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GİRİŞ VE
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SINAVI
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KİMLİK NUMARASI

İMZASI

TÜRKÇE SORU SAYISI 40
SOSYAL BİLİMLER SORU SAYISI 25
TEMEL MATEMATİK SORU SAYISI 40
FEN BİLİMLERİ SORU SAYISI 20

BAŞARILAR DİLERİZ.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 2018 Giriş ve Bursluluk
Sınavında Türkçe 40 soru, Matematik 40 soru, Fen Bilimleri 20 soru ve
Sosyal Bilimler 25 soru olmak üzere toplam 125 soru bulunmaktadır. Sınav
süresi 150 dakikadır. (2,5 saat)

Sınav başlama saati: 10.00
Sınav bitiş saati: 12.30

SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE
AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sınav kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz.
Sınav başladıktan sonra çevrenizdekilerle konuşmayınız.
Soruları cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Cevaplarınızı cevap anahtarındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak uygun bölüme
kodlayınız.
Değiştirmek istediğiniz cevabı cevap anahtarına kodladığınızdan emin olunuz.
Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.
Zaman kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
Cevap anahtarınızı sınav süresince başkalarının göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
Sınav esnasında elektronik cihazlarınızı lütfen kapatınız.
Sınav süresince yerinizden ayrılmayınız.

BAŞARILAR DİLERİZ.
Sonuçlarınızın Açıklanacağı Web Sitesi:
https://sonuc.kstu.edu.tr
Kutlu Adalı Bulvarı, Güzelyurt / KKTC
Aday Öğrenci Ücretsiz Danışma Hattı:

0850 811 53 53
E-Posta:
tercih@kstu.edu.tr
WhatsApp

+90 533 856 39 63
in

/kstuedu

www.kstu.edu.tr

1. Bu testte Türkçe ile ilgili 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı,
cevap
kâğıdının
Türkçe
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Bu testte Türkçe
ile ilgili
40 soru
vardr.
2. Cevaplarnz, cevap kâğdnn Türkçe Testi için ayrlan ksmna işaretleyiniz.
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TÜRKÇE TESTİ
1.

Aşağdaki cümlelerin hangisinde “kullanmak” sözcüğü

3.

Aşağdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük
ya da sözcük grubu eylemin nasl gerçekleştiğini

“değerlendirmek” anlamnda kullanlmştr?

belirtmektedir?

A) Parasn ticarette kullanmak isterdi.

A) Klasik eserleri okumaktan alnan haz hiçbir zaman

B) Her gün değişik bir kol düğmesi kullanmak isterdi.

azalmaz.

C) Bu işte bir yardmc kullanmak gerekiyor.

B) Günümüzde yaplan yeni araştrmalar, gözlemler eği-

D) Artk bilgisayar kullanmak çok kolay.

tim anlayşn da değiştirmiştir.

E) Hafta sonundaki piknikte arabay kullanmak istiyor.

C) Bir işi kabul etmeden önce her detay inceden inceye hesaplard.
D) Çalşma masasn toplamadan dşar çkmş.
E) Onu birdenbire karşmda görünce çok şaşrdm.

4.
2.

Edebiyat bir nehirdir. Çkş noktas bir olan birçok farkl
kola ayrlr ve nihayet kendini engin bir okyanusa ulaş-

Aşağdaki cümlelerdeki alt çizili sözcüklerin hangi-

trarak evrenselleşir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi

sinde mecazl bir söyleyiş vardr?

kollarnn tek bir çkş noktas vardr ki o da kendi topraklarnda kaynayan bir pnardr.

A) Koca evde yalnz kalmann mutsuzluğunu yaşyordu.

Bu parçadaki alt çizili sözle anlatlmak istenen aşağdakilerden hangisidir?

B) İçimde yeni yeni umutlar var hayatn güzelliklerine
dair.

A) Evrenseli millî olana dönüştüren

C) Sanat yaşamm boyunca nice insan tandm.

B) Yalnzca evrensel temalar kullanan

D) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine hep inandm.

C) Çok çeşitli türlere ayrlan

E) Kupkuru bir teşekkürle size yaplan iyiliğe cevap ver-

D) Özünü ait olduğu toplumdan alan

meyin.
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E) Asl çkş noktas doğallk olan
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Bu romannda yazar, 1980’li yllar anlatyor. Kahramanlarn
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Montaigne’in bir tek insanda bütün insanlğ dile getirmesi,

insani yanlarn araştryor. Onlar derin bir şekilde kavr-

kimseye benzemeden herkes olmas, dünya ile bağdaşp

yor, aralarndaki fark derinlikli bir şekilde anlatyor. Yani

kendine özgü kalmas; şüphesiz, emsalsiz, diri, kvrak,

kişilerin iç dünyalarndaki düğümü çözüyor.

kolay okunur, tadna doyulmaz dili, düşüncesiyle sarmaş
dolaş, değişmeyen bir çizgide olan söyleyişindendir.

Bu parçada “kişilerin iç dünyalarndaki düğümü çözmek”

Bu parçada aşağdaki kavramlardan hangisiyle ilgili

sözüyle anlatlmak istenen aşağdakilerden hangisidir?

ifadeye yer verilmemiştir?

A) Günümüzde azalmş insan tiplerini anlatmak
B) İnsanlarn gizli kalmş özelliklerini ortaya çkarmak
C) Kişilerin ortak özelliklerini okura sunmak

A) Tutarllk

B) Akclk

C) Evrensellik

D) Özgünlük

E) Yalnlk

D) Kahramanlarn sradan insanlar gibi göstermek
E) Eser kişilerini sorunlu insanlardan seçmek

6.

8.

Büyük yazarlar, olaylarn nedenleri üstüne yazarken

olan insanlara “bilge insan” diyorlar. (I) Şaşryorum bu

yalnz en doğru bildikleriyle yetinmez; bir ince buluş, bir

değerlendirmeye. (II) Salt öğrenmek, bir konuda bilgi

güzellik getirmek şartyla inanmadklarn da yazarlar.

sahibi olmak bilgelik midir? (III) Elbette değildir çünkü

Aşağdaki cümlelerden hangisi bu cümleye anlamca

öğrenilenler hiçbir zaman yeterli değildir. (IV) Hatta şöyle

en yakndr?

desek daha doğru olacak ki bilgelik, bilmediği şeylerin

A) Estetik tavr sayesinde yazarlar, benimsedikleri düşüncelerin yannda benimsemediklerini de
yazarlar.

farknda olmaktr. (V) Bir Antik Çağ filozofunun dediği
gibi “Bilmediğinin farknda olmakla bilgeliğe adm atar
insan.”

B) Yazarn bir eser kaleme alrken amac güzeli ortaya

Bu parçadaki numaralanmş cümlelerle ilgili aşağ-

çkarmaktr.

dakilerden hangisi söylenemez?

C) Fikirler, güzellikle örtüştüğü zaman çağlar ötesinde

A) I. cümlede bir inanş yadrganmştr.

de karşlk bulur.

B) II. cümle soru cümlesidir.

D) Özgür düşünce ortamnda yazarlar her şeyi daha

C) III. cümle öznel görüş içermektedir.

güzel bir şekilde anlatrlar.

D) IV. cümle bir tanm cümlesidir.

E) Düşündüklerini aynen ortaya koyan sanatçlar, toplumca kabul görmez.

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Çevremdeki insanlara bakyorum, baz konularda bilgisi

E) V. cümle dolayl anlatm cümlesidir.
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AAA

Mario Giordano’nun “Deney” isimli roman ilk kez bizim

11.

dilimize çevrilmesine rağmen çevirmenler tarafndan çok
beğenildi.
Bu cümleden kesin olarak çkarlabilecek yarg aşağdakilerden hangisidir?
A) Mario Giordano’nun bundan başka hiçbir eseri
dilimize çevrilmemiştir.

TÜRKÇE
TÜRKÇE

(I) Yllardr yaptğm araştrmalar sonucunda ödüller
konusunda şöyle yanlş bir kanya varldğn gördüm:
(II) Kazanan yaptn, o yarşmaya katlan tüm yaptlarn
en iyisi olduğu düşünülüyor. (III) Oysa seçici kurullar,
birikim ve beğenileri birbirinden farkl kişilerden oluşur.
(IV) Bu nedenle ödül ya da ödüller bir uzlaşma sonucu
verilir. (V) Yüzlerce yaptn katldğ yarşmalarda bundan
doğal bir şey olamaz.
Bu parçadaki numaralanmş cümlelerin hangisi kendinden sonraki cümlenin nedenidir?

B) Daha önce dilimize çevrilen eserler, çevirmenler tarafndan beğenilmemiştir.

A) I.

C) Bu eser, Türkçeye çevrilmeden önce başka hiçbir

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

dile çevrilmemiştir.
D) Başarl olan bir tercüme, eserin kendi dilindeki başarsnn önüne geçer.
E) “Deney” adl eser kendi toplumunda ses getirmemiştir.

12.

10.

Her şey içimizde, hiçbir gözün görmediği en gizli yerimizde
olup bitmelidir.
Bu cümlede anlatlmak istenen aşağdakilerden

Bu parça aşağdaki sorulardan hangisine karşlk
söylenmiştir?

hangisidir?
A) İnsan, duygularn içinde yaşamal ve kimseye

A) Bir öğretmen, öğrencilerine eğitim süresince hangi
davranşlar aşlamaldr?

hiçbir şey yanstmamaldr.
B) Duygu dünyamzn zenginliği, yaşadklarmzla doğ-

B) Öğretmen olarak öğrencilere söyleyeceğimiz ilk sözler sizce neler olmaldr?

ru orantldr.

C) Doğru insan olmay öğretmek için öğretmenler neler yapmaldr?

C) Yaknmzdaki insanlarn bir gün gözden rak olabileceklerini unutmamalyz.

D) Ahlakl bireyler yetiştirebilmek için nelerden yararlanmalyz?

