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Diğer sayfaya geçiniz.1. LYS DENEME

1. Parçada Sait Faik’in kişilik özelliğinin hikâyelerine ya-
şama sevinci olarak yansıdığı vurgulanmıştır. Yaşama 
sevinci şeklinde fark ettiğimiz ve  “renkli kişilik” olarak 
tanımlanan bu özellik insanın hayat dolu olması, ya-
şamaktan mutluluk duyması, çevresine neşe saçan bir 
karaktere sahip olması biçiminde tanımlanabilir. 

Cevap: E

2. “Çekmek” sözcüğünün D seçeneğindeki kullanımı in-
celendiğinde “bir şeyi tutup kendine veya başka bir 
yöne doğru yürütmek” anlamında olduğu görülecektir. 
Bu sözcüğün “bir yerden başka bir tarafa taşımak” an-
lamındaki kullanımı ise “Odunları sundurmanın altına 
çektik.” gibi bir cümle ile örneklenebilir. 

Cevap: D

3. Yazarın öyküleri ile ilgili edindiğimiz bilgi “sakin ve ger-
çekçi” bir kurgu düzlemi içinde ilerlerken bu durumun 
beklenmedik bir şekilde yerini tam tersi bir akışa bırak-
masıdır. Buna göre yazarın öykülerinin ansızın değişen 
durumlar ile akış kazanan bir yapısı olduğu söylenebi-
lir. 

Cevap: B

4. Tasarı, bir şeyi gerçekleştirmeyi ya da nasıl gerçekleş-
tireceğini zihinde kararlaştırma durumudur; bir duruma 
önceden yapılan zihinsel hazırlık, zihinsel harekete 
geçme halidir. Buna göre “Ankarada yapılacak sınava 
girmeyi planlamak, bu kararı almak” anlamına sahip 
olan III. cümle, tasarı anlamı taşımaktadır. 

Cevap: C

5. Yazar III. cümlede ucuz işler yapan yerlerin tasarım 
bilgisi olmadığından; IV. cümlede eğitimsizlikten, este-
tik bilincinin olmamasından; V. cümlede özgün fikirler 
üretilmemesinden, böyle bir anlayışın özümsenmeme-
sinden; VI. cümlede tasarımcıların temelsiz, sonradan 
görme bir üretim şekli içinde kendi yaptıklarının doğru 
olduğuna emin bir cahil cesaretiyle hareket ettiğinden 
yakınmakta ve olumsuz eleştirilerini dile getirmektedir. 
I ve II. cümlelerde ise olumlu ya da olumsuz bir eleştiri 
anlamı yoktur. 

Cevap: A

6. Cümlede unsurlar dikkatli incelendiğinde bağlam daha 
iyi anlaşılır, örneğin burada Oğuz Atay’ın ilk eleştiriyi 
yazdığından değil, ilk kapsamlı eleştiriyi yazdığından 
söz edilmektedir. Yine aynı dikkatle bakıldığında bu 
yazı türünün ilk kez 20. yüzyılda yazıldığı değil, kap-
samlı ilk örneğinin bu dönemde yazıldığı anlaşılmak-
tadır. Kapsamlı sözünün ayrıntılı anlamını karşıladığı 
bilgisi de göz önünde tutularak E seçeneğine ulaşılır. 

Cevap: E

7. Şiir parçasında “yaşıyoruz” sözcüğünde ünlü daralma-
sı meydana gelmiştir. Sözcük “yaş-a-yor-uz” unsurla-
rından oluşmaktadır, -yor ekini aldığında -a yapım ekin-
de daralma olmuştur. 

Cevap: B

8. IV. söz, bir birleşik sözcüktür ve metrekare biçiminde 
bitişik yazılmaktadır. 

Cevap: D

9. Parçada birinci işaret virgül (,) olmak zorundadır çünkü 
sıralanan isimlerin arasında yer almaktadır. İkinci işa-
ret sıralanan isimlerin daha çoğaltılabileceğini belirten 
bir ifadeden sonra geldiği için üç nokta (…) olmalıdır. 
Üçüncü işaret sözde soru cümlesinin sonuna getirile-
ceği için soru işareti (?) olacaktır. Son işaret ise bir yar-
gının sonuna geldiği için nokta (.) olur. 

