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1. “Kesmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç fark-
lı anlamda kullanılmıştır?

I. Düşman ordusunun önünü kestiler.
II. Sevgi teyzemin oğluna söz kestik.

III. Annem ekmeği minik minik kesiyordu.
IV. Olanlardan sonra görüşmeyi kestik.
V. Kumaşı titizlikle baştan sona kesmişti.

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

2. Roman yazmak ciddi bir iştir. Sürekliliği sağlamak ama-
cıyla dilin sesini ararsınız. Bir avcı gibi bunun ardına 
takılıp gidersiniz fakat bazen de her şeyi geriye atarak 
kendinizi bambaşka bir konu içerisinde bulursunuz.

Yukarıdaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Unutturma
B) Önem vermeme
C) Özelliklerini yitirme
D) Kalıcı olmama
E) Yayımlamaktan korkma

3. Aşağıdaki deyimlerin hangisi açıklamasıyla birlikte 
verilmemiştir?

A) Öyle sevinçliydi ki gözlerinin içi gülüyordu.
B) Seni ikna edene kadar çok uğraştım resmen göbe-

ğim çatladı.
C) Bu iş üzerinde titizlikle durduğunu ince eleyip sık 

dokuduğunu görüyorum.
D) Yaşadığı bu olaylar karşısında çok şaşırmış, ağzı 

açık kalmıştı.
E) Hiç ummadığım anda taşı gediğine koydu.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde duyular arası 
aktarım yapılmıştır?

A) Soğuk bir kış ayına giriyoruz.
B) Adamın sert bakışları kapıdaki çocuğu korkutmuş-

tu.
C) Rüzgârlı bir günde eve doğru yürüyorduk.
D) Annem bize soğuk bir su getirmişti.
E) Artık çok yumuşak bir yatağım vardı.

BU KİTAPTA
KALİTELİ VE GÜNCEL  SORULARDAN 

FAZLASI VAR!

Kitaptaki sorular problemin hikayesine göre değil, 
çözüm mantığına göre sınıflandırıldı.

Çalıştıkça göreceksiniz ki; 
birbirine hiç benzemeyen problemler aslında aynı 

mantıkla çözülüyor.
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5. Paris, hem tarihi hem mimari yapısıyla insanı adeta 
                 I
büyüleyen bir şehir. Çok eski bir yerleşim birimi olan 
Paris gerek Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait kiliseleri 
    II
ve yer altı manastırları gerek ünlü caddeleri ile her yıl 
 III
dünyanın pek çok köşesinden milyonlarca turistin bu 
bölgeye akmasını sağlıyor.
      IV V

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi ger-
çek anlamıyla kullanılmamıştır?

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

6. Aşağıdakilerden hangisinde yargının nedeni belir-
tilmemiştir?

A) Yapılar, taştan yapıldığı için ısı kaybı az oluyor.
B) Evin ısıtma sistemleri uygun olmadığından ısı kaybı 

görülmektedir. 
C) Seni görmek istemediği için artık buraya gelmiyor.
D) İnsanlar stresten uzaklaşmak için doğayla daha 

fazla baş başa kalmayı tercih ediyor.
E) Hazırlıklarımız yetersiz olduğundan ötürü istediği-

miz sonucu elde edemedik.

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir abartma söz konu-
sudur?

A) Aldığı yeni ayakkabıyı çok beğendim.
B) Doğrusu oldukça güzel bir kitap.
C) Bir kargaşa bir kargaşa ki sorma gitsin.
D) Keşke, yemeğini yeseydin, dedim.
E) Meğer ne kadar da yalancı bir insanmış.

8. Aşağıdakilerden hangisinde kinayeli söyleyiş söz 
konusudur?

A) Yazar, meslek yaşamında edindiği izlenimleri okura 
duyurmak istemiş.

B) O; roman, oyun, şiir gibi pek çok türde eser vermiş-
tir.

C) Şair, o kadar meşhurdu ki sokağa çıktığında selam 
vereni olmazdı.

D) Eserlerinin neredeyse tamamında başkalarının ha-
yatlarını anlatıyor.