D) Her zaman aklmzn ard sra gidelim, kalbimizi dinlemeyelim.

E) Dört dörtlük öğrenciler ortaya koyabilmek mümkün
müdür?

E) Ruhumuz beslensin diye insanlara iyilik yapmalyz.

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Bilmek ve bilmemek nedir? Öğrenimin amac ne olmaldr?
Mertlik, tokgözlülük ve doğruluk nedir? İyiye özenmeyle
açgözlülük, krala bağllkla kölelik, hür yaşamakla keyfine
göre yaşamak arasnda ne farklar vardr? Gerçek ve
sağlam bir mutluluk nasl olur? İşte öğrenciye bunlar
söyleyeceğiz. Çünkü insann zihnine dolduracağmz ilk
sözler onun ruhunu ve ahlakn yoğuracak; ona kendini
tanmasn, iyi yaşamasn ve iyi ölmesini öğretecek sözler
olmaldr.
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13.

AAA

Ne yaparsnz bu adamlara? Yazl olmayan laf dinlemezler,
kitaba geçmedikçe sözlere inanmazlar, gerçeğe sakall
olmadkça kulak vermezler. Budalalklar yaz kalbna
döküldüğü zaman değer kazanr. “Bir yerde duydum.”
derseniz olmaz, “Bir yerde okudum.” demelisiniz.

15.

(I) Gölge oyununda, hayalbaz ad verilen kişi, figürleri
perde arkasnda oynatr. (II) Perde önünden görülense o
figürlerin gölgesidir sadece. (III) Bu gölgeler, hayalbazn
seslendirmesiyle hayat bulur yani hayalbaz tek başna tüm kahramanlarn yerine geçer. (IV) Ancak gölge
oyununu bu açdan baknca tek kişilik bir oyun olarak

Bu parçada yazar aşağdakilerin hangisinden yaknmaktadr?

görmemek gerekir. (V) Birden çok kahraman olan bu
oyunlarda ana unsur, yanlş anlamalara dayanan komedidir.

A) Bilinçli ve düzeyli insanlarn az olmasndan

(VI) Çünkü bu oyunlarda seslendiren tek kişi olsa da

B) Doğru bilgilerin bile yazl ifade edilmedikçe değer
kazanmadğndan

14.
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perdede gölgesi görülen birden çok kişi vardr.

C) Nitelikli sözlerin değer gördüğünden

Bu parçadaki numaralanmş cümlelerden hangisi

D) İnsanlarn birbirine olan güveninin azlğndan

parçann anlam akşn bozmaktadr?

E) İnsanlarn kendilerini olduğundan farkl göstermeye
çalşmalarndan

A) II.

Felsefeyi çocuklar için ulaşlmaz, ask suratl, çatk kaşl
ve belal göstermek büyük bir hatadr. Onun yüzüne bu
sahte, bu kaskat, bu çirkin maskeyi kim takmş? O, bize
hep bayram ve hoş zaman içinde yaşamay emreder.
Oysa gaml ve buz gibi soğuk bir yüz, içimizde felsefenin
barndğna dair bir işaret olarak alglanyor hâlâ.

16.

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

(I) Garip şiiri üç şairle anlr: Orhan Veli Kank, Oktay
Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday. (II) Bu üç şair, ilk
olarak konuşma diliyle yaşama sevincini, günlük hayalleri,
insanlarn dertlerini anlattlar. (III) Garip hareketini ksa
sürede yaygnlaştrdlar. (IV) Melih Cevdet ve Oktay Rifat

Bu paragrafta anlatlmak istenen düşünce aşağdakilerden hangisidir?

yeni denemelerle kendilerine özgü bir şiire yöneldiler.
(V) Ancak zamanla bu şairlerin şiir anlayşlarnda değişme

A) Felsefe, insanlara mutlu olmay öğretir; bu yüzden
insanlara tam tersi olduğunu düşündürmek yanlştr.

oldu. (VI) Orhan Veli de ikinci kitab “Vazgeçemediğim”
ile şiirine farkl bir yön verdi.
Bu parçann anlam akşndaki bozukluğu gidermek

B) Felsefe ile bağ olan insanlarn hepsi güler yüzlü ve
çalşkan insanlardr.

için aşağdaki değişikliklerden hangisi yaplmaldr?

C) Felsefecilerin başlarna gelen birçok olay yüzünden
felsefe yanlş tantlmştr.

A) III. cümle, I. cümleden sonra gelmelidir.

D) Felsefeyi anlayp yorumlamak zor olduğu için ona
daha bilinçli yaklaşlmaldr.

C) II. cümle, VI. cümleden sonra gelmelidir.

B) V. cümle ile VI. cümle yer değiştirmelidir.
D) IV. cümle ile V. cümle yer değiştirmelidir.

E) Sevgi ve samimiyet, felsefeyi tanmlayan en doğru
sözcükler olarak seçilmelidir.

TYT / K - GNL - 4 (1718)

E) I. cümle ile II. cümle yer değiştirmelidir.
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17.

Bir fikirden dünyaya gelip yine bir fikrin doğumuna sanc-

19.

TÜRKÇE
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gözünü ve gönlünü hoş tuttuğu içindir bu. Dolaysyla

Şairlerimiz; şiir değerlendirmeyi, yorumlamay bilenlerimizden çok daha fazladr. Şiir yazmak, şiirden anlamaktan daha kolaydr. Şiirin orta derecelisi ölçülerle,
sanat bilgisiyle yarglanabilir ama şiirin iyisi kurallarn ve
akln üzerindedir ve onu gören göz azdr. Onun güzelliğini sağlam ve olgun bir görüşle fark eden, bir şimşeğin
parlts kadar görebilir ancak.

kalc olup iz brakan şiir, fikre annelik ve evlatlk eden
şiirdir.

Bu parçadan hareketle aşağdakilerden hangisine
ulaşlamaz?

Bu parçada asl anlatlmak istenen aşağdakilerden
hangisidir?

A) Güzel şiir yazmann oldukça zahmetli bir iş olduğuna

A) Şiirin kalclğ, ne söylediğiyle değil, nasl söylediğiyle alakaldr.

C) Baz şiirlerin belirli ölçütlerle değerlendirilebildiğine

lanmayan şiire “şiir” demem ben. İstediği kadar sanatsal
olsun, istediği kadar oynanmş olsun kelimelerle, bu fikrim

değişmez. Ortaya konan o ürün artistik bir gerdan kr-

madan, sözcüklerle dans eden usta bir dansçdan öteye
gidemez. Evet, insan estetik şeyleri sever ancak sadece

B) İyi bir şiirden anlayanlarn saysnn az olduğuna
D) İyi şiirin güzelliğinin az bir ksmnn görülebileceğine

B) Etkileyici ve ölümsüz şiir, düşünsel bir temeli ve or-

E) Şiir yazanlarn, şiirleri değerlendirenlerden sayca
fazla olduğuna

taya koyacak bir sözü olan şiirdir.

C) Toplumsal yarar amac gütmeyen şiirler de kalc
olabilir.

D) Fikirden doğmayan şiirler, estetikten de yoksundur.
E) Şiirin estetiği ve fikrî yönü her okur için birbirinden
ayrlmayan unsurdur.

20.

18.

Anadolu halknn yüzyllar öncesinden günümüze kadar
gelen kültürel iklimini yanstan köy seyirlik oyunlar; köylünün doğayla, toprakla ilişkisine bağl olarak kendi için
önem taşyan belli zamanlarda ortaya koyduğu oyunlardr. Bu oyunlar köy halknn salt eğlence arac değildir.
Onlar; köylünün sorunlarndan, tasalarndan, kayglarndan, sevinçlerinden, üretim çabalarndan, törelerinden
ve törenlerinden ayr düşünülemez. Ekin zaman, hasat
mevsimi, ktlk ve kuraklk zamanlar, düğün, bayram,
mevsim dönümleri gibi toplumla ilintili her şeyi içinde
bulabildiğimiz yegâne oyunlardr bunlar. ---Bu parçann sonuna düşüncenin akşna göre aşağdakilerden hangisi getirilmelidir?

(I) Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamak.

(II) Bunu başarmak herkesin elindedir. (III) Ölmeyecek

A) Köy seyirlik oyunlarnn diğer tiyatrolardan fark
toplumdan uzak düşmesidir.

elbet bunu. (IV) Bir başkasna bağml yaşamak yürekler

B) Sanatsal kaygy önde tutan köy seyirlik oyunlarnn
her yörede farkl bir türü vardr.

düşmemek için sğnacağmz en güvenilir liman kendi

C) Dolaysyla köy seyirlik oyunlar, toplum zihniyetini
her yönüyle yanstan oyunlardr, denebilir.

kadar yiyecek ve içeceği olanlar daha kolay başarabilirler

acsdr. (V) Belal ve zor bir durumdur. (VI) Bu duruma
irademizdir.

D) Yazl bir metni olmayan bu oyunlarn çkş noktas
bireysel duygulanmlardr.

Bu parça ikiye ayrlmak istense ikinci paragraf numaralanmş cümlelerden hangisiyle başlar?
A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

E) Köy seyirlik oyunlar, gelenekle çok sk bir bağ kuramamştr.

E) VI.

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
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21.

(I) Buzdolabnn icad kuşkusuz dondurma yapmn da

23.

etkiledi. (II) Alafranga dondurmaya “kalp dondurma” da
denirdi. (III) Bu dondurma gerçekten de buz kalb gibi
kaskat olurdu. (IV) Önce içine kar doldurulmuş bir fçya
silindire benzer bir kalp yerleştirilir; bu kalbn içine de
dondurma malzemesi konulurdu. (V) Alaturka dondurma
ise buz katlğnda değil, kar yumuşaklğnda olurdu.
Bu parçada numaralanmş yerlerin hangisine “Buzdolab
ülkemizde kullanlmaya başlanmadan önce bir alaturka,
parçann anlam bütünlüğü bozulmaz?
B) II.

