T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1
MATEMATİK TESTİ
15 HAZİRAN 2014 PAZAR

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

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik
Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. LYS-1’de adaylar Matematik Testinin cevaplama süresi içinde, Geometri Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması ve ikinci testin soru kitapçığının dağıtılması işlemleri dışında ara
verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Bu süreler
dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-1’de size verilen Matematik Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Matematik Soru
Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara
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MATEMATİK TESTİ

1.

Bu testte 50 soru vardır.

2.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

2.

4.

x gerçel sayısı için

olduğuna göre, x kaçtır?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

DOĞRU CEVAP: C

1

Diğer sayfaya geçiniz.
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5.

7.

a ve b gerçel sayılarının geometrik ortalaması 4,
ve

sayılarının geometrik ortalaması ise 6’dır.

Buna göre,
A) 20

farkı kaçtır?
B) 21

C) 22

D) 23

E) 24

DOĞRU CEVAP: B

6.
8.

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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11.

9.

12. a ve b gerçel sayıları için

olduğu

biliniyor.
Buna göre,

10.

I.
II.
III.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

DOĞRU CEVAP: D

3

Diğer sayfaya geçiniz.
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13.

15.

14.
16.

4

Diğer sayfaya geçiniz.
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17. Bir öğrenci, doğru olduğunu düşündüğü aşağıdaki
iddiayı ispatlarken bir hata yapmıştır.
İddia:

18.

bir fonksiyon, A ve B kümeleri X’in birer

alt kümesi olmak üzere

’dir.

Öğrencinin ispatı:
ve
kümelerinin birbirlerinin alt kümeleri olduğunu
gösterirsem ispat biter.
Şimdi

alalım.

I.

olacak biçimde bir

II.

ve

vardır.

olduğundan

ve

’dir. Böylece
olur.
Diğer taraftan
III.

alalım.
ve

’dir. Buradan

olacak biçimde bir
biçimde bir
IV.
V.

olacak

vardır.

ve
,

ve

olduğundan
ve

’dir.

olduğundan

böylece

ve

elde edilir.

Bu öğrenci, numaralanmış adımların hangisinde
hata yapmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

DOĞRU CEVAP: D

5

Diğer sayfaya geçiniz.
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21.

19.

20.
22. k pozitif bir gerçel sayı olmak üzere,

denkleminin bir kökü k olduğuna göre, diğer kökü
kaçtır?
A)

B)
D)

C)
E)

DOĞRU CEVAP: C

6

Diğer sayfaya geçiniz.
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23.

25.

26.

24.

7

Diğer sayfaya geçiniz.
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27. z bir karmaşık sayı ve

olduğuna göre,

A)

29.

kaçtır?

B)

D)

C)

E)

DOĞRU CEVAP: A

28.
30.

8

Diğer sayfaya geçiniz.
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31.

32.

9

Diğer sayfaya geçiniz.
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33. n pozitif tam sayıları için, R gerçel sayılar kümesinin

34.

alt kümeleri tanımlanıyor.
Buna göre,

kesişim kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)

B)

D)

C)

E)

DOĞRU CEVAP: A

35.

10

Diğer sayfaya geçiniz.
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36.

37.

fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.

f fonksiyonu yardımıyla g fonksiyonu, her

için

biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
A)

değeri kaçtır?
B)

C) 0

D) 1

E) 2
38.

DOĞRU CEVAP: A

11

Diğer sayfaya geçiniz.
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39.

41.

42.
40.

12

Diğer sayfaya geçiniz.
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45.

43.

44.

46. f, gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir
fonksiyon ve

olduğuna göre,
A) 0

B) 1

değeri kaçtır?
C) 2

D) 3

E) 4

DOĞRU CEVAP: B

13

Diğer sayfaya geçiniz.
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47.

48.

14

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS1 / MAT
49. Dik koordinat düzleminde;

eğrisi,

doğruları arasında kalan bölge,

50.

ve
doğrusu

tarafından alanları eşit olan iki bölgeye ayrılıyor.
Buna göre, m kaçtır?
A)

B)
D) 1

C)
E) 2

DOĞRU CEVAP: E

15

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1
GEOMETRİ TESTİ
15 HAZİRAN 2014 PAZAR

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

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Geometri
Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 60 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 60 dakikadır. LYS-1’de adaylar Matematik Testinin cevaplama süresi içinde, Geometri Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması ve ikinci testin soru kitapçığının dağıtılması işlemleri dışında ara
verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Bu süreler
dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-1’de size verilen Geometri Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Geometri Soru Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

2014 – LYS1 / GEO

GEOMETRİ TESTİ

1.

Bu testte 30 soru vardır.

2.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

2.

4.

Birim kareler üzerine çizilmiş yukarıdaki şekilde A, B, C
ve D noktaları aynı doğru üzerindedir.
Buna göre,

oranı kaçtır?

A)

B)
D)

C)
E)

DOĞRU CEVAP: B

1

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS1 / GEO
5.

7.

Yukarıdaki şekilde

olduğuna göre, x kaç

cm’dir?

A) 5

B) 6

C) 7

D)

E)

Bu soru, Bilim Kurulunun tavsiyesi
üzerine ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından iptal edilmiştir.

8.

6.

2

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS1 / GEO
9.

11.

12.
10. Bir düzgün altıgenin tüm köşelerinden geçen
dikdörtgenin uzun kenarı 6 cm’dir.
Buna göre, dikdörtgenin kısa kenarı kaç cm’dir?
A)

B)
D)

C)
E)

DOĞRU CEVAP: C

3

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS1 / GEO
15.

13.

O ve M merkezli
yarım çemberler

Şekildeki DC doğru parçası, M merkezli yarım çembere
D noktasında teğettir.
Buna göre, M merkezli yarım çemberin yarıçapı kaç
cm’dir?
A)

B)

D)

C)

E)

DOĞRU CEVAP: E

14.

16.

4

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS1 / GEO
17.

18.

19.

5

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS1 / GEO
20.

21.

6

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS1 / GEO
22.

24.

23. xyz dik koordinat sisteminde verilen aşağıdaki
dikdörtgenler prizmasının taban ayrıtlarından biri
y ekseni üzerindedir.
25.

Buna göre,
A) 10

iç çarpımının değeri kaçtır?
B) 12

C) 14

D) 16

E) 18

DOĞRU CEVAP: E

7

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS1 / GEO
28.

26.

27.

29. Uzayda, tepe noktası
tabanı

olan dik dairesel koninin
düzlemi üzerindedir.

