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 DENEME1.

MOBİL OPTİK FORM
UYGULAMALI

EĞİTİM BİZİM İŞİMİZ

TYT

ANINDA 
SONUCUNU GÖR

SORU ÇÖZÜMLERİ İÇİN 
QR KODU OKUTUNUZ



DİKKAT!
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olan adaylar ve İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları, Sosyal Bilimler Testi’nin 
ilk 20 sorusunu cevaplamakla yükümlüdür. Bu adaylar, bu testin 21-25. sorularını cevaplamayacaklardır. Bu adaylar, bu testin 21-25. sorularında 
işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan adaylar, Sosyal Bilgiler Testi’nin  
16-20. sorularını cevaplamadan 21-25. sorularını cevaplayacaklardır. Bu adaylar, bu testin 16-20. sorularında işaretleme yapmış olsalar bile bu cevap-
ları değerlendirmeye alınmayacaktır.

       AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta toplam 125 soru bulunmaktadır.

Türkçe Testi: 40 soru, Sosyal Bilimler Testi: 25 soru, Temel Matematik Testi: 40 soru, Fen Bilimleri Testi: 20 soru
2. Bu sınav için verilen cevaplama suresi 135 dakikadır (2 saat, 15 dakika).
3. Bu sınav puanlanırken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri çıkarılacak ve 

kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır.
4. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
5. Cevaplamaya, istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretle-

meyi unutmayınız.
6. Bu kitapçıkta yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Cevap kâğıdında bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse 

o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini 
unutmayınız.

7. Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş.’ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan 
kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, 
basılamaz ve dağıtılamaz. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesi Çerçevesinde Bandrol 
Taşıması Zorunlu Değildir.

Değerli Öğrencimiz;

Denemede yer alan sorular ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar ve Yeni Nesil Sorular dikkate alınarak Pegem Yayınları öğretmen 
kadrosu tarafından özenle hazırlanmıştır.

Deneme sonuçlarına ulaşmak için Pegem Kampüs Uygulamasını indirerek üye olunuz ve kullanmaya başlayınız.

Denemeyi çözdükten sonra arka sayfada yer alan optik formunuzu mobil uygulama ile taratınız. 

Optik form taraması yapıldıktan sonra okunmayan seçenekleri mobil optik form üzerinden de işaretleyebilirsiniz. 

Sınavı bitirdikten sonra sonucum kısmından ayrıntılara girerek soru numarasının üstüne tıkladığınızda soruların çözümlerine 
ulaşabileceksiniz.

Sınav sonucunu ikinci defa veya daha fazla görmek için optik formunuzdaki QR Kodu uygulamanızdan okutabilirsiniz.

Detaylı sınav sonucunuzu ve Türkiye geneli başarı sıralamanızı uygulama üzerinden öğrenebilirsiniz.

Pegem Kampüs Uygulamasını Kullanabilmeniz İçin Aşağıdaki Adımları Takip Ediniz:
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DENEME - 1TYT-TG TÜRKÇE TESTİ

1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Diğer sayfaya geçiniz.3PEGEMPEGEM YAYINLARIYAYINLARI

1. Dr. Morita şu aralar ormanda yapılan yürüyüşlerin sağlık üze-

sında toplumlarda görülen (rastlanan) hastalıkların nedenleri 

rindeki etkilerini (yansımasını) inceliyor. İlgilendiği konular ara-

(gerekçeleri) ve bu hastalıkların farklı bireyler (insanlar) üze-
     II              III

                    I

                                     IV
rindeki etkileri yer almakta. Bununla birlikte Dr. Morita, uyku 

ve hastalıklar arasındaki bağlantıyı (sorunu) da araştırmaların-

da irdeliyor. 

 

            V  

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı, 
ayraç içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir?

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

2. Televizyon izleme ----, yıllar içinde nasıl da ---- bir şekilde de-
ğiştiğini gözlemlemek güç değil. Okuldaki öğrencilerim üze-
rinde yaptığım ufak ölçekli bir ---- bile bana gençlerin ekran 
olgusuyla ilişkilerinin ne denli farklılaştığını gösteriyor.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere, anlam akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi sırasıyla gelmelidir?