C) III.

D) IV.

Çocuklarmz bizim bir parçamz olduklar için severiz.
Etlerine etimiz, kemiklerine kemiklerimiz deriz ama bizim
dünyaya getirdiğimiz daha başka şeyler var ki hiç de
çocuklarmzdan aşağ kalmaz. Ruhumuzun, kafamzn, bilgimizin doğurduğu çocuklar… Biz bu çocuklarn
hem analaryz hem de babalaryz. Bunlar iyi şeylerse
bize daha fazla değer, daha fazla şeref getirirler çünkü
çocuklarmzn değeri bizden çok kendilerine aitken ----.
Böyle olduklar için de onlar da çocuklarmz gibidir.
Bu parçada boş braklan yere düşüncenin akşna
göre aşağdakilerden hangisi getirilmelidir?

bir de alafranga dondurma vard.” cümlesi getirilirse
A) I.

GİRİŞ
GİRİŞVE
VEBURSLULUK
BURSLULUKSINAVI
SINAVI--2018
2018

A) bunlarn bütün güzellikleri, olgunluklar tamamen
bizimdir

E) V.

B) sevgisi içimizde daha büyük ve daha içtendir
C) bize duyduklar öfke bizi uçurumlara sürükleyebilir
D) varlğ hepimizin şükrettiği bir durum olmaktan uzaktr
E) daha yüksek yanmzn meyveleri olduğunu biliriz

24.
22.

Kemalettin Kamu şiire aruzla başlamş ancak daha sonra
Faruk Nafiz’in izinden giderek hece ölçüsüne geçiş yapmştr. Bu ölçüyle yazdğ ve Kurtuluş Savaş’nn kazanlacağna duyduğu inanc ifade ettiği şiirleri dilden dile
dolaşmş, marş olarak da bestelenmiştir. Bu şiirlerin ana
damar vatan sevgisi, gurbet, aşk ve yalnzlktr. Lirik ve
epik tarzn bir potada eriten şiirleriyle şair, Cumhuriyet’in

Bu parçada mizahla ilgili olarak aşağdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

ilk yllarndaki Anadolu’nun panoramasn çizmiştir.
Bu parçada Kemalettin Kamu’yla ilgili aşağdakilerden

A) Yapsnda hem gülmeceyi hem eleştiriyi barndrdğna

hangisine değinilmemiştir?

B) Toplumla ilgili olgularn mizahn ana konular olduğuna

A) Farkl ölçülerle yazlmş şiirleri olduğuna
B) Destans bir tarzda şiirler yazdğna

C) Bireysel bir konuya daha edilgen yaklaştğna

C) Millî temalara değinen bir şair olduğuna

D) İnsann değişim isteğinde itici bir kuvvet olduğuna

D) Anadolu’yu tüm yönleriyle yansttğna

E) Birçok özelliğinin yannda olumsuz eleştiri de içerdiğine

E) Kurtuluş Savaş izlekli şiirlerini bestelediğine

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
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25.

I. Sonra sanatçyla ve onun yaptlaryla ilgili izlenimlerini
toplumsal açdan değerlendirmeye yönelir.

27.

TÜRKÇE
TÜRKÇE

Bir kişinin yanlmas bütün halkn yanlmasna yol açar.
Bütün halkn yanlmas da milletlerin yanlmasna yol

II. Bir romancnn, bir öykücünün yeni bir yaptn eleştirirken daha öncekilerle karşlaştrr.

açar. Böylece yanlşlk elden ele geliştikçe gelişir, biçim-

III. Eleştirmen ilk olarak eleştireceği yazarn sanat ve
dünya görüşünü kavramaya çalşr.

yaknndakinden daha çok şey bilir, olay son öğrenen

den biçime girer; o kadar ki işin en uzağndaki tank en
ilk öğrenenden daha inançl olur. Bunda şaşlacak bir

IV. Yaptn hangi açlardan geliştiğini ya da geride kaldğn belirtir.

şey yok. Çünkü insan bir şeye inand m başkasn da

V. Bunlar yaparken ne denli objektif olmaya çalşrsa
çalşsn yine de subjektiflikten kurtulamaz.

çekidüzen vermekten, bir şeyler katmaktan çekinmez.

inandrmay borç sayar ve inandrmak için de dilediği gibi

Yukardaki numaralanmş cümleler anlaml bir bütün
oluşturacak biçimde sralandğnda hangisi baştan
ikinci olur?

Bu parçadan aşağdakilerden hangisi çkarlamaz?

A) V.

B) İnsan, duyduklarn başka birine anlatrken birkaç

B) IV.

C) III.

D) II.

A) İnsanlar, birbirlerini etkileme gücüne sahiptir.

E) I.

şey ekleyerek anlatr.
C) İnsanoğlu, kendi inandğ olaya diğerlerini de inandrmak ister.
D) Yanlg, insan bazen doğru olana da ulaştrabilir.
E) Bir kişinin yanlgya düşmesi, daha büyük kitlelerin
yanlmasna zemin hazrlar.

26.

Sanatç, çocuk kitaplarnda yetişkin yaznnn konusu
saylan insan ilişkileri, yabanclaşma, kimlik arayş gibi
sorunlar işler. Başka bir deyişle çağdaş dünyann sorunlarn masals bir biçimde çocuk dünyasna aktarr. Bu
yolla çocuklarn bilinçlenmelerini ve yeni bir bakş açs
kazanmalarn ister. Bunun için düşsel bir ortam değil,
gerçeklerle yüz yüze gelecekleri bir dünya sunar. Bu
özelliğiyle çocuklarn yan sra yetişkinlerin de ilgisini
çekmektedir.

28.

(I) Dünyann en çok festival düzenleyen ülkesi Fransa’dr.
(II) Fransa’nn hemen arkasndan yine iki Akdeniz ülke-

Bu parçada sözü edilen sanatçyla ilgili aşağdakilerden hangisine değinilmemiştir?

si olan İtalya ve İspanya gelir. (III) Bu ülkelerin güzel

A) Yetişkinlere hitap eden konular işlediğine

iklimli ky kentlerinin hemen hepsinin bir festivali vardr.

B) Gelişmiş dünyann problemlerini masal gibi aktardğna

etkinliklerdir. (V) Ancak uluslararas olanlarn daha çok

(IV) Bunlardan kimileri yerel, kimileri de uluslararas

C) Çocuklara bu eserlerle yeni ufuklar açmak istediğine

ses getirdiği söylenebilir.
Bu parçadaki numaralanmş cümlelerin hangisinde

D) Düşsellikten yararlandğ için gerçekten uzaklaştğna

ünsüz benzeşmesi vardr?

E) Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden bir
tarz olduğuna

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
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C) III.
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29.

(I) Bir başkasna, “Bunu senin iyiliğin için söylüyorum.”

31.

Aşağdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlş

dediğimiz durumlarn yaklaşk yüzde doksan beşinde

yaplmştr?

durum hiç te söylendiği gibi değildir. (II) Gerçekte karşmzdakinin bir hatasn işaret etmekle ondan kendi

A) Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye
giren geniş yolun ağznda durmuştu.

egomuza destek olmasn isteriz. (III) İnsan ilişkilerinde

B) Haydar Ergülen’in “Üzgün Kediler Gazeli”ni okuma-

en çok rastlanan hatalardan biridir bu. (IV) Kronik olarak

nz tavsiye ederim.

hata bulmak, diğerlerini küçümsemek, azarlamak gibi

C) 18-12-2016 tarihinde karşlamaya gitmiştik onu Bo-

durumlarn tümü kişinin kendine duyduğu saygnn az

ğazda.

olduğunun belirtisidir. (V) Çünkü küçümsemek, küçük

D) “Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görü-

insan olmaktan ileri gelir.

nüyordu.” diyordu şair.
E) İsteseymiş bir günde bitirirmiş tüm işleri (!) ama vak-

Yukardaki numaralanmş cümlelerin hangisinde

ti yokmuş(!).

yazm yanlş vardr?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

32.
30.

GİRİŞ
GİRİŞVE
VEBURSLULUK
BURSLULUKSINAVI
SINAVI--2018
2018

(I) Bu tapnağ keşişler, manastr olarak kullanmşlar.
(II) Tapnakta müzik, aşk ve dans tanrças Hathor için

Verdiği her uzun arann ardndan yeni albümüyle gönlümüzü

de bir bölüm yaplmş. (III) Buradaki heykeller, duvar

fethetmeyi başaran pop sanatçs, bu kez eski şarklarn

kabartmalar da çok güzel. (IV) Askerlerin bedenini saran

yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden

süslü peştemallar, öylesine göz alc renklerle bezenmiş

bakyor.

ki… (V) Ayrca resimlerdeki kvraklk da insan şaşrtyor.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağdakilerden hangisi

Bu parçadaki numaralanmş cümlelerle ilgili aşağda

yanlştr?

verilen bilgilerden hangisi yanlştr?

A) İşaret sfat vardr.

A) I. cümlede gövdeden türemiş sözcük vardr.

B) Üç tür fiilimsiye yer verilmiştir.

B) II. cümle, edat ve bağlaç içermektedir.

C) Girişik birleşik fiil cümlesidir.

C) III. cümlede ek fiilin düşmesi örneklenmiştir.

D) Ünsüz yumuşamasna aykr sözcük vardr.

D) IV. cümle eksiltili bir cümledir.

E) Zincirleme isim tamlamas kullanlmştr.

E) V. cümlenin yüklemi geçişsiz fiildir.

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
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Aşağdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayrmada
bir yanlşlk yaplmştr?

35 ve 36. sorular bu parçaya göre cevaplaynz.

A) Bu büyük adam / insan eserlerinin en değerlisini /
tabiatn düzenine aykr davranarak / ortaya koymuştur.

