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1 Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
1. Kimileri robotları insanlığın sonunu getirecek bir 

tehdit (tehlikeli bir durum) olarak görüyor, kimileri 

de insanları çalışmaktan kurtaracak (alıkoyacak) 

bir yardımcı olarak. Suya sabuna dokunmayan 

(sakıncalı konularla ilgilenmeyen), evcil hayvan 

benzeri robotlar hâlihazırda (şu anda) satılıyor. Bu 

robotlar etrafındaki nesnelerin ne olduğunu anlıyor 

(kavrıyor), yüksekten düşmemeyi başarıyor, ko-

mutlara cevap veriyor hatta oyunlar oynayabiliyor.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangi-
sinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıkla-
mayla uyuşmamaktadır?

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

(2019 - TYT)

2. Kemalettin Tuğcu bizlere yoksulluğu, yaşamla sa-
vaşmayı, acımayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı 
öğretti. Kahramanları hiç yüzüstü, umarsız bırak-
madı. Eserleriyle Tuğcu okurlarına bir bakıma acı 
aşısı yaptı.

Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitaplarıyla acılara, zorluklara göğüs germe 

becerisi kazandırmak

B) Yaşanan acıların okurla paylaşılarak azalması-
nı sağlamak

C) Odağına acıyı alarak kalemini edebî yönden 
güçlendirmek

D) Acıyla yoğrulmuş hayatların kendi yönünü bu-
lacağını göstermek

E) Toplumun yaşadığı acıları yalın hâliyle eserle-
rine aktarabilmek

(2019 - TYT)

3. Arka arkaya ses getiren filmler çekmiş, bunların 
arasına önemli bir su altı belgeseli ekleyerek bu 
alanda da ustalığını göstermişti. Herkes yeni ça-
lışmalarını merakla beklerken o, uzunca bir süre 
sessizliğe gömülmüş; röportaj tekliflerini bile geri 
çevirmişti. Geçen hafta ortak bir dostumuzdan 
yepyeni bir belgesel çekimi için hazırlıklara baş-
ladığını işittim. Meğer inziva süreci, aslında yeni 
projeleri için kuluçka dönemiymiş.

Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılaya-
bilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde 
vardır?
A) Toleranssız ve karamsar mizaçlı olduğu için 

her şeye siyaha yakın bir grilikte yaklaşmaktan 
keyif alırdı.

B) Yaşanan olaylara daima aynı pencereden bak-
tığı için hiçbir zaman farklı bir şey göremeye-
cekti.

C) Yaşadığı hayal kırıklıkları sonunda, kabuğuna 
çekilerek hayatındaki “keşke”lerin muhasebesi-
ni yapmaya başladı.

D) Yeni tanıştığı insanlarla iletişim kurarken sergi-
lediği içine kapanık tavır, muhataplarını olduk-
ça rahatsız ediyordu.

E) Sabit fikirli ve ben merkezli bir söylem; tek no-
tayla bestelenen, duraksız bir musiki tadı verir 
dinleyicilerine.

(2019 - TYT)

4. Yeşil tasarım (zihinde canlandırılan biçim), insan 

ve çevre üzerindeki zararlı etkileri en aza indirge-
meyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Öncelikle binanın 
yapımından yıkımına kadar olan zamanı kapsaya-

cak (sınırları içine alacak) şekilde korunmasını he-
defleyen genelgeçer (hemen herkesçe benimse-

nen) kurallar koymak gerekiyor. Enerji kaynaklarını 
üst seviyede değerlendirmeye (denetlemeye) ola-

nak sağlayan uygulamalar; doğal, geri dönüşümlü 

(yeniden değerlendirilebilir nitelikte) ve zararlı ol-
mayan malzeme kullanımıdır.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangi-
sinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıkla-
mayla uyuşmamaktadır?

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

(2019 - AYT)
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1. Arkeogenetik, insanlığa dair geçmişi moleküler 

genetik teknikler ---- araştıran bir bilim dalı olarak 
tanımlanabilir. Bazı temel konular üzerindeki çalış-
malar henüz sürmekteyse de hızla ---- bir bilim dalı 
hâline gelmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) yoluyla - değişken

B) sayesinde - benimsenen

C) deneyerek - bilinen 

D) geliştirerek - sevilen

E) kullanarak - gelişen

(2018 - TYT)

2. Yüksel Pazarkaya, ülkemizde eşine az rastlanan

(ender görülen) bir titizlikle, Rainer Maria Rilke’nin 
tüm şiirlerini toplam on iki kitap hâlinde dilimize ka-

zandırdı. Bu külliyat (toplu eserler), Rilke’nin yazın 

çalışmalarını içeren Kâmuran Şipal çevirileriyle 

birlikte değerlendirildiğinde (aynı kitapta toplandı-

ğında) önemli bir kazanım niteliğinde. Çeviri eyle-

mi, çoğu kez (genellikle), farklı kültürler arasında 

köprü kurmakla (bağ oluşturmakla) kalmıyor, yeni 

imgesel yorumların kapısını da aralayabiliyor.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangi-
sinin anlamı parantez (  ) içinde verilen açıkla-
mayla uyuşmamaktadır?

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

(2018 - TYT)

3. Körlük, Nobel ödüllü yazar Jose Saramago’nun 
1995 yılında yayımlanmış romanıdır. Okuyucu, bu 
kitapta kahramanları; adıyla değil, onları tanıtan 
ifadelerle görür. Yazar her birini “doktor, doktorun 
karısı, hırsız, koyu renk gözlüklü genç kız” gibi 
çeşitli sıfatlarla adlandırır. Kahramanların diyalog-
larını da anlatıcının sesine yedirerek metni uzun 
bir monoloğa dönüştürür. Okur bu durum karşısın-
da romanı takip etmekte güçlük çeker ve kendini 
âdeta bir labirentin içinde bulur. Ayrıca Saramago, 
roman boyunca nokta ve virgül dışında noktalama 
işareti kullanmaz. Bu da metnin bütüncüllüğüne 
katkıda bulunan bir başka yöntemdir.

Bu parçadaki altı çizili ifadeyle
I. Eserde kişilerin, özellikleriyle anımsatılması

II. Birden fazla teknikten yararlanılmış olması

III. Olayların karmaşık bir şekilde aktarılması

durumlarından hangilerine gönderme yapılma-
mıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III
(2018 - TYT)

4. Dünya çapındaki bazı çevre sorunları, ---- ilkesi-
ne en açık kanıtları sunuyor. Karadeniz’in öbür 
tarafında, Kiev civarında kurulan nükleer reaktör, 
İzmir’deki çay tiryakisini neden ilgilendirsin? Ama 
ilgilendiriyor. Tropik ormanların tahribi, ozon taba-
kasının incelmesi ve sera etkisi ---- değil midir?