A) davranışının - yıkıcı - konuşma

B) alışkanlığının - köklü - araştırma

C) öğretisinin - tetikleyici - bulgu

D) huyunun - körükleyici -  izleme

E) psikolojisinin - süslü - çalışma

3. Gerçekten evrensel boyutlara ulaşmayı amaç edinen bir şa-
ir, kullandığı sözcükleri prangalarından kurtarmalıdır. Aksi du-
rumda sığ bir şair olmaya mahkumdur.

 Bu parçada geçen “sözcükleri prangalarından kurtarmak” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrensel nitelikte sözcükler kullanmak

B) Süsten ve sanattan uzak bir dil tercih etmek

C)  Sözcüklere yeni anlam olanakları vermek

D) Yerel sözcüklere yer vermek

E) Kullanılan sözcüklerin açık olmasına dikkat etmek

4. Toplumun önde gelen yazarları arasında gösterilen sanatçı, 
diğer yazarlarla aynı sudan beslenirken okuyucusunda farklı 
bir tat bırakır.

 Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağı-
dakilerin hangisinde vardır?

A) Nobel Edebiyat Ödülü almış olan Saramago, kalıcılığı ya-
kalamıştır.

B) Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Bilge Karasu, 
üslupta kusursuzluğu sağlamıştır.

C) Son dönemin gözde yazarlarından Ayfer Tunç, özgün an-
latımıyla öne çıkmıştır.

D) Orhan Pamuk, düşüncelerini evrensel temalarla dile geti-
rir.

E) Yaşar Kemal, eserlerinde pek çok sanatçı gibi Çukuro-
va’dan faydalanmıştır.



Diğer sayfaya geçiniz.

DENEME - 1TYT-TG/Türkçe

4PEGEMPEGEM YAYINLARIYAYINLARI

5. I. Uyku apnesi, horlamanın neden olduğu en önemli hastalık-
lardan biridir ve solunum durması olarak ifade edilebilir. 

 II. Özellikle uyku apnesi olan sürücülerin trafik kazası riskinin 
7-8 kat arttığı biliniyor.

 Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede anlatılan durumun her kişide gerçekleşmediği 
örneklenmektedir.

B) I. cümlede ifade edilen konuya ters düşen farklı bir durum-
dan söz edilmektedir.

C) I. cümledeki durumun sürücüleri neden daha fazla etkile-
diği açıklanmaktadır.

D) I. cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlan-
dığı gösterilmektedir.

E) I. cümlede belirtilen durumun neden olduğu bir olumsuz-
luktan söz edilmektedir.

6. Kalitesiz kısa süreli uykunun 60 yaş üstü bireylerde yaşam sü-
resini azalttığına yönelik bulgular ile birlikte bu bireylerin kan-
ser, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma oranının da arttığı 
son yapılan çalışmalarla doğrulandı.

 Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi kesin ola-
rak söylenebilir?

A) Kısa süreli uykular insan sağlığını belirli bir yaşa kadar 
olumlu etkilemektedir.

B) 60 yaş üstü insanlarda uykudan kaynaklı sağlık sorunla-
rıyla ilgili çalışmalar artış göstermiştir.

C) Kalitesiz kısa süreli uykular belirli bir yaşın üzerindeki in-
sanlar için zararlıdır.

D) Dünyada uyku üzerine yapılan çalışmalar 60 yaş üstü in-
sanlara yöneliktir.

E) Kısa süreli uykular düzenli hâle geldiğinde insan metabo-
lizması bozulmaya başlar.

7. I. Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak giderek 
daha hareketsiz bir yaşam tarzı benimsenmektedir.

 II. Hareketsiz yaşam tarzının etkilediği yaş gruplarından biri 
olan çocuklarda hareket, bedensel gelişim için oldukça 
önemlidir.

 Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçim-
de birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hareketsiz yaşam tarzının en çok etkilediği grup çocuklar 
olduğu için teknolojinin ilerlemesi, çocukların hareket ala-
nını kısıtlamıştır.

B) Hareket, bir çocuğun bedensel gelişimi açısından önemli 
olduğundan teknolojinin ilerlemesiyle oluşan hareketsizlik 
olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

C) Teknolojinin ilerlemesiyle hareketsizliğin artması çocukla-
rın sağlığı açısından oldukça tehlikelidir.

D) Teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan hareketsiz 
yaşam, en çok çocukları etkilemiştir çünkü çocuğun geli-
şimi için hareket çok önemlidir.

E) Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hareketsiz kalan ço-
cukların bedensel gelişimi risk altındadır.

