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(sarmal)

Bu testte 20 soru vardır.
Sınav süresi 30 dakikadır.
3 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
Cevaplarınızı optikte kutucukların dışına taşırmadan ve kurşun kalemle işaretleyiniz.
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İpek Yolu'nun geniş dağıtım sisteminde binbir çeşit ürün, develerin sırtında farklı ülkelere taşınıyor,
bugünün küresel ticaret anlayışına benzer bir yöntem kullanılıyordu.
Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “ ,
bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

,

,

” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden

■ Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen

 Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği

●

Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş durum, düzen

▲ Hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
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ANAHTAR SÖZCÜK
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Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?
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2, 3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Şehirlerde nüfusun ve ihtiyaçların artmasıyla birlikte koşullar daha da katlanılmaz hâle geldi. Trafik,
hava kirliliği, sosyal hizmetler ve sağlık gibi konularda kötü koşullara sahip olan şehir sakinleri, yaşam standartlarında düşüş yaşamaya başladılar.
Her geçen gün gelişen teknoloji, şehir sakinlerinin karşısına akıllı şehirleri çıkardı. Akıllı şehirler, teknolojinin sunduğu imkânlar çerçevesinde, şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu şehirlerde hemen her yerde bulunan çeşitli sensörler aracılığıyla sürekli veri toplanır ve bu veriler, şehir sakinleriyle paylaşılır. Pek çok noktada bulunan, ücretsiz wi-fi erişim noktaları sayesinde şehir sakinlerinin her
türlü veriye ulaşması sağlanır. Mesela trafik yoğunluğu, araçlarla iletişime geçen trafik lambalarıyla sürekli
kontrol edilir ve sürücüler buna göre yönlendirilerek hem trafiğin bir noktada kilitlenmesi hem de insanların
vakit kaybetmesi önlenir. Bununla birlikte akıllı şehirlerde uygun park yerleri sürücülere gösterilir; yangın
algılayıcıları, otomatik olarak itfaiyeye haber verir ve tüm şehirde bulunan kameralar, sürekli gözetleme
yaparak sıra dışı durumları güvenlik güçlerine bildirir.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de 2011'den bu yana akıllı şehir projesi uygulanıyor. Dünyanın en kalabalık 13. şehri olan Seul'de yaşayanlar, akıllı şehir uygulamasına geçildikten sonra kentin daha yaşanabilir
bir hâle geldiğini söylüyor.

2. Akıllı şehir ile ilgili,

4. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine
başvurulmamıştır?

I. Sağlık hizmetlerinden yararlanmayı kolaylaştırır.
II. Trafikte kaybedilen zamanı azaltır.
III. Şehir sakinlerine ait tüm verileri kaydeder.
IV. Şehir güvenliğinin sağlanmasında rol oynar.

A) Bir konuyu daha ayrıntılı anlatmak için örneklendirmeye

B) Bir kavramın benzer ya da farklı yönlerini
incelemek için karşılaştırmaya

C) Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının gö-

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II.
C) II ve IV.

rüşleriyle destekleyerek tanık göstermeye

D) Sözü edilen kavramın niteliklerini eksiksiz

B) I ve III.
D) III ve IV.

olarak belirtmeye ve açıklamaya

5. Sıfat-fiilin nitelediği isim düşer ve sıfat-fiil tek

3. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine

başına kullanılırsa buna adlaşmış sıfat-fiil
denir. Örneğin “Ahmet, gelen misafirleri karşıladı.”
cümlesi, “Ahmet, gelenleri karşıladı.” şeklinde
söylendiğinde “misafir” ismi düştüğü için “gelenleri” fiilimsisi adlaşmıştır.

değinilmemiştir?

A) Şehirlerde yaşam koşullarının niçin katlanılmaz hâle geldiğine

B) Akıllı şehirlerin hangi amaçla ortaya çıktı-

Buna göre, metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfat-fiildir?