Cevap: C

10. Bir açık uçlu soru örneği olan 10. soru, test tekniği açı-
sından yeni olsa da farklı sınav disiplinleri içinde ya-
bancısı olmadığımız bir sorudur. Bu soruların test so-
rularından tek farkı çağrışım oluşturacak seçeneklerin 
bulunmamasıdır. Sorunun yorumlanmasından sonra 
cevap her kutucuğa bir harf gelecek şekilde yazılarak 
optik formda kodlanır. 

10. soruda verilen cümle incelendiğinde “hayal” söz-
cüğünün “hayal dünyam” belirtisiz isim tamlamasında 
tamlayan göreviyle kullanılmış bir isim olduğu görüle-
cektir.

Cevap: İSİM

11.   I. cümlede soru sıfatı “neredeki” sözcüğüdür ve bu 
sözcük -ki yapım ekini bulundurduğundan yapısı 
basit değil türemiştir.

 II.  cümlede “gibi” edatı ile kurulan “dağılmak ister gibi” 
edat öbeği, “hal” isminin sıfatını oluşturmuştur.

III.  cümlede “Sümer Sokağı” biçiminde kurulan belir-
tisiz isim tamlaması bu tür yer adlarında sıkça gö-
rüldüğü gibi iyelik eki düşürülerek “Sümer Sokak” 
biçiminde kullanılmıştır.

IV.  cümlede “şey” sözcüğü belgisiz sıfattır.

V. cümlede “gün gelir” zarfı çekimli eylem olan “gelir” 
sözcüğünü bulundurduğundan cümle kalıbına sa-
hiptir.

Cevap: A

LYS 3 / 1. DENEME
TÜRKÇE TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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Diğer sayfaya geçiniz.1. LYS DENEME

12. Bilimsel verilerin söz konusu olmadığı, insanların yiye-
ceklerin yarar ve zararlarını deneme yanılma yöntemiy-
le anladıkları zamanlarda / bazı gıdalar / daha fazla / 
önem kazanmıştır.

Bu cümlede ögeler I. zarf tümleci, II. özne, III. zarf tüm-
leci, IV. yüklem biçimindedir. D seçeneğinde de aynı 
öge dizilişi görülür.

Bizi biraz daha iyi yaşatabilmek için, / babam / sabah-
lara kadar / çalışırdı.

Cevap: D

13. Bir cümlede aynı anlam ya da anlam ayrıntısını karşıla-
yan sözcüklerin veya unsurların bir arada kullanılması 
gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım 
bozukluğu yaratır. A seçeneğinde “çabucak” sözcü-
ğünün kattığı tezlik anlamı “dönüverdi” sözcüğündeki 
“-ivermek” yardımcı eylemi ile sağlandığından anlatım 
bozukluğu oluşturmaktadır. 

Cevap: A

14. Parçada sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla 
birlikte insanların, eğlenmek, gezmek, yemek, içmek 
gibi basit ve kişisel ihtiyaç ve ilgilerine bağlı aktivitele-
rinde bile başkalarını taklit etme eğilimi içinde olmaları 
eleştirilmiştir. 

Cevap: B

15. Parçada Avrupa’nın öz güveni, azmi ve çalışkanlığı sa-
yesinde insanlarının her geçen yıl daha rahat ve zen-
gin yaşadığı vurgulanmıştır, buradan I. yargıya ulaşıla-
bilir. Parçanın sonunda maddi dünyayı kusursuz hale 
getiren Avrupa’nın insanın iç huzurunu düzenlemeyi 
unuttuğuna dikkat çekilmiştir, buradan da II. yargıya 
ulaşılabilir. III. yargıda sözü edilen plansız ve beklen-
medik biçimde gelişen uygarlık yorumu parçayla çelişir 
çünkü parçada azim ve çalışkanlıkla oluşturulan ve her 
gün daha iyiye giden bir uygarlıktan söz edilmektedir. 
IV. yargı parçadan çıkarılamaz çünkü parçada “geniş 
toprakların ve denizlerin Avrupanın iradesine boyun 
eğdiği”nden söz edilmiş ancak bu durum uygarlığın so-
nucu olarak dile getirilmiş, IV. cümlede belirtildiği gibi 
uygarlığı beslediğine değinilmemiştir. 

Cevap: A

16. Parçaya göre yazar ile ressam rekabetinde yazarın 
şansı görme yeteneğindedir, elbette söz konusu yazı 
olduğuna göre yazar iyi bir gözlem gücüne dayanan 
anlatımı oluşturursa ressama üstün gelebilecektir. 