8. (I) Ülkemizde şimdiye kadar dergiler, yazarları kamuoyuna ta-
nıtmak, onların varlıklarını belirtmek için yayımlanmıştır. (II) El-
bette en doğal olanı da budur. (III) Yazı yazmayı bir esin, bir bi-
linç ve giderek bir sorumluluk ve görev biçimine dönüştüren 
insan; bunun okunmasını ister ki bu istek, yayımlanan dergi ve 
gazete sayfalarında belirme tutkusudur. (IV) Yazılanlar belirli 
bir düzeye çıktığı hâlde, o dergilerde usta olarak belirmiş isim-
lerin yapıtlarıyla değerlendirilmeye çalışır. (V) Sonuç olarak de-
ğerlendirme, eskinin yararına ve yeninin zararına sonuçlan-
mıştır.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili  aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır.

B) II. cümle, kanıtlanabilirliği açısından özneldir.

C) III. cümlede tanımlamadan faydalanılmıştır.

D) IV. cümlede niteleyici sözcükler vardır.

E) V. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır.
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DİKKAT!
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olan adaylar ve İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları, Sosyal Bilimler Testi’nin 
ilk 20 sorusunu cevaplamakla yükümlüdür. Bu adaylar, bu testin 21-25. sorularını cevaplamayacaklardır. Bu adaylar, bu testin 21-25. sorularında 
işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan adaylar, Sosyal Bilgiler Testi’nin  
16-20. sorularını cevaplamadan 21-25. sorularını cevaplayacaklardır. Bu adaylar, bu testin 16-20. sorularında işaretleme yapmış olsalar bile bu cevap-
ları değerlendirmeye alınmayacaktır.

       AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta toplam 125 soru bulunmaktadır.

Türkçe Testi: 40 soru, Sosyal Bilimler Testi: 25 soru, Temel Matematik Testi: 40 soru, Fen Bilimleri Testi: 20 soru
2. Bu sınav için verilen cevaplama suresi 135 dakikadır (2 saat, 15 dakika).
3. Bu sınav puanlanırken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri çıkarılacak ve 

kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır.
4. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
5. Cevaplamaya, istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretle-

meyi unutmayınız.
6. Bu kitapçıkta yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Cevap kâğıdında bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse 

o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini 
unutmayınız.

7. Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş.’ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan 
kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, 
basılamaz ve dağıtılamaz. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesi Çerçevesinde Bandrol 
Taşıması Zorunlu Değildir.

Değerli Öğrencimiz;

Denemede yer alan sorular ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar ve Yeni Nesil Sorular dikkate alınarak Pegem Yayınları öğretmen 
kadrosu tarafından özenle hazırlanmıştır.

Deneme sonuçlarına ulaşmak için Pegem Kampüs Uygulamasını indirerek üye olunuz ve kullanmaya başlayınız.

Denemeyi çözdükten sonra arka sayfada yer alan optik formunuzu mobil uygulama ile taratınız. 

Optik form taraması yapıldıktan sonra okunmayan seçenekleri mobil optik form üzerinden de işaretleyebilirsiniz. 

Sınavı bitirdikten sonra sonucum kısmından ayrıntılara girerek soru numarasının üstüne tıkladığınızda soruların çözümlerine 
ulaşabileceksiniz.

Sınav sonucunu ikinci defa veya daha fazla görmek için optik formunuzdaki QR Kodu uygulamanızdan okutabilirsiniz.

Detaylı sınav sonucunuzu ve Türkiye geneli başarı sıralamanızı uygulama üzerinden öğrenebilirsiniz.

Pegem Kampüs Uygulamasını Kullanabilmeniz İçin Aşağıdaki Adımları Takip Ediniz:
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DENEME - 2TYT-TG TÜRKÇE TESTİ

1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Diğer sayfaya geçiniz.3PEGEMYAYINLARI

1. İyi mi kötü mü olduğunu bilmem ama bazen bir şeyleri 

kırıp dökmenin (yıkmanın) bile kendine özgü (benzersiz) bir tadı 
             I                                          II
olabiliyor. Bu açıdan ben ne yalnız başına refahı ne de yalnız 

başına acıyı yeğlerim (tercih ederim). Acı, kuşku demektir; 
                           III
yadsıma (alışma) demektir.  Bununla birlikte insan gerçek 
     IV
acıyı tatmak istediğinden, çevresinde bir kargaşa yaratmak, 

yok etmek, dağıtmak, parçalamak hevesinden (dileğinden) asla 
  V
kendisini uzaklaştıramaz. Bizim manevi varlığımızın biricik 
kaynağı acı değil mi? Bu sebeple acıdan kaçmak boşuna bir 
çabadır.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı, 
ayraç içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir?