ğına
C) Akıllı şehirlerin ne tür imkânlara sahip olduğuna
D) Seul'ün, akıllı şehir uygulamasına geçen
kaçıncı şehir olduğuna

A) katlanılmaz
C) bulunan
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B) sunduğu
D) yaşayanlar
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6. Eş anlamlı sözcükler, farklı bir anlam kazanmadıkları sürece cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilir.
Aşağıda eş anlamlı bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir:
suni

yapay

eser

Doğadaki örneklerine benzetilerek
insan eliyle yapılmış

uyum

yapıt

Bir emek sonucunda ortaya konan ürün

ahenk

ikaz

Bir bütünün parçaları arasında
bulunan uygunluk

uyarı

Herhangi bir konu, sorun
üzerine ilgi çekme

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yerine eş anlamlısı getirilemez?

A)
B)
C)
D)

Tablodaki renklerin uyumu, sanatçının başarısının göstergesiydi.
Yıllar sonra sokaktaki o eski evlerden hiçbir eser kalmamıştı.
Bekçinin tüm uyarılarına rağmen gençler baraj gölüne girmişti.
Günümüzde birçok çiftçi, tarımsal üretimde suni gübre kullanıyor.

7. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir:
• Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.
• Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar.
Uyarı: “Dünya, güneş, ay” sözcükleri gök bilimi dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar.
• Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri büyük harfle başlar.
Bu kurallara göre,
I. Halk arasında bu yıldıza Çoban Yıldızı denmektedir.
II. Geçen yılın Aralık ayında önemli bir ameliyat geçirmişti.
III. O yıllardan aklımda kalan komşularımızdan biri de Zehra Hanım'dı.
IV. 2019'un Ocak ayında bir güneş tutulması yaşandı.
cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)  I  ve  II.

B)  I  ve  III.

C)  II  ve  IV.
3

D)  III  ve  IV.
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8. (I) Yeni araştırmalardan elde edilen sonuç-

10. Deneme yazı türünde yazar, bir konuyla ilgili

lar, serin suda yüzmenin, depresyonu tedavi
edebildiğini gösteriyor. (II) Depresyona giren
kişiler; hiçbir ilaç kullanmaksızın, sadece soğuk suda düzenli biçimde yüzerek iyileşebiliyor. (III) Uzmanlara göre günümüzde pek
çok insan, farklı sebeplerle depresyona girebiliyor. (IV) Soğuk su; insanın, içinde bulunduğu çeşitli ruhsal problemleri unutarak rahatlamasını sağlıyor. (V) Vücudumuz, soğuk
suya karşı tepki gösterirken stres yaratan her
duruma karşı hissizleşiyor.

düşüncelerini kendisiyle konuşuyormuş gibi
aktarır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir denemeden alınmıştır?

A) Herkes yalnızlıktan şikâyet eder ancak

ben yalnızlığı severim. Yalnızken daha
mutlu olurum. Kendi iç sesimi dinler, kendimle konuşurum. Hayallere dalar, yapacaklarımı planlarım.

B) Endüstrideki gelişmeler, birçok iş kolunun

Bu metinde numaralanmış cümlelerden
hangisi kendisinden önceki yargının gerekçesi durumundadır?

A)  II.

B)  III.

C)  IV.

ortadan kalkmasına sebep olacak. Diğer
yandan bazı mesleklere rağbet artacak
ve bu mesleklere bağlı yeni dallar ortaya
çıkacak.

D)  V.

C) İnsan, her şeyin sahibi kendisiymiş gibi

yaşar. Bakın çevrenize, insanın kendi çıkarı için her şeyi tahrip ettiğini göreceksiniz. Bu konuda öyle bencildir ki başka
canlıları yok sayar.

D) Okyanus tabanında bulunan fosiller, deniz-

lerin ekosisteminin şu anda mevcut olmayan türlere ev sahipliği yaptığını gösteriyor.
Bu türlerin çoğu, çeşitli sebeplerle zaman
içinde yok olmuş.

