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2019-MSÜ/Türkçe TÜRKÇE TESTİ

1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

Malezyalı şair Usman Awang eskiden bir kuş cenneti
olan ülkesinin nasıl acınası bir hâle düştüğünü Kuş
Toplumundan Valiye Mektup adlı mektubunda dile
getirir. Kuşların ağzından yazdığı bu mektupta “Sayın
Vali, kuşlar olarak biz, meclis binasının çatısında bir
toplantı yaptık. Her ne kadar sizin için oy vermediysek
de verdiğiniz Yeşil Kent vaadinizi tutmanız konusunda
hemfikiriz. Doların yeşili uğruna yaşamamız için gerekli
olan kentin yeşilini yok ediyorsunuz.” Awang, mektubun
altındaki imzalı notunda bu mektubun hangi kent
valisine postalanırsa postalansın çoğundan           
yanlış adres diye geri dönmeyeceğinden emin olduğunu
da belirtmiş.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

Ele alınan konunun tartışmaya uygun olduğu

Posta hizmetlerinin her kentte sorunsuz yürütüldüğü

Sanatçıların ve halkın çevre bilinciyle hareket ettiği

Yaşanabilir bir çevre için fedakârlıkta bulunmak
gerektiği

Dikkat çekilen sorunun pek çok kentte görüldüğü

3.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: E 
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2019-MSÜ/Türkçe

4. 5.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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2019-MSÜ/Türkçe

6.

7.

8.

9.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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2019-MSÜ/Türkçe

10.

11.

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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2019-MSÜ/Türkçe

Saatler süren bir yolculuğun ardından nihayet eve geldik

ve ben bir an evvel odama geçip uyumak istiyordum.
                    I
Annem memleketten getirdiğimiz konserveleri dolaba 

yerleştirmemi istedi. Yorgun olmama rağmen onu 

kıramadım ve kavanozları bir bir dolaba yerleştirmeye 
                                              II
başladım. Bir kısmını yerleştirdikten sonra
                        III                                                             
birden bire kavanozlardan biri elimden düştü ve
        IV
paramparça oldu. Annem bu duruma bir hayli üzüldü.
                                                                V

 Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?

I II III IV V

14.

A) B) C) D) E)

15.

16.

17.

Diğer sayfaya geçiniz.5

DOĞRU CEVAP: D 
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2019-MSÜ/Türkçe

18.

19.

 ----. Örneğin siz bayılarak yediğiniz o ince kabuklu,
şeker gibi tatlı Finike portakalını bahçenize diktiğinizi
sanırken karşınızda acı meyveli turunç ağacını bulmanız
muhtemel. Çekirdekten leziz bir portakal türü de elde
etme ihtimaliniz mevcut. Bunun sebebi de tohumların
içinde biri normal döllenmeyle diğeri besin dokusundan
oluşan iki embriyo bulunması.

Bu  parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Antik çağlardan bu yana her türlü olumsuzluğa
rağmen çeşitlenebilmiş turunçgillerin zaman içindeki
yolculuğu, insanlık tarihiyle birlikte şekillenmiştir

Finike çevresinde yoğunlaşan endüstriyel faaliyetler,
mikroorganizmaları olumsuz etkilediği gibi portakal
bahçelerini de beklenmedik bir sorunla karşı karşıya
bıraktı

Bugün çok çekirdekli olmasından ötürü ekonomik
değeri olmayanlarla karıştırılmaması gereken Finike
portakalı, Finike’de ekilen bir çekirdekten çıkmıştır

Eğer bir kez olsun yolunuz Finike’ye düşmüşse yollar
boyu sıralanan portakal ağacı görünümlü turunç
ağaçlarını mutlaka görmüşsünüzdür

Turunçgillerden yediğiniz bir meyveden çıkardığınız
çekirdek, içinden çıktığı meyveyi inkâr edercesine
farklı bir bitkinin varoluşuna kaynaklık edebilir

20.

21.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.6

DOĞRU CEVAP: E ÖSYM



2019-MSÜ/Türkçe

22.

23.

24.

25.

Diğer sayfaya geçiniz.7

ÖSYM
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26. 27.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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2019-MSÜ/Türkçe

28.

29.