Cevap: A

17. Yazar, parçada konu edindiği eserleri “en çok tanı-
nan fakat en az okunan” olarak tanımlamıştır. Bu tür 
eserlerle ilgili olarak insanların tutumunu “okuyan da 
okudum diyor okumayan da” şeklinde özetlemiştir. Bü-
tün bu yargılardan yazarın, herkes tarafından bilinen 
eserlerin, aslında bilinirliği kadar okunmadığına dikkat 
çektiği söylenebilir. 

Cevap: C

18. Sorunun A, B ve C seçeneklerine parçanın ilk iki cüm-
lesinden ulaşılmaktadır. Parçanın son cümlesinde veri-
len Dostoyevski örneğinden ise E seçeneğine ulaşmak 
mümkündür. 

Cevap: D

19. I ve II numaralı cümlelerde “oysa” bağlacından da an-
laşılacağı üzere “gerçeği beceriksizce değiştiren insan” 
ile “ince zekalı bir yalancı” karşılaştırılmıştır. Bu neden-
le iki cümle akışa sahiptir, birbirinden uzaklaştırılamaz. 
Cümleler dikkatli okunduğunda III. cümlede “doğrunun 
ta kendisi gibi görünen bu durum” sözü ile “görünüşte 
kahramanca olan ustalıklı itirafların ardına gizlenmiş 
yalanlar”dan söz edilmektedir. Bu nedenle III. cümlenin 
IV. cümleden sonra gelmesi doğrudur. Bu değişikliğin 
sağlanabilmesi için V. cümlenin akışı da kontrol edilme-
lidir. Anlam akışına göre V. cümlede “sıradan bir insa-
nın bunu fark edebilmesi” sözünde kast edilen durum 
II. cümlede bahsedilen “İnce ve ustalıklı bir hal almış 
olan yalan”dır. Böylece II ve V. cümlelerin peş peşe gel-
mesinin doğru olacağı anlaşılacaktır. 

Cevap: D

20. Parçada insanlar arasında anlaşmazlıkların bölüne-
rek yeryüzüne dağılmalarıyla ortaya çıktığı belirtilmiş, 
bu durumda insanların birbirinden farklı kültürler ve 
diller oluşturarak ayrıştıklarını bu nedenle birbirleriyle 
anlaşmazlıklar yaşadıklarını anlıyoruz. Nitekim parça-
nın devamında verilen iki örnek de dil farkı yüzünden 
iletişim kuramayan insanların yaşadığı problemleri dile 
getirmektedir. 

Cevap: B

21. Parçada “farklı” kelimesinin tekrarına, anlaşmazlık du-
rumunu örnekleyen iki hikayeye, Aşık Paşa’nın Garip-
name’sinde geçen öykünün Güney İtalya kültüründeki 
Gufia efsanesine benzetilmesine, “Güney İtalya kül-
türündeki Gufia efsanesi bunun bir örneğidir.” cümle-
sinde tanım kalıbına rastlanmaktadır. Parça ironik bir 
anlatıma sahip değildir. 

Cevap: D

22. Bu parçada “Mozart kimdir?” sorusuna cevap bulduğu-
muz birinci cümle tanım kalıbı ile kurulmuştur. Mozart’ın 
tarzının gelişimi, klasik müziğin gelişimi ile karşılaştırıl-
mıştır. Metin genelinde Mozart ve müziği hakkında bilgi 
verildiği için açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır. Par-
ça genelinde Mozart’ın müziği ve onun müziğinin klasik 
müziğe etkileri hakkında tespitler yer almaktadır. Ancak 
parçada anlatılanlar kronolojik yani tarihsel bir sıralama 
göstermez. 

Cevap: E
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Diğer sayfaya geçiniz.1. LYS DENEME

23. Parçada Mozart’ın klasik müziğe etkilerinden, gelmiş 
geçmiş en önemli müzik dehalarından biri olarak kalıcı-
lığı yakaladığından, senfoniden konçertoya hemen her 
türde eser verdiği gibi kısa ömrüne 626 beste sığdıra-
rak nicelik bakımından da hatırı sayılır üretkenliğe ulaş-
tığından; eserlerinin klasik müziğin ilk örneklerinden 
olması, dönemin çalışmalarını derinden etkilemesi, 
konçerto türünü tek başına geliştirmesi gibi ayrıntılar-
la özgün çalışmalar yaptığından bahsedilmiştir. Ancak 
klasik müziğin kendisi ile sona erdiği söylenmemiştir. 