Bu koninin taban yarıçapı 3 birim olduğuna göre,
hacmi kaç birim küptür?
A)

B)

C)

D)

E)

DOĞRU CEVAP: A

8

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS1 / GEO
30.

9

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2
FİZİK TESTİ
21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

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

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-2 Fizik Testi
bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. LYS-2’de adaylar Fizik Testinin ve Kimya Testinin cevaplama
süresi içinde, Biyoloji Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması, ikinci ve üçüncü testin soru kitapçığının dağıtılması işlemleri
dışında ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır.
Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi
sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-2’de size verilen Fizik Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Fizik Soru Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

2014 – LYS2 / FİZ

FİZİK TESTİ

1.

Bu testte 30 soru vardır.

2.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

1

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / FİZ
4.

3.

İçinde hava ve h yüksekliğinde su bulunan bir kaptaki
K cismi, gergin bir yayla kabın tabanına bağlanmıştır.
Sistem şekildeki konumda dengedeyken sızdırmayan
piston

kuvvetiyle itilerek kaptaki hava sıkıştırılıyor.

Buna göre,
I. Kaptaki suyun h yüksekliği artar.
II. Yayın gerilme kuvvetinin büyüklüğü değişmez.
III. Kabın tabanına etki eden toplam basınç artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III
E) II ve III

DOĞRU CEVAP: E

2

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / FİZ
5.

6.

Bir uçak batıya doğru 400 km/saat süratle giderken
kuzeyden güneye doğru esen 100 km/saat’lik bir
rüzgâra maruz kalıyor.
Uçağın rotasının aynı kalması için yönünün belli bir
miktar hangi tarafa doğru çevrilmesi gerekir?
A) Güneybatıya
B) Kuzeybatıya
C) Güneydoğuya
D) Kuzeydoğuya
E) Kuzeye

DOĞRU CEVAP: B

3

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / FİZ
9.

7.

Kütlesi 3 kg olan bir cisim, durgun hâlden harekete
başlayarak 8 saniyede 4 m/s hıza ulaşmıştır.
Bu cisme etki eden net kuvvetin büyüklüğünün
zamana göre değişim grafiği, aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilir?
A)

B)

0

0

C)

D)

8.
0

0

E)

0

DOĞRU CEVAP: A

4

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / FİZ
10.

11.

5

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / FİZ
12. Şekildeki m kütleli ve R yarıçaplı bir küre, yatay

13.

düzlemde sabit  açısal hızıyla kaymadan dönerek
ilerlemektedir.

Buna göre, bu kürenin toplam kinetik enerjisi kaç
dir?
(Kürenin kütle merkezine göre eylemsizlik momenti
dir.)

A)

B)

C)

D)

E)

DOĞRU CEVAP: D

6

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / FİZ
14.

15.

7

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / FİZ
16.

17.

8

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / FİZ
20. Farklı derinlikteki üç bölgeden oluşan bir dalga leğeni
su ile doludur. Dalga leğeninin K ucunda oluşturulan
f frekanslı bir düzlemsel dalganın ilerleme deseninin
tepeden görünümü şekildeki gibidir.

18.

Dalga leğeninin KL, LM ve MN bölgelerinin
derinlikleri sırasıyla
19.

ve düzlemsel dalganın

bu bölgelerdeki frekansları

olduğuna göre

bunlar arasındaki ilişki nedir?
A)

B)

C)

D)

E)

DOĞRU CEVAP: C

9

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / FİZ
21.

23.

22.

10

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / FİZ
24.

25.

11

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / FİZ
28.

26.

29.

27.

12

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / FİZ
30. Bir elementin çekirdeğinde gerçekleşen

radyoaktif bozunma eşitliğinde, lepton sayısının
korunabilmesi için X ile gösterilen parçacık
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Elektron
B) Nötron
C) Nötrino
D) Karşıtnötrino
E) Karşıtnötron

DOĞRU CEVAP: D

13

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2
KİMYA TESTİ
21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

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

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-2 Kimya Testi
bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. LYS-2’de adaylar Fizik Testinin ve Kimya Testinin cevaplama
süresi içinde, Biyoloji Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması, ikinci ve üçüncü testin soru kitapçığının dağıtılması işlemleri
dışında ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır.
Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi
sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-2’de size verilen Kimya Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Kimya Soru Kitapçık
Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

2014 – LYS2 / KİM

KİMYA TESTİ

1. Bu testte 30 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

2.

1

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / KİM
4.

6.

Aşağıda verilen atom ve iyon çiftlerinden hangisi
izoelektroniktir?

Aşağıda bazı element atomlarının Pauling eşeli
elektronegatiflikleri verilmiştir.

A)

B)

C)

D)

Na

0,9

Ag

1,9

Cl

3,0

F

4,0

Buna göre,
I.

E)

NaCl bileşiği, AgCl bileşiğinden daha iyoniktir.

II. NaF bileşiğinde kovalent karakter en yüksektir.
III. AgF bileşiği, AgCl bileşiğinden daha iyoniktir.

DOĞRU CEVAP: A

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

5.
DOĞRU CEVAP: D

2

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / KİM
7.

9.

10.
8.

3

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / KİM
11.

13.

12.
denge tepkimesinin belirli bir sıcaklıktaki denge sabiti
Kp 49’dur.
Buna göre,

14.

denge tepkimesinin aynı sıcaklıktaki Kp değeri,
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C) 7

D) 14

E) 49

DOĞRU CEVAP: B

4

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / KİM
16.

15.

Yukarıda verilen indirgenme yarı tepkimeleri ve bu
tepkimelerin standart potansiyellerine göre,
aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşmez?
A)

B)
C)
D)
E)

DOĞRU CEVAP: C

5

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / KİM
17.

19.

20.

18.

6

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / KİM
23.

21. Hidrokarbonlardan bir hidrojen ayrılmasıyla oluşan
grupların genel adları, aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

A) Alkil

Alkinil

Aril

B) Alkil

Alkenil

Alkinil

C) Alkil

Aril

Alkinil

D) Alkinil

Alkil

Aril

E) Alkinil

Alkil

Alkenil

DOĞRU CEVAP: B

22.

7

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / KİM
24.

25.

8

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / KİM
26.

27.

9

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / KİM
28.

29.