E) Gerçekte hiçbir yazar, bakalım bu romandan ya da 
şiirden dilciler kaç kural çıkaracak diye bakmazdı.

9. Şiir, gündelik dilin gerçeğini yitirdiği yerde konuşur çünkü 
şiir - - - -

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürüle-
mez? 

A) imge ve mecazlardan örülmüş bir anlam dünyasına 
sahiptir. 

B) gerçeğin şairin zihninde yeniden yoğrulup şekillen-
diği bir yapı sergiler.

C) hayatın kelimelerle yeniden yorumlanıp şekillendi-
rildiği bir türdür.

D) mecazın gerçeğe, soyutun somuta üstün geldiği 
yerde başlar.

E) gerçeğin ayak izlerine basarak bir dünya kurmanın 
peşindedir.
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10. Uzmanlar, sinirlerimiz bozulunca buzdolabı yerine spora 
koşmamız gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Spor 
beyne biyolojik ve psikolojik anlamda yaptığı etkilerle 
ruh sağlığını dengeleyici özelliğe sahiptir. Aktivite esna-
sında salgılanan bir takım özel hormonlar, haz almayı 
sağlamaktadır. Spor ayrıca kişiler arasında etkileşim 
ve iletişim sağlamakta, iş birliğini geliştirmektedir. Spor 
kişinin kendine verdiği değeri ve benlik saygısını artır-
maktadır. 

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Sporun işlevinden söz edilmiştir.
B) Sporun benliğe etkisinden bahsedilmiştir.
C) Nesnel verilere başvurulmuştur.
D) Açıklama cümleleri kullanılmıştır
E) Şart cümlelerine yer verilmiştir

11. (I) İyi ve kötü kavramları felsefenin, daha doğrusu ah-
lak felsefesinin en temel tartışma konularındandır. (II) 
İyi ve kötü nedir, sorusuna Epikuros’tan Nietzsche’ye, 
Platon’dan Farabi’ye pek çok düşünür cevap aramıştır. 
(III) Çünkü iyi ve kötünün ne olduğunu bilirsek kural-
lar koyabilir, normlar oluşturabilir, insan davranışını ve 
toplumsal ilişkileri düzenleyebiliriz. (IV) Böylece kaosun 
önüne geçilmiş olur. (V) Aslında sadece filozoflar değil, 
soru sormayı öğrenmiş herkes, farkında olsa da olmasa 
da, gerek gündelik hayatları içinde gerekse profesyo-
nel hayatlarının doğası gereği iyi ve kötü kavramlarını 
sorgular.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de yargı koşuluyla birlikte verilmiştir?

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

12. (I) Hangi elektronik oyuncak, kapı önünde kavanoz ka-
pakları ile evcilik oynayan kız çocuklarının gelişimini 
sağlar? (II) Yüz yüze iletişimde bilgi, duygu davranışla 
karşıya iletilir. (III) Oyun oynamak kadar oyun kurmak 
da zenginleştirici bir merhaledir. (IV) Sokakta erkek ço-
cukların, takım paylaşıp oyun kurup top oynamalarını 
hangi dijital oyun karşılar? (V) Emek vermenin tadına 
varmak, paylaşmak, takım oyununa girmek; gol atmak, 
gol yemek; kazanmak, kaybetmek velhasıl hayata dair 
hangi duygu varsa hepsi oyun içinde yaşanıyor. (VI) 
Hayat bir oyunla çocuğu hazırlıyor; yahut çocuk oyunla 
hayata sezdirmeden giriyor.

Bu parçanın ana fikri numaralanmış cümlelerin 
hangisinde verilmiştir?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

13. (I) Görsel algının diğer algı türlerine oranla algılanma 
düzeyi yüksek olduğundan, görsel izlenimler belleğimiz-
de daha kalıcı bir yeri edinir. (II) Özellikle bizi etkileyen, 
beğendiğimiz, farklı bulduğumuz görüntüleri belleğimize 
kazırız. (III) Estetik yönden nitelikli olanları da belleği-
mizde saklayıp yeniden canlandırmak hoşumuza gider. 
(IV) Görüntüler, kavramlara ve sözcüklere göre bel-
leğimizde daha kolay yer eder.(V) Resim, kavramları 
görsel olarak ifadenin en eski aracıdır. (VI) Daha yazı 
yokken, yazıdan binlerce yıl önce o dönemin sanatçıları 
duygularını resim yoluyla aktarmışlardır. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerin-
de karşılaştırma yapılmıştır?