Cevap: E

24. A seçeneğinde can, kafesten uçan bir kuşa benzetilmiş 
ancak kendisine benzetilen varlık olan kuşa cümlede 
yer verilmemiş, onun yerine benzetmeyi zihnimizde 
tamamlayan benzetme yönüne yani kafes ve uçmak 
ayrıntılarına yer verilmiş, böylece kapalı istiare oluştu-
rulmuştur.

B seçeneğinde “ulusun” kelimesi iki gerçek anlama 
gelecek şekilde kullanılmıştır. Hem ulumak eyleminin 
emir çekimi hem de ulu, yüce olmak anlamı düşündü-
rülerek dize iki farklı anlama gelecek şekilde oluşturul-
muştur. Böylece tevriye sanatı örneklenmiştir.

C seçeneğinde kaval, “Kuru bir yaprak gibi kalbini eli-
ne al” cümlesini dile getirmiş ve böylece insan dışı bir 
varlığın konuşturulması ile intak sanatı örneklenmiştir.

D seçeneğinde bembeyaz ve karanlık kavramları bir 
arada kullanılarak tezat sanatı örneklenmiştir.

E seçeneğinde hüsnütalil, bir durumun güzel bir nede-
ne bağlanarak anlatılmasına dayalı söz sanatı, yoktur.

Cevap: E

25. Cümlede dilin unsurlarının, toplumun kültürüne yani 
yaşayışına, alışkanlıklarına, değer yargılarına ilişkin 
önemli ayrıntıları yansıtacağı vurgulanmış ve seçenek-
lerde farklı toplumsal durumlar dillerdeki kelime, deyim 
gibi unsurlarla ilişkilendirilmiştir. A seçeneğinde ise dil 
unsurlarının dolaylı olarak düşünüleceği gazete yazı-
ları ve sanat eserleri ele alınmış üstelik toplumsal nite-
likler değil dış etkiler açısından değerlendirilmiş ve bu 
nedenle örnek cümlenin anlamından uzaklaşılmıştır. 

Cevap: A

26. Parçada tanıtılan sözlü anlatım türü paneldir. En fazla 
altı kişinin yer alabilmesi, konuşma etkinliğinin bir baş-
kan tarafından yönetilmesi, izleyicilerin soru yoluyla 
tartışmaya dahil olabilmesi gibi ayrıntılar panel cevabı-
na ulaşmamızı kolaylaştırmaktadır. 

Cevap: B

27. Tabloda destan, efsane ve masal türleri gerçeklik, za-
man, olağanüstü unsurlar ve millî motifler açısından 
değerlendirilmiştir. Efsanede olayların ve kişilerin ger-
çek olduğu kısmen kabul edilebilir, yani bu unsurlar 
gerçeğe dayanmakla birlikte zaman içinde gerçekten 
uzaklaştırılmış, gerçek dışı özellikler kazanmıştır. Ma-
sal türünde zaman “bir varmış bir yokmuş” kalıbıyla da 
ifade edildiği gibi belirsizdir. Destan olağanüstü varlık 
ve kahramanların olağanüstü olaylar içinde var olduğu 
bir türdür. Masallar belli kültürlere ait olarak anılmak-
la birlikte –Doğu masalları, Çin masalları, İskandinav 
masalları vb.– millî motifler içermez aksine evrensel 
değerler ve motifler taşırlar. 

Cevap: C

28. Bu şiir parçasında dizelerden birinde ünlü sesleri saya-
rak 11’li hece ölçüsüyle yazıldığı sonucuna ulaşabiliriz 
ancak bu tür bir bilgiden emin olmak için birden çok di-
zeyi incelememiz gerektiğini unutmamalıyız. Şiir parça-
sı açık, anlaşılır bir dile sahip, sanatsız yani şiirde yalın 
bir söyleyiş hâkim. Şiirin ilk dizesinde insanın deryaya 
benzetildiği “İnsan bir deryadır...” güzel benzetmesini 
görebiliriz. Dize sonlarındaki ses tekrarları incelendi-
ğinde bir ahenk unsuru olarak kafiyeden yararlanıldığı 
söylenebilir. Mahir, zahir, ahir sözcüklerinde zengin ka-
fiye vardır ve dörtlük a-a-a-b kafiye düzeninde oluştu-
rulmuştur. Şiirde betimleme yoktur. 

Cevap: C

29. Şiir parçası bir bütün olarak incelendiğinde şairin 
“umutsuzlukları bırakın” ifadesinde en net şeklini bulan 
duygusunun “ümit” olduğu anlaşılmaktadır. 