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) dünyanın değişimi - artık hemen hepimizin bil-

diği tehditler

B) doğanın bütünselliği - tüm dünya insanlarının 
ortak sorunu

C) evrenimizin hassaslığı - üzerine konuşulmaya 
değer konular

D) kelebek etkisi - Türkiye’de de karşılaştığımız 
problemler

E) hassas ayarlar - doğanın sonsuz cömertliğinin 
sonuçları

(2018 - AYT)
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1. Son zamanlarda genç yetişkin edebiyatının hız-

la filizlendiği söylenebilir. J. K. Rowling’in Harry 

Potter kitaplarıyla canlanan ve S. Mayer’in Alaca-

karanlık serisinin, kelimenin tam anlamıyla parlat-

tığı kahramanlarla devam eden süreç, özellikle S. 
Collins’in Açlık Oyunları’yla taçlandırdığı yoldan 

ilerliyor. Bu sürece yüksek bütçeli ve beyaz perde-
nin genç yıldızlarıyla renklenen uyarlama filmlerin 
etkisi inanılmaz...

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
mecaz anlamda kullanılmamıştır?

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

(2017 - YGS)

2. Pek çok sanatçı, bayağılaşmak korkusuyla hâlâ 
çoğunluğu yok sayarak eski yollarında ayak diri-
yor. Hâlbuki çoğunlukla anlaşmak, mutlaka ba-
yağılaşmak demek değildir. Yunan tragedyası 
çoğunluğun dilediği veya beğendiği gibi olmakla 
bayağılaşmamıştı. Değerini düşürmeden büyük 
kalabalıklarla uzlaşabilen bir sanattı. Zamanımızın 
istediği de bu olsa gerek.

Bu parçada geçen “çoğunluğu yok saymak” sö-
züyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Her zorluğa göğüs germek

B) Yaygın kanaatleri değiştirmek

C) Geniş kitleleri görmezlikten gelmek

D) Sanatı; sanat için değil, halk için yapmak

E) Sosyal hayatı gözden geçirmek
(2016 - YGS)

3. Osmanlıların yetiştirdiği büyük sanatkârlar, icra et-
tikleri sanatı Hakk’a ulaşabilmenin bir aracı olarak 
görmüştür. İslam ahlakı ile yoğrulmuş ve nice gün 
doğumlarını arkasında bırakmış olan bu derin ve 
yüksek sanat algısının, günümüzde anlayanı ve 
talep edeni ne yazık ki bir elin parmakları kadar 
az kalmıştır.

Bu parçadaki altı çizili sözle sanat algısına yö-
nelik olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Uzun süre devam etmiş olması

B) Farklı bir bütün hâline getirilmesi

C) Büyük bir emek sonucu meydana gelmesi

D) Geniş bir boşluğu doldurması

E) Geniş kitlelerde merak uyandırması
(2015 - YGS)

4. Eleştiride güvenirlik, edebiyat kuyusunun karanlık-
larına ışık tutabilmek amacıyla bilimsel bilgilerden 
yararlanılarak sağlanır. Edebiyata ilişkin olguları 
yüzeysel olarak kavrayıp bilimsel bilgilerle denet-
lemeye kalkmak da bilimsel bir eleştiri niteliği ta-
şımaz.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebiyat eserlerinde, söylenenin ardındaki 

söylenmeyeni ortaya çıkarmak

B) Sanatsal değeri önemsemeyen sanatçıları 
eleştirmek

C) Metinde anlamı bilinmeyen sözcükleri açıkla-
mak

D) Edebiyat eserlerini günün koşullarına göre yo-
rumlamak

E) Geçerliliğini yitirmiş sanatsal öğeleri belirlemek
(2014 - YGS)
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1. (I) Türkiye’de bazı alanlarda olduğu gibi yayıncı-

lıkta da ekonomik ve kültürel pek çok sorundan 
söz etmek mümkün ama bu sorunlar, yayıncı-
lar dâhil, kimin umurunda! (II) Sanırım, burada 
herkes şikâyet etmekten ve dinlemekten yorul- 
duğundan birtakım yanlışların değişmesi için kü-
çük de olsa bir şeyler yapmak, çözümler üzerine 
düşünmek gerek. (III) Butik yayıncılığın işlevi, tam 
da bu “bir şeyler yapma” ihtiyacıyla örtüşüyor.  
(IV) Sadece onunla da değil; birey olmayla, edebi-
yat ve sanatın geçirdiği dönüşüm ve başka dünya 
arayışlarıyla da... (V) Yeri gelmişken ülkemizde, 
pek çok konuda olduğu gibi, butik yayıncılıkla ilgili 
de bir kavram karmaşası bulunduğunu belirtelim.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde öneri vardır?

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

(2017 - YGS)

2. (I) İnsan ilişkilerinin pek çoğu akılla kavrana-
mayacak, kavransa bile açıklanmayacak kadar 
karmaşıktır. (II) Hayranlık, nefret, sevgi ve kıs-
kanma gibi duygularla biçimlenen ilişkileri; sebe-
bi ve sonucuyla açıklayamıyoruz. (III) Bu konuy-
la ilgili olarak hemen her dilde ve kültürde pek 
çok eser yazıldı, pek çok değerlendirme yapıldı. 
(IV) Ne var ki okuduklarımızın ve dinlediklerimi-
zin çoğu, kişisel bir görüş olmakta öteye gitmiyor.  
(V) Tüm kültürlerde bunları tanımlayan ve sınıfla-
yan değer yargıları oluşmadan, söylenenlerin hiç-
birini geçerli sayamayız.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede öznel bir değerlendirme yapılmıştır.

B) II. cümlede, I. cümledeki düşünce örneklendi-
rilmiştir.

C) III. cümlede bir çıkarım yapılmıştır.

D) IV. cümlede bir genelleme yapılmıştır.

E) V. cümlede bir durum koşula bağlanmıştır.

(2017 - YGS)

3. (I) XV. yüzyılın ikinci yarısında Erzgebirge ve Alp 
Dağları ile Scheeberg’de gümüş yatakları bu-
lundu. (II) Böylece gümüş miktarında muhteşem 
bir artış oldu ve dönemin pek çok darphanesi 
bu madenle dolup taştı. (III) Gümüş bolluğu Av-
rupa’da para basımının çehresini değiştiren bir 
reforma da öncülük etti. (IV) 1472 yılında Vene-
dik’te başlayan bu reformla birlikte ilk kez ince, 
yassı Orta Çağ sikkelerinden daha kalın ve sağ-
lam sikkeler basıldı. (V) Orta Çağ boyunca Av-
rupa’daki sikkelerin tümü altın veya gümüş üze-
rine basılıyordu. (VI) Hatta bu sikkeler öylesine 
inceydi ki bir elin parmakları arasında kolayca 
kırılabiliyordu. (VII) Oysa bükülemeyecek kalın- 
lığa sahipti.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlatı-
mıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) I. cümlede nesnel bir anlatım vardır.

B) II. cümlede öznellik söz konusudur.

C) III. cümlede genelleme yapılmıştır.

D) IV. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

E) VI. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır.