A) I. ve II.  B) V. ve VI. C) III . ve V.
  D) II. ve IV. E) I. ve IV.
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14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiy-
le birlikte verilmiştir?

A) Fabllar aracılığıyla çocuklara, tokgözlülük, 
kanaatkârlık, dürüstlük ve yardımseverlik gibi olum-
lu davranışlar kazandırılmaya çalışılır.

B) Hayvanlar aracılığı ile insanoğlunun binlerce yıldır 
oluşturduğu deneyimler kısa ve öz biçimde aktarılır.

C) Bir noktada atasözlerinin canlandırılması niteliğini 
taşıdıklarından belki atasözlerinden daha kalıcı, 
eğitici özellik taşırlar.

D) Fabllar sadece çocuklara değil yetişkinlere de hitap 
eden eğitim araçlarıdır.

E) Erken yaşlarda çocuğa tekerleme tadında şiirler 
okumak, hayal gücünün ve yaratıcı düşüncenin ge-
lişmesine büyük katkı sağlar.

15. Pırıl pırıl cadde ( ) Şehir kaynıyor ( ) O, şehrin kapkara 
çatıları ( ) esrarlı bacaları ve her an göz kırpan ışıkları 
ortasında kaybolmuş bir çocuk gibi kimsesiz ve beş 
parasız ( )

Yukarıdaki boşluklara hangi noktalama işaretleri 
getirilmelidir?

A) (…) (.) (;) (…) 
B) (…) (.) (,) (…) 
C) (.) (.) (;) (…) 
D) (.) (!) (,) (.) 
E) (…) (.) (;) (.) 

16. Geçenlerde bir sanatçımızla ilgili birşeyler yazmak is-
tedim ve bir arkadaşıma rica ettim. İki ayrı kaynaktan 
bana biyoğrafi çıkardı. Yazımın taslağını oluşturur iken 
de onun engin tecrübelerinden faydalandım ve bu ta-
nınmış sanatcımız hakkında güzel bir yazı hazırladım.

Bu parçada kaç tane yazım yanlışı yapılmıştır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

17. Vehbi, çeşmeden akan suların biraz ötede meydana 
getirdiği çamur batağına girmiş bir ördek gibi çırpını-
yordu. Munise’ye hücum edenleri korkunç bir çamur 
yağmuruna tutuyordu. İnce sesi kızların yaygaraları 
arasında keskin bir düdük gibi ötmüştü. 

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Birden fazla ünsüz benzeşmesi vardır.
B) “Düdük” kelimesinde ünsüz değişmesi olmuştur.
C) Kaynaştırma harflerine yer verilmiştir.
D) “Getirdiği” kelimesinde ünsüz kaybı söz konusudur.
E) Ünlü daralmasına uğramış sözcük kullanılmıştır.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili söz-
cükler tür bakımından aynıdır?

I. Japonya, bugün Amerika ile boy ölçüşecek düzey-
dedir.

II. Onun ne çetin bir ceviz, ne güçlü bir rakip oldu-
ğunu biliyorum.

III. Bu kadar taş yürekli, böylesine acımasız bir insana 
hiç rastladınız mı?

IV. Bebek çok ağladı ama şimdi mışıl mışıl uyuyor.
V. Oldukça iyi konuştu yalnız dereceye giremedi.

A) I. ve III. B) I. ve V.  C) II. ve III.
  D) II. ve V. E) IV. ve V.
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19. Sağlıklı kişiliğe sahip insanlar mensubu bulundukları 
toplumun kültür değerlerini benimsemiş, benliğiyle kim-
liğini uyumlu hâle getirmiş insanlardır.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) İki ögeli bir cümledir.
B) Birden fazla fiilimsi kullanılmıştır.
C) Zincirleme isim tamlaması vardır.
D) Yapısı bakımından sıralı bir cümledir.
E) Ek fiil kullanılmıştır.