Hayatmz bir rüyaya benzetenler hakldr her zaman.
Rüyada ruhumuzun sürdüğü hayat, gördüğü iş, kullandğ

B) Henüz otuz üç yaşndayken / dünyada insan yaşayan bütün topraklar / büyük bir azimle / dolaşmş.

güç uyank hâlimizden pek de farkl değil. Ruh birinde

C) Kraln en çok yakndğ şey / insan hayatnn en tatl meyvesi olan dostluktan yoksunluktur.

uyur, ötekinde uyuklar. Her ikisinde de aslnda karanlklar
içindeyiz. Madem aklmz ve ruhumuz uykuda düşündük-

D) Düşünmeyen insanlar / kendilerinin olmayan inanşlar ve ne olduğunu bilmedikleri fikirler için / mücadele eder.

lerimize meydan veriyor, rüyada gördüğümüz olaylarn
uyankken gördüğümüz olaylar olduğunu kabul ediyor;
o zaman ne diye düşüncemizin, hayatmzn bir çeşit rüya

E) Başarya giden yolda / ilerlemek isteyenler / engeller / karşsnda ylmadan / çalşmaldr.

olduğunu ya da uyank hâlimizin bir çeşit uyku olduğunu
yadrgyoruz?

35.

Bu parçann anlatmnda aşağdakilerden hangisi
ağr basmaktadr?
A) Öyküleyici Anlatm
B) Açklayc Anlatm

34.

Biz o şi’ri isteriz ki çifte giden babalar

C) Tartşmac Anlatm

Ekin biçen genç kzlarla, odun kesen analar

D) Betimleyici Anlatm

Yank sesin dinlerlerken gözyaşlarn silsinler

E) Mizahi Anlatm

Başlarn açk, beyaz sinesine koysunlar
Yüreğinin özleriçün çarpndğn duysunlar
Bu çarpnt, bu ses nedir? Neler diyor? Bilsinler
Bu dizelerden hareketle aşağdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Sanat, içinden çktğ toplumun aynas olmaldr.

36.

B) Bir şiiri okuyan insan, o şiirde kendi insannn sevinçlerini, aclarn görmelidir.

Bu parçann anlatmyla ilgili aşağdakilerden hangisi
söylenemez?

C) Edebî eserlerin sosyal fayday ön planda tutmalar
gerekir.

A) Devrik cümleye yer verilmiştir.

D) Halk, sanat adamlarnn kendilerini düşündüğünü ve
anladğn düşünmelidir.

C) Tanm cümlesine yer verilmiştir.

B) Karşlaştrmadan yararlanlmştr.
D) Çoğullaştrmalara yer verilmiştir.

E) Şiirin içeriği ile yap özelliği belli bir uyuma sahip olmaldr.

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
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Aşağdaki cümlelerin hangisinde anlatm bozukluğu
vardr?

39 ve 40. sorular bu parçaya göre cevaplaynz.

A) Hastalandğm için derslere birkaç gün devam edemeyeceğim.
Başkalar insanoğlu yetiştiredursun, ben onu anlatyorum
ve kendimle pek fena yetişmiş örneğini gösteriyorum.
Bu örneğe yeniden biçim vermek elimde olsayd onu
elbet olduğundan çok farkl yapardm. Şunu söyleyeyim
ki kendimi anlatrken söylediklerim değişken olmasna
rağmen hepsi gerçektir. Neticede dünya, durmayan ve
sürekli değişen bir salncaktr. Kafkas’n kayalklar, Msr’n
ehramlar hem etrafyla hem de kendi kendine sallanr.

B) Barş Manço’yu sevmemek, şarklarn beğenmemek
mümkün değildir bana göre.
C) Son tablosunda canl renkler kullanmş, ayrca renk
uyumunu da yakalamş.
D) Köylülerin duvar diplerine uzanp üzerlerine birer örtü örterek uyuduklar anlar hatrladm.
E) Bilim ilerledikçe bilgilerin hayatmz değiştirme gücü artyor.

39.

Bu parçayla ilgili aşağdaki bilgilerden hangisi yanlştr?
A) Koşula bağl yarg kullanlmştr.
B) Tanmlamadan yararlanlmştr.
C) Tank göstermeye başvurulmuştur.
D) Göreceli yarglara yer verilmiştir.
E) Örneklemelerle verilen bilgi desteklenmiştir.

40.

38.

Bu parçadan hareketle yazar ile ilgili aşağdakilerden
hangisine ulaşlamaz?
A) Gerçekçi bir tutum sergilemektedir.

Ev, birçok çeşit meyve ağac ve sebze yetiştirilen bir

B) Anlattğ insanoğlu örneği kendisidir.

bahçesi var.

C) Açk sözlü bir kişidir.

Bu cümledeki anlatm bozukluğunun özdeşi aşağdaki

D) Hayata bakş karamsardr.

cümlelerin hangisinde vardr?

E) Öz eleştiri yapabilmektedir.

A) Öğrenci saysnn kalabalk olmas bu sonucu
doğuruyor.
B) Artk hastamzn sağlk durumu tamamen iyileşti.
C) Ona imreniyor ve başarsndan dolay kskanyordu.
D) Yetkili olmayan kişiler bu duruma müdahale etmesi
yasaklanmal.
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

E) Yarşmada birinci olduğuna herkes gibi ben de se-

SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

vindim.
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A

GİRİŞ VE BURSLULUK SINAVI
GİRİŞ VE BURSLULUK SINAVI

1.1. Bu
Butestte
testte sırasıyla,
srasyla,
Tarih
(1–5),
Coğrafya
(6–10),
Felsefe
(11–15),
Kültürü
Ahlak
Bilgisi
(16–20),
Felsefe
(21-25)
ilgili
soru
vardr.
Tarih (1–5), Coğrafya
(6–10),
Felsefe
(11–15),
DinDin
Kültürü
ve ve
Ahlak
Bilgisi
(16–20),
Felsefe
(21-25)
ile ile
ilgili
2525
soru
vardır.
2. Cevaplarnz, cevap kâğdnn Sosyal Bilimler Testi için ayrlan ksmna işaretleyiniz.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

SOSYAL BİLİMLER TESTİ
1.

Tarih ilminde kaynaklarn, diğer bir ifade ile belgelerin dili
hiçbir dönemde arzu edildiği anlamda açk olmamştr.
Tarihçi kolay olmayacağn bildiği hâlde, belgelerin taşdğ
“tarihî gerçekliği” görmeye çalşr. Bu işlemi yaparken
sahip olduğu kaynaklardan “değişmez bir gerçek” ve
“tek bir doğru” anlam da çkaramaz. Ayrca elde ettiği
kaynağa kendi arzusu istikametinde istediği anlam da
yükleyemez.

2.

Köktürkler İran’da kurulan Sasani Devleti ile iş birliği
yaparak Akhun Devleti’ni ykmşlardr. Sasanilerin İpek
Yolu üzerinde güçlenmeleri sonucunda da Bizans ile iş
birliği yaparak Sasanileri mağlup etmişlerdir.
Bu bilgilere dayanarak Köktürkler ile ilgili,
I. Ulusal çkarlarna uygun bir dş politika yürütmüşlerdir.
II. Ticaret güzergâhlarn kontrol altnda tutmaya çalşmşlardr.

Bu bilgiye dayanarak;
I. Tarih araştrmalarnda ulaşlan tarih bilgisi mutlak
doğru değildir.

III. Türk devletlerini Bizans saldrlarna karş korumuşlardr.

II. Yeni bulunan belgeler mevcut bilgileri tamamen
değiştirir.

yarglarndan hangilerine ulaşlabilir?
A) Yalnz I

III. Tarihî kaynaklar objektif olarak incelenmelidir.

B) I ve II

D) II ve III

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

yarglarndan hangilerine ulaşlabilir?
A) Yalnz I

B) Yalnz II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
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3.

Anadolu Selçuklu Devleti 1243 ylnda Moğollarla yaptğ
Kösedağ Savaş’n kaybetmiştir. Bu savaşn ardndan
Anadolu Selçuklu Devleti’ne ait topraklar İlhanl (Moğol)
Devleti’nin kontrolüne geçmiştir. Uçlarda yaşayan Türkmen
beyleri yar bağmsz hâle gelerek kendi beyliklerini kurmuştur. Anadolu beylikleri olarak adlandrlan bu beylikler
Türkiye tarihinde yeni bir dönemi başlatmştr.

5.

I. Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
II. Anadolu’daki Türk varlğ son bulmuştur.
III. Büyük Selçuklu Devleti yklş sürecine girmiştir.
yarglarndan hangilerine ulaşlabilir?
B) Yalnz II

D) II ve III

4.

Cumhuriyet tarihinde meydana gelen aşağdaki
gelişmelerden hangisinde I. de verilenin II. ye ortam
hazrladğ söylenemez?
I.

Bu dönem ile ilgili olarak;

A) Yalnz I

GİRİŞ
GİRİŞVE
VEBURSLULUK
BURSLULUKSINAVI
SINAVI--2018
2018

C) I ve II

II.

A) Saltanatn kaldrlmas

Laik devlet düzenine
geçişin ilk admnn
atlmas

B) Cumhuriyet’in ilan

Rejim tartşmalarnn
sona ermesi

C) Halifeliğin kaldrlmas

Kabine sistemine
geçilmesi

D) Medreselerin kapatlmas

Eğitim alanndaki
ikiliğin sona ermesi

E) Menemen Olay

Çok partili hayatn
kesintiye uğramas

E) I, II ve III

6.

TBMM aldğ bir kararla, İstanbul Hükûmeti’nin 16 Mart
1920 tarihinden itibaren yaptğ ve yapacağ antlaşmalarn, vermiş olduğu ve vereceği imtiyazlarn hükümsüz
saylacağn bütün dünyaya ilan etmiştir.

Dünya’nn elips yörüngesine bağl olarak Güneş’e
en yakn olduğu tarihte;
I. Güneydoğu Asya’da kş musonlar,
II. Bat Avrupa’da yaz mevsimi,

Buna göre, TBMM’nin bu tavr ile aşağdakilerden
hangisi arasnda ilişki kurulamaz?

III. Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşr kar yağşndan dolay
yollarn kapanmas

A) İstanbul Hükûmeti’ni tanmadğnn

olaylarndan hangilerinin yaşandğ söylenebilir?

B) İstanbul Hükûmeti’nin ulusal çkarlara uygun antlaşmalar yapacağna inanlmadğnn

A) Yalnz I

B) Yalnz II

D) II ve III

C) Anlaşma Devletleri’ne tannacak imtiyazlara karş
çkldğnn

C) I ve III

E) I, II ve III

D) Anlaşma Devletleri ile iş birliği içinde birlikte hareket
edildiğinin
E) TBMM’nin bağmsz hareket etmek istediğinin

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

12

Diğer Sayfaya Geçiniz.

GİRİŞVE
VEBURSLULUK
BURSLULUKSINAVI
SINAVI- 2018
- 2018
GİRİŞ
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AAA

Bir bölgenin topografya haritasnda,

9.

– İzohips eğrileri aras yükselti farknn az olduğu

SOSYALBİLİMLER
BİLİMLER
SOSYAL

Aşağda baz ticaret yollar ve etkileri eşleştirilmiştir.
I. Süveyş

Kanal’nn

– Akarsuyun denize ulaştğ yerlerde ky çizgisinin
karaya doğru girinti yaptğ

açlmas

– Denize yakn alanlarda izohips eğrilerinin sklaştğ
– Harita üzerinde göllerin bulunduğu görülmektedir.

– Hint Okyanusu’na ulaşlan yol
ksalmş, Ümit Burnu’ndan geçen
ticaret yolunun önemi azalmş,
Akdeniz ticareti yeniden canlanmştr.

II. İpek Yolu

– Çin’den başlayp Krgzistan,
Özbekistan ve İran’dan
Anadolu’ya ulaşlr. Yaklaşk
2000 yldr ipek, baharat ve
değerli taşlar taşnyordu. Asya
ve Avrupa arasndaki ticareti
canlandrmştr. Geçtiği bölgelerde çok sayda kentin kurulmasna yol açmştr. Çin ve Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri İpek Yolu’na
hâkim olmak istemişlerdir.

III. Panama

– Büyük Okyanus ile Atlas
Okyanusu birbirine bağlanmştr.
Bu durum Orta Amerika limanlarnn önemini arttrmştr. Böylece
Atlas Okyanusu’ndan başlayp
Güney Amerika’nn güneyindeki
Macellan Boğaz’ndan geçip
Büyük Okyanus’a ulaşan ticaret
yolu önemini kaybetmiştir.

Buna göre, aşağda verilenlerden hangisine ulaşlamaz?
A) Falezlere rastlanmaktadr.
B) Kapal çukurlar bulunmaktadr.
C) Kylarda gelgit etkisi fazladr.
D) Haritann ayrnty gösterme gücü fazladr.
E) Akarsu ağznda delta bulunmaktadr.
Kanal’nn
açlmas

Yukardaki eşleştirmelerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
8.

A) Yalnz I

Aşağda baz dş kuvvetler ve oluşan yer şekilleri eşleştirilmiştir.
Dş kuvvet

Yer şekli

I.

Rüzgârlar

Peribacalar

II.

Akarsu

Menderes

III.

Buzul

Hörgüç kaya

D) I ve III

10.

D) I ve III

B) Yalnz III

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

Aşağdaki haritada doğal afetler ve görüldükleri yerler
eşleştirilmiştir.

Numaralandrlan bu dş kuvvetlerden hangileri karşsndaki yer şeklinin oluşumunda doğrudan etkilidir?
A) Yalnz I

B) I ve II

IV = Volkanizma
I = Kasırga

C) II ve III

E) I, II ve III

II = Deprem

III = Kuraklık

Buna göre harita üzerindeki eşleştirmelerden hangileri yanlştr?
A) I ve II
D) I ve III

TYT / K - GNL - 4 (1718)
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B) II ve III

C) III ve IV

E) II ve IV
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11.

İlk çağlarda felsefenin çats altnda olan bilimler
Rönesans’la birlikte gelişerek kendilerine ait varlk alanlar
belirleyip felsefeden ayrlmşlardr. Takip eden yüzyllarda
kendine ait bir alana sahip olan bilimin pozitivistlerin de
desteğiyle felsefeden talebi; felsefenin metafizik alan
dşlayp konu alann var olanla snrlamas ve böylelikle
bilimsel bir felsefenin temellerinin atlmasdr.

14.

GİRİŞ
GİRİŞVE
VEBURSLULUK
BURSLULUKSINAVI
SINAVI--2018
2018

Siyaset felsefesi temel siyasi kavramlar, birey-devlet
ilişkisini, ideal bir düzenin mümkün olup olmadğn ve
devletin nasl ortaya çktğn ele alr.
Buna göre aşağdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularndan biri değildir?
A) Birey-devlet ilişkisi nasl olmaldr?
B) İdeal bir düzen olanakl mdr?

Bu durum felsefenin hangi özelliğinin göz ard edildiğinin göstergesidir?

C) Devlet nasl ortaya çkmştr?
D) Sivil toplumun anlam nedir?

A) Varlk konusunda birleştirici ve kuşatc olma

E) Vahiy olanakl mdr?

B) Eleştirel bir etkinlik olma
C) Subjektif nitelikte olma
D) Tutarl olma
E) Kümülatif özellikte olma

12.

Madem zihnimizdeki ussal çkarmlarla her şeyi bilebiliyoruz, neden bir çiçeğin kokusu, bir kuşun sesi, güzel
bir gün batmnn görüntüsü ve bir meyvenin tad var?
Tüm bunlar onlarda benim alglamam için bulunmuyor
mu? Ben onlar sahip olduklar bu nitelikleriyle bilmiyor
muyum?

15.

Buna göre aşağdakilerden hangisi Herakleitos’un
ontolojik görüşüyle ilgili doğru bir yarg değildir?

Parçada düşüncesi verilen kişinin epistemolojik
görüşü aşağdakilerden hangisidir?
A) Rasyonalizm

B) Kritisizim

C) Pozitivizm

D) Empirizm

Herakleitos’a göre evrende sabit kalan ve durağan bir şey
olamaz. Evrendeki her şey değişir; bu değişim diyalektik
yasalara göre gerçekleşir. Bu diyalektik süreci yöneten
evrensel akl da Herakleitos felsefesinde “logos” olarak
tanmlanr.

A) Varlk bir oluş ve akş içerisindedir.
B) Değişmeyen hiçbir şey yoktur.
C) Evrendeki değişim belli kurallara göre gerçekleşir.

E) Entüisyonizm

D) Varlktaki değişim belli bir güç tarafndan kontrol edilmektedir.
E) Varlk ne ise odur ve hep kendisi olarak kalr.

13.

“Dünya üzerinde bu kadar çok insann olmas, bu her bir
insan da etkileyen birçok faktörün bulunmas göz ard
edilip de nasl herkesin tek bir ahlaki yasaya uygun davranabileceğinden söz edilebilir ki? Böyle bir şey mümkün
olamaz.”
Parçada ahlak felsefesinin hangi temel sorusuna
değinilmektedir?
A) Ahlaki eylemin amac nedir?
B) Ahlaki davranşn ölçütü nedir?
C) Evrensel ahlak yasas var mdr?
D) İnsan bu dünyada özgür müdür?
E) Ahlaki yasalarn temel niteliği nasldr?
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18.

16–20. sorular Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip
Okullar öğrencileri/mezunlar cevaplayacaktr.

16.

İslam dini, faydal ve yapc değerleri geliştirmek, kötü
davranşlarn yaylmasn engellemek istemiştir. Bu konuda
Kur’an’da: “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsan, akrabaya

SOSYALBİLİMLER
BİLİMLER
SOSYAL

Türklerde İslamiyet’i kabul ettikten sonra, XI. yüzyldan
itibaren, yazlmş eserlerin ilki, Yusuf Has Hacip’in Karahanl
Türkçesiyle yazmş olduğu “Kutadgu Bilig” adl kitabdr.
Kaşgarl Mahmut’un, ansiklopedik sözlük şeklinde hazrladğ, “Divanü Lügati’t-Türk”ü ve Edip Ahmet Yükneki’nin,
din ve ahlak konularn içeren “Atabetü’l-Hakâyk” adl
eserleri de ayn dönemlerde yazlmşlardr. XII. yüzylda
yazlmş olan Divan- Hikmet adl değerli eser de Hoca
Ahmet Yesevi’ye aittir.
Bu parça en geniş manada aşağdakilerden hangisinin delilidir?

karş cömert olmay emreder; hayâszlğ, kötülüğü ve
zorbalğ yasaklar. İşte Allah, aklnz başnza alasnz

A) Türklerin ilme ve İslam medeniyetine olan katklarnn

diye size böyle öğüt veriyor.” (Nahl 90) buyrulmaktadr.
Bu parçada aşağdakilerden hangisi üzerinde durul-

B) Sözlük yazmna gösterilen özenin

maktadr?

C) Tasavvuf edebiyatnn geliştiğinin
D) Bilimsel açdan XI. yy.n XII. yy.dan önde olduğunun

A) İslam’n toplumsal huzuru sağlamaya verdiği önem

E) Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önce de ilme
önem verdiklerinin

B) İbadetlerin insan hayatndaki yeri
C) Kur’an’n İslam’n temel kaynağ olduğu
D) Peygamberimizi örnek almann önemi

19.

E) İslam dininin ilmî çalşmalar desteklediği

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde, kişi öldüğünde, amel
defterinin üç şey dşnda kapanacağn bildirmiştir.
Buna göre;
I. Cami yaptran
II. Zekâtn veren
III. Hayrl bir evlat yetiştiren
IV. Bir hastalğn tedavisini bulan

17.