10

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / KİM
30.

tepkimesiyle ilgili,
I. Ana ürün olarak 1,2-dinitrobenzen oluşur.
II. Nitro grubu meta yönlendiricisidir.
III. Ara ürün olarak arenyum iyonu oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III

DOĞRU CEVAP: E

11

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2
BİYOLOJİ TESTİ
21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

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

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-2 Biyoloji Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. LYS-2’de adaylar Fizik Testinin ve Kimya Testinin cevaplama
süresi içinde, Biyoloji Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması, ikinci ve üçüncü testin soru kitapçığının dağıtılması işlemleri
dışında ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır.
Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi
sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-2’de size verilen Biyoloji Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Biyoloji Soru Kitapçık
Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

2014 – LYS2 / BİY

BİYOLOJİ TESTİ

1.

Bu testte 30 soru vardır.

2.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoloji Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

1

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / BİY
5.

3.

4.

6.

Bir insan epitel hücresinin hücre döngüsünde,
aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) Kromozomların ekvatoral düzlemde sıralanması
B) Sitokinezin gerçekleşmesinde mikrofilamentlerin
görev alması
C) Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi
D) İnterfazın S evresinde DNA’nın kendini eşlemesi

E) Kromatin ipliklerin kromozom şeklinde yoğunlaşması

DOĞRU CEVAP: C

2

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / BİY
7.

8.

3

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / BİY
9.

11. Aşağıdaki tablo, belirli bir alanda, uzun yıllar boyunca
bitki örtüsündeki değişime paralel olarak alanda bulunan
kuş türlerinin süksesyonunu (sıralı değişim)
göstermektedir.

Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde meydana
gelen;
I. ADP’nin inorganik fosfatla birleşmesi,
II. NADP’nin indirgenmesi,
III. suyun ayrışması,
IV. Fotosistem II’nin yükseltgenmesi
olaylarının gerçekleşme sırası, aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) I – II – III – IV
B) II – III – I – IV
C) III – I – IV – II
D) IV – I – III – II

Bu tabloya dayanarak aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılamaz?

E) IV – III – I – II

A) Bitki örtüsü değiştikçe alanda farklı kuş türleri yer
almaya başlamıştır.

DOĞRU CEVAP: E

B) Bazı kuş türleri bu süksesyon olayında, alanda her
zaman varlığını sürdürmüştür.
C) Kuş türlerinin süksesyonu, ilk 60 yılda daha hızlı
ilerlemiştir.
D) Uzun zaman diliminde alandaki kuş türlerinin sayısı
artmıştır.
10.

E) Gelişmiş çam ve meşe ormanları, daha fazla sayıda
kuş türü için uygun ortam oluşturmuştur.

DOĞRU CEVAP: B

4

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / BİY
12.

14.

13.

15.

5

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / BİY
16.

18.

17.

6

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / BİY
19.

21.

20. Aşağıdaki soyağacında 5 ve 10 numaralı bireyler renk
körüdür.

22.

I. IgM ile yapılan savunma
II. Patojenlerin fagositozu
III. Gözyaşındaki lizozim ile yapılan savunma
IV. T lenfositlerle yapılan savunma
Yukarıdakilerden hangileri, vücudun yaptığı özgül
savunma çeşitlerinden değildir?
A) Yalnız II

B) Yalnız III

D) II ve III

Buna göre, hangi bireyler renk körlüğü bakımından
kesinlikle taşıyıcıdır?
A) 1 – 7

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

DOĞRU CEVAP: D

B) 2 – 6
C) 8 – 9
D) 3 – 4 – 6
E) 3 – 4 – 8 – 9

DOĞRU CEVAP: B

7

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / BİY
23.

25.

24.

8

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / BİY
26.

27.

9

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS2 / BİY
29.

28.

30. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Lamarck’ın evrimle
ilgili görüşünün özünü oluşturur?
A) Bütün türler geometrik dizi şeklinde artma
eğilimindedir.
B) Türler içinde kalıtsal varyasyonlar görülür.

C) Bireylerin sonradan edindikleri özellikler, kuşaktan
kuşağa aktarılır.
D) Bireyler arasında çevredeki kaynakları kullanmak
için bir rekabet vardır.
E) Doğal seçilim sonucunda yeni türler ortaya çıkabilir.

DOĞRU CEVAP: C

10

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ
22 HAZİRAN 2014 PAZAR

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

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve
Edebiyatı Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

2014 – LYS3 / TDE

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ

1. Bu testte 56 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

1

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS3 / TDE
4.

3.

(I) Hızla gelişen bilgisayar teknolojisinin özellikle
mekân tasarlama konusunda sinemaya olan katkısı
giderek doğal sayılıyor. (II) Örneğin, 2000 yılında
gösterilen Gladyatör adlı filmdeki tarihsel mekânların
oluşturulmasında bilgisayar teknolojisinden bol bol
yararlanıldı. (III) Böylece, Antik Roma’nın Colosseum’u
bilgisayarda yeniden oluşturuldu ve burada birkaç yüz
kişilik kalabalık, binlerce kişilik görkemli bir kalabalığa
dönüştürüldü. (IV) 2001’de gösterilen Pearl Harbour
filminde eski fotoğraflar kullanılarak limanın 50 yıl önceki
görüntüsü elde edildi. (V) 145 milyon dolara mal olan bu
filmde, bir hava saldırısının tümüyle bilgisayarda
tasarlanması için gerekli harcamadan kaçınılmadı ve
büyük ölçüde gerçek izlenimi veren görüntüler
oluşturuldu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
nesnellik söz konusudur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

DOĞRU CEVAP: D

2

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS3 / TDE
6.

5.

(I) Seyahat etme, gezip tozma insanoğlunun temel
ihtiyaçlarından biridir. (II) İnsanların bildikleri yerlerden
kalkıp bilmedikleri fakat merak ettikleri yerleri gidip
görme arzusu, onlara yeryüzünün meçhul yerlerini
öğrenme ve keşfetme yolunu açmıştır. (III) İnsanoğlu,
öyle tahmin edilebilir ki başlangıçta rızkını arama
mecburiyetinden kaynaklanan bir güdüyle çevresini
keşfe çıkmıştır. (IV) Kendi çevresinin dışında başka
zenginliklerin bulunabileceğini öğrendikçe ondaki içgüdü
gitgide bilinçli bir keşfetme arzusuna dönüşmüştür.
(V) İçinde yaşadığımız çağa gelinceye kadar seyahat
etme, gidip görme, görüp öğrenme, başka dünyalar
keşfetme; insanın söz konusu ihtiyaçlarının bir dışa
vurumuydu denebilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
ögelerin dizilişi “özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne,
yüklem” biçimindedir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

DOĞRU CEVAP: B

7.