(2017 - YGS)

4. (I) Dünyada bilinen en eski halı, Orta Asya’da 
Pazırık Kurganı’nda bulunan halıdır. (II) Bugün 
Rusya’daki Hermitage Müzesi’nde korunan bu 
halı, Türklerin göçebe alışkanlıklarını açıkça göz-
ler önüne seriyor. (III) Yaklaşık 2600 yıl önce 
dokunan bu halıdan günümüze kadar binlerce 
çeşit halı dokundu. (IV) Bu halılar sadece ihti-
yaçlarımızı karşılamakla kalmadı, aynı zamanda 
her bir ilmeğinde insana ait tüm duyguları desen-
lerle, renklerle veya sembollerle ortaya koydu. 
(V) Bugün hâlâ duyguların tercümanı olmaya de-
vam eden Türk el dokuma halıları ilk kez 1843 yı-
lında Sultan Abdülmecit tarafından Hereke’de ku-
rulan fabrika ile adını tüm dünyaya duyurdu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
lerinde kişisel görüşe yer verilmemiştir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve V

(2017 - YGS)

1. B 2. C 3. C 4. B

2. BÖLÜM
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5. (I) Dizüstü bilgisayar ekranları çaprazlama, bir kö-

şeden ters köşeye genellikle 12 ile 20 inç arasında 
boyutlara sahiptir. (II) Büyük ekranların çözünür-
lükleri daha yüksek olduğundan görüntü daha kes-
kin olur. (III) Büyük ekranlar daha çok yer kaplar, 
daha ağır olur ve pil ömrünü kısaltır. (IV) Dizüstü 
bilgisayar; film izlemek, oyun oynamak veya video 
izlemek için kullanılır. (V) Temel işlemler için kulla-
nacak veya sıkça yanınızda taşıyacaksanız daha 
küçük ve hafif bir ekran tercih etmelisiniz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde hem bir karşılaştırma hem de öneri söz 
konusudur?

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

(2016 - YGS)

6. (I) Şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanan bir şairi-
miz… (II) İkinci kitabıyla tekrar okuyucunun karşı-
sında. (III) Açık ve yalın anlatımlı, kısa dizelerden 
oluşan şiirlere imza atmış. (IV) Sanatçının bu kita-
bındaki tüm şiirleri yine okuyucunun duyumsama 
ve düş kurma yetilerini harekete geçiriyor. (V) Şair, 
şiirleriyle okuyucuyu kimi zaman yoğun karanlık-
ların içine, kimi zaman da aydınlık gündüzlere gö-
türüyor.

Bir şairden ve şiirlerinden söz edilen bu parça-
daki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, okurların beğenisini kazandığı üze-

rinde duruluyor.

B) II. cümlede, kimi ürünlerini bir araya topladığı 
belirtiliyor.

C) III. cümlede, şiirlerinin dil ve biçim özellikleri 
dile getiriliyor.

D) IV. cümlede, işlev yönünden önceki şiirleriyle 
benzerliği olduğu sezdiriliyor.

E) V. cümlede, şiirlerde birbirine karşıt durumların 
işlendiğinden söz ediliyor.

(2013 - YGS)

7. 2011’in sonuna doğru gösterime giren bu film, 
geleneksel sinemanın kullandığı tekniklere bağlı 
kalmadan, bir hayatta kalma savaşımını insanda 
yoğunlaşarak anlatıyor.

Bu cümleden söz konusu filmle ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?
A) Belirli bir izleyici kitlesine seslenmek amaçlan-

mıştır.

B) Yeni çekim yöntemlerine başvurulmuştur.

C) Bugüne değin beyaz perdeye taşınmamış bir 
sorun işlenmiştir.

D) Oyuncuların gösterdiği başarıyla çok boyutlu 
bir yapı kazanmıştır.

E) Yılın çok izlenen filmleri arasında yerini almış-
tır.

(2013 - YGS)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde klasiklerle il-
gili farklı bir düşünce dile getirilmiştir?
A) Söyledikleri, hiçbir dönemde tüketilmez.

B) Okurların dünyasında özgün ve değişmeyen 
bir yeri vardır.

C) İnsan, yaşamının her döneminde onlarda ken-
dini bulur.

D) Anlaşılıp kavranabilmesi özel bir çaba, özel bir 
okurluk donanımı gerektirir.

E) Onları okumaktan alınan haz hiçbir zaman 
azalmaz.

(2012 - YGS)

5. A 6. A 7. B 8. D
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1. D 2. A 3. D 4. B

1. Zaman zaman susuzlukla karşı karşıya kalan bü-
yük kentlerin asıl sorunu su kaynağı sıkıntısı değil, 
eldeki suyun kalitesinin düşmesidir. Diğer bir deyiş-
le kentte sınırsız su kaynağı bulunsa da susuzluk 
yaşanabilir. Bunun en büyük nedeni ise kirlenme-
dir. İçme suyu kaynaklarının kirlilik derecesi belli 
bir düzeyi aştıktan sonra en gelişmiş arıtma tesis-
leri bile bu kaynakları temizlemede yetersiz kalır. 
Bu sebeple susuzluk sorununun çözümü için yeni 
su kaynaklarının aranmasından çok baraj havza-
larının daha iyi korunması, atıkların ayrıştırılarak 
yeniden kullanılması, çöplerin kontrol tesislerinde 
toplanması gibi uygulamalara gidilmesi gerekir.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşıla-
bilir?
A) Çöp ve atıkların dönüştürülmesindeki başarı-

sızlığın su kaynaklarını azalttığına
B) Baraj havzalarındaki yetersizliğin günümüz 

kentlerinin öncelikli sorunu olduğuna
C) Su kaynaklarının kirlenmesinin arıtma tesisle-

rindeki yetersizlikten kaynaklandığına
D) Temiz su kaynaklarındaki azalmanın atık kont-

rolü uygulamalarını önemli kıldığına
E) Doğal su kaynaklarındaki kirlenmenin alternatif 

kaynak arayışlarını hızlandırdığına

(2018 - TYT)

2. “Bir ülkenin uygarlık düzeyi o ülkenin kâğıt tüketimi ile 
ölçülür.” diye bir söz hatırlıyorum. Bana göre bu dü-
şünce artık geçerliliğini kaybetti. Çünkü bugün kitap 
yazmak ve yayımlamak kâğıt kullanmadan da müm-
kün. İleride ne olacağı bilinmez ama şimdilik basılı 
ve elektronik kitaplar varlığını birlikte devam ettiriyor.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine 
ulaşılabilir?
A) Uygarlık üretme ve yayma aracı olan kâğıt, iş-

levini günümüzün teknolojik imkânlarıyla payla-
şarak sürdürmektedir.

B) Uygarlığın önemli ögelerinden olan kâğıdın tü-
ketimi ile üretimi arasındaki denge gelişmişlik 
göstergesidir.

C) Uygarlığın gelişimi ve yayılımı ile kâğıt tüketi-
mini ilişkilendirmenin ne kadar doğru olduğu 
bugün açıkça görülmektedir.

D) Uygarlığı yalnız kâğıt üzerinden ölçmeye çalış-
manın ne denli sığ bir düşünce olduğu yaygın 
olarak bilinmektedir.

E) Uygarlığın günümüzde ulaştığı nokta, elektro-
nik kitap çağının kapılarını sonuna kadar aç-
maktadır.

(2018 - TYT)

3. - 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.