Kur’an- Kerim insana yaratcsn tantr. Allah’ doğru

V. Namazlarn eksiksiz klan

bir şekilde tanyan insan, kulluk bilinci kazanr. İnsan,
Kur’an’dan Allah’a ve diğer varlklara karş görevlerinin

kişilerden hangileri vefat ettikten sonra da sevap
kazanmaya devam edebilir?

neler olduğunu da öğrenir. Böylece insan, nasl ibadet

A) I, II ve IV

edeceğini, kendisine, ailesine ve çevresine karş sorum-

D) I ve III

luluklarnn neler olduğunu anlamş olur.
Bu parçada Kur’an- Kerim ile ilgili olarak aşağda-

20.

kilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Allah insan ilişkileri konusunda bilgiler verir.

B) I, III ve IV

C) II ve V

E) Yalnz II

Bir arada yaşamann şart adaletin temin edilmesidir.
Adalet ise ortak menfaatlerin paylaştrlmas ve paylarn
korunmasdr. (Farabî)
Aşağdakilerden hangisi bu sözde verilmek istenen
mesajla çelişmektedir?

B) Bireysel ve toplumsal sorumluluklara ilişkin rehberlik eder.

A) Gelir dağlmnn adil olmas

C) İnsana kulluk bilinci kazandrr.

B) Sosyal yardmlaşmann artrlmas

D) Allah’a nasl ibadet edileceğini öğretir.

C) İnsanlara maddi durumuna göre muamele edilmesi

E) Evrenin yaratlş hakknda açklamalar yapar.

D) Düşünce ve inanç özgürlüğüne önem verilmesi
E) Hakl olann desteklenmesi
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24.

21–25. sorular Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olmayan veya farkl
müfredat ile alanlar cevaplayacaktr.
21.

GİRİŞ
GİRİŞVE
VEBURSLULUK
BURSLULUKSINAVI
SINAVI--2018
2018

“Filozoflarn felsefesini kişisel görüş ve birikimleri; kişisel
görüş ve birikimlerini de filozoflarn içinde bulunduklar
toplumun gelenek, kültür ve sosyal değerleri şekillendirir.”
diyen bir düşünür felsefi düşünceyle ilgili aşağdakilerden hangisini vurgulamaktadr?

Hiç var olmamş bir şey üzerine düşünülemez. Düşüncenin
her zaman bir nesnesi olmaldr. O yüzden bir şeyin duyulmas, görülmesi değil yalnzca düşünülüyor olabilmesi
bile onun var olduğunun tek başna göstergesidir. Bu
yüzden görülen, duyulan değil; düşünülebilen her şeyin
var olduğunu kabul etmemiz gerekir.

C) Felsefi düşünce yğlgan bir özellik gösterir.

Parçada aşağdaki varlk anlayşlarndan hangisine
karş çklmaktadr?

E) Felsefi düşünce doğru bilginin arayşdr.

A) Felsefi düşünce toplumlar şekillendirir.
B) Felsefi düşüncede sorular cevaplardan daha önemlidir.
D) Felsefi düşünce toplumsal yapdan etkilenir.

A) Ussal olan gerçek, gerçek olan ussaldr.
B) Var olan her şey düşünceden çkar.
C) Varlk insan zihninden bağmsz değildir.
D) Düşünüyorum o hâlde varm.
E) Var olmak alglanmş olmaktr.
22.

İnsan özünde iyi bir varlktr. Her bireyin içinde ona gerçekte iyinin ne olduğunu ve nasl davranmas gerektiğini
söyleyen bir iç ses vardr. Ancak bu sese kulak veren
bireylerin eylemleri ahlaki nitelik taşr.

25.

düğünden şüphe edemez. Düşünen bir öznenin varlğ,

Parçadaki düşünce aşağdaki görüşlerden hangisine
uygundur?

bilen öznenin kendisi için şüphe edilmeyecek açk ve

A) Sezgici ahlak anlayşna

ettiği ilk bilgi de budur.

B) Kant’n ödev ahlakna

Parçada Descartes’le ilgili aşağdaki yarglardan

seçik bir bilgidir. Şüphe eden ve düşünen öznenin elde

C) Hedonist ahlak anlayşna

hangisine ulaşlabilir?

D) Pragmatist ahlak anlayşna

A) Hiçbir bilginin güvenilir olmadğn düşünür.

E) Egoist ahlak anlayşna
23.

Descartes’e göre şüphe eden kişi düşünür. Ama düşün-

B) Her bilginin şüphe barndrmas onu bilgi konusunda hüküm vermemeye yönlendirmiştir.

Bir bilimsel araştrmada;

C) Şüphe ettikten sonra kendisinden şüphe duyulma-

I. Basamak : Problemin snrlanmas ve belirlenmesi

yacak bilgilerin varlğn kabul etmiştir.

II. Basamak: Olgularn izlenmesi

D) Her konuda her bilgiye şüpheyle yaklaşlmas ge-

III. Basamak: Olgularla ilgili henüz kantlanmamş, geçici
açklamalarn yaplmas

rektiğini savunmuştur.
E) Bilgi konusunda söylenen her cümlenin de mutlaka

IV. Basamak: Olgularn laboratuvar şartlarnda denenmesi

şüphe barndrdğn düşünmüştür.

V. Basamak: Olgularla ilgili kesin, genel-geçer ve nesnel
genellemelerde bulunulmas
Yukarda verilen bilimsel araştrma basamaklarndaki
3. basamakta yaplan işlem aşağdakilerden hangisini
oluşturmaya yöneliktir?
A) Gözlem

B) Deney

D) Bilimsel kuram

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.

C) Kuram

TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

E) Hipotez
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testte
Matematikileileilgili
ilgili40
40soru
soruvardır.
vardr.
1.1.BuBu
testte
Matematik
2.2.Cevaplarınızı,
cevap
kâğıdının
Temel
Matematik
Cevaplarnz,
cevap
kâğdnn
Temel
MatematikTesti
Testiiçin
içinayrılan
ayrlankısmına
ksmnaişaretleyiniz.
işaretleyiniz.

A

A2018
A

TEMEL MATEMATİK TESTİ
−3

1.

3.

1
1
+2 +1
4
3

I. a çift tam say ve b pozitif say ise ab çifttir.

işleminin sonucu kaçtr?
A)

1
12

B)

1
6

C)

5
12

a ve b gerçel saylar olmak üzere,

D)

7
12

E)

II. 0 < a < b ise ab < ba olur.

11
12

III. a tek say ise a + 2b tektir.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnz I

B) Yalnz II

D) II ve III

4.
2+

2.

B)

2
D) 2

E) Hiçbiri

a, b, c birbirinden farkl asal saylardr.
OBEB(a2b, a3bc) = A

1 .
2 +1
2 +1

OBEB(a3b2c, b5c2) = B

işleminin sonucu kaçtr?
A)

C) I, II ve III

C)

2 −1

olduğuna göre, A ve B saylarnn ortak katlarnn en

2 +1

küçüğü aşağdakilerden hangisidir?

E) 3

B) a2b2c

A) abc
D) ac
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C) ab2c
E) b2c
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7.

2 15
2
−
3 + 5 +2 2
5− 3

5.

B) − 5

3+ 5

olduğuna göre, kaç farkl ab says yazlabilir?

C) 3 3

A) 1

8.

3x = 32

E) 15

a pozitif tam saydr.

A) 25

lerden hangisidir?

D) y =

D) 10

olduğuna göre, 2 · a! + (a – 1)! toplam kaçtr?

olduğuna göre, x ile y arasndaki bağnt aşağdaki10
−1
x

C) 9

(3a – 2)! = (5a – 6)!

2y = 18

A) y =

B) 3

E) − 3 5

D) − 2 2

6.

ab iki basamakl saydr.
ab – 10b – a = a3 – b3

işleminin sonucu aşağdakilerden hangisidir?
A)

GİRİŞ
GİRİŞVE
VEBURSLULUK
BURSLULUKSINAVI
SINAVI--2018
2018

B) x =
x+1
10

10
y−1

C) x =

B) 20

C) 14

D) 5

E) 3

5
2y − 2

E) xy + y = 10
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9.

|2x – 1| < x – 5

11.

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağdakilerden hangisidir?
A) (–∞, –4)

B) (2, ∞)

D) R

TEMELMATEMATİK
MATEMATİK
TEMEL

Bir snfta bulunan kz ve erkek öğrenciler sralara yerleştirilecektir.
• Erkeklerin hepsi ayakta tutularak kz öğrenciler sralara
3 erli otururlarsa 6 sra boş kalyor.

C) (–4, 2)

• Kzlarn hepsi ayakta tutularak erkek öğrenciler 4 erli
otururlarsa bir sraya 1 öğrenci oturuyor ve 5 sra boş
kalyor.

E) �

• Kz ve erkek öğrenciler 3 erli otururlarsa 1 sraya
1 öğrenci oturuyor ve 1 sra boş kalyor.
Buna göre, bu snfta kaç sra vardr?
A) 5

10.

12.

–1 < x < 3
–2 < y < 1
1 y−x
ifadesinin alabileceği en büyük
olduğuna göre, b l
3
tam say değeri kaçtr?
A) 9

B) 10

C) 81

D) 242

C) 8

D) 9

E) 10

Üç kardeşin bugünkü yaşlar toplam 25 tir. Küçük kardeş
ortancann yaşna geldiğinde üçünün yaşlar toplam 31
olacaktr. Ortanca, büyüğün yaşna geldiğinde üçünün
yaşlar toplam 34 olacaktr.
Buna göre, küçük kardeş bugün kaç yaşndadr?
A) 6

E) 243
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B) 7

C) 8

D) 10

E) 11
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13.

Tatls için şerbet yapmak isteyen Gülizar Hanm, %40 

15.

