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D�ğer sayfaya geç�n�z.1

1. Bu bölümde 15 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI A9. Sınıf Bursluluk Sınavı

3. Kökbörü oyunu Kırgızların m�llî oyunudur. Nes�lden nes�le 

m�ras olarak aktarılan bu oyun, Kırgızların en çok rağbet et-

t�ğ� ve heyecan duyduğu oyunlardandır. Kökbörü oyunu, Kır-

gızların yanı sıra başta Kazaklar ve Özbekler olmak üzere 

Asya’dak� pek çok boyun da vazgeç�lmez oyunları arasında 

olup bugün hâlâ, bütün canlılığıyla yaşatılmaktadır. Anado-

lu’da Öndül Kapmaca d�ye b�l�nen oyun kısmen bu oyunun 

�zler�n� taşımaktadır. Kırgızlar bu oyuna Kökbörü, Kazaklar 

Kökpar, Farslar �se Bozkaş� derler. Bunun yanında Farsça-

dan g�rm�ş olan çabandes sözü de Kırgızca kökbörüçü kel�-

mes�yle karşılanmıştır. Kırgızlar buna ulak çekme de derler. 

Orta Asya’nın bazı bölgeler�nde Kökper� veya Köpker� şek-

l�nde söylend�ğ� de olur.

Bu parçada aşağıdak�lerden hang�s�ne değ�n�lmem�ş-

t�r?

A) Oyunun farklı bölgelerde farklı şek�llerde adlandırıldığı-

na

B) Oyunun devamlılığının kuşaklar arası aktarıma dayandı-

ğına

C) Bugün varlığını sürdürmes�n�n Kırgızlar sayes�nde oldu-

ğuna

D) Anadolu’da b�r parça da olsa başka b�r oyunu etk�led�ğ�ne

E) Kırgızların heyecan ve �stekle karşıladıkları b�r oyun ol-

duğuna
Kurmaca met�nler reel dünyanın gerçeğe yakın gerçeğ�ms� 

b�r şek�lde metne dönüştürülmüş şekl�d�r. Gerçeğ�, kurmaca 

olarak en yakın şek�lde anlatma -öyküleme, öykünme- b�r 

bakış açısı ve anlatıcı düzlem�n� zorunlu kılar. Bu açıdan an-

latı türler�nde anlatıcı ya da bakış açısı, metn�n okuyucu �le 

bütünleşmes�n� sağlar. Sözlü kültürde bu �ş� meddahlar, 

masal ebeler� vb. k�ş�ler yaparken modern anlatılarda bu �ş� 

daha çok -------.

Bu parça, anlam bütünlüğü d�kkate alındığında aşağı-

dak� söz öbekler�nden hang�s� �le tamamlanmalıdır?

A) kurmaca met�n alanında uzmanlaşmış akadem�syenler 

üstlen�r.

B) �lerleyen teknoloj�n�n b�ze armağanı olan telev�zyon 

yapar.

C) sey�rc�y� hem görsel hem duyusal etk�lem�ş olan s�nema 

yapar.

D) yazar veya yazar adına met�nde konuşan k�ş� ya da k�ş�-

ler üstlen�r.

E) çocukları sözlü kültürle tanıştıran, �lk anlatıcı anne ve 

baba üstlen�r.

(I) H�kâye, roman, masal, destan vb. anlatıma dayalı met�n-

ler�n okunup anlaşılmasında b�rtakım zorluklarla karşılaşıl-

dığı b�l�nen b�r gerçekt�r. (II)Bu zorluklardan dolayı bu tür me-

t�nler�n çözümlemeler� �le �lg�l� değ�ş�k yöntemler gel�şt�r�l-

m�şt�r.(III) Bu yöntemler�n genel amacı okunacak olan met-

n�n konu, ana düşünce ve yan düşünceler, olay örgüsü, kah-

ramanlar, yer, zaman vb. açılardan çözümlemekt�r.(IV) Oku-

maktan maksat, okuma kültürü oluşturmak, öğrenmek ve 

okuduklarımızdan edebî b�r zevk almaktır. (V) Bazı araştır-

malar “Olay Ç�zg�s� Odaklı” okuma yöntem�n�n yukarıda sı-

ralanmış zorluklara b�rkaç açıdan çözümler �çerd�ğ�n� gös-

term�şt�r.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hang�s�nden 

sonra “Bunun dışında anlatıma dayalı met�nler�n özet�n� çı-

karmak da okuyucular �ç�n ayrı b�r zorluk oluşturmaktadır.” 

cümles� get�r�lmel�d�r?

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

Aşağıdak� cümleler v�rgülün kullanış amaçlarına göre 

�k�şerl� gruplandırıldığında hang�s� dışta kalır?

A) Hatasını anladığını, bunu b�r daha tekrarlamayacağını 

söyled�.

B) Yanıma geld�, sen� sordu.

C) Ödevler kontrol ed�ld�, öğrenc�ler�n notları ver�ld�.

D) O konuyu artık kapattım, ded�.

E) Hırçın dalgaların, yalçın kayaların engellemes�ne rağ-

men oraya ulaştık.
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D�ğer sayfaya geç�n�z.2

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI A9. Sınıf Bursluluk Sınavı

5. 7. 

6. 

8. 

“Vamp�r”lerden çağlar boyunca herkes korkmuştur. Yaşayan 

ölü olan vamp�rler, canlı �nsanların kanlarını emerek b�r 

anlamda onların yaşam özler�n� alan asalak yaratıklardır. Ölü 

olmayan, hayat sunan kanla beslenen vamp�r efsanes� 

Asurluların taş tabletler�nde kend�ne yer bulmuştur. Kanın 

yeraltı dünyasındak� ölümden dönüşü sağlayacağına �nanan 

Esk� Yunanlılar, bunu “sacramentos” (aydan yapılmış ceset) 

olarak adlandırmışlardır. 'Vamp�r' kel�mes� �se doğaüstü 

özell�ğ� olduğuna �nanılan kutsal sebt dönem�n� bel�rten ve b�r 

s�yam kel�mes� olan 'vampra' �le aynı kökten gelmekted�r. 

Vamp�r dend�ğ�nde akla gelen “Dracula” �se tar�hte Osmanlıya 

karşı yaptığı mücadele �le tanınan Eflak Beyl�ğ� prens� Vlad 

Tepes'e atıfta bulunmaktadır. Babası Drakul'a �thafen kend�ne 

bu �s�m ver�lm�şt�r. Dracula, “Drakul'un oğlu” anlamına gel-

mekted�r. 