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

2. 20. yüzyılda roman alanında başarılı her kim varsa onu kendi-
ne basamak yapmış ve ancak öyle çağa ayak uydurabilmişti.

Bu parçadaki altı çizili sözlerin açıklaması aşağıdaki se-
çeneklerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiş-
tir?

A) Çıkarı için kullanmak - zamana uygun olmak

B) Geleneği aşmak - modernizme bağlanmak

C) Kendi yolunu seçmek - okurlar tarafından anlaşılmak

D) İleri götürmek - yaşamdan kopmak

E) Ekolünü seçmek - toplumsal duyarlılık elde etmek

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş 
yoktur?

A) Ankara’da kaleye doğru ilerlerken daracık ve taşlı sokak-
lardan geçmek gerekiyordu.

B) Şehirlerin tarihi dokusunu bilmek ve geçmişe dokunabil-
mek, bizim için eşsiz bir tecrübeydi.

C) Kültürel etkinliklerin zayıfladığı bir dönemde  insan en çok 
kendine yabancılaşır.

D) Karadeniz’in doğusundan batısına her köşesini ayrı ayrı 
yerleştiriyorum hafızama.

E) Sokak satıcılarının sesi market zincirleri yüzünden gittikçe 
kısılıyordu.

4. Dostoyevski ile tanıştığım zamanı hiç unutamıyorum, lise sı-
rasında elimde “Beyaz Geceler”le oturuyordum. Sayfaları çe-
virdikçe içimden geçenleri anlayacaklar diye arkadaşlarımın 
gözlerine bakamaz olmuştum.

Bu parçada geçen “tanışmak” sözüyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) duymak B) okumak C) karşılamak

D) sığınmak E) anlatmak

5. Hayal etmek; kurallardan, kabullenilmiş doğrulardan sıyrıla-
bilmektir. Çocuklar, daha az kural ve doğru bildikleri için hayal 
güçleri daha gelişkindir; yetişkinler ise gerçekçi olmayı be-
nimsediği için hayal etme güçleri zayıflar. Olumsuzluklar ya-
şamış insanlar tecrübelerini sınırlamayı seçer ve bu da hayal 
dünyasını daraltır. Bu nedenle siz her ne olursa olsun “Başarı-
sız olursam ne olur?” diye düşünmeyin, hayal edin.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Tanım cümlesi

B) Öneri cümlesi

C) Tasarı cümlesi

D) Koşul cümlesi

E) Karşılaştırma cümlesi



Diğer sayfaya geçiniz.

DENEME - 2TYT-TG/Türkçe

4PEGEMYAYINLARI

6. Birçoğumuz hayatı gerçekten yaşamak yerine yaşıyormuş 
gibi yapıyoruz. (I) Bir şeyden veya bir insandan hoşlanmadı-
ğımızı kabul etmek yerine, kendimize “Hayır, ben mutluyum.” 
demeyi daha kolay buluyoruz. (II) Mutsuz olduğumuz hâlde 
kendimizi mutlu olduğumuza ikna ederek bizleri değişikliğe 
götürecek zor kararları almaktan kaçınıyoruz. (III) Eğer nefret 
ettiğimiz işi seviyormuş gibi yapıyorsak işten çıkmaya gerek 
olmuyor. (IV) Bu sayede arkadaşlarımızdan, sevdiklerimizden 
gelebilecek eleştirileri, korkularımızı, riskleri de geride bırak-
mış oluyoruz. (V) Böyle düşününce gerçek bir hayat yaşadı-
ğımızı söyleyemeyiz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi cümle-
den çıkarılırsa anlamda bir daralma olmaz?