20. “Daha sonra, imparatoriçeye hediye edilecek bohça-
nın yanına gelip şallara birer birer bakarak ‘Bunları da 
imparatoriçeye sizin ulaştırmanızdan memnun olurum.’ 
deyip yine odasına döndü.” 

Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Birden fazla zarf kullanılmıştır.
B) Birden fazla birleşik fiil vardır.
C) Dört öğeli bir cümledir.
D) Birleşik yapılı bir cümledir.
E) Bir sıfat tarafından nitelenmiş isim tamlaması kulla-

nılmıştır.

21. Kır beygiri, arka ayakları ile toprağı bütün gücüyle iterek 
öne doğru boynunu uzatıp gerildi. Hayvan adım adım 
ilerledikçe pulluğun arkasında siyah bir çizgi uzamaya 
başladı. Kır beygirli çiftçi böyle dört gün güneş doğarken 
gelip güneş battıktan sonra giderek, dördüncü günün 
sonunda küçük tarlanın sürülmesini tamamladı.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Zarf-fiil
B) Edat öbeği
C) Belirtili ad tamlaması
D) Kurallı birleşik sıfat
E) Sıfat fiil

22. Başkasının koruması ile iş yapan akılsız kişi, destek-
lendiğini unutarak kendi gücüne inanır.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Çatısı bakımından etkendir.
B) Fiilden isim yapma eki almış sözcük vardır.
C) Yönelme durum eki almış sözcük vardır.
D) Dolaylı tümleç isim tamlamasından oluşmaktadır.
E) İyelik eki alan sözcük yoktur.

23. “(I) Divan şiirinde gerçek tabiatı ve insanı bulmak güçtür. 
(II) Anlatılan çevre ve insanlar, minyatür sanatındaki gibi, 
gerçek özelliklerinden soyutlanmış; hayali, olağanüstü 
nitelikler kazanmıştır. (III) Divan şiirinin insanımıza se-
vimli gelmemesinin nedenini dilindeki yabancılaşmada 
aramak gerekir. (IV) Bu bakımdan Divan şiiri, çağının 
insanı ve doğası hakkında pek az ipucu verir. (V) Bu 
sebeple şiirlerinde Lale Devri hayatını gerçekçi bir ba-
kışla anlatan Nedim, Divan edebiyatında ayrı bir yere 
konmalıdır.”

Yukarıdaki parçanın hangi cümlesi düşüncenin 
akışını bozmaktadır?

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

24. (I) Venedik, 118 adaya dağılmış, önemli trafik yollarını 
kanalların oluşturduğu ve mantık gereği tüm trafiğin 
su üzerinde gerçekleştiği bir kenttir. (II) Venedik 1600 
yıllık tarihinin ilk yıllarından beri suyla yaşamını birlikte 
sürdürüyor. (III) Öyle ki kayık ve gemilerin hareketi-
ni sağlamak için Venedikliler becerikli denizcilere ve 
mükemmel kürek çekenlere dönüştü. (IV) Sığ su, do-
lambaçlı kanallar ve kumluklar, altları düz ve karinası 
olmayan kayıkların kullanımına yol açtı. (V) Rüzgârların, 
akıntıların ve gelgitlerin tanınması ve kullanılmasında 
gerçek birer usta oldular.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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



TYT / TÜR

8 Diğer sayfaya geçiniz.

4ANTRENMAN  SERİSİ

25. Ben her okuduğum romanda asıl kendime yaklaştığı-
ma inanıyorum. Her biri çok yanlı gerçeğimizi belli bir 
yandan açar bana. Neden söz ederse etsin, beni, baş-
kalarını, yaşamayı tanıtır. Balzac “Eugenie Grandet”i 
yazmasaydı, gecem gündüzüm bencillerle geçtiği hâlde 
nereden bilecektim bencilliği? “Kızıl ile Kara” olmasaydı 
benim öz geçmişimden haberim olmayacaktı. Gosta 
Berling’le kuzeyi dolaşmasaydım, en soğuk geçen kış-
ları bile sevmez, bahar gelince de toprağın coşkusuna 
kapılmazdım ki!