Bu parçadan vamp�rlerle �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s�ne 

ulaşılamaz? 

A) B�rçok meden�yette var olduğuna �nanılmıştır. 

B) Asırlarca �nsanların korku kaynağı olmuştur. 

C) Osmanlı kaynaklarında da adı geçmekted�r. 

D) Ölümsüz olduğuna ve kanla beslend�ğ�ne �nanılır. 

E) Vlad Tepes vamp�r Dracula olarak tanınmaktadır.

Aşağıdak�lerden hang�s�nde bet�mleme ağır basmakta-

dır?

A) Doğudak� dağların arkasından �nce, ak b�r ışık kümes� fış-

kırırcasına usuldan usuldan dağların tepeler� ağarıyor. 

Ana d�z çöküp çocuğun üstüne yumulmuş kıpırdamadan 

bakıyor. Çocuğun başı yastıktan yana kaymış, boynu 

�p�ncec�k, yüzü sarı.

B) Mahsuller para etmey�nce, verg�ler ödenmez hale gel�n-

ce, evde tuz, gaz tüken�p yer�ne yen�s�n� koyamayınca 

oğul babasını b�r kenara çekm�ş, "Baba, ben g�d�p şeh�r-

lerde çalışayım. Bak, köyün yarısı g�tt�, İzm�r’de çok �ş 

varmış. Fabr�kalarda adamına göre yarım l�ra yevm�ye 

b�le ver�yorlarmış." dem�şt�.

C) Küçükken pek d�ll� ve zek� b�r çocuk olacak g�b� görün-

müştü. Hastalandığı zaman ancak �k� yaşında olduğu 

halde, büyük �nsan g�b� konuşuyordu. Bu hal hastalıktan 

sonra da, sek�z on ay devam etm�şt�. Fakat sonradan ha-

yatın bütün alâmetler� g�b� bu da yavaş yavaş sönmüştü.

D) Eğ�ld� kulağıma. Bu çoktan g�tm�ş, ded�. Ded�m k�, g�ts�n, 

olacağı buydu zaten, sen yap b�r �ğne. Ben, ded�, soluk-

tak�ne �ğne yapamam, ne faydası var? Koydum parayı 

önüne. Aha, ded�m, sana para. Yap �ğney�.

E) Eğer b�r �nsanda azıcık �nsanlık varsa yalan söylemez. 

Ded�kodu yapmaz. Ded�koduyla b�r �nsanı vurmak, kü-

çültmek �nsanlıktan çıkmış, bozulmuş, çürümüş, el�nden 

h�çb�r şey gelmeyen, el�nden h�çb�r şey gelmed�ğ�n� 

kabul edecek kadar düşkünlem�ş b�r �nsanın kârıdır.

Her edebî metn�n, �ç�nde oluştuğu tar�hî b�r dönem vardır ve 

edebî met�nlere bu dönem�n özell�kler� ve �zler� yansır. Edebî 

met�nler�n konusunu, yazıldığı dönem�n olayları, sosyal ve s�-

yasal yapısı, dünya görüşü oluşturur. Bu eserler� anlamak ve 

doğru yorumlayab�lmek �ç�n o dönem�n tar�h�n� b�lmek gerek�r.

Yukarıdak� parçada edeb�yat ve hang� b�l�m arasındak� 

�l�şk�den söz ed�lmekted�r?

A) Edeb�yat- sosyoloj� �l�şk�s� 

B) Edeb�yat- ps�koloj� �l�şk�s�

C) Edeb�yat- tar�h �l�şk�s� 

D) Edeb�yat- coğrafya �l�şk�s�

E) Edeb�yat- felsefe �l�şk�s�

Aşağıdak� met�nler�n hang�s� sanatsal b�r met�nden alın-

mıştır?

A) Günümüzde spor ve �nsan yaşamı b�rb�r�nden ayrılmaz 

hâle gelm�şt�r. Bu nedenle hang� yaşta olursa olsun, b�-

l�msel temellere dayalı, b�l�nçl� ve s�steml� yapılan spor, �n-

sanın tüm yaşamı boyunca sağlıklı, uyumlu, başarılı, 

mutlu olmasında ve normal gücün yüksek tutulmasında 

öneml� b�r rol oynamaktadır.

B) İnsanların �ht�yaçlarını doğrudan doğruya veya dolaylı 

karşılamak amacı �le �şleyen veya �şlet�len her �kt�sad� b�-

r�me �şletme adı ver�l�r.

C) Goethe'n�n pek yazınsal b�r değer taşımayan b�r sürü 

benzetme oyunları, hatta Faust'un b�rtakım cılız, güçsüz 

yanları, yazarın We�mar sarayında karşı karşıya bulun-

duğu zorunluklarla açıklanab�lmekted�r.

D) Atatürk her şart �ç�nde kend�s�n� empoze edenlerdend�. 

Bakışında, jestler�nde, eller�n�n hareket�nde, kımıldanış-

larında ve yüzünün ç�zg�ler�nde bütün b�r d�nam�zm 

vardı. Bu d�nam�zm etrafını b�r çeş�t sess�z sarsıntı �le 

dolduruyordu.

E) Sabahley�n uyandık. Soğuktan ve kırağıdan çadır don-

muştu. Dışarı çıktım, uzak dağların tepeler� bembeyazdı. 

Yanımızdak� kıtalarını kaybetm�ş başıboş ve aç askerler 

ateş yakıyorlardı. Saat on b�r. Yürüdük, yürüdük, yaprak-

ları düşmüş �skelet b�r ormanın �ç�ne geld�k. Su var. 

Fakat n�ç�n daha �ler�ye g�tmed�k?
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3

9. 11. 

10. 12. I.   Dünya edeb�yatında h�kâye türünün �lk örneğ� XIV. yüz-

yılda İtalyan edeb�yatındak� …………………………… 

adlı eserd�r.

II.  Türk edeb�yatında Tanz�mat’tan önce h�kâye türünün ye-

r�n� halk h�kâyeler�, destanlar, masallar ve ……………… 

tutmaktaydı.

III.  Ahmet M�that Efend�’n�n …………………….. adlı eser� �lk 

h�kâye örnekler�ndend�r.