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

7. Bazen tartışmalara neden olsa da aşılama uygulamaları, has-
talıkların ortadan kaldırılması ve insan ömrünün uzatılması 
açısından önemlidir. İlk aşı (çiçek için) Edward Jenner tara-
fından 1796 yılında geliştirildi. Kuduz aşısı, 1885 yılında aşı-
lamayı bugünkü tıbbın önemli bir parçası hâline getirmesiyle 
bilinen Fransız kimyager ve biyolog Louis Pasteur tarafından 
geliştirildi. Pasteur, aynı zamanda adını taşıyan pastörizasyon 
gıda güvenliği sürecini de icat etmiştir.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Çoğullaştırmalara yer verilmiştir.

B) Örneklendirme yapılmıştır.

C) Açıklayıcı bir anlatım vardır.

D) Terim anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.

E) Benzetmelere başvurulmuştur.

8. Yerinde duramayan ve bundan keyif alan okurlara ----, olayla-
rın akışı bakımından ---- sayılan başarılı bir polisiye roman bu.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki se-
çeneklerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) uygun olan - duygulu

B) hitap eden - sürükleyici

C) sunulan - durgun

D) yol gösteren - heyecanlı

E) cevap veren - sağlam

9. Ben yapacağım işi seçerken gönlümü dinledim; sezgilerim, 
kalbim ne diyor onu dinledim. Severek yaptığım zaman yıl-
mayacağımı biliyordum. Gerçekten başarıya ulaşmak için bu  
motivasyona ihtiyacım varmış. 2012 senesinde atların rehber-
liğinde eğitimler vermeye başladığımda insanlara bilinmeyen, 
bambaşka bir şey anlatıyordum. 11 ay süresince 900 firma 
gezdim. Boşuna kürek salladığım çok oldu, ancak  bu kadar 
çalışınca da bir  şeyler hedefinize ulaşmanıza yardımcı oluyor. 

Bu parçaya göre hedefe ulaşmak için

I. motive olmak,

II. azimle çalışmak,

III. yardım almak

niteliklerinden hangilerine ihtiyaç vardır?

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

D) II ve III E) I ve II

10. 

I. Depresyonun üstesinden gelmek için pek çok ilaçsız yön-
tem mevcut, bunlardan biri de yazı yazmak. 

II. Yargılanma endişesi yaşadığımız durumları kâğıda ya da 
bilgisayar ekranına dökmek, insanları psikolojik olarak ra-
hatlatmaktadır.

III. Bilim diyor ki her gün düzenli olarak sadece 20 dakika 
serbestçe yazmak bile depresyonla savaşmada önemli 
bir silah.

IV. Canı sıkıldığında ya da depresyonda olduğunu hissetti-
ğinde kalemi eline  almak “dışavurumcu yazım” adı verilen 
teknik olarak biliniyor.

V. Yazarak ne denli rahatladığını fark eden insan bir daha bu 
alışkanlığı bırakmak istemiyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri, anlam-
ca aynı doğrultudadır?

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

D) II ve V E) III ve V
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DİKKAT!
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olan adaylar ve İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları, Sosyal Bilimler Testi’nin 
ilk 20 sorusunu cevaplamakla yükümlüdür. Bu adaylar, bu testin 21-25. sorularını cevaplamayacaklardır. Bu adaylar, bu testin 21-25. sorularında 
işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan adaylar, Sosyal Bilgiler Testi’nin  
16-20. sorularını cevaplamadan 21-25. sorularını cevaplayacaklardır. Bu adaylar, bu testin 16-20. sorularında işaretleme yapmış olsalar bile bu cevap-
ları değerlendirmeye alınmayacaktır.

       AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta toplam 125 soru bulunmaktadır.

Türkçe Testi: 40 soru, Sosyal Bilimler Testi: 25 soru, Temel Matematik Testi: 40 soru, Fen Bilimleri Testi: 20 soru
2. Bu sınav için verilen cevaplama suresi 135 dakikadır (2 saat, 15 dakika).
3. Bu sınav puanlanırken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri çıkarılacak ve 

kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır.
4. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
5. Cevaplamaya, istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretle-

meyi unutmayınız.
6. Bu kitapçıkta yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Cevap kâğıdında bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse 

o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini 
unutmayınız.

7. Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş.’ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan 
kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, 
basılamaz ve dağıtılamaz. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesi Çerçevesinde Bandrol 
Taşıması Zorunlu Değildir.

Değerli Öğrencimiz;

Denemede yer alan sorular ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar ve Yeni Nesil Sorular dikkate alınarak Pegem Yayınları öğretmen 
kadrosu tarafından özenle hazırlanmıştır.