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
ağır basmaktadır?

A) Öyküleme  B) Örnekleme
C) Tanımlama  D Açıklama

E) Tartışma

26. Uzungöl, kartpostal fotoğraflarında yeşil ile mavinin bir 
şarkıyı söylediği izlenimini uyandırır öncelikle. Yerleşim 
birimleri ve küçük binalar bir köy izlenimi verir; sessiz, 
sakin ve huzur verici bir ortam… Sanki kuşlar şarkı 
söylemek için orayı seçiyorlar diye de düşünebilirsiniz.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden han-
gisine başvurulmuştur?

A) Açıklama-Öyküleme
B) Betimleme-Kişileştirme
C) Tartışma- Betimleme
D) Tanımlama- Açıklama
E) Örnekleme- Tanımlama

27. Ülkemizde deniz kıyıları çoktan doldu. Şimdi de dağların 
yamaçları hızla betonlaşıyor. En temiz renk olduğundan 
kuşku duyulmayan beyaz; çamlıkları, zeytinlikleri kirleti-
yor kimi zaman. Bu olumsuz gidişe insanlar değil ama 
doğa, olanca güzelliğiyle direniyor.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Doğanın kendini yenilemede yetersiz kaldığı
B) İnsanların doğal güzelliklerin önemini kavrayama-

ması
C) Doğal güzelliklerin eskiden insanları daha çok etki-

lediği
D) Deniz kıyılarındaki kentleşmenin düzensiz olduğu
E) Plansız kentleşmenin çevreyi çirkinleştirmesi

28. (I) Mardin, eserlerinde sıkça kullanıldığı mekanlardan 
birisi oldu. (II) Bu çevrenin taşıdığı farklı kültürel yapıyı 
insan olgusunu eserlerine başarılı bir şekilde yansıttı. 
(III) Folklorik mitolojik şiir anlayışına uygun çalışmalar 
yaptı. (IV) Gazete ve dergilerdeki ilk yazıları 1975’te 
yayımlandı. (IV) İlk kitabı “Mezopotamya Üçlemesi”adlı 
oyun üçlemesinin ilki olan “Mahmut ile Yezida” idi. (VI)
Bu oyun Türkiye İş Bankası’nın açtığı yarışmada ikincilik 
ödülü aldı.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istendiğinde ikinci 
paragraf hangi cümleyle başlar?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

29. Refik Halit’in fıkra, hikâye ve romanlarında dikkati en 
çok çeken özellik, gözlem kabiliyetinin mükemmel olma-
sıdır. Olayları ve karakterleri en ince noktalarına kadar 
görmekteki başarısı gerçekten çok büyüktür. Ancak 
bu başarının daha çok dış görünüşlere ait olduğunu, 
olayların sebeplerine ve kişilerin iç dünyalarına fazla 
ilgi göstermediğini de söylemek yerinde olur. Bunun 
için yazılarında tasvirler çok başarılı ve canlı olmasına 
rağmen tahliller pek az görülür.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Yazar birçok türde eser ortaya koymuştur.
B) Olayların dış görünüşünü vermedeki başarıyı olay-

ların ve kişilerin iç dünyalarını anlatırken göstere-
memiştir.

C) Yazar şekilde özü birleştirerek öyküde mükemmelli-
ği yakalamıştır.

D) Eserlerinde gözlem ve detaya büyük önem verir.
E) Yazarın betimlemelerindeki başarısı olayların içiyle 

değil dış görünüşüyle ilgilenmesine bağlıdır.
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30. Toplumun barış içinde yaşaması, devletin insan hak-
larına duyduğu saygı oranında vardır. Bu saygının 
temelinde, insan onuruna saygı ve adalet yatar. Sağ-
lıklı toplum, en geniş anlamıyla insan haklarına saygılı 
olan toplumdur. Toplumun barış içinde yaşaması ancak 
sağlıklı bir toplumda gerçekleşir.

Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Toplumsal barışın sağlanması için bireysel özgür-
lüklerin halk tarafından savunulması gerekir.

B) Toplumsal barışı sağlayan, devletin insan haklarına 
saygısı ve adalet anlayışıdır.