Her kahve aynı tadı taşımaz. Dostlarla içilen kahve
neşedir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer. Sahilde
oturduğun rüzgârlı bir sonbahar günü en sevdiğin
dostun ağlarken içtiğin kahvenin tadı ise kederlidir.     
Bir pazar öğle sonrası annenin “Hadi bir kahve yap da
içelim!” dediği kahve huzurdur. Köpükler annenin göz
bebeklerine yansıyan, dudağının kıyısında kalan küçük
bir gülümsemedir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine
ulaşılabilir?

Kahve, içinde bulunulan duruma göre farklı anlamlar
kazanır.

Kahve, toplumlar için farklı kültürel anlamlar taşıyan bir
içecektir.

Kahvenin tadını belirleyen nasıl değil, kim tarafından
pişirildiğidir.

Dostlarla kahve içmek, sorunlardan uzaklaşma fırsatı
verir.

Birlikte kahve içtiğimiz kişilerin bize olan yakınlığı
kahvenin tadını etkiler.

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

Diğer sayfaya geçiniz.9

DOĞRU CEVAP: A 
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32. 33.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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34.
 35. - 36. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

35.

36.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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 37. - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 39. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

39.

40.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.
13

ÖSYM



2019-MSÜ/Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİMLER TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.

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

İmameddin İsfahani, “Türklerin almadığı memleket,
içmediği su kalmadı. Şehirleri ve ülkeleri doldurup her
tarafa hâkim oldular.” demiştir.

 İsfahani’nin bu ifadesinden hareketle Türklerin
aşağıdakilerden hangisine sahip olduğu
söylenemez?

Teşkilatçı yapıya

Cihan hâkimiyeti anlayışına

Güçlü bir orduya

Ekonomik güce

İkili yönetim anlayışına

1.

A)

B)

C)

D)

E)

2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.14

DOĞRU CEVAP: E 
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2019-MSÜ/Sosyal Bilimler

5.

6.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.15

ÖSYM



2019-MSÜ/Sosyal Bilimler

9.

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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2019-MSÜ/Sosyal Bilimler

Emeği, yalnızca insan türüne özgü bir kavram olarak ele
almak gerekir. Örümcek ağ örerken dokumacıdan daha
iyi bir iş çıkarır. Arı ise bal peteğini yaparken çoğu
mimarı utandıracak bir ustalık ortaya koyar. Ama en
kötü mimarı en iyi arıdan farklı kılan şey, mimarın
eserini yapmadan önce kafasında kurmuş olmasıdır.
Yani ortaya çıkan ürün, üretim sürecinin başında,
emekçinin zihninde zaten var olan tasarımın sonucudur.
Emekçi doğal nesnelere sadece bir biçim değişikliği
kazandırmakla kalmaz; aynı zamanda kendisinden
bağımsız var olan doğa içinde, iradesini ortaya koyarak
kendi belirlediği kurallara göre amacını gerçekleştirmiş
olur.

Bu parçada insanı diğer canlılardan ayıran hangi
özellik üzerinde durulmaktadır?

Duygularını eserlerine yansıtması

Belli bir amaca yönelik tasarımını somutlaştırması

Somut ürünler yanında soyut ürünler de ortaya
koyması 

Aklını kullanarak doğayı taklit etmesi

Özgürce gerçekleştirdiği eylemlerinin sorumluluğunu
alması

13.

A)

B)

C)

D)

E)

14.

15.

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: B 
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2019-MSÜ/Sosyal Bilimler

 16. - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve
İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları
cevaplayacaktır.

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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2019-MSÜ/Sosyal Bilimler

19.

20.

 21. - 25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya
farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.19

ÖSYM



2019-MSÜ/Sosyal Bilimler

22. 23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.20

ÖSYM



2019-MSÜ/Sosyal Bilimler

25.

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.

TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
21
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2019-MSÜ/Temel Matematik TEMEL MATEMATİK TESTİ

1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Bir televizyon kanalında yayınlanan kamu spotu aşağıda
gösterilmiştir.

Bu kamu spotuna göre, kaç tane ekmek çöpe
atılmaktan kurtarılırsa Türkiye’deki 81 ilin her birine
1 okul yapılabilir?

  

  

2.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.22

DOĞRU CEVAP: E 
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2019-MSÜ/Temel Matematik

3.

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.23
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2019-MSÜ/Temel Matematik

7.

8.

9.