IV. Servet�fünun Dönem�’nde h�kâye türünün Avrupa� anlam-

da örnekler� ………………….. �le ver�lmeye başlanır.

V.  Türk Edeb�yatında Ömer Seyfett�n …………………….. h�-

kâyes�n�n öncüsü kabul ed�l�r.

Yukarıda h�kâye �le �lg�l� ver�len b�lg�lerdek� boşluklar aşa-

ğıda ver�lenlerde doldurulmak �stend�ğ�nde aşağıdak�ler-

den hang�s� herhang� b�r boşluğa get�r�lemez?

A) Mesnev�    B) Letâ�f-� R�vâyât 

C) Decameron   D) Hal�t Z�ya Uşaklıg�l 

                                  E) Durum

I.   Hat

II.  M�nyatür

III. Bale

IV. Müz�k

V.  T�yatro

Yukarıda numaralandılmış güzel sanatlar kend� araların-

da �k�şerl� gruplandığında hang�s� dışarıda kalır?

A) Hat           B) M�nyatür       C) Bale

     D) Müz�k                         E) T�yatro

“Y�ne yol hayatı, bu dayanılmaz sefalet başladı. Güneş ufukta 

b�r metre yükselmeden çadırlarımızı yıktık. Bütün taburda 

zaten �k� yuvarlak çadır var. Neferler açıkta yatıyorlar. Zab�tler 

portat�f çadırlardan yaptıkları kulübec�klere tıkılıyorlar. Bu 

sabah kar kadar kırağı yağdı. Hayvanlar aç. Çamurlarda dü-

şüyorlar. Dün b�r saatl�k yolumuzda üç tanes� kaldı. Sank� bu 

açlığa, yorgunluğa, soğuğa �nat eder g�b�, b�ze dere yolunu 

tak�p ett�r�yorlar.”

Yukarıdak� parçada aşağıdak� unsurlardan hang�s�ne yer 

ver�lmem�şt�r?

A) Mekân 

B) K�ş� 

C) Çatışma

D) Olay 

E) İlahî anlatıcı

İş�m gücüm budur ben�m, 

Gökyüzünü boyarım her sabah,

Hep�n�z uykudayken. 

Uyanır bakarsınız k� mav�. 

Den�z yırtılır k�m� zaman,

B�lmezs�n�z k�m d�ker; 

Ben d�ker�m.

Yukarıdak� ş��r �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� söylene-

mez?

A) Serbet ş��r şekl�nde yazılmıştır.

B) Yabancı sözcüklere yer ver�lm�şt�r.

C) Hayalî unsurlara yer ver�lm�şt�r.

D) Abartma sanatına yer ver�lm�şt�r.

E) İmgeden yararlanılmıştır.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI A9. Sınıf Bursluluk Sınavı

13. 15. 

14. 

- B�r sözün hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şek-

l�de kullanılmasıdır.

- İğnelemek ya da alay etmek amacıyla b�r sözcüğün tam 

ters�n�n kasted�lecek şek�lde kullanılmasıdır.

- B�rb�r�yle anlam, konu vb. bakımdan uyuşan sözcükler�n d�-

zelerde b�r arada kullanılmasıdır.

- D�zelerde dey�m ya da atasözü kullanma sanatıdır.

- İnsan dışı varlıkları �nsan g�b� konuşturma sanatıdır.

Aşağıdak�lerden hang�s� yukarıda tanımı yapılmış söz 

sanatlarından b�r� değ�ld�r?

A) Tevr�ye 

B) Tar�z 

C) İrsal�mesel 

D) İntak 

E) Tenasüp

Aşağıdak�lerden hang�s� yay ayraç �ç�nde ver�len ter�m�n 

örneğ� değ�ld�r?

A) Yükselmel�, dokunmalı alnın semalara

Doymaz beşer ded�kler� kuş �t�lalara

Uğraş, d�d�n, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır

Durmak zamanı geçt�, çalışmak zamanıdır

                                               (d�dakt�k ş��r)

B) Ne azap, ne s�tem bu yalnızlıktan,

K�me ne, aşılmaz duvar bended�r,

Süslenm�ş gem�ler geçse açıktan,

Sanırım g�tt�ğ� d�yar bended�r.

                                      (taşlama)

C) Yür� yılarla y�lersen yetemezs�n ey d�l

Şol c�hetden k� per� ş�velü ahudur bu

                                       (al�terasyon)

D) Çözülen b�r demetten �nd�ler b�rer b�rer,

Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.

Tutuşmuş ruhlarına b�r damla gözyaşı sun,

B�r seb�le döküldü bembeyaz güverc�nler

                                               (tunç uyak)

E) O eserler bugün b�r define m�d�r

Edeb�yat açılmış b�r haz�ne m�d�r

                               (zeng�n uyak)

Yukarıda sanat ve zanaatın farklarıyla �lg�l� b�r tablo ver�l-

m�şt�r. 

Bu tabloda hang� satırdak� b�lg�ler yer değ�şt�r�rse b�lg� 

yanlışı g�der�lm�ş olur?

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

I

II

III

IV

V

B�r�c�k olma

Alışılmışın dışında, özgün-
dür.

Yaratıcılık ön plandadır.

Fayda amacı güder.

Kazanç elde etmek b�r�nc�l 
amaç değ�ld�r. 

Çoğaltılab�lme

Alışılmış, tekrar ed�lend�r.

Ustalık ön plandadır.

Güzell�k ve estet�k duygu-
su taşır.

Madd� kazanç elde etmek 
�ç�n yapılır.

Sanat Zanaat
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D�ğer sayfaya geç�n�z.

1. Bu bölümde 15 soru vardır.

2. Tar�h soru sayısı 8, Coğrafya soru sayısı 7’d�r.

3. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının SOSYAL BİLİMLER test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

SOSYAL BİLİMLER

5

A

2. 

4.

1. 3. 

9. Sınıf Bursluluk Sınavı

Tar�h b�l�m�nde yen� b�r eser yazma aşamasında d�kkat ed�l-

mes� gereken özell�kler aşağıda sıralanmıştır.

Aşağıdak� seçeneklerden hang�s� doğru değ�ld�r?

A) Olayların gerçekleşt�ğ� yerde araştırma yapılmasına d�kkat 

ed�lmel�d�r. Sözgel�m� Osmanlı yükselme dönem�n� �ncele-

yen b�r araştırmacının İstanbul ve Topkapı Sarayını z�yaret 

etmes� gerek�r.