3

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS3 / TDE
8.

9.

10.

4

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS3 / TDE
13.

11.

12.
14. Psikiyatrik uygulamaların omurgasını hasta ile yapılan
görüşmeler oluşturur. Psikiyatrik görüşme, diğer tıp
dallarındaki tanı ve tedaviye yönelik tüm tıbbi işlemlerin
yerini alan temel bir işlemdir. Kuşkusuz diğer tıp
dallarında da hastayla yapılan görüşmelerin, alınan
bilginin tartışılmaz bir önemi vardır. Ancak bu branşlarda
tanı; esas olarak çeşitli fizik muayene yöntemleri,
radyolojik ve laboratuvar incelemeleriyle konur.
Hastanın görüşmeye katkısı veya çaba göstermesi
sınırlıdır. Oysa psikiyatrik tanı, büyük ölçüde hekimle
hastanın görüşmesine ve hekimin hastanın sözel
ifadeleri ile sözel olmayan ifadelerini yorumlamasına
dayanır.
Bu parçada psikiyatrik görüşmelerin önemi,
aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangisi
ön plana çıkarılarak vurgulanmıştır?
A) Örnekleme
B) Nesnellik
C) Tartışma
D) Karşılaştırma
E) Tanık gösterme
DOĞRU CEVAP: D

5

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS3 / TDE
15.

16.

6

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS3 / TDE
17.

18.

7

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS3 / TDE
20.

19. Bilginin hızla arttığı, bilgiye erişimin kolaylaştığı,
yeni teknolojilerin laboratuvarları zenginleştirdiği bilgi
çağında; fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarında büyük
bir dönüşümün yaşandığına şahit olduk. Genlerin, atom
altı parçacıkların ve gezegenlerin bilgileri kaydedildi;
bunlar İnternet aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki
bilim insanlarına ve ilgili kitlelere ulaştı, bilgisayar
programlarıyla analiz edildi. Bu verilerin elektronik
ortamda toplanması ve analiz edilmesi yalnızca fen
bilimlerine özgü değil. Özellikle son yıllarda sosyal
bilimlerde de benzer bir gelişme yaşanıyor. Toplum
bilimciler elektronik cihazları, İnternet’i ve sosyal
paylaşım sitelerini kullanarak insan ilişkilerinden doğan
toplumsal ağı tanımaya çalışıyor. Bu süreçte bilgisayar
mühendisleri ve istatistikçilerin katılımıyla “hesaplamalı
sosyal bilimler” denen disiplinler arası bir alan doğuyor.
Doğru bir eğitim ve doğru kişilerle çalışarak sosyal
bilimcilerin alanlarında köklü değişiklikler yapabileceği
belirtiliyor. Ancak bu değişimin gerçekleşmesi için bazı
engellerin aşılması gerekiyor.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Günümüzde, teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmak ve
bunları yorumlayabilmek oldukça kolaylaşmıştır.

B) Toplum bilimciler verileri depolayan elektronik
cihazlardan, İnternet gibi sosyal paylaşım
sitelerinden yararlanmaktadırlar.
C) Sosyal bilimciler bugün ulaştıkları başarı düzeyini
İnternet ağı, bilgisayar gibi bilgi depolama ve
ayıklama aygıtlarını kullanmalarına borçludurlar.
D) Teknolojik gelişmeler, kimi bilim dallarında önemli
değişiklikler sağlamıştır.

E) Bilgiye erişim ve bilgiyi analiz etmede teknolojik
araçlar, pek çok alanda büyük bir kolaylık
sağlamaktadır.
DOĞRU CEVAP: C
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Diğer sayfaya geçiniz.
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21. - 22. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

23.

21.

22.

9

Diğer sayfaya geçiniz.
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24.

26.

27.

25.

28.

10

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS3 / TDE
31.

29.

32.

30.
I. Özünde genellikle “övgü”ye yer verilen divan
edebiyatı nazım şekli
II. 5-15 beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri
birbiriyle, sonraki beyitlerin ikinci dizeleri birinci
beyitle uyaklı, genellikle lirik bir eda ile söylenen
nazım biçimi
III. Aruz vezninin kısa kalıplarıyla değişik konularda
yazılan, her beyti kendi içinde kafiyeli uzun
manzum eser
IV. Aruzun iki eşit parçaya bölünebilen kalıplarıyla
yazılan ve mısra ortalarında iç kafiyesi bulunan
gazeller

33.

Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda
verilmemiştir?
A) Musammat

B) Kaside

C) Muhammes

D) Mesnevi
E) Gazel

DOĞRU CEVAP: C
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Diğer sayfaya geçiniz.
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36.

34.

37.

35.

38. Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun şiirinin
özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirin konusu genişletilerek hemen hemen her şey
şiirde işlenmiştir.
B) Fransız şiirinden alınan sone, terzarima gibi nazım
şekilleri denenmiştir.
C) Aşk teması, daha çok romantik bir atmosfer içinde
ele alınmıştır.
D) Hayal ve hakikat çatışması çokça işlenmiştir.

E) Metafizik ve sosyal olaylara geniş yer verilmiştir.
DOĞRU CEVAP: E

12

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS3 / TDE
41. Bu şiirleri anlamıyorum ben. Öyle bir kargaşa, öyle
bir karıncalanma var ki onlarda, bir türlü asıl şiiri
yakalayamıyorum. Çünkü sözcükler köprü olacak
yerde köstek oluyor ayağıma; tepeler gibi önüme
dikiliyor, ne yapsam aşamıyorum. Durmadan biçim
oyunlarıyla çarpışıyorum, öyleyken ben söze
giremiyorum. Öze girmek diye bir sorun yok bu şiirler
için. Sözcükler özle kaynaşmıyor, dilde yoğunlaşmıyor.
Evet bir curcuna bu, başka bir şey değil…

39.

Bu parçada geçen “Bu şiirleri” ifadesiyle aşağıdaki
oluşumlardan hangisine bağlı olan şairlerin ürünleri
kastedilmiştir?
A) Mavi Topluluğu
B) Hisarcılar
C) Fecr-i Atî
D) İkinci Yeni
E) Garipçiler

40.

DOĞRU CEVAP: D

42.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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45.

43.

46. Her kim bu halk için yazar, halkın olur;
Aydınlatabildiyse eğer, aydın olur...
Muhtaç değildir eli, altın kaleme:
Kullandığı her kalem onun, altın olur!
44.