9. Öznel anlatım, kişisel düşünceler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel düşünce içermez, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde öznel anlatıma başvurulmuştur?

11. Bazı sözcükler, isim-fiil eki aldığı hâlde ka-

A) B vitamininin bulunduğu muz, fasulye

lıplaşarak bir varlık ya da kavramın adı olur.
Bunlar, fiilimsi olarak kabul edilmez. Örneğin
“Tarlaya buğday ekmek istemiyordu.” cümlesinde “ekmek” sözcüğü fiilimsidir. “Bakkaldan
iki ekmek aldı.” cümlesindeki “ekmek” sözcüğü ise fiilimsi değildir.

veya yeşil sebzeleri tüketmek; beynimizin
mutlulukla ilişkili hormonlar salgılamasını
sağlıyor.

B) Yeni doğanlarda davranışsal tepkileri

gözlemlemek mümkün olmadığından uzmanlar, elektriksel beyin sinyallerini kafa
derisine bağlı elektrotlarla ölçüyor.

C) Yapılan araştırmalar, kendi eylemlerini

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde
kalıplaşarak bir varlığı veya kavramı karşılayan sözcük yoktur?

D) Yapay zekâ, elektrikli ve şoförsüz otomo-

A) Montaigne'in denemeleri tüm dünyada bilinir.
B) Dolmanın içine biraz kıyma da koymalısınız.
C) Alışveriş merkezinin danışma bölümünde

denetlemede yetersiz olan kişilerin beyninde amigdala bölgesinin daha büyük
olduğunu gösteriyor.

çalışıyor.

bil gibi keşiflere bakıldığında önümüzdeki
yılların, teknoloji bakımından heyecanlı
geçeceği görülüyor.

D) Bazı gıda maddelerini dondurmanız doğru
değil.
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12. Aşağıda virgülün işlevlerinden bazıları verilmiştir:
II

I

Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

III

IV

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için
konur.

Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden
sonra konur.

Çocuklar, size bir sır vereyim mi? Hayatta öğretmen, doktor, mühendis ya da hukukçu olmanız önemli
değildir. Önemli olan, iyi bir insan olmanızdır. Dünyaya şöyle bir bakarsanız insanların yaşadığı felaketlerin, açlığın, savaşın; iyi insanların azlığından olduğunu göreceksiniz. Bazen büyükler ne olmak
istediğinizi sorar. İyi insan olacağım, deyin. Herkes doktor ya da mühendis olabilir ama iyi insan olmak
herkesin harcı değildir.
Bu metinde virgül, numaralanmış görevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

13. • Salomon Van Peter, uçaklardan atlamaya yardım eden bir sırt çantasını bulmuştu.
• Pilotun 1916 yılında yaptığı bu buluş, modern paraşütlerin temelini attı.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Salomon Van Peter adlı pilot, uçaklardan atlamaya yarayan paraşütü 1916 yılında bulmuştu.
B) 1916 yılında yaptığı bir buluşla uçaklardan atlamayı mümkün kılan Salomon Van Peter, modern
paraşütlerin temelini atan pilottur.

C) 1916 yılında, uçaklardan atlamaya yardım eden bir sırt çantası bulan Salomon Van Peter'in buluşu
modern paraşütlerin ilk adımıydı.

D) Pilot Salomon Van Peter; 1916 yılında, uçaklardan atlamaya yardım eden bir sırt çantası bularak
modern paraşütlerin temelini attı.
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14. İnsanların yaptığı çizimler, onların karakterleri hakkında ipuçları verebilmektedir. Uzmanların ev, ağaç,