Gelenek ve inançlarımızda servi ağacı, insanın-
doğumdan ölüme kadar var olma çabasının bir 
sembolü olarak görülmüştür. Mevsimlerin zorlu 
şartlarına rağmen yeşilliğini hiç kaybetmemesi ve 
dayanıklı olması ile serviler, hayatı tasvir etmek-
tedir. Gövdesi semaya dik bir şekilde uzandığı için 
de servinin doğruluğu temsil ettiğine inanılmakta-
dır. Onunla ilgili başka bir inanış da insana iyi şans 
getirdiği ve onu koruduğudur. Ayrıca serviler, eski 
Türk kültüründe bolluk ve bereketi simgeleyen 
“hayat ağacı” olarak da nitelendirilmiştir. Ağacın 
mevsim şartlarına rağmen hep yeşil kalması ise 
ölümsüzlüğü simgeler. Aynı zamanda minareyi an-
dıran servi, Osmanlı kültüründe de hayat ağacına 
benzetilmiş ve dallarına konmuş kuşların, hayatın 
içindeki canlıları temsil ettiği düşünülmüştür.

3. Bu parçaya göre servi ağacıyla ilgili inanışların 
ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Diğer ağaçlara göre daha geniş bir alana ya-

yılması

B) İnsan topluluklarının yaşamına fayda sağlaması

C) İnsanın fiziksel özellikleriyle benzerlik göster-
mesi

D) Kimi özelliklerinden dolayı ona sembolik bir de-
ğer atfedilmesi

E) Ömrünün uzunluk bakımından insan ömrüne 
denk olması

(2018 - TYT)

4. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların 
hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumun farklı katmanları tarafından benim-

senen değerler kolayca yaygınlaşır.

B) Hayatı anlamlandırırken doğadaki varlıklardan 
ve onların özelliklerinden faydalanılır.

C) Hayatın zorluklarına karşı çıkabilmek için bazı 
kültürel ve toplumsal değerler üretilir.

D) Doğa olaylarını doğru yorumlayabilen toplum-
lar, yaşamı ve ölümü daha iyi anlayabilir.

E) Doğadaki nesnelere anlam yüklenirken geç-
mişten gelen tecrübelerden yararlanılır.

(2018 - TYT)
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5. - 6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.

Eskiden güvenlik şirketleri, piyasadan ikinci el bilgi-
sayar ve sabit diskleri toplar, bunlardan kurtardığı 
verilere ilişkin de raporlar yayımlardı. Bu raporlar 
bize “Siz bilgisayarınızdan özel bilgileri sildiğinizi 
sanıyorsunuz ama bu işi düzgün yapmazsanız sil-
diklerinize başkaları kolaylıkla ulaşabilir.” mesajını 
verirdi. Geçtiğimiz aylarda bir güvenlik şirketi, ben-
zer konuda yeni bir çalışmayı akıllı cep telefonla-
rıyla gerçekleştirdi. Şirket, kullanılmış 20 telefonu 
piyasadan toplayarak veri kurtarma prosedürlerini 
uyguladı ve telefonlardan çıkan verileri değerlen-
dirdi. Bu uygulamadan elde edilen sonuçlar şaşırtı-
cıydı. Şirket sadece 20 telefondan; yaklaşık 40 bin 
fotoğraf, 1000 İnternet arama geçmişi, 750 e-posta 
ve kısa mesaj hatta bir adet onaylanmış kredi kartı 
bilgisine ulaşıldığını raporladı.

5. Bu parçada söz edilen araştırmanın sonucun-
dan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşıla-
bilir?
A) Teknoloji, yaptığımız işlemleri koruyabildiği ve 

ileriki aşamalarda tekrar kullanıma sunabildiği 
için kişilerin hayatına kolaylık getirebilir.

B) Farklı uygulama ve araştırmalarla desteklenme-
diği sürece teknolojinin gelişim hızının ne kadar 
şaşırtıcı olacağını görmek zaman gerektirir.

C) Elektronik cihazlardaki bilgiler silinmiş gibi gö-
rünse de başkalarının bu bilgilere erişebilme 
imkânının olması tehlike oluşturabilir.

D) Akıllı telefonlardaki kişisel veriler, suçluların 
yakalanmasında ve hangi suçların işlendiğinin 
belirlenmesinde yol gösterici olabilir.

E) Elektronik cihazlardaki verilerin silindikten son-
ra bile kurtarılmasına imkân veren teknoloji, bu 
cihazların üretim aşamasında kullanılabilir.

(2018 - TYT)

6. Bu parçada belirtilen eski ve yeni araştırmalar;
I. incelenen teknolojik araçlar,

II. çıkış noktaları,

III. ulaşılan sonuçlar

bakımından karşılaştırıldığında hangilerinin 
benzeştiği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

(2018 - TYT)

7. - 8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.

1815 yılının nisan ayında Endonezya’daki Tam-
bora Yanardağı’nda büyük bir patlama oldu. Ya-
nardağın yakınındaki yerleşim bölgeleri volkanik 
külle kaplandı, atmosfere milyonlarca ton toz ve 
volkanik kül karıştı. Yanardağdan çıkan gazlar 
yoğunlaşarak aeorsol bulutları oluşturdu. Bu bulut-
lar yeryüzünün soğumasına neden oldu. Küresel 
sıcaklık düştü, iklimler geçici olarak değişti. 1816 
yılında Kuzey Yarım Küre’nin büyük bölümünde 
sıcak bir yaz mevsimi yaşanmadı. Avrupa ve Ku-
zey Amerika’da soğuk havanın ekinleri tahrip et-
mesiyle başlayan kıtlık nedeniyle salgın hastalıklar 
baş gösterdi. Yeryüzündeki etkileri zamanla azalsa 
da patlama, edebiyat ve sanat dünyası üzerinde 
kalıcı izler bıraktı. Patlamanın edebiyat dünyasına 
kazandırdığı eserlerin başında ise Frankenstein 
adlı roman geliyordu. 1816 yazında İngiliz yazar 
Mary Shelley, bu doğa olayı yüzünden günlerce 
kapalı alanda yaşamak zorunda kaldı ve 1818’de 
yayımlanan ünlü korku romanını işte bu günlerde 
kaleme aldı.

7. Bu parçada Tambora Yanardağı’nın patlama-
sıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine de-
ğinilmemiştir?
A) Kültürel yaşama olan etkilerine
B) Bazı bölgelerde neden olduğu kuraklığa
C) Etkisinin hissedildiği coğrafi bölgelere
D) Dünyanın ısınması üzerindeki etkisine
E) Atmosferde yarattığı değişikliklere

(2018 - TYT)

8. Tambora Yanardağı patlaması sonrasında Mary 
Shelley’nin ünlü romanı Frankenstein’ı yazma-
sıyla aşağıdaki sözlerden hangisi ilişkilendiri-
lebilir?
A) Dalgaların kıyıya sürüklediği çer çöp, ıssız ada-

daki kişi için hazine değerindedir.
B) Rüzgârın uğultusu sadece kulübesinin koru-

naklı duvarları arasındaki kişiye güzel gelir.
C) Bir çöl bedevisi için kum fırtınası, gündelik ha-

yatın küçük cilvelerinden biridir.
D) Burada sel olup akan yağmurun hangi köydeki 

güle can suyu olduğunu bilemezsin.
E) Yangının küle çevirdiklerini, ne kadar zaman 

geçerse geçsin yeniden yeşertemezsin.