Bu dörtlükte dile getirilen düşünce, aşağıdaki
şairlerden hangisinin edebî anlayışıyla örtüşmez?
A) Arif Nihat Asya
B) Namık Kemal
C) Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Mehmet Emin Yurdakul
DOĞRU CEVAP: C
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Diğer sayfaya geçiniz.
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49.

47.

48. Aşağıda verilenlerden hangisi, Necip Fazıl
Kısakürek’in şiir anlayışı ile örtüşmemektedir?
A) Şiirlerinde korku ve ruhsal burkuntu dikkati çeker.
B) Bireyi ve toplumu sorgulayıcı bir söylemi vardır.
C) Konu seçiminde geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır.
D) Şekil bakımından kusursuzluğu aramıştır.
E) Mistik düşüncelere yer vermiştir.
DOĞRU CEVAP: C
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Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Postmodern anlatımın kullanıldığı ---- birçok anlamsız
unsurun bir bütüne yürümesini önleyen eksiklikler var.
Böylece her okuyucu, eline geçen tanıdık bir ipucunu
tutarak görmek istediklerini bu romanda bulmaktadır.
Bu bakımdan eserde “ayna” kavramının kullanılması
anlamlıdır. Zira okuyucu kendi bilgisini ve hayallerini,
bu romanda bulduğu “ayna”lardan birine yansıtmak
ve onu eserin bütününe hâkim kılmak imkânına sahiptir.
Aynı özellikleri Yeni Hayat’ta da bulmak mümkündür.

52. Destan ve mitlerde görülen, insanların bir kahraman
oluşturma eğiliminin çağdaş bir tiyatro eserine
uygulanışı ve geleneksel tiyatronun modern ögelerle
sahneye konuşu olarak nitelendirilebilecek eserlerin
başında Brecht’in etkisiyle yazılmış olan ---- gelir.
Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Keşanlı Ali Destanı

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

B) Bir Adam Yaratmak

A) Kara Kitap’ta

C) Susuz Yaz

B) Sessiz Ev’de

D) Eski Çarıklar

C) Benim Adım Kırmızı’da

E) Reis Bey

D) Cevdet Bey ve Oğulları’nda
DOĞRU CEVAP: A

E) Beyaz Kale’de
53.
DOĞRU CEVAP: A
51.

16

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS3 / TDE
55. - 56. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

54.

55.

56.
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır. LYS-3’te adaylar Türk Dili ve Edebiyatı Testinin cevaplama
süresi içinde, Coğrafya-1 Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması ve ikinci testin soru kitapçığının dağıtılması işlemleri dışında
ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Bu süreler
dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-3’te size verilen Türk Dili ve Edebiyatı Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Türk Dili
ve Edebiyatı Soru Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3
COĞRAFYA-1 TESTİ
22 HAZİRAN 2014 PAZAR

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

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Coğrafya-1
Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 35 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 35 dakikadır. LYS-3’te adaylar Türk Dili ve Edebiyatı Testinin cevaplama
süresi içinde, Coğrafya-1 Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması ve ikinci testin soru kitapçığının dağıtılması işlemleri dışında
ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Bu süreler
dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-3’te size verilen Coğrafya-1 Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Coğrafya-1 Soru
Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

2014 – LYS3 / COĞ-1

COĞRAFYA-1 TESTİ

1. Bu testte 24 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

1

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS3 / COĞ-1
3.

4.

Dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için
doğal kaynakların kullanımı giderek artmaktadır. Ancak,
sınırlı olan bu kaynakların korunarak daha verimli bir
şekilde kullanılması gerekmektedir. Koruma, kaynakları
hiç kullanmama veya saklama demek değildir. Koruma;
ekolojik bilgilerden yararlanarak ekosistemleri düzenli
yönetmek, üretim ve tüketim dengesini sağlamak,
böylece yararlı bitki ve hayvanlardan sürekli ürün
sağlamaktır.
Bu durumun gerçekleşmesinde aşağıdaki
uygulamalardan hangisinin etkisi daha azdır?
A) Sanayi atıklarının düzenli olarak depolanması
B) Kimyasal ilaç kullanımının kısıtlanması
C) Tarımda biyolojik mücadelenin artırılması
D) Aşırı avlanmanın önüne geçilmesi
E) Organik gübre kullanımının yaygınlaştırılması

DOĞRU CEVAP: A

5.

ı

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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6.

8.

7.
9.

3

Diğer sayfaya geçiniz.
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10. Dünya nüfusundaki hızlı artışın devam etmesi,
gelecekle ilgili endişeleri giderek artırmaktadır. Pek çok
ülke bugün bile yerleşme, beslenme, temiz su, enerji vb.
birçok alandaki gereksinimleri karşılamakta zorlanırken
yakın bir gelecekte bu gereksinimleri karşılamak çok
daha zor ve maliyetli olacaktır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada belirtilen
sorunların çözümüne daha az katkı sağlayacaktır?
A) Su arıtma teknolojisinin gelişmesi
B) Güneş enerjisi teknolojisinin gelişmesi
C) Konut yapım teknolojisinin gelişmesi
D) İletişim araçları teknolojisinin gelişmesi
E) Tarımsal üretim teknolojisinin gelişmesi

DOĞRU CEVAP: D

11.

13.

4

Diğer sayfaya geçiniz.
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14.

15.

16.

I. Cennet-Cehennem Obrukları
II. Ilgaz Dağı
III. Truva Antik Kenti
IV. Fırtına Deresi
Yukarıdaki yerlerin hangilerinde turizmin gelişmesi
doğal etkenlere bağlıdır?
A) I ve III

B) II ve III

D) I, II ve IV

C) III ve IV
E) II, III ve IV

DOĞRU CEVAP: D

5

Diğer sayfaya geçiniz.
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17. Dünya deniz ticaretinde büyük öneme sahip olan su
yollarından bazıları, bulunduğu alanın tek çıkışı
konumundadır.

19.

Alternatif geçiş olanağı olmayan bu tür su yollarına
aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?
A) Korint Kanalı
B) Malakka Boğazı
C) Süveyş Kanalı
D) Cebelitarık Boğazı
E) Hürmüz Boğazı

DOĞRU CEVAP: E

18.

20.

6

Diğer sayfaya geçiniz.
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21.

23.

22.