Diğer sayfaya geçiniz.24
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2019-MSÜ/Temel Matematik

10. 11.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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2019-MSÜ/Temel Matematik

Alt alta çarpma işlemi yapan Salih, 12 ile 24’ü çarparken
çarpanlar yer değiştirdiğinde aşağıda gösterildiği gibi   
1. ve 2. satırlardaki sayıların değişmediğini fark ediyor.

 

Salih, alt alta çarpma işleminde farklı iki sayı çarpılırken
çarpanlar yer değiştirdiğinde satırlardaki sayılar
değişmiyorsa çarptığı sayılara birbirinin kuzen sayıları
adını veriyor.

 Buna göre, 46’nın iki basamaklı kuzen sayılarının
toplamı kaçtır?

88 90 92 94 96

12.

A) B) C) D) E)

13.

Diğer sayfaya geçiniz.26

DOĞRU CEVAP: C 
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14.

15.

16.

17.

Diğer sayfaya geçiniz.27
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18. 19.

Diğer sayfaya geçiniz.28
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20. 21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.29
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23. 24.

Diğer sayfaya geçiniz.30
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2019-MSÜ/Temel Matematik

Başlangıçta 144 yaprağı bulunan bir defterin baştan
belirli sayıda yaprağı önlü arkalı çizgili, kalan yaprakları
ise önlü arkalı karelidir.

Mehmet, bu defterin baştan 32 ve sondan 16 yaprağını
daha önce kullanıldığı için defterden koparıyor. Sonra
defterin tam ortasını açtığında şekildeki gibi soldaki
sayfanın çizgili, sağdaki sayfanın ise kareli olduğunu
görüyor.

 Buna göre, defterin başlangıçtaki çizgili yaprak
sayısı kaçtır?

76 80 84 88 92

25.

A) B) C) D) E)

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.31

DOĞRU CEVAP: B 
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28. 29.

Diğer sayfaya geçiniz.32
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30. 31.

Diğer sayfaya geçiniz.33
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32.

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.34
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35.

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.35
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38.

Küp şeklindeki bir hediye kutusuna genişliği 1 birim olan
kırmızı renkli iki şerit, küpün ayrıtlarına paralel ve
kutunun tüm yüzlerini dolaşacak biçimde şekildeki gibi
bağlanıyor. Bu durumda küpün yüzlerinde şeritlerin
kapladığı toplam alan 54 birimkare oluyor.

Buna göre, hediye kutusunun hacmi kaç
birimküptür?

125 216 343 512 729

39.

40.

A) B) C) D) E)

TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

36

DOĞRU CEVAP: C ÖSYM



2019-MSÜ/Fen Bilimleri FEN BİLİMLERİ TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

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

1. Bir tenis topu, yatay zeminde sabit hızla hareket
etmekte olan bir kamyonetin kasasında şekildeki gibi
durmaktadır.

 

Bir süre sonra tenis topu aniden, kamyonetin
ilerleme yönüne zıt yönde yuvarlanmaya başladığına
göre kamyonet,

I. Yatay zeminde yavaşlamaya başlamıştır.

II. Yatay zeminde hızlanmaya başlamıştır.

III. Yokuş yukarı sabit hızla çıkmaya başlamıştır.

IV. Yokuş aşağı sabit hızla inmeye başlamıştır.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve IV II ve III

2.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.37

DOĞRU CEVAP: E 
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3. 4.

Diğer sayfaya geçiniz.38

ÖSYM



2019-MSÜ/Fen Bilimleri

5. 6.

Diğer sayfaya geçiniz.39
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2019-MSÜ/Fen Bilimleri

Prof. Dr. Aziz Sancar, hasar görmüş DNA’ların onarım
mekanizmasını ve genetik bilginin nasıl korunduğunu
açıklamak için yaptığı çalışmalarıyla 2015 yılında Kimya
Nobel Ödülü almıştır.

Prof. Dr.  Aziz Sancar’ın bu çalışmaları aşağıdaki
kimya disiplinlerinden hangisiyle ilgilidir?

Anorganik kimya Endüstriyel kimya 

Biyokimya Fizikokimya

Polimer kimyası

7.

8.

A) B)

C) D)

E)

9.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.40

DOĞRU CEVAP: C ÖSYM
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11.

12.

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.41
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15. 16.

17.

Diğer sayfaya geçiniz.42
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18.

19.

20.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

43
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