(2018 - TYT)
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1. (I) Ünlü Fransız filozoflarından olan René Descar-

tes, özellikle “Düşünüyorum, öyleyse varım.” cüm-
lesiyle tanındı. (II) 17. yüzyılın başlarında yaşayan 
ve rasyonalizmin kurucularından olan Descartes, 
elbette ki  bilime bu cümlenin çok daha ötesinde 
katkılarda bulundu. (III) Fizik ve analitik geomet-
rideki çalışmalarıyla tanındı, düşünceyi her türlü 
dogmanın üstünde tuttu, metodik kuşkuculuğu 
benimsedi ve her fâni gibi öldü. (IV) Günümüze 
kadar Descartes’ın, kraliçenin özel davetiyle gittiği 
İsveç’te ağır kış koşullarına dayanamayıp zatürre-
den öldüğü söyleniyordu. (V) Paris ve Stokholm 
arşivlerinde yıllarca yapılan bir araştırmanın ürünü 
olan bir kitap, gerçeğin farklı olabileceğini söylü-
yor. (VI) Erlangen Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Theodor Ebert’a göre Descartes herhangi bir has-
talıktan değil, Katolik bir rahibin kendisine verdiği 
arsenikli ekmek yüzünden öldü.

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

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

(2016 - LYS)

2. (I) Düşünmek; elbette bir insanın kafasında kal-
dığı sürece kimsenin karışamayacağı, müdahale 
edemeyeceği bir eylemdir. (II) Kimse kimsenin 
kafasını açıp ne düşündüğünü bilemediği için dü-
şünce, soyuttur. (III) Bir toplumda düşünce hürri-
yetinin mevcut olması, o düşüncelerin ifade edi-
lebilir olmalarıyla somut bir duruma kavuşabilir. 
(IV) Dolayısıyla düşünce suçunun işlenebilmesi, 
düşünce suçlusunun mevcut olabilmesi için bazı 
düşüncelerin sözle, yazıyla veya resimle dışa vu-
rulması gereklidir. (V) Sıfatı ve toplumsal konumu 
ne olursa olsun herhangi bir insan, “Benim düşün-
cem budur.” diyemiyorsa o toplumda düşüncenin 
suç olduğu anlaşılır. (VI) Çağdaş demokratik top-
lumlarda ise düşünce değil, toplumun güvenliğini 
sıkıntıya sokan eylemler suçtur.

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

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

(2015 - LYS)

3. I. Dünyada neler olup bittiğine bakıldığında biz-
deki atölye çalışmalarına ek olarak modern 
masal anlatıcılığı derslerinin de verildiğini görü-
yoruz.

II. Masal anlatıcılığı atölyeleri kapsamında yapılan 
bu dersler, çeşitli grupların veya üniversitelerin 
bünyesinde gerçekleştiriliyor.

III. Ülkemizde sözlü kültürü korumak için yapılan 
en önemli çalışmalardan biri masal anlatıcılığı 
dersleridir.

IV. Türkiye’deki bu aktarım işlevi dünyanın gene-
linde de aynı şekilde seyretmektedir.

V. Masalı masal yapan şiirsel ve coşkulu anlatı-
mı, bu grup ve üniversitelilere aktarabilmek için 
atölyelere isteyen herkes katılabiliyor. 

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir paragraf oluş-
turacak biçimde sıralandığında baştan üçüncü 
hangisi olur?

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

(2015 - LYS)

4. (I) Yıllar önce bu adam, Çanlar Kimin İçin Çalı-
yor’un , kendi yazdığı basılmamış bir film senar-
yosundan çalındığını iddia etmişti. (II) Söylediğine 
göre bu senaryoyu Hollywood’da bir partide oku-
muş. (III) O sırada benim de orada bulunduğuma 
Ernie isimli birisi tanıklık etmiş. (IV) Bu da hakkım-
da bir milyonluk dava açılması için yeterli olmuş. 
(V) Mahkemeye gittik, eserin çalıntı olmadığını 
ispat ettik ve doğal olarak davayı biz kazandık.  
(VI) Adamın iflas etmiş bir iş adamı olduğunu da 
ortaya çıkardık ama önceki davaların sonucu hak-
kında bilgim yok.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinden sonra, düşüncenin akışına göre, 
“Öğrendiğime göre o, bu tutumu alışkanlık hâline 
getirmiş ve başka yapımcılara da senaryolarının 
çalıntı olduğu iddiasıyla dava açmış.” cümlesi ge-
tirilmelidir?

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

(2015 - LYS)
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5. (I) Her ne kadar şiirde, düşünce ve hayal bakımın-

dan yoğunluk söz konusu olsa da şiir düşünceyle 
değil sözcüklerle yazılır. (II) Yoğun bir anlatımda 
kullanılacak her sözcüğün önemli bir amacı ve iş-
levi vardır. (III) Bu nedenle şair, şiirinde yeni söz-
cükler kullanabilir veya var olan sözcüklere farklı 
anlamlar yükleyebilir. (IV) Şair içinde bulunduğu 
ruhsal durumu, coşkusunu karşısındakine aktar-
mak ve benzer duyguları onda uyandırmak için 
tek anlatım aracı olan dili kullanır. (V) Kullandığı 
dil, konuşma dilinde olduğu gibi, anlamın apaçık 
ortada olduğu değil, okundukça zenginleşen bir dil-
dir. (VI) Böylece şiirde dil bir araç olmaktan çıkar, 
amaç hâline gelir.

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

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

(2013 - LYS)

6. (I) Sanatçı, eserini oluştururken gerçeklerden 
hareket eder. (II) Çünkü duygu ve düşünce-
lerinin hepsini, yaşadığı dünyadan edinmiştir.  
(III) Aslında sanatçı daha çok yaşamı güzelleş-
tirmek, değiştirmek isteyenler arasından çıkar.  
(IV) Ne var ki sanatçı, gördüklerini olduğu gibi an-
latmaz; seçer, büyütür, değiştirir, istese de iste-
mese de kendi kişiliğini katar onlara. (V) Gerçekle 
yetinmez; gerçeği alır, kendi düşleriyle, düşünce-
leriyle yoğurur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

(2013 - LYS)

7. (I) Daha ilk öyküsüyle yazar, öykü ve romanın, ol-
muş ya da olabilecek olayları anlatan yazılar de-
ğil, temelde bir dil ve biçem işi olduğu konusun-
daki inancını kanıtlamıştı. (II) O zamandan beri 
de öykü, roman, deneme gibi, edebiyatın hem 
kurmaca hem de kurmaca dışı sayılan türlerinde 
yapıtlar veriyor, edebiyatta yapıtları değerli kılanın 
“söylenen” değil, “eksik bırakılan” olduğunu oku-
yuculara ve eleştirmenlere gösteriyor. (III) Yazarın 
ilk kitabındaki öykülerin ortak noktası, bilinçli ek-
siltmeler içermeleri. (IV) Biri, hiç sıfat ve belirteç 
bulunmayan kısa eylem cümlelerinden kurulmuş. 
(V) Bir başkası, bir grafiticinin yaşadıklarını ele 
alıyor; kahramanın hızlı yaşamına uygun olarak 
cümlelerin son sözcüğü yok. (VI) Kimi de dünyaca 
tanınmış bir şiirin, çok farklı bir kahramanın diliyle, 
düzyazı olarak yeniden yazımı.