7

Diğer sayfaya geçiniz.
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24. Türkiye’de son dönemde koruma altına alınan alanların
büyük bölümünü sulak alanlar oluşturmaktadır.
Bu alanların koruma altına alınması, o yörede
aşağıdakilerden hangisi üzerinde daha az etki
meydana getirir?
A) Kültür balıkçılığının artması
B) Doğal bitki örtüsünün korunması
C) Yer altı sularının beslenmesi
D) Hayvan varlığının korunması
E) Turizm faaliyetlerinin artması

DOĞRU CEVAP: A

8

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4
TARİH TESTİ
14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

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

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-4 Tarih Testi
bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 65 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 65 dakikadır. LYS-4’te adaylar Tarih Testinin ve Coğrafya-2 Testinin cevaplama süresi içinde, Felsefe Grubu İle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav
salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması, ikinci ve üçüncü testin
soru kitapçığının dağıtılması işlemleri dışında ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere
aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-4’te size verilen Tarih Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Tarih Soru Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

2014 - LYS4 / TAR

TARİH TESTİ

1. Bu testte 44 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

4.

5.

2.

3.

Bir turist rehberinin, Anadolu’da kurulmuş ilk
devletler hakkında bilgi verirken aşağıdakilerden
hangisini söylemesi beklenmez?
A) İlk defa parayı kullandıklarını
B) Bereket tanrıçalarına Kibele adını verdiklerini
C) Çok tanrılı inanışlardan dolayı Anadolu’ya "Bin Tanrı
İli" dediklerini
D) Ziggurat adlı tapınaklar yaptıklarını
E) Anal adlı yıllıklar tuttuklarını

DOĞRU CEVAP: D

1

Diğer sayfaya geçiniz.
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8.

6.

  ! #
"   #
 !
 #

Yukarıdaki haritada, Türklerin Orta Asya'dan farklı
bölgelere gerçekleştirdiği göçlere yer verilmiştir.
Bu haritaya göre, Türklerin iskân ettiği yerler
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Suriye

B) Balkanlar

C) Güneydoğu Asya

D) Karadeniz’in kuzeyi

9.

E) Kuzeybatı Afrika

DOĞRU CEVAP: E
7.

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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10.

12.
I. Selçuklularda hükümdar çocuklarının eğitim ve
yetişmelerinden sorumlu kişi
II. Yoksullara yiyecek dağıtmak amacıyla kurulmuş
hayır kurumu
III. Selçuklularda batı sınırında kendisine toprak
verilen bey
IV. Selçuklularda sultan tarafından bir bölgeyi
yönetmekle görevlendirilen hanedan mensubu
Yukarıdaki tanımların karşılıkları, aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Lala, imaret, akıncı, melik
B) Atabey, imaret, uç beyi, melik
C) Atabey, imaret, akıncı, şıhne
D) Lala, dergâh, emir, şıhne

13. Osmanlı Devleti’ndeki İslami hukuk;

E) Atabey, imaret, melik, uç beyi

I.

Kur'an-ı Kerim,

II. hadis,

DOĞRU CEVAP: B

III. ferman

11.

hükümlerinden hangilerine dayanılarak
uygulanmıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III

DOĞRU CEVAP: D
14.

3

Diğer sayfaya geçiniz.
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19.

15.

16.

20.

17.

18. XVII. yüzyılda Polonya’da yaşayan, Dünya’nın
yuvarlak olduğunu ve Güneş’in etrafında döndüğünü
açıklayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Newton

B) Bacon

D) Pascal

C) Kopernik
E) Erasmus

DOĞRU CEVAP: C

4

Diğer sayfaya geçiniz.
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21.

23.

24.

22.

5

Diğer sayfaya geçiniz.
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25. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki Cemiyeti
ile başlayan muhalif hareketin amaçlarından biri
değildir?

28.

A) Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek
B) Padişahın yetkilerinin sınırlandırılmasını sağlamak
C) Osmanlıya yabancı müdahalesini önlemek
D) Osmanlı veraset sistemini değiştirmek
E) Anayasanın yeniden uygulanmasını sağlamak

DOĞRU CEVAP: D
26.

29.

27.

6

Diğer sayfaya geçiniz.
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30. Kadınlara oy kullanma hakkı İngiltere’de 1928,
Fransa’da 1944, İsviçre’de 1969 yılında verilmiş; Türk
kadını ise 1934 yılından itibaren milletvekili seçme ve
seçilme hakkını elde etmiştir.

32.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Kadınlara siyasi hakların XIX. yüzyıldan itibaren
verilmeye başlandığına
B) Türkiye’de Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle
kadınla erkek arasında tam bir eşitliğin sağlandığına
C) Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınlara parlamentoya
girme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce
tanıdığına
D) Avrupa’da kadınlara yönelik hakların İkinci Dünya
Savaşı sonrasında verilmeye başlandığına
E) Toplam nüfus içinde erkek oranının Avrupa’da
yüksek olduğuna

33.

DOĞRU CEVAP: C
31.
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34. XIX. yüzyıl ortalarından itibaren sömürge
konusundaki rekabetin Uzak Doğu’dan Orta Doğu’ya
kaymasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu söylenemez?

37.

A) Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla bölgede oluşan
otorite boşluğunun
B) Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini
sağlamalarının
C) Bölgede önemli petrol rezervlerinin bulunmasının
D) Süveyş Kanalı’nın açılarak Akdeniz ile Kızıldeniz’in
birleştirilmesinin
E) Sovyetler Birliği’nin farklı etnik gruplara karşı
asimilasyon politikası uygulamasının

DOĞRU CEVAP: E

38.

35.

36.

8
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42. İkinci Dünya Savaşı’ndan yorgun çıkan Avrupa
devletleri arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırarak
Sovyetler Birliği'nin Batı'ya doğru yayılmasını
engellemek ve ortak bir Avrupa pazarı oluşturmak
amacıyla oluşturulan Avrupa Ekonomik
Topluluğunun (AET) temeli aşağıdakilerin hangisiyle
atılmıştır?

39.

A) Marshall Planı
B) Kuzey Atlantik Bildirisi
C) Balfour Deklarasyonu
D) Schuman Bildirgesi
E) Truman Doktrini

40.

DOĞRU CEVAP: D
43.

41.
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4
COĞRAFYA-2 TESTİ
14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

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

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-4 Coğrafya-2
Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 20 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 20 dakikadır. LYS-4’te adaylar Tarih Testinin ve Coğrafya-2 Testinin cevaplama süresi içinde, Felsefe Grubu İle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav
salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması, ikinci ve üçüncü testin
soru kitapçığının dağıtılması işlemleri dışında ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere
aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-4’te size verilen Coğrafya-2 Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Coğrafya-2 Soru
Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

2014 - LYS4 / COĞ-2

COĞRAFYA-2 TESTİ

1. Bu testte 14 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-2 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. - 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

1.