şeker olan 2 lt lik şerbeti hazrlyor. Fakat istediği gibi

olmadğn düşünerek içine bir miktar şeker ve eklediği

GİRİŞ
GİRİŞVE
VEBURSLULUK
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SINAVI--2018
2018

Ahmet Amca, etiket fiyatnn %20 eksiğine aldğ bir ürünü

etiket fiyatnn %20 fazlasna satnca etiket fiyatnn %25
inden 60 lira fazla kâr etmiştir.

şekerin yars kadar su katyor. Sonunda istediği gibi

Buna göre, Ahmet Amca bu ürünü kaç liraya almştr?

%45 i şeker olan şerbeti hazrlyor.

A) 320

Buna göre, ilk hazrladğ şerbete eklenen şeker mik-

B) 360

C) 400

D) 420

E) 480

tar kaç litredir?
A)

14.

1
13

B)

2
13

C)

4
13

D)

13
7

E)

11
3

12000 soruyu 4 kz öğrenci birlikte 30 günde, 4 erkek

16.

öğrenci birlikte 20 günde çözebiliyor.

A

Buna göre, bu sorular 2 kz ve 2 erkek öğrenci birlikte

D) 30

B

• Asfalt yol, toprak yolun 3 katndan 60 km fazladr.

biri kendi aralarnda eşit kapasitededir.)
C) 24

Toprak yol

saatte 60 km hzla hareket ediyorlar.

(Kz öğrencilerden her biri ve erkek öğrencilerden her
B) 20

Asfalt yol

• Araçlar toprak yolda saatte 40 km hzla, asfalt yolda

kaç günde çözebilir?

A) 15

300 km lik yolun bir ksm asfalt, bir ksm topraktr.

• Araçlar A ve B noktalarndan ayn anda birbirlerine

E) 32

doğru hareket ediyorlar.

Buna göre, araçlar kaç saat sonra karşlaşrlar?
A)

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
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5
4

B)

11
4

C) 3

D)

7
2

E)

13
2
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17.

19.

1−i
+i
1
1−
1+i
işleminin sonucu aşağdakilerden hangisidir?
A) –i

B) –1

C) 1

D) i

TEMELMATEMATİK
MATEMATİK
TEMEL

İki işçiden biri bir odann duvarn boyarken diğeri yerin
döşeme işini yapyor. Boya yapan 6 günde işi bitirirken
döşeme yapan işini 15 günde tamamlyor. Birlikte çalşrlarsa bütün iş toplam 10 günde tamamlanyor.
Buna göre, boya yapan işçi, döşeme işini tek başna
kaç günde yapar?

E) –2i

A) 8

18.

1
1
−1 =
+x
x−1
x3

20.

olduğuna göre, x – 1 ifadesinin eşiti aşağdakilerden

B) x
D)

1
x+1

E) 14

A = {n2 – 1 | n ∈ Z, –3 ≤ n ≤ 0}

Buna göre,

C) –x
E)

D) 12

kümeleri veriliyor.

hangisidir?
1
x

C) 10

B = {(–2)n + 2 | n ∈ Z, 0 ≤ n ≤ 3}

4

A) −

B) 9

I. A ∪ B kümesinin eleman says 6 dr.

x−1
x

II. A ∩ B kümesinin alt küme says 16 dr.
III. A – B kümesinin alt küme says 4 tür.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnz I

B) II ve III

D) Yalnz III

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
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C) I ve III

E) I, II ve III

Diğer Sayfaya Geçiniz.
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TEMELMATEMATİK
MATEMATİK
TEMEL

21.

s(A) = 5, s(B) = 6 ve A ∩ B ≠ � olmak üzere,

23.

[(A ∪ B) x (A ∩ B)]

Buna göre,

says en fazla kaçtr?

22.

B) 18

C) 24

D) 28

A) 5

E) 30

24.

A = {1, 2, 3} olarak veriliyor.

f(x) ≠ 2x – 1

B)

5
2

C) −

1
3

D) −

5
3

E) –5

P(x) bir polinomdur.

olduğuna göre, P(2) kaçtr?

olacak şekilde kaç farkl f: A † A bire bir fonksiyon

A) 6

tanmlanabilir?
B) 2

1
1
+
işleminin sonucu kaçtr?
2x1 − 1 2x 2 − 1

1
P (x 2) = (a − 2) x3 + bb + l x 2 − (2a + b) x + a − b
2

Her x ∈ A için,

A) 1

6x2 – x – 2 = 0
denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.

kartezyen çarpmnn oluşturduğu kümenin eleman
A) 10

GİRİŞ
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C) 3

D) 4

B) 5

C) 0

D) –2

E) –1

E) 5

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

22

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AAA

GİRİŞVE
VEBURSLULUK
BURSLULUKSINAVI
SINAVI- 2018
- 2018
GİRİŞ

25.

TEMELMATEMATİK
MATEMATİK
TEMEL

27.

y

K = {–2, –1, 0, 1, 2, 3, 4}
kümesinden rastgele seçilen iki elemann toplamnn

f(x) = bx2 – cx + a

tek say olduğu bilindiğine göre, birinin sfr olma
olaslğ kaçtr?
x

0

A)

1
2

B)

1
4

C)

1
6

5
12

D)

E)

1
12

Yukarda grafiği verilen y = f(x) fonksiyonu için
I. 4ac < b2
II. (a – c)c – b > 0
III. (a . b . c)a < 0
ifadelerinden hangisi ya da hangileri her zaman
doğrudur?
A) Yalnz I

B) I ve II

D) Yalnz II

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

28.
26.

z bir karmaşk say olmak üzere,

yana sralanacaktr.

z2 + iz + 30

Deniz, Rüzgâr’n sağnda bir yerde olmak şartyla
kaç farkl biçimde sralanabilirler?

ifadesinin çarpanlarndan biri aşağdakilerden hangisidir?
A) z + 5i
D) z + 6i

TYT / K - GNL - 4 (1718)

Aralarnda Deniz ve Rüzgâr’n da bulunduğu 6 kişi yan

B) z + 6

B) 2 . 5!

A) 5!

C) z + 3i

D) 4 · 5!

E) z – 5

23

C) 3 . 5!
E) 5 · 7!
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31.

A

A

A

a

5

D
E

D

50°

8

B

B

C

ile çakşmaktadr.

C) 60

D) 50

|AB¢| = 5 br, |B¢C| = 8 br, |AD| = |DB¢| olduğuna göre,

E) 40

ABC üçgeninin [BC] kenarnn uzunluğu kaç br dir?
A) 2 13

B) 3 13
D)

A
45°

8
x

6

17
B

6

C) 8 3
E) 6 6

4 13

32.

A

B

C

dğnda kartonun B köşesi, [AC] üzerindeki B¢ noktas

%
m (BAC) = a kaç derecedir?

30.

E

C

biçimli ABC kartonu, [DE] boyunca kendi üzerine katlan-

%
m (DEC) = 50° olduğuna göre,

B) 70

E

Şekilde [AB] ve [AC] kenarlar eşit olan ikizkenar üçgen

Şekilde ABC üçgen, [BD] ve [CE] açortay

A) 80

B¢

D

D

15

D

C

Şekilde ABC üçgen, [AB] ^ [AD]

C

%
m (CAD) = 45° , |AB| = 8 br, |AD| = 6 br

Şekilde ABC üçgen, [AD] ⊥ [BC]

&
olduğuna göre, A (ADC) kaç br2 dir?

|BD| = 6 br, |DC| = 15 br, |AC| = 17 br olduğuna göre,

A) 24

B) 36

C) 48

D) 60

E) 72

|AB| = x kaç br dir?
A) 10

B) 12

C) 13

D) 15

E) 17
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33.

E

35.

8

D

TEMELMATEMATİK
MATEMATİK
TEMEL

K
D

C

F

6

C

N

5

L

8

H
5

4
E

12

A

A

B

12

M

B

Şekilde ABCD yamuk

Şekilde ABCD ve KLMN birer dikdörtgen

[AE] ^ [CE], [BH] ^ [AE], [DC] // [AB]

|AD| = 2|LM| = 8 br, |AB| = 2|KL| = 12 br

|AH| = |HD| = 5 br, |EC| = 8 br, |BH| = 12 br

Taral bölgelerin alanlar toplam, CENF dörtgeninin
alannn 8 katna eşit olduğuna göre, A(CENF) kaç br2
dir?

olduğuna göre, A(ABCD) kaç br2 dir?
A) 140

B) 130

34.

C) 120

D

D) 100

E) 80

E

A) 6

C) 10

36.

C

a

B) 8

D) 12

E) 16

A

40°

F
B
110°

A

10°

B

C

Şekilde ABCD paralelkenar, [AE] açortay

%
m (AEF) = a kaç derecedir?
B) 75

C) 70

D) 65

a

E

D

|CD| = |OB| olduğuna göre,
%
m (AEC) = a kaç derecedir?

E) 60

A) 80

TYT / K - GNL - 4 (1718)

O

Şekildeki O merkezli çemberde
%
%
m (ABO) = 30°, m (OCE) = 10°

%
%
m (CFE) = 40° , m (ABC) = 110° olduğuna göre,

A) 80

30°

25

B) 75

C) 70

D) 65

E) 60

Diğer Sayfaya Geçiniz.
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37.

Metuşlah Öğretmen, matematik dersinde aşağdaki etkinliği
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39.

yaparak bir soru sormuştur.

y

• Uzun kenar |AB| = 30 br olan bir ABCD dikdörtgeni

A(0, 8)

çizelim.

C

• Pergelimizi |AD| kadar açp A ve B merkezli iki çember
çizelim.

• Çemberlerin dikdörtgen içerisinde kesiştikleri noktaya

B(–6, 0)

F diyelim.

• F nin [AB] ye uzaklğ 8 br olduğuna göre, [DC] ye

A(0, 8), B(–6, 0), D(5, 0) noktalar veriliyor.

Buna göre, Metuşlah Öğretmen’in sorduğu sorunun

cevab kaçtr?