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

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

(2012 - LYS)

8. (I) Resim ve heykel sanatçıları insan elleri üzerin-
de çok durmuşlardır. (II) Ortaçağdan bu yana, res-
samların yaptığı portrelere baktığınızda gözlerden 
çok, ellerin öne çıktığını görürsünüz.(III) Gergef 
üzerinde dolaşan, çenesini avuçları içine alan, vü-
cut boyunca sarkan eller… (IV) Mutluluğun parıltı-
sını, kaygıların kaynaşmasını, yaşamaktan usanışı 
hep bu ellerde görürsünüz. (V) Bundan on binler-
ce yıl önce insan daha kafasıyla düşünemezken 
elleriyle düşünmüş. (VI) İnsan geometri bilmeden 
su bentleri yapmış, matematik bilmeden parmak-
larıyla saymış, sanat ve güzellik üzerine hiçbir 
bilgisi yokken mağara duvarlarını, bugün usta res-
samların bile yapamayacağı resimlerle donatmış.  
(VII) Bilimsel ve sanatsal yaratılar konusunda 
övündüğümüz ne varsa hepsini, insan elinin çağlar 
boyunca yaptığı hareketlere borçluyuz.

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

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

(2005 - ÖSS)
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1 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
1. Bir noktadan sonra, hayal ettiğim bu dünya benim 

elimden çıkar ve kafamın içinde yaşadığım şehir-
den daha gerçek olur. O zaman bütün insanlar 
ve sokaklar, eşyalar ve binalar sanki hep birlikte 
aralarında konuşmaya, benim önceden hissede-
mediğim ilişkiler kurmaya; sanki benim hayalimde 
ve kitaplarımda değil kendi kendilerine yaşamaya 
başlarlar. İğneyle kuyu kazar gibi sabırla hayal 
ederek kurduğum bu âlem, bana o zaman her şey-
den daha gerçekmiş gibi gelir.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Kişileştirmeye yer verilmiştir.

B) Birinci kişili anlatım kullanılmıştır.

C) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.

D) Benzetme yapılmıştır.

E) Örneklemeye başvurulmuştur.

(2019 - TYT)

2. Bakmayın sahilinin dolguyla denizden yükseltilmiş 
olmasına; denizin içinden çıkıp içeri doğru yılan 
misali kıvrılan yokuşun ta Galata Kulesi’nin göl-
gesine kadar uzandığı bir semt Tophane. Ana so-
kakları bayır, ara sokakları çıkmaz. Bu nedenledir 
ki adımlar hafif hafif, ağır ağır atılır burada. Sanki 
semti derinlemesine hissettirmek ve geçmişi tenef-
füs ettirmek için yukarı doğru uzadıkça uzar yol.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisi yoktur?
A) Karşılaştırma B) Benzetme

C) İkileme D) Niteleme

E) Mecazlı söyleyiş

(2018 - TYT)

3. Osmanlı coğrafyasına yolu düşen seyyahların ta-
mamı; devletin büyüklüğünü, halkın medeni hayat 
şartlarını, şehirlerin güzelliğini, kurum ve kuruluş-
ların intizamını öve öve bitiremezler. Kusursuz iş-
leyen bu sistem; toplamı 15 milyon kilometrekare 
tutan bir devleti yaşatıyor, içinde 12 eyalet barın-
dırıyordu.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) İkilemelere yer verilmiştir.

B) Açıklama yapılmıştır.

C) Nicel verilerden yararlanılmıştır.

D) Öznel ifadeler kullanılmıştır.

E) Örneklerden yararlanılmıştır.

(2018 - AYT)

4. Hemingway gibi bir yazarın söyledikleri kadar söy-
lemedikleri de önem taşır. Yazılarındaki yoğunluğu 
hem kelimeleriyle hem de sessizliğiyle sağlar. He-
mingway’in kendi deyimiyle buz dağına benzettiği 
yazıları, ilk bakışta kendisini kolayca ele vermez.

Bu parçaya göre Hemingway’in yazılarındaki 
en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgün bir bakış açısı taşıması

B) Hayal ögelerinden yararlanması

C) Anlam derinliğine sahip olması

D) Üretimi için uzun zaman gerektirmesi

E) Okuyucunun ilgi alanına girmesi

(2018 - AYT)

1. E 2. A 3. E 4. C

5. BÖLÜM
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Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
5. Her iki yanı ağaçlarla kaplı bir ırmağın ve gitgide 

silinen gecenin kıyısında sessiz sedasız yürüdük. 
Acı bile duyulamayacak kadar soğuk, çöllerden 
daha ıssız bozkırda ışığın gülümseyişini bekledik. 
Sırlarla dolu ama her günü bayram şehirlerde yi-
tirdik kendimizi. Serçeler gibi uzaktan izledik bu 
güzelliği.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisi yoktur?
A) Açıklama B) Benzetme

C) Kişileştirme D) Betimleme

E) Karşılaştırma

(2017 - YGS)

6. Benim gibi yazma heveslisi bir arkadaşımla Ataç’ı 
ziyarete gitmiştik. Yazma tutkumuzu anlatacak, 
bize yol göstermesini isteyecektik. İsteğimizi he-
yecanlı, titrek bir sesle anlattım. Yüzümüze baktı, 
kalın camlı gözlüklerini çıkarıp yeniden taktı. Son-
ra şöyle dedi: “Çok ama çok okuyacaksınız. İlkin 
söz dağarcığınızı zenginleştireceksiniz.” Sonra 
masasının üzerinde duran Türkçe Sözlük’ ün ilk 
baskısını aldı, “Sözlük okumakla işe başlayacak-
sınız. Evet, sözlük okuyacaksınız. Bundan sıkılır, 
tat alamazsanız bilin ki yazı mazı yazamazsınız.” 
Ataç’ın verdiği öğüt şaşırtmıştı beni. Sözlük okunur 
muydu hiç?
Bakılmak içindi sözlükler. Ataç’ın dediğine uydum 
yine de. Her gün bir ya da birkaç madde okuyor-
dum. Okuduğum maddeler, Türkçenin toprağında 
dolaştırıyordu beni.
Çok sonra Nathaniel Hawthorne’un şu sözüyle kar-
şılaştım: “Sözlükte bir başlarına o kadar masum ve 
güçsüz olan sözcükler, onları nasıl harmanlayaca-
ğını bilen birinin elinde o kadar iyi ya da kötü olabi-
lir.” Ataç’ın öğüdü ne denli doğruysa Hawthorne’un 
uyarısı da öyleydi.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisi yoktur?
A) Sezdirme B) Koşul

C) Öyküleme D) Betimleme

E) Karşılaştırma

(2012 - LYS)

7. Fransa’nın Lille Üniversitesinde yapılan bir araştır-
manın sonucu aşağıda aşamalı olarak anlatılmış-
tır.
I. Yapılan araştırmada, gerçek bir ev hayatının 

sanal ortama taşındığı bir oyun kullanıldı. Ka-
tılımcıların oturduğu masada bu oyun açılıp 
kendilerine iki ev gösterildi. Bu iki ev, odadaki 
eşyalar, mobilyalar, yapılar, renk ve boyut açı-
sından birbirinden farklıydı.