B) Olay, gerçekleşt�ğ� günün değer yargıları �çer�s�nde �nce-

lenmel� günümüzün değer yargıları �le yorumlanmamalı-

dır.

C) Olaylar yorumlanırken sübjekt�f olunmalı gelecek kuşaklar 

b�l�m �nsanı gözüyle b�lg�lend�r�lmel�d�r.

D) Olayın üzer�nden bel�rl� b�r zaman geçmel�d�r böylel�kle 

olayların sonuçları daha bel�rg�n hale gelmel� olay üzer�n-

de tes�r� olan �nsanlar objekt�f değerlend�r�lmel�d�r.

E) Belgelere dayalı b�l�msel genellemeler ve sonuçlara varıl-

malıdır. Senteze ulaşan araştırmacının anlatımı akıcı ve 

anlaşılır olmalıdır.

Yunan uygarlığında kanun koruyucu / yapıcı anlamına gelen 

Arhon sıfatlı yönet�c�ler bulunmaktaydı. Bunların �çer�s�nde 

At�na’nın �lk kanun koruyucusu kabul ed�len Drakon’dur. Top-

lumsal düzen� sağlamak �ç�n katı kurallar �çeren yasalar hazır-

layan Drakon toprak sah�b� soyluların haklarını gözett�ğ� �ç�n 

eleşt�r�lm�şt�r. Drakondan sonra arhonluk makamında 

bulunan Solon kölel�ğ� ve doğuştan gelen soyluluğu kaldırmış 

b�r anlamda Drakon yasalarını değ�şt�rm�şt�r. Solon’dan sonra 

Arhonluk görev�ne get�r�len Kl�stenes 500’ler Mecl�s� adı ver�-

len halk mecl�sler�n� yaygınlaştırmış sınıf farklılığını ortadan 

kaldıracak düzenlemeler yapmıştır. Bu çabalar Yunan uygar-

lığında demokras�n�n gel�şmes�ne zem�n hazırlamıştır.

Yunan uygarlığında Arhonlar �le �lg�l� ver�lenler d�kkate 

alındığında aşağıdak�lerden hang�s� söylenmez?

A) Sınıf farklılıkları azaltıcı toplumsal barışı güçlend�r�c� çalış-

malar yapılmıştır.

B) Yunan toplumunda tanrısal olmayan kanunlar yapılab�l-

mekteyd�.

C) Yunan uygarlığında �lk yasa yapıcı ( MÖ. 620 ) k�ş� Drakon-

dur.

D) Tar�hte �lk yasa yapan uygarlık Yunan�stan’dır.

E) Salon ve Kl�stenes, Drakon yasalarını halkın leh�ne değ�ş-

t�rm�şlerd�r.

İlk çağda her meden�yet tar�h önces� dönemler� sırasıyla ya-

şamamıştır. Mısır ve Ç�n uygarlıklarını �st�sna kabul edersek 

bütün meden�yet havzaları kend�ler�ne özgü b�r gel�ş�m seyr� 

�zlem�şlerd�r. Sözgel�m� MÖ. 2000 yılında Mezopotamya, ya-

zıyı yaklaşık 1500 seneden ber� kullanmaktaydı. Hem tarım-

sal ürünler� sembol�ze ed�yor hem de temel matemat�k hesap-

larında yazıyı sıkça kullanıyorlardı. Aynı dönemde (MÖ. 2 

000) Anadolu coğrafyası Tunç çağını yaşamaktaydı. Avrupa 

�se o dönemde Neol�t�k ( C�lalı Taş ) dönem�n�n son aşamaları-

nı sürmekteyd�.İlk Çağ toplumlarının b�rb�rler�nden etk�lene-

rek üst b�r kültüre geçmeler� bazen kolaylıkla bazen zorlama 

�le mümkün olmaktaydı.

Buna göre İlk Çağ Ege, Anadolu, Mezopotamya kültürler�-

n�n b�rb�r�yle etk�leş�m�nde;

I.   Savaş

II.  Göç

III. T�caret

olgularından hang�ler�n�n etk�l� olduğu söyleneb�l�r?

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

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

Trakya göçler�yle Anadolu’ya gelen ve Gord�on merkezl� b�r uy-

garlık kuran Fr�gler tarımsal üret�me dayalı b�r yaşam b�ç�m�n� 

terc�h etm�şlerd�. Yasaları bel�rlerken ekonom�k faal�yetler� ko-

rumayı ve gel�şt�rmey� ön planda tutmuşlardır. Saban kırmak 

veya öküz öldürmek ağır cezalarla yargılanmayı gerekt�r�yor-

du. Toprak anayı tems�l eden ana tanrıça K�bele’de bereket ve 

doğurganlığı sembol�ze ed�yordu.

Buna göre Fr�gler hakkında;

I.   T�caret yolları üzer�nde yaşadıkları

II.  Üret�m faal�yetler�n� koruma altına aldıkları

III. Hukuk s�stem�n� ekonom�k yapıya dayandırdıkları

yargılarından hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

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

                   D) I ve II                          E) II ve III 
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A

5. 7. 

9. Sınıf Bursluluk Sınavı

6. 8. 

B�r araştırmacının �nceled�ğ� b�r olayı gelecek nes�llere 

doğru b�r şek�lde aktarab�lmes� �ç�n;

I.  Olayın meydana geld�ğ� yerde araştırma yapmalıdır. Döne-

m�n şartları ayrıntılı şek�lde �ncelenmel�d�r.

II.  Olayın üzer�nden bell� b�r zaman d�l�m�n�n geçmes� bek-

lemel�d�r.

III. Senteze ulaşan araştırmacının b�l�msel eser� yazarken an-

latım üslubu akıcı ve anlaşılır şek�lde olmalıdır.

IV. Olayın geçt�ğ� günün değer yargıları yanıltıcı olab�l�r. Bugü-

nün pragmat�st b�l�msel bakış açısıyla yorumlanmalıdır.

V. Olay hakkında b�lg� veren farklı kaynaklar �ncelenmel� d�ya-

lekt�k metoduyla eserler karşılaştırılmalıdır.

durumlardan hang�ler�ne d�kkat etmes� gerekmemekte-

d�r?