C) Adaletin ve insan onuruna saygının olmadığı yerde 
toplumsal birliktelik sağlanamaz.

D) Toplumsal barışın sağlanması için insanların iyi eği-
tim alması gerekir.

E) Toplumsal barış için bireylere önemli görevler düşer.

31. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cüm-
lesi olamaz?

A) Her insan yaşamı boyunca bir şeyler karalamıştır.
B) Hayatımızın soyutlaşmasının nedenlerinden biri de 

internettir.
C) Bir paragraf oluşturmak için önce konu belirlenmeli-

dir.
D) Sırça Köşk isimli hikâye geçtiğimiz günlerde sine-

maya aktarıldı.
E) Ben yazılarımda insanları eğitmeyi düşünmem.

32. Bodrum’un her tarafı insanla dolup taşarken bile sa-
kinliğini koruyan yerlerden biridir Gümüşlük. Gümüşlük 
sadece bir koy… Masmavi denizi, kuş sesleri, nefis çam 
kokusu, mandalina, limon, portakal bahçeleri eşliğinde 
günlerinizi geçirebilirsiniz orada. 

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım teknikle-
rinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleme
B) Betimleme
C) Açıklama
D) Tartışma
E) Örnekleme

33.  I. Sanatçı her yapıtında içten bir söyleyişle okurlarını 
büyülüyor adeta. (İçerik)

II. Anılarını dile getirdiği bu yapıtıyla yazar okurun 
dikkatini çekiyor. (Üslup)

III. Sanatçı eserinde ünlü şairlerle yaptığı söyleşilere 
yer veriyor. (İçerik)

IV. Kısa cümleler ve canlı betimlemelerle yazar öykü-
lerini oluşturuyor. (Üslup)

V. Romanında yalın ve sürükleyici bir anlatımla okur-
larının karşısına çıkıyor. (Üslup)

Yukarıda verilen cümlelerden hangileri yer değişti-
rilirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

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

34. (I) Türklerle ilgili bir çok efsane, destan ve hikâyede 
at, sahibinin yakın arkadaşı, zafer ortağı, en değerli 
varlığı sayılmıştır. (II) Savaştaki faydaları dolayısıyla 
kuvvet timsali de olmuştur. (III) At sürüleri ise zenginliğin 
ifadesi olarak görülmüştür. (IV) Atların kavimlerin türeyiş 
efsanelerinde yer aldığını ve renk simgeciliğine göre 
anlamlandırıldığını da görüyoruz. (V) Hatta bazı dev-
relerde savaş esnasında atlıların dört anayönün renk 
simgelerine göre adlandırıldığı görülmektedir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümle ile başlar?

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

35. Toros Dağları’nın eteklerinden sonra, Akdeniz’e doğru 
ovalar başlar. Bu ovalar Adana’nın iki yanındaki İçel 
ve Hatay illerine taşan uçsuz bucaksız Çukurova’nın 
parçalarıdır. Bu geniş düzlük Adana il sınırları içinde 
doğal engebelerle birbirinden ayrılmış altı ova oluşturur: 
Ceylan, Yüreğir, Misis, Osmaniye, Haruniye ovaları…

Bu paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Birinci kişi ağzından aktarılmıştır.
B) Öğretici metin türünde yazılmıştır.
C) Abartmaya yer verilmemiştir.
D) İkilemelerle anlatım kuvvetlendirilmiştir.
E) Kurmaca bir metinden alınmıştır.
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36. … Soluk hamleleri yer yer ve derece derece yükselir 
ve alçalır. Böylece bazı heceler yanlarındaki hecelerden 
daha kuvvetli söylenir. Söyleme ve okuma esnasında, 
bir heceyi yanındaki heceden daha yüksek bir ses to-
nuyla daha baskılı söylemeye “vurgu” deriz. Vurgulu 
hece diğer hecelere göre daha uzun bir solukla söylenir. 
Bu, dinleyicide dikkatleri uyandırarak, anlamın kavran-
masını kolaylaştırır.

Yukarıda verilen parçada boş bırakılan yere aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilirse parçanın anlam 
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Kelimelerdeki sesler hece denen bir ses kalıbı için-
de söylenir.