II. Birinci deneyde katılımcılara, bu iki sanal ev 
ikişer dakika gezdirildi. Ziyaret ettikleri ilk evde 
Mozart’ın Little Night Music adlı eserinin bir kıs-
mı dinletildi.

III. Diğer evi ziyaret ettiklerinde ise rastgele seçilen 
bir müzik dinletildi. Deneyin son aşamasında 
katılımcılara, “Sizden, sevdiğiniz evi seçmeni-
zi istiyoruz ancak bu seçimden önce istediğiniz 
evi tekrar ziyaret edebilirsiniz, geziniz bitince 
haber verin.” dendi. Bu gezme aşamasında ise 
katılımcılara hiç müzik dinletilmedi.

IV. Sonuçta, 15 kişinin 13’ü, Mozart’ın eserinin 
dinletildiği odayı ziyaret etti ve bu evi çok sev-
diklerini belirtti. Denekler, zamanlarının %85’ini 
geçirmek için yine bu eserin dinletildiği odayı 
seçti.

V. Çalışmanın ikinci ayağında ise Mozart’ın aynı 
eseri, bozuk bir sesle dinletildi. Önce yapılanlar 
tekrar edildi. Sonuçlar şaşırtıcıydı: Katılımcılar 
her ne kadar önceki deneyde şarkıyı sevseler 
de şarkı bozuk biçimiyle çalınınca o evde za-
manlarının sadece % 5’ini geçirmeyi tercih et-
tiler.

Yukarıda verilen numaralanmış aşamalarla ilgi-
li olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. aşamada, karşılaştırma yapılmıştır.

B) II. aşamada, şart bildiren cümlelere yer veril-
miştir.

C) III. aşamada, tanık göstermeye başvurulmuş-
tur.

D) IV. aşamada, öznel anlatım söz konusudur.

E) V. aşamada, amaç belirtilmiştir.

(2013 - LYS)

5. A 6. A 7. A
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1 Ses Bilgisi–Yazım Kuralları-Noktalama İşaretleri–Sözcükte Yapı

1. Öğretmen olmanın, o küçücük çocukların hayat-
larına dokunmanın benliğinde bıraktığı derin iz, 
zaman ilerledikçe onu daha mutlu eder olmuştu. 
Öğrencilerine yeni şeyler öğretme hazzı, geçmişi-
ne olan özlemini çoktan alıp götürmüştü.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur?
A) Ünsüz düşmesi

B) Ünsüz türemesi

C) Ünlü daralması

D) Ünsüz benzeşmesi

E) Ünlü düşmesi

(2017 - YGS)

2. Büyük İskender... Kimileri , onu insanlığın iyiliği  

uğruna zaferden zafere koşan bir ülkü adamı ola-
rak görmüştür. Kimileri de davranışlarının , ne- 

deninin katıksız bencillik olduğunu , ateşli tutku- 

sunun onun yolunu aydınlattığını düşünmüştür. 
Bazıları, oynamış olduğu büyük oyunda sürdüğü 
her taşın , yaptığı her hamlenin ona muazzam bir 

zekâ tarafından dikte edildiği görüşündedir. Ba-
zılarıyla onun, düşünmeden , kendine çok güve- 

nerek talihini güle oynaya izlediğine inanmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden han-
gisi yanlış kullanılmıştır?

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

(2017 - YGS)

3. Yazma sadece Orta Doğu’nun Mısır ve Mezo- 

potomya gibi oldukça büyük uygarlıklarına özgü  

bir eylem olagelmişken Homeros denen dev;  

MÖ IX. veya VIII. yüzyıl içinde, tarihinin derinlik-
lerinden gelen tüm destanlardan, efsanelerden ve 
masallardan aldıklarını bir senteze kavuşturdu ve 
bize daha önce hiç kimsenin kapılarını aralamadığı 

sıradışı insanlık serüvenleri anlattı.

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin ya-
zımı yanlıştır?

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

(2017 - YGS)

4. Çevresi büyük bir piknik alanı olarak düzenlenip 

halka açılan Mogan Gölü’nün kuşların kuluçka 
ve yavrulamasına ayrılan doğal park kısmında 

kıvrımlı ahşap yayla yolları ve kuş gözlemevleri 

yapılmış.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde 
ünlü düşmesi yoktur?

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

(2016 - YGS)

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II III

IV V

1. C 2. B 3. E 4. E
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6. Bölüm

Ses Bilgisi–Yazım Kuralları-Noktalama İşaretleri–Sözcükte Yapı

5. Kendisine 2’inci Aristo sıfatı verilen Farabi, insan  

ihtiyaçlarının farklılığı nedeniyle toplum içindeki iş 
birliğinin önemli olduğunu vurgulamıştır.

Özel mülkiyeti kabul eden Farabi, topluma ait pek 

çok malın herkesçe kullanılması gerektiğini belirtir. 

Ona göre devlet, toplumsal sözleşmeye dayanarak 
adaleti sağlar.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin 
yazımı yanlıştır?

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

(2016 - YGS)

6. Mutluluğun en önemli sırlarından bazıları bence 
şunlardır (  ) ömrümüzün  sonuna  dek  çalışmak ( ) 
yeteneğimiz elverdiği ölçüde yararlı yapıtlar ortaya 
koymak ( ) gücümüz yettiğince ailemize ve çevre-
mize destek olmak (  )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilen noktalama işa-
retleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (,) (.) (…) B) (:) (,) (,) (…)

C) (:) (;) (,) (.) D) (:) (;) (,) (…)

E) (;) (,) (;) (.)

(2016 - YGS)

7. Edebiyat tarihi, edebî eserlerin kronolojik bir sıra 
içinde oluşturdukları ve birbirleriyle ilgisi olmayan 

eserler yığını değil, edebî olarak şimdiki zamanda 

yaşayan sanat eserlerinin oluşturduğu organik bir 

bütünün sonucudur. Bu organik bütün içinde yer 

alan sanat eserleri, birbirine benzeyen nitelikleriyle 

belli bir kültürün ve o kültürün ait olduğu medeni-

yetin oluşturduğu bir edebiyat geleneği meydana 

getirir.

Bu parçadaki numalarandırılmış sözcüklerin 
hangisinde birden fazla ses olayı vardır?

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

(2015 - YGS)

8. Bana kalırsa “Edebiyat eserleri ne zamandır okur-
ların arzusuna göre biçimlendirilir oldu (I)” diye 
sormanın zamanı geldi (II) Ortada aslında aynı 
noktada buluşan iki cevap var (III) Birincisi popüler 
edebiyat ürünleri ulaştıkları okur sayısını gerekçe 
gösterip (IV) nitelikli edebiyat ürünleri arasında  
(V) ikincisi, edebiyat gerçek değerini kaybedip pa-
zarlama ürünü olduğundan beri.