Cevap: A

30. Öncülde yer alan açıklama, ek rediflerin bir kullanım 
özelliğine dikkat çekmiştir. Örneğin “gönül-de-dir” ve 
“gül-de-dir” sözcükleri incelendiğinde ses, anlam, gö-
rev bakımından aynı olan  “-de” ve “-dir” eklerinin redif 
olduğu görülür. Bu redifler açıklamaya uygun olarak 
“gönül” ve “gül” sözcüklerinde kafiye oluşturan “ü” ve 
“l” seslerinden sonra gelmektedir. Sorunun diğer seçe-
neklerinde de aynı durum örneklenmiştir. Ancak B se-
çeneğinde “söz-dü” ve “gör-dü” sözcüklerinde redif olan 
“-dü” eklerinden önce kafiye oluşturan bir ses yoktur. 
Bu seçenekte redifin bir başka özelliği görülmektedir: 
Redif olan eklerden önce kafiye oluşması gerekmez, 
dize sonlarında ahenk yalnızca redifle de sağlanabilir. 

Cevap: B

31. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nın en önemli örnekle-
rinden birini yazıtlar oluşturmaktadır. Bu ürünler man-
zum biçimde yazılmamıştır. 

Cevap: E

32. Bu özelliklere sahip eser Kutadgu Bilig’dir. 

Cevap: C

33. Tekke edebiyatında öğretici şiirlere nutuk, alaycı bir dil-
le yazılmış şiirlere şathiye adı verilmiştir.

Cevap: A
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34. Numaralı cümleler incelendiğinde V. cümlede anlatı-
lan bölümün methiye olduğu anlaşılıyor. Seçenekteki 
tegazzül bölümü ise kasidenin içinde yer alan küçük bir 
gazelin oluşturduğu bölümdür.

Cevap: E

35. Bu şiir parçası Şeyhi’nin ünlü mesnevisi Harname’den 
alıntıdır. Çelebi Mehmed’i tedavi eden Şeyhi’ye Çele-
bi Mehmed, bir köy (Tokuzlu Köyü) hediye eder. Köye 
doğru yola koyulan Şeyhi, yolda eşkiyalar tarafından 
soyulur ve dövülür. Bunun üzerine Harnâme’yi kaleme 
alır. Başına gelenlerden yola çıkarak eserde alegorik 
bir yaklaşımla, öküz olmak isteyen bir eşeğin hikâyesi-
ni anlatır, toplumun kötü yönlerini hicveder fakat bunu 
mizahi bir üslup ile yapar. Har, eşek demektir ve eser, 
Türk edebiyatının ilk fabl örneği olarak kabul edilir. 

Cevap: A

36. Mısraları birbiri ile kafiyeli olan beyitlere musarra de-
nir. Mesnevinin her beyti kendi içinde kafiyelidir, gazel 
ve kasidede ilk beyit musarra özelliği gösterir, terkib-i 
bentlerde vasıta beyitleri de bu özelliktedir. Kıta, xa xa 
xa… biçiminde kafiyelenir ve musarra özelliği göster-
mez. 

Cevap: E

37. Parçada sözü edilen eser, Şeyh Galip’e ait bir mesnevi 
olan Hüsn ü Aşk’tır. 

Cevap: B

38. Bir beyti alıntılanan ve hakkında kısa bilgi verilen eser, 
Siham-ı Kaza’dır. 

Cevap: A

39. Sorunun B seçeneğinde 13. yüzyıl edebiyatına ilişkin 
bilgiler yer almaktadır ancak adı geçen sanatçılar Gül-
şehri, Kadı Burhanettin ve Ahmedi 14. yüzyıl sanatçısı-
dır.  

Cevap: B

40. Soruda eserlerinden yola çıkarak isimleri tamamlan-
ması gereken sanatçılar Rıfat Ilgaz, Ahmet Muhip Dı-
ranas ve Cahit Sıtkı Tarancı’dır. 

Cevap: A

41. Parçada “iyiyle kötünün siyahla beyaz kadar ayrı dur-
duğu” ifadesinden yararlanarak romantizm akımından 
bahsedildiği sonucuna ulaşılır. Seçeneklerdeki isimler-
den Ahmet Mithat Efendi bu akımın etkisinde eserler 
vermiştir. 

Cevap: C

42. “Vatan Yahut Silistre” oyunu, 1873’te Gedikpaşa Tiyat-
rosu’nda sahnelenmiş, oyunu izleyenler galeyana gelip 
olay çıkarmış, Namık Kemal birçok arkadaşıyla birlikte 
tutuklanarak Magosa’ya sürgüne gönderilmiştir. 

