir kimseye sordum,
Yarab hele kalp ağrılarım durdu, diyordum.
D) Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut,
Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın?

A) Özne eksikliği
B) Nesne eksikliği
C) Gereksiz sözcük kullanımı
D) Yanlış yerde sözcük kullanımı

97. Aşağıdakilerin hangisinde “bir” sözcüğü tür
olarak diğerlerinden farklıdır?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A) İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor.
B) Orman sen elimi tutunca başlardı.
Yarılırdı bir incir ortasından.
C) Bir döşekte upuzun
Ufuklar ötesine uzanmış, ayakları mahzun.
D) Bir sen eksiktin ay ışığı
Gümüş tüy dikmek için manzaraya!
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ
ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (1283) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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