Bu parçadaki numalarandırılmış yerlerden han-
gisine herhangi bir noktalama işareti koymaya 
gerek yoktur?

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

(2015 - YGS)

I

II

III IV

V

I

II

III

IV

V

5. A 6. B 7. E 8. B
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1 Sözcük Türleri
1. Daima, bu şehre ilk giren ve onu yeni baştan bir 

Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışların-
daki halis tarafa hayran oldum.

Bu cümlenin yer tamlayıcısında (dolaylı tümle-
cinde) aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İsim-fiil B) Sıfat-fiil C) Edat

D) Bağlaç E) Zarf-fiil

(2019 - TYT)

2. Meslek gruplarının bazıları üyelerinin davranışla-

rından sorumlu tutulur. Anneliğin de kimi açılardan 
bir meslek grubu sayılmasına rağmen onlardan 
birinin kötü davranışı diğerlerine duyulan saygıyı 

pek etkilemez. Ancak iyi örgütlenmiş meslek grup-
larının üyeleri, insanların gözünde birbirleriyle öyle 

özdeşleşmiştir ki mesleği icra eden birinin tutumu 
tüm meslektaşların itibarını etkiler.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden han-
gisi zamir değildir?

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

(2019 - TYT)

3. Azıcık esinti olmasa insanı eritecek kadar sıcak bir 

İstanbul gününde şehrimin yağmurlarını özleyerek 
Tophane-i Amire’deki Büyük Ustalar Sergisi’ne 

doğru yol alıyorum. Rönesans’ın üç büyüğü Leo-

nardo, Michelangelo ve Raphael... Nasıl olmuş da 

üçü aynı zamanda, aynı coğrafyada yetişmiş?

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru ola-
rak verilmiştir?

I II III IV

A) Zarf Edat Sıfat Zamir

B) Sıfat Edat İsim Zarf

C) Sıfat Zarf Zamir Edat

D) Zarf Bağlaç İsim Sıfat

E) İsim Bağlaç Zamir Zarf

(2019 - TYT)

4. (I) İnsan omurgasında bulunan omurların arasın-
daki diskler, yer çekiminin etkisiyle sürekli baskı 
altındadır. (II) Uzayda diskler üzerinde böyle bir 
baskı oluşmaz. (III) Bu durum, disklerin arasının 
biraz daha açılmasına sebep olur. (IV) Sonuç ola-
rak uzayda astronotların boyunun uzadığı görülür. 
(V) Astronotların sırt ağrısı çekmelerinin nedeni de 
budur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede sıfat-fiil kullanılmıştır.

B) II. cümlede edat bulunmaktadır.

C) III. cümlede isim-fiil vardır.

D) IV. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır.

E) V. cümlede bağlaç bulunmaktadır.

(2019 - TYT)

I

II III

IV

V

I II

III

IV

1. C 2. E 3. B 4. B
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1 Cümlenin Ögeleri - Cümle Türleri
1. Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın 

kendini yaşarken öldürmüyor mu?

Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağı-
dakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Belirtisiz nesne - özne - zarf tümleci - yüklem

B) Zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem

C) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem

D) Özne - zarf tümleci - yüklem

E) Belirtisiz nesne - zarf tümleci - yüklem
(2018 - TYT)

2. Aşağıdakilerin hangisinde nesne, sadece isim 
tamlamasından oluşmuştur?
A) Uzunca bir süre trenin penceresinden ağaçlar-

la kaplı köyleri seyretti.

B) Büyükbabam, ailenin en küçüğüne en güzel 
odayı vermişti.

C) Bunca yılın ardından sokak satıcılarının sesle-
rini hâlâ özlüyorum.

D) Geçmiş günlerin özlemi içimde her gün biraz 
daha büyüyordu.

E) Emekliye ayrılınca evinin bahçesi âdeta sığına-
ğı olmuştu.

(2018 - TYT)

3. (I) Arkeologlar yeni kalıntılar ortaya çıkarmak ve 
daha fazla bilgi elde etmek için teknolojik geliş-
melerden yararlanıyorlar. (II) Ama geçmişte olup 
bitenler hakkındaki her şeyi tam olarak bilemeye-
cekler. (III) Zira eski kalıntıların kaldığı önemli bir 
bölümünün, zamanın yok edici gücüne dayanama-
dığını görebiliyoruz. (IV) Geçmişe ait düşünceler 
ve inançlar gibi çok önemli şeyler, hemen hemen 
hiç iz bırakmadan yitip gidebiliyor. (V) Bu yüzden 
arkeologlar, buldukları en küçük parçalar üzerinde 
büyük bir dikkatle çalışıyorlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinin öge sıralanışı “özne - zarf tümleci - yüklem” 
şeklindedir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(2017 - YGS)

4. Türkiye’nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışın-
da kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anla-
tan renkler; en az kendileri kadar etkileyici motif ve 
desenlerde yer yer boy gösteriyor.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bu-
lunmamaktadır?
A) Özne

B) Dolaylı tümleç

C) Belirtili nesne

D) Zarf tümleci

E) Yüklem

(2017 - LYS)

1. C 2. C 3. D 4. C
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1 Anlatım Bozukluğu
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün 

gereksiz yere kullanılması anlatım bozukluğu-
na yol açmıştır?
A) Hiç olmazsa bir acı kahvemizi için.

B) Hiç olmazsa hafta sonlarında eve geliyor.

C) Hiç olmazsa bari yağmurun dinmesini bekleyin.

D) Hiç olmazsa ara sıra telefonla arayın.

E) Hiç olmazsa senin gibi güçlük çıkarmıyor.

(1994 - ÖYS)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kavuşmak” 
sözcüğü yerinde kullanılmamıştır?
A) Sonunda gün kavuştu, karanlık bastı.

B) Şişmanlamıştı, ceketinin önü kavuşmuyordu.

C) Bu dere, biraz ileride Sakarya’ya kavuşuyordu.

D) Öteki kentler gibi bu kent de çirkin bir görüntü-
ye kavuştu.

E) Biricik oğluna kavuşmuş, yılların özlemi dinmiş-
ti.

(1994 - ÖYS)

3. Arkadaşlar tatilde trenle Ankara’ya oradan otobüs-

le Samsun’a gidecekler, sonra da deniz yoluyla İs-

tanbul’a geri dönecekler.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin 
atılması anlam daralmasına ya da anlatım bo-
zukluğuna yol açmaz?

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

(1995 - ÖYS)

4. “Genç saçlarına ak düşmemiş, şiirimize, hikâyeci-
liğimize taptaze bir hava getiren isimlerdi bu say-
dıklarım.”

Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) 
konursa anlam karışıklığı giderilmiş olur?
A) genç  B) saçlarına

C) hikâyeciliğimize D) getire

E) bu 

(1982 - ÖSS)

I II

III IV

V

9. BÖLÜM

1. C 2. D 3. E 4. A