Cevap: E

43. Şiir parçası incelendiğinde dilin alışılmış kalıplarının dı-
şında bir anlatıma, söz sanatlarına, çağrışımlarla yük-
lü bir anlatıma sahip olduğu görülür. Uyaktan ölçüden 
uzak durulduğu, okuyucunun bilinç altına seslenen ve 
hayal gücünü harekete geçiren bir anlayışla yazıldığı 
söylenebilir. Bu şiir özellikleri Cumhuriyet Edebiyatı’nın 
İkinci Yeni şiir anlayışını işaret eder. 

Cevap: B

44. Tevfik Fikret, aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygu-
lamış bir şairdir, Yağmur şiiri de hece ölçüsü ile değil 
aruzla yazılmıştır. 

Cevap: D

45. Doktor Ömer Behiç, Halit Ziya Uşaklıgil’in Kırık Hayat-
lar romanının başkişisidir. Yakup Kadri Karaosmanoğ-
lu’nun Bir Sürgün romanında ise başkişi Doktor Hik-
met’tir. 

Cevap: D

46. Parçada “çağının noteri” sözü ile yazarın yaşadığı 
çağın adeta bir kaydını tuttuğu, tanıklık ettiği her şeyi 
romanlarına yansıttığı vurgulanmıştır. Bu özellikler 
edebiyatımızda en belirgin şekliyle Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’da görülür. Parçanın sonunda değinilen Kuy-
ruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanı da kendisine ait-
tir. 

Cevap: C

47. Öncüldeki açıklamadan sanatçının toplumcu bir anlayı-
şa sahip olduğu, eserlerinde doğa konusunu ve insana 
dair konuları ele aldığı sonucuna ulaşılır. Bu anlayışta 
ürün veren sanatçılar Cumhuriyet Edebiyatı’nın temsil-
cileridir. 

Cevap: C

48. Parçada tanıtılan yazar Reşat Nuri Güntekin, konusu-
na değinilen romanı ise Dudaktan Kalbe’dir. 

Cevap: A

49. Parçada sözü edilen sanatçı Enis Batur’dur. 

Cevap: D

50. Parçada tanıtılan şair Baki’dir. Cevabı her kutucuğa bir 
harf gelecek şekilde yazıp optik formda da kodlayınız.

Cevap: BAKİ

51. Sorunun E seçeneğinde tanıtılan eser, Aylak Adam, 
Yusuf Atılgan’a ait bir romandır. Sabahattin Ali tarafın-
dan yazıldığı bilgisi yanlıştır. 

Cevap: E

52. Parçada romanları ile tanıtılan yazar Yaşar Kemal’dir. 

Cevap: D

53. Gurbet Kuşları romanı Orhan Kemal’e aittir. 

Cevap: D
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54. Garip şiir akımının kurucusu üç şairden Oktay Rifat Ho-
rozcu ve Melih Cevdet Anday’dan parçada söz edilmiş-
tir. Metinde adı geçmeyen ise Orhan Veli Kanık’tır. 

Cevap: C

55. Parçada sözü edilen roman Yılanların Öcü, yazarı ise 
Fakir Baykurt’tur. 

Cevap: E

56. Parçada tanıtılan yazar Nuri Pakdil’dir. 

Cevap: C
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LYS3 / 1.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Harita üzerinde gösterilen III numaralı bölge Çin’i  
V numaralı bölge Avrupa’yı göstermektedir. Bu iki 
bölge sanayinin yoğun olduğu üretim bölgeleridir. Bu 
iki bölge nüfus miktarlarının ve yoğunluğunun fazla 
olduğu alanlar olduğu için aynı zamanda pazar alanı 
özelliği de taşır.

 Cevap: D

2. Serbest bölgelerin kurulmasındaki temel amaç dış  
ticaretin gelişmesini ve dış ticaret hacminin artmasını 
sağlamaktır. Bu nedenle “serbest bölgeler sadece iş-
lek alanlarda kurulur” ifadesi yanlıştır.

 Cevap: E

3. Deniz yolu taşımacılğında aynı anda çok fazla yük 
taşındığı için maaliyet olarak en ucuz ulaşım şeklidir. 
Hava yolu taşımacılığı ham madde taşımacılığında 
pek kullanılmaz. Çünkü maaliyetler aşırı yüksektir. 
Ham madde taşımacılığında ucuzdan pahalıya doğru 
sıralama; deniz yolu, demir yolu, kara yolu ve hava 
yolu şeklindedir.