Türkiye’nin ilk millî yer gözlem uydusu Rasat, 2011
yılında uzaya fırlatılmış ve Dünya’nın her yerinden aldığı
yüksek çözünürlüklü görüntüleri Ankara’daki yer gözlem
istasyonuna başarıyla aktarmıştır. Uydu ile ilk iletişimi
kurmak için Norveç’in kuzeyinde bulunan Andoya’daki
geçici yer istasyonu kullanılmıştır. Yetkililer geçici yer
istasyonunun Norveç’te olmasını şöyle açıklamışlardır:
“Rasat kutupsal bir yörüngeye sahiptir. Uydu
Ankara’daki ana yer istasyonunun kapsama alanından
günde dört defa geçerken kutup dairesine yakınlığından
dolayı Andoya’daki istasyonun kapsama alanından
günde on bir defa geçmektedir. Uydunun devreye
sokulmasında daha sık ve uzun süreli bağlantıya
ihtiyacımız olduğu için Andoya’yı tercih ettik.”
Aşağıda Rasat tarafından gönderilen koordinatlı iki uydu
görüntüsü ve bu alanların yerlerini gösteren bir Dünya
fotoğrafı verilmiştir.

Bu parçadaki bilgiler dikkate alındığında, Rasat
tarafından alınan I ve II numaralı uydu görüntüleri
Dünya fotoğrafı üzerindeki hangi alanlardan elde
edilmiştir?
I

II

A)

K

L

B)

N

L

C)

K

M

D)

L

N

E)

N

K

DOĞRU CEVAP: E
2.

1

Diğer sayfaya geçiniz.
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3.

5.

4.
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6.

8.

9.

7.

Şehirleşme, sanayi ve göç olgularının birbirleriyle
sürekli etkileşim hâlinde oldukları göz önüne
alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yoğun göç alan yerlerde şehirleşme hızı yüksektir.
B) Sanayinin geliştiği bölgelerde iş gücüne duyulan
ihtiyaç fazla olduğundan bu bölgeler göç alır.
C) Göç hareketleri sanayileşmenin başlıca nedenidir.
D) Sanayileşen bölgelerde şehir sayıları ve nüfusları
artmaktadır.
E) Şehirler çevrelerine göre sosyal ve kültürel
bakımdan birer cazibe merkezi olduğundan göç alır.
DOĞRU CEVAP: C
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10.

12.

11.
13. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin yer aldığı önemli
uluslararası projelerden biri de Bakü-Tiflis-Ceyhan
Petrol Boru Hattı Projesi’dir. Hazar Havzası'nda
çıkartılan petrol, 2005 yılından itibaren Ceyhan
üzerinden alıcı ülkelere gönderilmektedir.
Bu boru hattının Türkiye’ye sağladığı kazanımlarla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkiye'nin stratejik önemi artmıştır.

B) Ceyhan önemli bir petrol dağıtım merkezi olmuştur.
C) En uzun bölümü Türkiye sınırları içindedir.

D) İşletilmeye başladığı tarihten günümüze kadar bu
ülkeler arasında en fazla geliri Türkiye sağlamıştır.
E) Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan’la olan
siyasi, ekonomik ilişkilerinin gelişiminde etkili
olmuştur.
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4
FELSEFE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ TESTİ
14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

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

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-4 Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 50 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 50 dakikadır. LYS-4’te adaylar Tarih Testinin ve Coğrafya-2 Testinin cevaplama süresi içinde, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav
salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması, ikinci ve üçüncü testin
soru kitapçığının dağıtılması işlemleri dışında ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere
aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-4’te size verilen Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap
kâğıdınızdaki “Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara
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FELSEFE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ TESTİ

1. Bu testte sırasıyla Psikoloji (1–8), Sosyoloji (9–16), Mantık (17–24), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (25–32), Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayanlar veya farklı müfredat ile alanlar için
Psikoloji (33–35), Sosyoloji (36–38), Mantık (39–40) alanlarına ait toplam 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının bu test için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

Bir psikolog yazısında şu görüşlere yer vermektedir:
“İnsanlar, hayvanlardan farklı olarak sembolleştirme
ve öngörü kapasitelerine sahiptir. Bu sayede sorunları
zihinlerinde canlandırırlar, olası çözümler üretirler ve
bunların sonuçları üzerinde düşünürler. Bu düşünce
süreçleri, insan davranışlarını etkiler. Bu nedenle
davranışları anlamada düşünce süreçlerini bilmenin
gerekli olmadığını, hayvanların uyarıcılara verdikleri
basit tepkilerin nasıl oluştuğunu anlayabilirsek insanların
karmaşık davranışlarını da anlayabileceğimizi iddia
eden görüş çok sığ bir görüştür. Evet, insanlar
pekiştirmeler yoluyla öğrenebilir fakat bunun için
pekiştirme işleminin bilinçli olarak farkında olmaları
gerekir.”
Bu parçada psikoloğun eleştirdiği yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapısalcı

B) İşlevselci

D) Davranışçı

C) Psikoanalitik
4.

E) Gestalt

DOĞRU CEVAP: D

Pınar, trafiğe yeni çıkmaya başlamış acemi bir
sürücüdür ve ufak kazalar yaptığında bunları; aracın
frenlerinin sert olması, aracın çok eski olması gibi
nedenlerle açıklamaktadır.
Buna göre, Pınar’ın yaptığı kazaların nedenleri
konusunda söyledikleri, aşağıdaki kavramlardan
hangisine örnek oluşturur?

2.

A) Ön yargı

B) Savunucu yükleme

C) Kimliksizleşme

D) Şema

E) Temel yükleme hatası
DOĞRU CEVAP: B
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5.

7.

8.

6.
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9.

10.