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

Haçlı seferler� sonrasında;

- İskender�ye, Kıbrıs, Cenova ve Vened�k g�b� Akden�z l�man 

kentler� zeng�nleşm�şt�r.

- Avrupa’dan Ortadoğu’ya g�den gem�ler g�derken asker dö-

nerken ekonom�k değer� olan ürünler taşımışlar böylel�kle 

doğu batı t�caret� gelm�şt�r.

- Kağıt, Matbaa, Barut g�b� tekn�k buluşlar Avrupalılar tarafın-

dan seferler sırasında öğren�lm�ş batıya aktarılmıştır.

Bu gel�şmeler Avrupa’da;

I.   Düşünce dünyasının değ�şmes�n�

II.  Köle sınıfının özgürleşmes�

III. Mutlak krallıkların güçlenmes�

IV. Feodal�ten�n zayıflaması

V.  Bankacılık faal�yetler�n yaygınlaşması

g�b� durumlarından hang�ler�ne neden olduğu söylen-

mez?

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

İng�ltere’de Kral John 1215’te �mzaladığı Magna Charte 

(Büyük Şart) �le senyörlere danışmadan verg� konulmayacağı 

ve savaş açılmayacağı kabul etm�şt�r ayrıca İng�ltere’de yar-

gılanmadan k�msen�n hapse atılmayacağı ve �dam ed�lmeye-

ceğ� de büyük şartın kapsamı �çer�s�nded�r.

Buna göre İng�ltere’de Derebeyler�n ve onların kontrolün-

de yaşayan s�v�l halkın;

I.   Hukuk devlet� anlayışı

II.  Cumhur�yet rej�m�

III. Meşrut� Monarş�

kavramlarından hang�ler�n�n �le �lk defa tanıştığı söylene-

b�l�r?

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

                   D) I ve II                          E) II ve III 

I.  Celal� Takv�m: Esk� İran Takv�m� esas alarak tasarlanmıştı.  

Mel�kşah dönem�nde 1079 yılı başlangıç alınarak hazır-

landı. Ömer Hayyam başkanlığında b�r kom�syon hazırla-

mıştır. Ekber Şah dönem�nde Babürlüler kullanmıştır.

II.  Rum� Takv�m: Esk� B�zans takv�mler� örnek alınarak hazır-

landı. Osmanlı Devlet� 1839’dan �t�baren resm� takv�m ola-

rak kabul ett�. Ekonom�k �şlerde kolaylık sağlaması amaç-

lanmıştır.

III. H�cr� Takv�m: Türkler�n en uzun süre kullandığı takv�md�r. 

Günümüzde d�n� bayram ve geceler� tesp�t�nde kullanıl-

maktadır. İran, Suud� Arab�stan, Pak�stan, Afgan�stan kul-

lanmaktadır. M�lad� takv�m �le arasında 11 gün fark bulun-

maktadır.

Türkler�n kullandığı takv�mlerden bazıları �le �lg�l� ayrıntılı 

b�lg�ler yukarıda ver�lm�şt�r. Bu takv�mlerden hang�ler� 

güneş yılı esasına göre düzenlenm�şt�r?

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

                     D) I ve III                          E) II ve III 
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7

10. 12. 

Yas�n Bey yaz mevs�m�nde Ege ve Akden�z bölgeler�nde çe-

ş�tl� b�l�msel araştırmalarda bulunmuştur. Yapmış olduğu 

araştırmalar sonucunda;

I.  Ege kıyılarında kıta sahanlığının gen�ş olmasından dolayı 

delta ovası oluşumuna daha uygundur. 

II. Mak� b�tk� örtüsünün üst sınırı Akden�z bölges�nde 800 

metre kadar yükseğe çıkab�lmekted�r. 

III.Geçen yıl yaz aylarında yapmış olduğum araştırmada gör-

müş olduğum bazı b�tk� türler�nde azalmalar meydana gel-

m�şt�r. 

şekl�nde notlar almıştır. 

Buna göre Yas�n Bey coğrafyanın aşağıda ver�len �lkele-

r�nden hang�ler�n� kullanmıştır?

A) 

B)

C) 

D) 

E)

                      I                          II                            III

Bağlantı

Nedensell�k

Nedensell�k

Karşılaştırma

Bağlantı

D�keyde Dağılış

Bağlantı

Karşılaştırma

Yatayda Dağılış

Nedensell�k

Zamanda Dağılış

Zamanda Dağılış

Nedensell�k

Nedensell�k

Nedensell�k

Türk�ye`n�n aşağıdak� özell�kler�nden hang�s� matemat�k 

konumu �le �lg�l� değ�ld�r?

 A) Haz�ran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaz mevs�m�n�n ya-

şanması 

B) Iğdır’da yerel saat�n İzm�r’den �ler�de olması 

C) Kars’ta kış mevs�m�n�n Esk�şeh�r’den daha uzun sürmes�

D) Güneş ışınlarının gel�ş açısının Güney de daha d�k olması 

E) Doğusu �le batısı arasında 76 dak�kalık zaman farkının bu-

lunması

IV

I

II

III

Buna göre, har�tada numaralandırılmış alanlardan hang�-

ler�nde yer şek�ller� �nsan yaşamını olumsuz etk�lem�şt�r?

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

                     D) III ve IV                      E) I ve IV 

Yer şek�ller�, �kl�m g�b� çeş�tl� fiz�kî faktörler �nsan yaşamını 

olumsuz yönde etk�ler. 

A

B

C

D

Buna göre şek�ldek� merkezler �le �lg�l�;

I.   D d�ğerler�ne göre en batıdadır. 

II.  A güneş�n en erken doğduğu merkezd�r.

III. B gölge boyunun en kısa olduğu konumdadır. 

IV. C’de yerel saat  A’dan �ler�ded�r.

b�lg�ler�nden hang�ler� doğrudur?

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

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

Aşağıda dört ayrı merkezde aynı günde ve aynı zaman d�l�-

m�nde güneş�n gökyüzündek� konumu ver�lm�şt�r. 
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13. 15. 
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14. 

Har�tada yer şek�ller�n�n göster�m�nde b�rçok har�ta ç�z�m yön-

tem� kullanılır. 

Buna göre har�ta ç�z�m yöntemler� �le �lg�l� aşağıda ver�len 

b�lg�lerden hang�s� yanlıştır? 