 Cevap: A

4. Avcılık ve toplayıcılık ile geçinen insanların bitkileri ye-
şitirmeye başlaması ile birlikte (tarım) yerleşik yaşama 
geçilmiştir. Tarım faaliyetlerine uygun alanlarda yerle-
şik hayatın başlaması ile ilk köyler kurulmuş. Zaman-
la köylerin nüfuslarının artması ile birlikte şehirler ve 
şehir devletleri kurulmuştur. Sadece avcılık ve topla-
yıcılık faaliyetleri ile uğraşan insanlar tarım ile birlikte 
farklı ekonomik faaliyetlerle uğraşmaya başladığı için 
toplumsal iş bölümü belirginleşmiştir.

 Cevap: C

5. Madencilik, hidroelektrik üretimi, termik elektrik üre-
timi ve motorlu taşıtların kullanımının yaygınlaşması 
doğaya müdahalenin ve çevreye verilen zararın fazla 
olduğu faaliyetlerdir. Mera hayvancılığında ise doğaya 
müdahale daha az orandadır.

 Cevap: B

6. Kereste üretimi, baraj yapımı, ormanların kesilerek 
tarla veya meraya dönüştürülmesi, yerleşim alanı açıl-
ması, kara ve demir yolu yapımı nedeniyle orman tah-
rip edilmektedir. Ancak Ekoturizm çevre gözetilerek 
uygulanan turizm faaliyeti olduğu için orman tahribatı 
çok az oranda görülür.

 Cevap: A

7. Haritada gösterilen II numaralı bölge Mısır medeniye-
tinin kurulduğu Nil nehrinin havzasında, III numaralı 
bölge Mezopotamya medeniyetinin kurulduğu Fırat 
ve Dicle ırmaklarının havzasında, IV numaralı bölge 
Hint medeniyetinin kurulduğu İndus ve Ganj ırmakla-
rının havzasında, V numaralı bölge Çin medeniyetinin 
kurulduğu Gökırmak ve Sarıırmak nehirlerinin havza-
sında yer alır. Bu bölgelerde yerleşmelerin kurulduğu 
yerin seçiminde akarsu çevresindeki tarım alanları 
tercih edilmiştir. 

 I numaralı bölge İnka medeniyetinin kurulduğu alandır. 
Bu bölge Ekvatoral iklim bölgesinde yer aldığı için yer-
leşmeler aşırı sıcak ve aşırı yağışlardan uzak yüksek 
dağlık alanlara ve platolara kurulmuştur.

 Cevap: A

8. Nüfus artış hızını düşürmeye çalışan ülkeler aile plan-
laması uygulamaları, doğum kontrolü yöntemlerinin 
yaygınlaştırılması, evlenme yaşının yükseltilmesi gibi 
uygulamaları teşvik ederken göçü teşvik etmezler.

 Cevap: B

9. 

Ekvator

 Haritada gösterilen taralı alanlar çöller ve yakın çev-
resini göstermektedir. Bu nedenle çöl alanları iklim 
özelliklerine göre kurak bölge sınırları içinde yer alır. 
Çöller ve çevresindeki iklim özellikleri yerleşme ve 
ekonomik faaliyetler için uygun olmadığı için beşeri 
özelliklerine göre seyrek nüfuslu bölgelerin sınırları 
içinde yer alır. 

 Cevap: C

10. Matbaanın icad edilmesi ile birlikte kağıt kullanımının 
çok fazla artması ile birlikte orman zenginliklerinin 
önemi artmıştır.

 Cevap: MATBAA

11. Türkiye’de nüfus artış hızı genel olarak düşmektedir. 
Nüfus miktarı azalan oranlarda artmaktadır. Bu ne-
denle aritmetik nüfus yoğunluğu da artar. 1980’den 
sonra artan göçler ile birlikte kent nüfusu kır nüfusun-
dan fazladır. Ancak Türkiye’de kadın ve erkek nüfus 
birbirine çok yakındır. Günümüzde erkek nüfusun ora-
nı %50,2 iken kadın nüfusun oranı %49,8’dir.

 Cevap: C
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12. Karadeniz kıyılarında her mevsim yağışlı bir iklim etki-
lidir. Ayrıca yaz kuraklığı belirgin değildir. Akdeniz kıyı-
larında ise yaz döneminde yağış çok az aynı zamanda 
buharlaşma fazladır. Bu nedenle Karadeniz kıyıları ile 
Akdeniz kıyılarında bitki örtüsünün farklı olması yağış 
rejimi ve yaz kuraklığının şiddeti gibi iklim özellikleri ile 
açıklanır. 