Bazı ülkelerde ekonomik eşitsizlikler, etnik ve ırksal
farklılıklarla belirgin bir şekilde iç içe geçebilir. Böyle
ülkelerde toplumun en yoksul kesimlerini genellikle
o toplumda etnik veya ırksal azınlığa mensup bireyler
oluşturabilir. Bazı istatistikler mülkiyete yönelik kimi
suçların belirli bir etnik veya ırksal farklılığa sahip
bireyler tarafından işlendiğini göstermektedir. Bu
istatistiklerden, kısmi ve yüzeysel bir bakış açısıyla bazı
etnik veya ırksal grupların diğerlerine göre suça daha
eğilimli olduğu sonucunu çıkarmak, kimi ön yargıların
pekişmesine neden olabilir. İşte “sosyolojik bakış”
dediğimiz şeyin anlamı da burada ortaya çıkar.
Sosyolojik bakışla gerçekleştirilen pek çok araştırma,
görünenin ötesine geçerek suçu ortaya çıkaran yapısal
ve tarihsel nedenleri soruşturmuş ve suçun nedeninin
bireyin dâhil olduğu etnik grup veya ırk değil, genel
olarak toplumda var olan eşitsizlikler olduğunu
göstermiştir.
Bu parçada sosyolojik bakışın hangi özelliği
vurgulanmaktadır?
A) Tümdengelim yöntemine başvurması
B) Birden fazla konuyu bir arada ele alması
C) Çoğunlukla istatistiksel verilerden faydalanması
D) Farklı olaylar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarması
E) Toplumsal olayları bütüncül bir yaklaşımla ele alması
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12.

11. Çoğumuz sosyal konumu kişisel başarı ve çabanın
bir sonucu olarak düşünür ve genellikle kendi
kaderimizi kontrol ettiğimize inanırız. Oysa sosyal
tabakalaşma sistemi hepimizin hayatını bir şekilde
biçimlendirmektedir. Örneğin, Titanic filmindeki birinci
sınıf yolcuların büyük bir çoğunluğunun yaşıyor olması,
onların ikinci ve üçüncü sınıf yolculardan daha iyi
yüzme bildikleri anlamına gelmez. Aksine onlar gemide
ayrıcalıklı oldukları için filikalara ilk ulaşanlar olmuştur.
Benzer şekilde zengin ailelerde doğan çocuklar, yoksul
ailelerde doğanlara göre daha sağlıklı, daha iyi eğitim
almış ve daha uzun süre yaşama şansına sahiptir.
Bu parçadan toplumsal tabakalaşmayla ilgili
aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumsal tabakadaki konum kuşaktan kuşağa
aktarılır.
B) Toplumsal tabakalaşma, farklı biçimlerde olmasına
karşın her toplumda görülür.
C) Bazı toplumlarda tabakalar arası geçiş mümkünken
bazılarında mümkün değildir.
D) Toplumsal tabakalaşma bireysel farklılıkların basit
bir yansıması değil toplumun bir özelliğidir.
E) Çoğu insanın toplumsal konumu tüm yaşamı
boyunca aynı kalır.

13.
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17.

19. Masayı, “Kare biçiminde, dört ayağı olan, üzerine
herhangi bir şey konulabilen ev eşyasıdır.” biçiminde
tanımlarsam tanım dar; “Üzerine herhangi bir şey
konulabilen, yemek yeme ve yazı yazma gibi işlerde
kullanılan nesnedir.” biçiminde tanımlarsam tanım
geniş olur.
Buna göre bir tanımın dar veya geniş olması
aşağıdaki tanım kurallarından hangisiyle
ilişkilendirilebilir?
A) Tanım, tanımlanan bir özne ile tanımlayan bir
yüklemden oluşan çelişkisiz bir önerme olmalıdır.
B) Bir kavram kendisinden daha açık olmayan bir
kavramla tanımlanmamalıdır.
C) Tanımda kısır döngü olmamalıdır.
D) Kavramın kaplamına giren tüm bireyler tanımın
içinde yer almalı, kaplama ait olmayan bireyler ise
tanımın dışında olmalıdır.
E) Duyusal yaşantıların tanımı yapılmamalıdır.

DOĞRU CEVAP: D
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21.

20.

22. Aşağıda verilenlerden hangisi geçerli bir
çıkarımdır?
A)
B)
C)

,
,
,

D)
E)
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25. - 32. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve
İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları
cevaplayacaktır.

23.

25.

24.

26.
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30. İslam’da kulluk, sadece bir takım ibadet ve dualardan
ibaret değildir. Yüce Allah’a ve O’nun rızasına ulaşmak
nihai amaç olarak belirlenmiş ve Müslümanın, tüm
hayatını bu bilinçle kulluğa dönüştürmesi beklenmiştir.
Bundan dolayı bir Müslümanın Allah’ın rızasını
kazanmak amacıyla yaptığı her türlü güzel ve yararlı iş,
bir tür ibadet kabul edilmiştir. Her şeyin temelinde Allah
rızasını gözeten bu anlayış bir ayette şu şekilde ifade
edilmiştir: “De ki: Şüphesiz benim namazım da, diğer
ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin
Rabbi olan Allah içindir.” (Enam, 162)

32.

Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Allah’ın hoşnutluğunu kazanma çabası, kulluğun
özünü oluşturur.
B) İslam’ın ortaya koyduğu dindarlıkta, birey topluma
tabidir.
C) İslam, dindarlığı hayatın bütününe yaymaya çalışır.
D) Allah ibadetleri niyetlere göre değerlendirir.
E) Kulluk Müslümanın tüm yaşamına yansımalıdır.
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33. - 35. Psikoloji, 36. - 38. Sosyoloji, 39. - 40.
Mantık sorularını; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya
farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

35.

33.

36. Budapeşte Belediye Meclisi, Kasım 2013’te muhalefetin
yoğun protestolarına karşın bazı bölgeleri evsizler için
yasak bölge ilan etti. Bu kararla birlikte evsizlerin; Dünya
Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve yoğun turist çeken
bölgelerde, çocukların oyun alanlarında, okul ve
mezarlıkların 100 metre yakınında ve alt geçitlerde
kalmaları yasaklandı. Ancak bu karara karşı çıkanlar
sabah saatlerinde Belediye Meclisinin toplantı salonunu
işgal etti. Protestocular yüksek sesle şarkı söyleyerek
oturumun aksamasına neden oldu.

34.

Belediyenin evsizlere ilişkin bu kararı
aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
A) Sosyal saygınlığın toplumsal yapıya göre
şekillenmesine
B) Modernleşmenin toplumsal sapmaya neden
olmasına
C) Toplumsal kontrolün toplumun sınıf yapısına göre
şekillenmesine
D) Demokratik toplumlarda sivil toplum örgütlerinin
belirleyici etkisine
E) Toplumsal çözülmenin toplumsal normlar aracılığıyla
önlenmesine
DOĞRU CEVAP: C
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37.

39.

40.

38.
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