A) Tarama yöntem� �le ç�z�lm�ş har�talarda kalın ve kısa ç�zg�ler 

eğ�m�n fazla olduğu yerler� göster�r. 

B) Gölgelend�rme yöntem�nde karanlık alanlar aydınlık alan-

lara göre daha eğ�ml�d�r. 

C) Kabartma yöntem� �le ç�z�lm�ş har�taların yapımı mal�yetl� 

ve zordur. 

D) Renklend�rme yöntem� �le ç�z�lm�ş har�talarda yeş�l renkler 

ovalar, kahvereng� �se dağları göster�r. 

E) İzoh�ps yöntem� �le ç�z�lm�ş har�talarda eğr�ler�n b�rb�r�ne 

yaklaştıkları yerlerde eğ�m fazladır.

Yörünge Dünya’nın Güneş çevres�nde �zled�ğ� yoldur ve Dün-

ya’nın yörünges� el�ps şekl�nded�r. 

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� yörüngen�n el�ps şek-

l�nde olmasının sonuçları arasında yer almaz? 

A) Dünya’nın yörüngedek� hızı değ�ş�r. 

B) Eylül ek�noksu �k� gün gec�k�r. 

C) Kuzey Yarım Kürede yaz mevs�m� uzun sürer. 

D) Şubat ayı 28 gün olur. 

E) Aydınlanma çember�n�n yer� değ�ş�r.

8

I.  Panama kanalının yapılması Güney Amer�ka`dak� Macel-

lan boğazının önem�n� y�t�rmes�ne neden olmuştur. 

II. İkl�m çeş�tl�l�ğ�n�n fazla olduğu bölgelerde gıda sektörü de 

çeş�tl�l�k göster�r. 

III.Fay hatlarının dağılış gösterd�ğ� alanlar �le jeotermal tes�s-

ler paralell�k göster�r. 

Yukarıda numaralandırılmış b�lg�ler beşer� coğrafyanın 

hang� alt dalının �nceleme konusunda yer alır?

A) 

B)

C) 

D) 

E)

                   I                           II                        III

T�caret 

Coğrafyası

Tur�zm 

Coğrafyası

Ulaşım 

Coğrafyası

Ulaşım 

Coğrafyası

T�caret 

Coğrafyası

Kl�matoloj� 

aaaaaaa

Sanay� 

Coğrafyası

Sanay� 

Coğrafyası

T�caret 

Coğrafyası

Enerj� 

Coğrafyası

Enerj�  

Coğrafyası

Jeomorfoloj� 

aaaaaaa

Enerj�  

Coğrafyası

Enerj�  

Coğrafyası

Ulaşım 

Coğrafyası
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D�ğer sayfaya geç�n�z.

1. Bu bölümde 15 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının MATEMATİK test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

MATEMATİK A9. Sınıf Bursluluk Sınavı 

2. 4.

1. 3. (p q)' r 0Ş Ş º

olduğuna göre aşağıdak� önermelerden hang�s�n�n doğ-

ruluk değer� d�ğerler�nden farklıdır?

A) p  q                        B)  q v r                        C) Λ

                   D)                                    E)  p'  qΛ

p rŞ

p' qÛ

Aşağıda venn şemasında b�r sınıftak� öğrenc�lerden 

= erkek olanların kümes� E 
= sarışın olanların kümes� S 
= Gözlüklü olanların kümes� G 

�le göster�lm�şt�r. 

Bu sınıfta hem erkek hem de kız öğrenc� bulunduğuna 

gö-re boyalı bölgen�n bel�rt�ğ� küme aşağıdak�lerden han-

g�s�d�r?

 A) Sarışın Kızlar 

B) Gözlüklü Öğrenc�ler 

C) Gözlüklü ve Sarışın Olmayan Erkekler 

D) Sarışın ve Gözlüklü Kızlar 

E) Gözlüksüz Erkekler

E S

G

Şek�lde eş parçalara ayrılmış da�rede boyalı bölgen�n be-

l�rtt�ğ� kes�r aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)                                    B)                                   C) 

                   D)                                    E) 

1

6

1

4

1

3
5

12

1

2

0<k<1 olmak üzere;

a=k
2

b=k
3

c= k

olduğuna göre a,b,c sayılarının doğru sıralanışı aşağıda-

k�lerden hang�s�d�r? 

A) c<b<a                      B) a<c<b                      C) b<c<a 

                 D) c<a<b                       E) a<b<c

9
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A9. Sınıf Bursluluk Sınavı 

5. 7. 

6. 8. 

a a= 3a   ve              = a+4 olmak üzere;

1

3

x                =

eş�tl�ğ�n� sağlayan x değer� aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) 1                                   B) 2                                   C) 3

                     D) 4                                      E) 5

Tunç

Sa�t

SOKAK

Tunç ve Sa�t uzunluğu 4,8 metre olan sokağın karşılıklı ta-

rafından yürümeye başlıyorlar.Tunç’un her adımı 20 cm, 

Sa�t’�n her adımı 12cm’d�r. Sokağın başından yürümeye 

başlayıp, sokağın sonuna geld�kler�nde Tunç �le Sa�t kaç 

kez aynı h�zadak� noktalara adımlarını atmışlardır? (baş-

langıç noktaları sayılmayacaktır.)

A) 8                                   B) 9                                   C) 10

                    D) 11                                   E) 12

2m7n dört basamaklı sayısı rakamları farklı 4 �le tam bölüne-

b�len b�r sayıdır.

Bu sayının 3 �le tam bölüneb�lmes� �ç�n m+n toplamı kaç 

farklı değer alab�l�r?

A) 3                                   B) 4                                   C) 5

                     D) 6                                      E) 7

Aşağıdak� sayılardan hang�s�n�n poz�t�f bölen sayısı d�-

ğerler�nden farklıdır? 

A) 4                                  B) 9                                  C) 25 

                   D) 36                                  E) 49
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9. 11. 

10. 12. 

...........

Yukarıda üçgen, da�re ve kare kullanarak b�r süsleme oluştu-

rulmuştur. 

Bu süslemede 75 adet şek�l kullanıldığında kullanılan 

da�re sayısı üçgen sayısıdan kaç fazladır?