Deneme sonuçlarına ulaşmak için Pegem Kampüs Uygulamasını indirerek üye olunuz ve kullanmaya başlayınız.

Denemeyi çözdükten sonra arka sayfada yer alan optik formunuzu mobil uygulama ile taratınız. 

Optik form taraması yapıldıktan sonra okunmayan seçenekleri mobil optik form üzerinden de işaretleyebilirsiniz. 

Sınavı bitirdikten sonra sonucum kısmından ayrıntılara girerek soru numarasının üstüne tıkladığınızda soruların çözümlerine 
ulaşabileceksiniz.

Sınav sonucunu ikinci defa veya daha fazla görmek için optik formunuzdaki QR Kodu uygulamanızdan okutabilirsiniz.

Detaylı sınav sonucunuzu ve Türkiye geneli başarı sıralamanızı uygulama üzerinden öğrenebilirsiniz.

Pegem Kampüs Uygulamasını Kullanabilmeniz İçin Aşağıdaki Adımları Takip Ediniz:
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1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Diğer sayfaya geçiniz.3

1. Karagöz… Bu kelimecik kadar üzerimizde tesirini (etkisini) göste- 
                                                              I

ren ne vardır? Karagöz, bize eski, pek eski bir eğlenceyi (gör- 
           II
kemi) hatırlatıyor. Eski Ramazanlarda, kış günlerinde mahalle  

aralarında büyükçe kahvelerin köşesine kurulan büyük, be- 

yaz bir perdenin üzerinde muhtelif hareketlerle, gülünçlü söz- 

lerle çocukları, işten bunalmış (bıkmış) olan insanları eğlendi-
                    III
ren, onlara birkaç saatlik zevk veren (keyiflendiren) bu eğlen-
                             IV
ce saraylarda, paşa konaklarında, en gösterişli yerlerde rakip- 

siz olarak uzun müddet hâkimiyetini muhafaza etti (korudu). 
                                                   V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anla-
mı, ayraç içindeki sözün anlamıyla uyuşmamaktadır?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir söz-
cük yoktur?

A) Yağmurun eğri eğri yağdığı zamanlarda ağaçların yaprak-
ları daha hızlı dökülür.

B) Dünyanın hâline bakıp yarının güzelliğe mi çirkinliğe mi ait 
olacağını öğrenemeyiz.

C) Her birey, kendi varlığını adlandırırken mutlak bilginin sal-
dırısına uğrar.

D) Kaybolmuş bir düş dünyası kadar insanı hayal kırıklığına 
uğratan başka bir şey yoktur.

E) Modern çağın vebası üzerine yazılan, söylenen her şey 
gün gelir kendini çürütür.

3. Kalpten söylüyorum ki saçımızdaki beyazlarla, yüzümüzdeki 
çizgilerle bizler her gün daha da güzel oluyoruz. Belki de ha-
yat bizi demliyor; çok sevdiğimiz, mükemmel demlenmiş bir 
çayın mükemmelliğine evriliyoruz zamanla.

Bu parçada geçen “hayat bizi demliyor” ifadesiyle anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayata yenilmek

B) İçimizi karartmak

C) Zamanla güzelleşmek

D) Yaşadıkça değişmek

E) Dünyadan uzaklaşmak

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisinin an-
lamı ayraç içerisindeki ifadeyle uyuşmamaktadır?

A) Eline geçen fırsatları bir türlü değerlendiremediği için işleri 
duman oldu. (kötü durumda olmak)

B) Son yaşananların bir türlü anlamlandırılamaması bu işin 
içinde başka iş olduğu gerçeğini bize söylüyor. (bilinme-
yen şeylerin olması)

C) Okulun daha ilk gününde işi azıttı, sınıftaki dolabın kilidini 
kırmış. (zarar verecek aşırı davranışta bulunmak)

D) Zor zamanlarda kimseye belli etmese de işini bilir, bir an 
önce o zorluktan çıkardı. (becerikli olmak)

E) Çalışmaya yeni başladığı bu ofiste işe koşmaktan hiç go-
cunmuyordu. (her işe yetişmek)

5. Herkes birbiriyle ilgili olur olmaz iddialar ortaya atabilir. Bu 
durumda önemli olan iddiaların içini doldurmayı gerektiren 
olguların olup olmadığını anlayabilmektir.