B) Kelimelerde bir hecenin vurgusu ötekilerden daha 
güçlü olur.

C) Türkçe kelimelerde genellikle son hece vurgulu 
okunur.

D) Konuşma esnasında heceleri hep aynı biçimde 
söylemeyiz.

E) Kelime vurgusu kelimenin yapısına ait olup sebep-
siz yere değişmez.

37. (I) Dünyanın en büyük uçağını görmeye hazır olun.(II) 
72 metre gövdeye ve 117 metre kanat uzunluğuna sahip 
olan uçak, 6 adet Boeing 747 motoru ile çalışacak. (III) 
Bu güne kadar inşa edilen en büyük uçak ünvanına 
sahip olacak uçağın ilk uçuşunu 2016 yılında yapması 
bekleniyor. (IV) Stratolaunch systems tarafından ge-
liştirilen uçak jet motor teknolojisi ile roket sistemini 
harmanlıyor ve jet motorlarıyla 30 bin feet yükseldik-
ten sonra roketleri sayesinde yörüngeye ulaşıyor. (V)
Saatte 850 km hıza ulaşabilecek olan uçak, kullanıma 
girdikten sonra ise aralarında Kennedy Uzay Merkezi 
olmak üzere birden fazla tesiste kullanılabilecek.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle başlar?

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

38. Çocuk oyunculuktan süper starlığa yükselen Reese 
Witherspoon kariyerine pek çok başarılı yapım sığdırdı. 
Walk the Line filmi ile Oscar aldı. Daha sonra uzun bir 
sessizliğe gömüldü. Oyunculuğa, bu ay vizyona giren 
iddialı filmi Yaban (Wild) ile döndü. Film, gerçek bir 
hikâyeden uyarlandı ve Witherspoon filmin gerçeklere 
sadık kalması için elinden geleni yaptığını söylüyor.

Yukarıdaki metinde Reese Witherspoon ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Reese Witherspoon oyunculuk kariyerine çocukluk 
döneminde başlamıştır.

B) Kariyerinde birçok başarılı yapıta imza atmıştır.
C) Uzun süren sessizliğini yeni filmi ile bozmuştur.
D) Reese Witherspoon Walk the Line filmi ile Oscar 

almıştır.
E) Yaban (Wild) filminde hayali olaylardan yola çıkmış-

tır.

39. Barselona’daki Teatreneu tiyatrosu, seyircilerden giriş 
yerine gülüş başına ücret almayı amaçlamış. Bunun 
için koltukların arka kısmına IPAD cihazları yerleştirilmiş. 
Pay Pen laugh uygulaması ile ön kamera üzerinden 
seyircilerin gülüşleri tespit ediliyor ve oyun süresince her 
gülüş için 30 cent ücret kesiliyor. Seyirci oyun başına 
maksimum 24 euro para ödüyor. Sistem ise bir ana 
panelden gerçek zamanlı olarak takip ediliyor. Seyirci 
bu sayede- - - -

Yukarıda verilen parça aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A) Oyunda çok kalamadan isterse dışarı çıkabiliyorlar.
B) Oyunu beğenmediği ve gülmediği zaman para öde-

memiş oluyor.
C) Oyuncuların sahne içindeki hareketlerini daha dik-

katli izleyebiliyor.
D) Oyunun sıkıcı gelen bölümlerini izlemekten kurtulu-

yor.
E) Oyunu çok beğendiğini açık bir şekilde dile getirebi-

liyor.
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40.  I. Türk kültürü içinde insana bakışta temel değerler 
vardır.

II. “Yiğit” kahramanlık göstermek, iyi ata binip kılıç 
kullanmakla sınırlı değildir.

III. Bu temel değerlerden biri “yiğit” kavramı ile ifade 
edilir.

IV. Yiğidin güçlü olması gereklidir ancak yiğit dürüst-
lük, güvenilirlik hoşgörülü olmak gibi meziyetlere 
de sahip olmalıdır.

V. Bu sebeple yiğitler mert ve namert olarak iki grupta 
değerlendirilir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri yer 
değiştirirse anlamlı bir paragraf oluşturulabilir?

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