A) 5                                   B) 6                                   C) 7

                     D) 8                                      E) 9

B�lg�sayarlı b�r s�nyal�zasyon s�stem� sayıları bel�rlemek �ç�n 

3’ün poz�t�f katlarında sarı renkte 4’ün poz�t�f katlarında 

kırmızı renkte, hem 3’ün hem de 4’ün poz�t�f katlarında yeş�l 

renkte yanmaktadır. 

Buna göre 1’den başlayarak ardışık olarak devam ed�ld�-

ğ�nde s�nyal�zasyon s�stem�nde 16 kez yeş�l renk yandığı 

süreçte en çok kaç kez sarı renk yanmıştır?

A) 52                                 B) 51                                 C) 50

                     D) 49                                  E) 48

Sayı doğrusu üzer�nde b�r x sayısının y sayısına uzaklığı |x-y| 

şekl�nde �fade ed�lmekted�r. 

Buna göre 5 sayısına uzaklığı 3 b�r�m olan b�r sayının a sa-

yısına uzaklığı 1 b�r�m �se a sayısı aşağıdak�lerden hang�-

s� olamaz?

A) 1                                   B) 3                                   C) 5

                     D) 7                                      E) 9

B�r d�kdörtgen şek�lde göster�ld�ğ� g�b� her adımda �k� eş parça-

ya ayrılıyor. 3. adımın sonunda el�m�zde toplam 15 adet d�k-

dörtgen bulunmaktadır. 

Bu d�kdörtgen her adımda 2 yer�ne 3 eş parçaya ayrıl-

saydı 4. adım sonunda el�m�zde toplam kaç adet d�kdört-

gen bulunurdu?

A) 40                                 B) 64                                 C) 81

                   D) 96                                   E) 121
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13. 15. 

14. 

4 kapak get�rene 1 l�tre �çecek hed�yes� bulunan b�r kam-

panyadan yararlanmak �steyen Burak 43 adet 1 l�trel�k 

�çecek satın aldığı takt�rde en çok kaç adet 1 l�trel�k 

�çecek hed�yes� kazanab�l�r?

A) 11                                 B) 12                                 C) 13

                   D) 14                                  E) 15

1’den 5’e kadar numaralandırılmış 5 da�ren�n bulunduğu b�r 

apartmanda 5 arkadaştan her b�r� farklı da�relerde oturmakta-

dır.

Çocukların her b�r� kend� da�reler� har�ç d�ğer da�reler� z�yaret 

ederek o da�reden da�re numarası kadar para almışlardır.

Örneğ�n 2 numaralı da�reden 2 ₺ almışlardır.

Çocuklardan herhang� �k�s�n�n topladıkları toplam para 

m�ktarı 24 ₺ olduğuna göre kaç numaralı da�rede oturan 

çocuk kes�nl�kle bu çocuklardan b�r� olamaz?

A) 1                                   B) 2                                   C) 3

                     D) 4                                      E) 5

K L M N

Aslı Bertuğ Can Demet

 Bu dört k�ş� aşağıdak� kurallara göre hareket etmekted�r.

= Herhang� b�r d�key yolda hareket ederken karşılaştığı �lk 

yatay yolda �lerleyerek d�ğer d�key yola doğru hareket 

edecekt�r. 

= Herhang� b�r yatay yolda hareket ederken karşılaştığı her 

d�key yolda kapılara doğru hareket edecekt�r.

Buna göre Aslı, Bertuğ, Can ve Demet’�n ulaştıkları kapı-

ların numaraları sırasıyla aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) K,L,M,N                   B) L,M,N,K                   C) M,N,K,L 

                   D) N,M,K,L                    E) M,N,L,K

Aslı, Bertuğ, Can ve Demet bulundukları noktalardan başla-

yıp şek�lde ver�len yollar boyunca hareket ederek K,L,M,N ka-

pılarından b�r�ne çıkacaklardır.
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D�ğer sayfaya geç�n�z.

1. Bu bölümde 15 soru vardır.

2. F�z�k soru sayısı 5, K�mya soru sayısı 5, B�yoloj� soru sayısı 5’d�r.

3. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının FEN BİLİMLERİ test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.
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2. 4.

1. 3. Enerj�n�n madde �ç�nde �let�m�, ısı, sıcaklık, �ç enerj� ve genleş-

me g�b� konuları �nceleyen fiz�ğ�n alt alanı: ...................... . 

Yukarıda boş bırakılan yere fiz�ğ�n hang� alt alanı yazılma-

lıdır? 

A) Opt�k 

B) Elektromanyet�zma 

C) Mekan�k 

D) Termod�nam�k 

E) Katı hal fiz�ğ�

Aşağıda bazı olaylar ver�lm�şt�r. 

I.   Çay tabağının çay bardağına yapışması

II.  Boya ustalarının duvarları boyaması 

III. Suya daldırılan el�n ıslanması 

Buna göre bu olaylardan hang�ler�nde adezyon kuvvet� 

kohezyon kuvvet�ne göre daha büyüktür?

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

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

Eş�t bölmel� karelerden oluşan şek�ldek� yolda A noktasının ha-

rekete başlayan karınca oklarla göster�len yolu �zleyerek B 

noktasına ulaşıyor.

Buna göre karıncanın yer değ�şt�rmes�n�n aldığı yola 

oranı          kaçtır?

A

B

d

d

X

X

 

A) 
5

9
           B) 

9

5
          C) 

3

5
          D) 

5

3
          E) 1 

Aşağıda K ve L hareketler�ne a�t sırasıyla konum-zaman ve 

hız-zaman tabloları ver�lm�şt�r.

Buna göre, hareketl�ler�n 0-6 san�ye aralığındak� hareket-

ler� �ç�n,

I.   K hareketl�s�n�n hızı sürekl� değ�şm�şt�r. 

II.  L hareketl�s� düzgün doğrusal hareket yapmıştır. 

III. L hareketl�s� 4 san�yede K hareketl�s�nden daha fazla yol 

almıştır.

yargılardan hang�ler� doğrudur?

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

                    D) I ve II                      E) II ve III

Konum
(m)

Zaman
(san�ye)

10 20 30 40

0 2 4 6

Hız
(m/s)

Zaman
(san�ye)

10 10 10 10

0 2 4 6
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5. 7. 

6. 8. 

Sürtünmes�z yatay düzlemde F=20N luk kuvvet�n etk�s�y-

le harekete geçen 5 kg kütlel� K c�sm�n�n �vmes� kaç 
2m/s `d�r? 