B) 7

x

D(5, 0)

Şekildeki dik koordinat düzleminde

uzaklğ kaç br dir?

A) 6

O

|AC| = |BC| olduğuna göre,
C) 8

D) 9

E) 10

AB ve CD nin eğimleri çarpm kaçtr?
A) −

1
6

B) −

1
3

C) −

2
3

D) −

4
3

E) –2

40.
38.

T

K

L

N

M

Şekilde dik kare piramidin açnm verilmiştir.
Şekil birimkarelerden oluşmuştur. Çemberlerin merkezleri

Piramidin taban alan 100 br2 dir.

Buna göre, taral bölgenin çevresi kaç br dir?

Yanal ayrtlarndan biri 9 br olduğuna göre, açnmn
çevresi kaç br dir?

A) 4∏

A) 94

kareler üzerinde ve yarçaplar 3 br, 2 br ve 1 br dir.

B) 5∏

C) 6∏

D) 8∏

E) 9∏

B) 90

C) 86

D) 82

E) 78

TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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1.1. Bu
Butestte
testte sırasıyla,
srasyla,
Fizik
(1–7),
Kimya
(8–14),
Biyoloji
(15–20)
ile ilgili
20 soru
vardr.
Fizik (1–7), Kimya
(8–14),
Biyoloji
(15–20)
ile ilgili
20 soru
vardır.
2. Cevaplarnz, cevap kâğdnn Fen Bilimleri Testi için ayrlan ksmna işaretleyiniz.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

FEN BİLİMLERİ TESTİ
1.

Konum

Hız

3.

İvme

K
M
0

Zaman

0
L

Zaman

0

Kaynak

Zaman

A

B

Doğrusal yolda hareket etmekte olan K, L, M araçlarna
ait grafikler şekildeki gibidir.

Karanlk bir ortamda noktasal şk kaynağ ok yönünde

Buna göre, hangi aracn hz ve ivme vektörleri kesinlikle ayn yönlüdür?

Buna göre, kaynak A noktasndan B noktasna gelene

A) Yalnz K

B) Yalnz L

D) K ve L

hareket etmektedir.
kadar perdedeki aydnlk bölgenin alan nasl değişir?

C) Yalnz M

A) Azalr.

E) L ve M

B) Artar.
C) Önce artar, sonra azalr.
D) Önce azalr, sonra artar.
E) Değişmez.

2.

Sürtünmeli eğik düzlemin
K noktasndan J0 hz ile
atlan m kütleli cisim için,

L

I. Çkş ivmesi iniş ivmesinden daha büyüktür.

J0

II. Çkş süresi iniş süresinden büyüktür.

a

m
K

III. Dönüşte K noktasndan J0 hz ile geçer.
yarglarndan hangisi doğrudur?
A) Yalnz I

B) I ve II

D) II ve III

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

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
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Diğer Sayfaya Geçiniz.
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6.

4.
K

II. Isl denge sağlandğnda cisimlerin scaklklar eşit
olur.
III. Cisimlerin s değişimleri eşittir.

Buna göre, dalga üzerinde verilen K noktas kaç s
sonra ikinci kez dalga tepesi olur?
B) 7

C) 9

D) 14

Isca yaltlmş bir ortamda birbirine dokunmakta olan
scaklklar farkl K, L cisimleri sl dengeye ulaşana
kadar geçen süreçte;
I. Scaklk, scaklğ büyük olandan küçük olana geçer.

Periyodu 8 s olan dalgalar homojen bir tel üzerinde ok
yönünde ilerlemektedir.

A) 5

GİRİŞ
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yarglarndan hangileri doğrudur?
(Is alşverişi sadece cisimler arasnda olmaktadr.)

E) 21

A) Yalnz I
D) I ve III

5.

7.

Öz kütlesi 3d olan küre şeklindeki bir cisim 2d öz kütleli
3
sv içerisine brakldğnda cismin hacminin ’ü batyor.
4
Buna göre, cismin % de kaç boşluktur?
A) 15

B) 20

C) 25

D) 40

B) Yalnz II

C) I ve II

E) II ve III

Aşağda verilen durumlardan,
I. İki nötr iletkeni birbirine sürtmek.
II. İki nötr yaltkan birbirine sürtmek.

E) 50

III. İki nötr iletkeni birbirine dokundurmak.
hangilerinde nötr cisimler elektriklenebilir?
A) Yalnz I
D) I ve II
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B) Yalnz II

C) Yalnz III

E) II ve III
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8.

AAA
10.

Aşağda verilen maddelerden hangisi farkl tür moleküllerden oluşmuştur?
A) Su

B) Cva
D) Demir

FENBİLİMLERİ
BİLİMLERİ
FEN

• Metalik Bağ
• Kovalent Bağ

C) Tuz

• Hidrojen Bağ

E) Kolonya

• İyonik Bağ
• Vander Waals Bağlar
Yukarda verilen bağlardan kaç tanesi güçlü etkileşim
snfnda yer alr?
A) 1

9.

12X, 13Y, 19Z

elementleri için;

11.

I. Atom yarçaplar arasnda Z > Y > X ilişkisi vardr.

E) 5

I. HNO3

Yukarda verilen asitlerden hangileri bakr (Cu) metali
ile tepkime verebilir?

yarglarndan hangileri doğrudur?
D) II ve III

D) 4

III. H2SO4

III. Y ve Z ayn periyottadr.
B) Yalnz II

C) 3

II. HCl

II. İyonlaşma enerjileri arasnda X > Y > Z ilişkisi vardr.

A) Yalnz I

B) 2

C) I ve II

A) Yalnz I

E) I, II ve III
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B) Yalnz II

C) I ve II

E) II ve III

Diğer Sayfaya Geçiniz.
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12.

13.

14.

Aşağda verilen madde çiftlerinden hangilerinin birbiri
ile karştrlmas sonucu çözelti elde edilemez?
I

II

A)

NH3

H2O

B)

CO2

CCl4

C)

CH4

H2

D)

NaCl

H2O

E)

CH3OH

C 2H6

GİRİŞ
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I. Dinlendirme ve havalandrma
II. Sertlik giderme
III. Ön klorlama / ozonlama
Yukarda verilen işlemlerden hangileri şehir sularnn
artmnda uygulanan işlemlerdendir?
A) Yalnz I

B) Yalnz II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Aşağda verilen karşmlarn hangisinin ayrlmasnda
farkl bir yöntem kullanlmştr?
A) Etil alkol-su karşmnn ayrlmas
B) Zeytinyağ-su karşmnn ayrlmas
C) Buğday-saman karşmnn ayrlmas
D) Kum ve talaş karşmnn ayrlmas
E) Madencilikte sülfürlü cevherlerin ayrştrlmas
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30

Diğer Sayfaya Geçiniz.

GİRİŞVE
VEBURSLULUK
BURSLULUKSINAVI
SINAVI- 2018
- 2018
GİRİŞ

15.

AAA

I. Glikoz

17.

II. Glikojen

II. Kullanlan amino asitlerin sras

IV. Glikojen ayrac

III. Yapsna katlan amino asitlerin says

V. Glikojeni ykan enzim

IV. Sentezlendikleri ilgili gen bölgeleri

“Glikozlar, glikojenin yap taşlardr.” hipotezini kantlamak için düzenlenen bir deneyde, yukardakilerden
hangilerinin birlikte kullanlmas gerekir?
B) IV ve V

D) I ve III

16.

özelliklerinden hangileri ayn olabilir?
A) Yalnz III

C) III ve V

18.

Bakteriyofaj çoğalrken bakteriye ait,

Yanda bir besin piramidi
verilmiştir.
Buna göre aşağda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

I. Amino asit
II. Adenin ribonükleotidi

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

III.
tüketiciler
II. tüketiciler
I. tüketiciler
Üreticiler

III. Deoksiriboz şekeri

A) Piramidin üçüncü trofik düzeyinde III. tüketiciler yer
alr.

IV. Ribozom
gibi yaplardan hangilerini kendi yapsna katar?
B) II ve III

D) I, II ve III

B) I ve III

D) I, II ve III

E) II, III ve V

Yanda bir bakteriyofajn şekli
şematize edilmiştir.

A) I ve II

İki farkl reaksiyonu katalizleyen iki farkl enzim ile
ilgili,
I. Taşdğ amino asit çeşidi

III. Glikoz ayrac

A) II ve III

FENBİLİMLERİ
BİLİMLERİ
FEN

B) Üreticilerden I. tüketicilere kullanlabilir enerjinin %90’
aktarlr.

C) I ve III

C) III. tüketiciler kesinlikle hem etçil hem otçul canllardr.

E) I, III ve IV

D) Toplam biyokütle en az üreticilerdedir.
E) I. tüketicinin biyolojik birikimi II. tüketiciden daha azdr.
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19.

Üç farkl bitki hücresi yoğunluklar farkl olan a, b ve c
ortamlarna konuluyor.

20.

– 1. hücre a svsna konulduğunda hücre çeperi ile
hücre zar arasndaki mesafesi artyor.

GİRİŞ
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Aşağdaki soyağaçlarnn hangisinde çekinik bir
özellik, X kromozomu üzerinde taşnyor olamaz?
A)

B)

C)

D)

– 2. hücre b svsna konulduğunda hücrenin şekli
değişmiyor.
– 3. hücre c svsna konulduğunda turgor durumuna
geçiyor.
Buna göre,
I. a ortamnn osmotik basnc 1. hücrenin osmotik
basncndan fazladr.
II. 3. hücrenin hücre içi yoğunluğu 2. hücrenin hücre
içi yoğunluğundan fazladr.

E)

III. Ortamlarn içerdiği madde miktar 1 > 2 > 3 şeklindedir.
yarglarndan hangilerine kesin olarak ulaşlr?
A) Yalnz I
D) I ve II

B) Yalnz II

C) Yalnz III

E) I, II ve III

SINAV BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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