 Cevap: E

13. Ateş M.Ö. 12 binlerde Taş Devri’nde kullanılmaya 
başlandı. Şehirlerin ortaya çıkması Kalkolitik döne-
me denk gelir. Coğrafi keşifle 15. ve 16. yüzyıllarda 
gerçekleşmiştir. Buharın makinelerde kullanılması  
18. yüzyılda gerçekleşmiştir.

 Cevap: C

14. Fay hatları yer kabuğunun kırık, çatlak yapılı alanla-
rıdır. Bu alanlar genç yapılı olduğu için tektonik dep-
remlerin, sıcak su kaynaklarının ve volkan konilerinin 
yaygın olduğu alanlardır.

 Cevap: D

15. Sanayi Devrimi ile birlikte üretim alanlarının büyük bir 
kısımında ve enerji ihtiyacının karşılanmasında kömür 
kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak daha sonraki dönem-
lerde çeşitli kaynaklardan elektirik üretilmesiyle birlik-
te kömüre olan bağımlılık azalmaya başlamıştır.

 Cevap: C

16. Bir gölün su kazanımı ile su kaybı arasındaki denge 
korunduğu sürece göl devamlılığını sağlar. Küresel 
ısınmaya bağlı olarak kurak bölgeler genişlemiştir. 
Birçok bölgede buharlaşmanın artmasına bağlı olarak  
göllerin ve sulak alanların su kaybı arttığı için bu alan-
ların yüzölçümü giderek daralmakta ve bazı göl veya 
sulak alanlar yok olmaktadır.

 Cevap: B

17. 

Ekvator I

III

II
IV

V

 Haritada I numaralı bölgede Ekvatoral iklim, II numara-
lı bölgede karasal iklim, III numaralı bölgede çöl iklimi,  
IV numaralı bölgede çöl iklimi, V numaralı bölgede 
sert karasal iklim ve tundra iklimi etkilidir. Biyomların 
sınırlarını belirleyen temel faktör iklimdir. Bu nedenle 
aynı iklimin etkili oldğu III ve IV numaralı bölgelerde 
benzer biyomlar görülür.

 Cevap: D

18. Kalkolitik çağda su, toprak, bazı metalik madenler, or-
manlar doğal kaynak olarak kullanılmaya başlanmış-
tır. Ancak taş kömürünün önem kazanması 18. yüzyıl-
da buhar gücünün kullanılması ile gerçekleşmiştir.

 Cevap: E

19. II, III, IV ve V numaralı bölgeler gelişmiş ülkeleri gös-
termektedir. Gelişmiş ülkelerde doğal kaynaklar daha 
ileri teknolojiler ile ve daha bilinçli bir ekonomik plan-
lama ile kullanılırken gelişmekte olan ülkelerde doğal 
kaynak kullanımında çevre ve verimlilik planlamaların 
içinde yer almaz.

 Cevap: A

20. Yıl boyunca yaprağını dökmeyen geniş yapraklı ağaç-
lar sıcaklık ortalamasının yıl boyunca yüksek olduğu 
ve her mevsim yağışlı olan Ekvatoral iklimde görülür. 

 Cevap: C

21. Ruhr Havzası kömür ve demir yatakları yönünden 
zengin olan alanlar içinde yer alır. Bu bölgede maden-
lerin işletilmesi ile birlikte birçok sanayi kolu gelişmeye 
başlamıştır.

 Cevap: A

22. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları arasında 
nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar mevcut 
değildir.

 Cevap: E

23. Yatak eğiminin fazla olduğu ve akarsuların derin va-
dilere gömüldüğü alanlarda hidroelektrik üretimine 
uygun araziler daha fazladır. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde akış hızı yüksek olan ve derin 
vadilere gömülmüş akarsular (Fırat, Dicle) bulunduğu 
için hidrolelektrik potansiyel daha fazladır.

 Cevap: B

24. Karadeniz ikliminin etkili olduğu V numaralı bölgede 
yazlar yağışlı ve toprak nemi fazla olduğu için orman 
yangınlarına daha az rastlanır. I, II, III ve IV numaralı 
bölgelerde Akdeniz iklimi etkili olduğu için yaz kuraklı-
ğı belirgindir.

 Cevap: E
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