A) 100           B) 5    C) 4                D) 2              E) 1

5 kg F=20N

K

S�myacıların yen� maddeler� keşfederken gel�şt�r�p kullandık-

ları bazı laboratuvar tekn�kler� vardır. 

Aşağıdak�lerden hang�s� bu tekn�klerden b�r� değ�ld�r?

A) Kr�stallend�rme 

B) Özütleme 

C) Kromatografi 

D) Mayalama 

E) Damıtma

Bazı b�leş�kler�n yaygın adları �le eşleşt�r�ld�kler�nde aşa-

ğıdak� b�leş�k formüller�nden hang�s� açıkta kalır?

A) NH                            B) CaCO                        C) HCl3 3 

                  D) HNO                            E) KOH3 

- K�reç taşı 

- Potas kost�k 

- Kezzap 

- Tuz ruhu 

B�r öğrenc� ambalaj et�ket�nde yukarıdak� p�ktogram bulunan 

b�r sıvı madde �le deney yapmaktadır. Önlük ve eld�ven g�y�n�p 

gözlük takarak b�r behere aldığı maddey� çeker ocağa yerleş-

t�rm�şt�r. Madden�n özell�kler�n� tesp�t etmek �ç�n beherdek� sı-

vıyı koklayarak sonuçları not almıştır. Çeker ocak altında sıvı-

nın kütle ve hacm�n� ölçüp sonrasında yoğunluğunu hesapla-

mıştır. 

Buna göre çalışmayı yapan öğrenc� aşağıdak� laboratu-

var güvenl�k tedb�rler�nden hang�s�n� �hlal etm�şt�r? 

A) Koruyucu önlük g�y�lmel�d�r. 

B) K�myasal madde solunmamalıdır. 

C) Uçucu maddeler �le çeker ocakta çalışılmalıdır. 

D) Laboratuvar gözlüğü takılmalıdır. 

E) Eld�ven g�y�lmel�d�r.
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9. 11. 

10. 12. 

I.  Atomun kütles�n� oluşturan yükler poz�t�ft�r. 

II. Atomun kütles�n�n yarısını poz�t�f yükler oluşturur. 

Ver�len �fadeler� �çeren atom modeller� �ç�n aşağıdak�ler-

den hang�s� doğrudur? 

A) I. �fade negat�f yüklü tanec�klerden bahsetmeyen b�r 

atom model�ne a�tt�r. 

B) Dalton atom model� I. �fadey� destekler 

C) II. �fade nötronun varlığını kanıtlamıştır. 

D) Negat�f yükler�n kütleye etk�s� �k� modelde de �hmal ed�l-

m�şt�r. 

E) II. �fade I.  �fadeden daha esk� yıllarda kullanılmıştır.

C, F ve S elementler�n�n 6 9 16

I.  1. �yonlaşma enerj�s� 

II. Atom yarıçapı

n�cel�kler� arasındak� �l�şk� aşağıdak�lerden hang�s�nde 

doğru ver�lm�şt�r?

C > F > S 6 9 16

F > C > S 9 6 16

F > C > S9 6 16

S > C > F 16 6 9

S > F > C16 9 6

C > F > S 6 9 16

F > C > S 9 6 16

S > C > F 16 6 9

S > F > C16 9 6

S > C > F 16 6 9

II II

A)

B)

C)

D)

E)

Şek�lde bazı canlılarda gerçekleşen k�myasal tepk�me örnek-

ler� ver�lm�şt�r. 

Buna göre, numaralı olaylardan sadece bazı canlı grupla-

rında gerçekleşenler (I) �le doğrudan gerçekleşmeyenler 

(II) hang� seçenekte bel�rt�lm�şt�r?

Kompleks organ�k

b�leş�k

CO2

ve
H O2

Bas�t organ�k

b�leş�k

1

3

4

2

2,3

1,2,4

3,4

1,3

4

4

3

2,4

1,2,3

1,2

II II

A)

B)

C)

D)

E)

Stero�d yapıda olduğu b�l�nen b�r hormon �le �lg�l� olarak 

aşağıdak� özell�klerden hang�s�n�n doğruluğu kes�n de-

ğ�ld�r? 

A) Organ�k yapıda olma 

B) Düzenley�c� etk� gösterme 

C) C, H, O bulundurma 

D) Üret�m�nde enerj�ye �ht�yaç duyulma 

E) Eşeysel olgunluk sağlama



Buna göre,

I.   Serbest enz�m m�ktarının azaldığı evre 

II.  Substratın azalmaya başladığı evre 

III. SubstraTın akt�f merkeze bağlandığı evre 

eşleşt�rmeler�nden hang�ler� doğru değ�ld�r?

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

       D) I ve III                       E) II ve III

3

Sınavınız b�tt�
Cevapları kontol ed�n�z.
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3

13. 15. 

14. 

Aşağıdak� g�b� hazırlanan deney düzeneğ�nde tüp �çer�s�ne 

bazı moleküller ve �lg�l� d�sakkar�t s�nd�r�c� enz�mler konulmuş-

tur.

laktoz

prote�n

am�noas�t

su

gl�koz

B�r süre sonra yapılan gözlemde bel�rt�len moleküllerden 

kaç tanes�n�n m�ktarında artma olması beklen�r? 

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

Aşağıdak� grafikte enz�m �le substrat arasında oluşan komp-

leks m�ktarının değ�ş�m� göster�lm�şt�r. 

t1 t2 t3
zaman

Enz�m-substrat kompleks�

t3

t2

t1 t3,

Canlıların ortak özell�kler� �le �lg�l� olarak bazı öğrenc�ler�n 

açıklamaları aşağıda ver�lm�şt�r. 

Buna göre, öğrenc�lerden hang�ler�ne a�t �fadeler�n 

ortak özell�k kuralına uymadığı söylen�r?

A) Yalnız Sel�m    B) Sel�m ve Ahmet 

C) Sel�m ve El�f    D) El�f ve Ahmet 

            E) Sel�m, El�f ve Ahmet

Sel�m

El�f

Ahmet

Büyüme ve gel�şme sırasında 

hücredek� reseptörler sayes�nde 

dokulaşma olayı görülür.

Canlılar yaşamsal faal�yetler� �ç�n 

enz�m sentez� yapar. 

Tüm am�noas�t çeş�tler�n�n üret�-

m�nden sorumlu gen yapısına 

sah�pt�rler.  
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