Bu parçada geçen “iddiaların içini doldurmak” ifadesinin 
cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başka insanların düşüncesini önemsemek

B) Bir fikri destekleyen kanıtlar bulmak

C) Kullanılan dile dikkat etmek

D) Fikirlerini diğer insanlara anlatmak

E) Yalanlarıyla insanı yüzleştirmek



Diğer sayfaya geçiniz.
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6. (I) Romandaki kahramanların her biri toplumdaki bir tip üze-
rine şekillenmiş. (II) Özellikle Tanzimat Dönemi’ne ait tipler, o 
devrin insanının neredeyse tüm yönlerini yansıtıyor. (III) Aynı 
dönemin trajik olaylarına verilen tepkiler bile kahramanlar 
üzerinden çok açık bir şekilde ifade edilmiş. (IV) Ancak ya-
zardan beklenen kalemin sınırlarını aşmasıdır. (V) Bu noktada 
roman sınırlı kalıplar içerisinde sıkışıp kalmış, kendine zarar 
vermiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, bah-
sedilen romanla ilgili olumsuz bir eleştiri vardır?

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

7. (I) Sait Faik’e göre, iyiliğin olduğu yerde mutlaka kötülük de 
alan bulacağından bu iki kavramın tamamen silinmesinde, 
yok edilmesindedir kurtuluş. (II) Hak, adalet, pay meselele-
rinin tartışılacak bir yanı olmadığı için karşısında bir seçenek 
oluşamaz! (III) Bunları tartışmak düşünceleri de kelimeleri de 
hayatı da yıpratır mutlaka. (IV) Sıradan varoluşuna, kaldırama-
yacağın kadar anlam yüklemeden etrafına bakınır; algılamaya 
çalışırsın. (V) Öğrendikçe, farkındalığın arttıkça ömrüne ömür 
katar; insanlaşırsın.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede öznel bir tanımlamaya yer verilmiştir.

B) II. cümlede yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir.

C) III. cümlede kesinlik anlamı vardır.

D) IV. cümlede  dolaylı anlatım yapılmıştır.

E) V. cümlede aşamalı bir durum dile getirilmiştir.

8. (I) İnsan nüfusunun patlama noktasında olduğu gerçeği ar-
tık herkes tarafından dile getirilmeye başlandı. (II) Fakat bu 
nüfus meselesinin bir boyutu daha var: İnsanlar artık daha 
uzun yaşıyor. (III) Sağlık sektörünün gelişimi açısından harika 
bir sonuç gibi görünen bu gerçek beraberinde “Tüm bu yaşlı 
insanlarla kim ilgilenecek?” sorusunu da getiriyor. (IV) Gü-
nümüzde 100 yaşını aşmış insanların sayısı 500 bin ve 2100 
yılı itibarıyla bu sayı daha da artarak 26 milyona ulaşacak.  
(V) İngiltere, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde 65 yaş üstü in-
sanların toplumun çoğunluğunu oluşturması, önümüzdeki 
yıllarda yaşlı bakımını en önemli meselelerden biri hâline ge-
tirecek.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede insan nüfusundaki artışla ilgili genelgeçer bir 
görüş dile getirilmiştir.

B) II. cümlede nüfus meselesiyle ilgili daha önce değinilme-
miş bir çıkarıma yer verilmiştir.

C) III. cümlede iyi karşılanması beklenen bir durumun başka 
bir yönüyle  sorun olacağı  ifade edilmiştir.

D) IV. cümlede sayısal ifadelerle ileride gerçekleşecek bir du-
rumdan bahsedilmiştir.

E) V. cümlede gelişmiş ülkelerde yaşlı bakımının zamanla 
ciddi bir problem olacağına değinilmiştir.

9. (I) Çalışmanın bir lanet olduğunu hiç unutmadım, bu yüzden 
asla alışkanlık hâline getirmedim onu. (II) Kuşkusuz diğer her-
kes gibi olmak için, nihayet belli bir saatten belli bir saate dek 
çalışmak istedim ben de. (III) Elli beş yaşın üzerindeyim ve 
dört kitap bitirdim. (IV) Çalışma yöntemlerim hep işe yaradı 
ama kalan hayatımda buna uymamın hiç gereği yok. (V) Ha-
yatta kitap yazmaktan öte yapılacak şeyler de var.

Bu parçada numaralanmış cümlerlerden hangisinde öz-
nel bir yargı bulunmamaktadır?

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