insan testi adını verdiği bu yöntemde kişinin boş bir kâğıda ev, ağaç ve insan resmi çizmesi isteniyor.
Bu yönteme göre,
• Ev, ağaç ve insan resimlerini birbirine yakın çizen kişiler; aile ilişkilerini önemser ve insanlarla sıcak
ilişkiler kurar.
• Ev resmi çizerken kapı, pencere, baca gibi ayrıntılara dikkat eden kişiler titizdir; bir işi başarana
kadar vazgeçmez.
• Meyveleri bulunan bir ağaç resmi çizen kişiler, üretken bir kişiliğe sahiptir ve paylaşmayı sever.
Resimlerin kâğıttaki yeri de karakter hakkında ipucu vermektedir. Örneğin,
• Resmi sayfanın üst kısmına yakın yapan kişiler, güçlü bir hayal gücüne sahiptir; iletişimde başarılıdır.
• Resmi sayfanın alt kısmına yakın yapan kişiler başkalarını küçük görmeyen ve büyüklenmeyen bir
kişiliğe sahiptir.
• Resmi sayfanın sağ tarafına yapan kişiler, yaşamdan zevk alır ve geleceğe umutla bakar.
Buna göre azimli ve alçak gönüllü kişiliğe sahip bir kişinin yaptığı resmin aşağıdakilerden hangisine benzer olması beklenir?

A)

B)

C)

D)

6
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15. Sessiz, sakin bir kasabadır burası ama pazartesi günleri çok kalabalıktır. Çevre köylerden pek çok insan, ya alışveriş yapmaya ya da bir şeyler satmaya gelir kasabanın pazarına. O kadar çok ürün çeşidi
olur ki şehirdeki pazarların hiçbiri bu kasabanın pazarıyla yarışamaz. Kışın en soğuk günlerinde bile
pazarcıların hep yerinde olduğunu görür, en zor koşullarda bile kazancını sağlayan bu insanlara içten
bir saygı duyarsınız.
Bu metinde altı çizili sözlerin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilebilir?

A)
B)
C)
D)

karınca yuvası gibidir - aşık atamaz - ekmeğine yağ süren
iğne atsan yere düşmez - boy ölçüşemez - ekmeğini taştan çıkaran
mahşere döner - altta kalmaz - sırtı yere gelmeyen
arapsaçı gibidir - at oynatamaz - canı burnuna gelen

16. Gazeteci:
(I) - - - Yazar:
– Öncelikle, ele alacağım konuyla ilgili araştırma ve gözlem yaparım. Mesela tarihî bir konudan bahsedeceksem o dönemle ilgili tüm kaynakları karıştırırım. Dönemin şartlarını tüm yönleriyle inceledikten
sonra hem konunun mantık akışını kafamda kurgularım hem de karakterleri nasıl bir ağızla konuşturacağımı.
Gazeteci:
(II) - - - Yazar:
– Edebî eserlerde dil ve içerik, birbirini besleyen unsurlardır. Eserdeki sıradan bir karakteri, kusursuz
bir İstanbul Türkçesi ile konuşturmak doğru olmaz. Bu nedenle gündelik ve yöresel ağzı da iyi bilmek,
dil ile içeriği birbirine uydurmak gerekir. Aksi takdirde eser, sanat değeri taşımaz.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) (I)  Eserlerinizin konusunu belirlerken nasıl bir yol izlersiniz?

(II) Dil ve içerik arasındaki uyum, eserin sanatsal değerini belirler mi?

B) (I)  Bir kitabı yazmaya başlamadan önce araştırma yapar mısınız?
(II) Eserlerinizdeki karakterlerin dil özelliklerini nasıl belirlersiniz?

C) (I)  Eserlerinizle ilgili kurguyu, yazmaya başladıktan sonra mı yaparsınız?

(II) Edebiyat dünyamızdaki eserleri dil ve içerik bakımından nasıl buluyorsunuz?

D) (I)  Eserinizde ele alacağınız konuyu belirledikten sonra ne yaparsınız?
(II) Dil ve içerik ilişkisi, edebî eserin sanatsal değerini etkiler mi?
7
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17. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması ve-

19. Ege, Burak, Aslı, Çiğdem ve Sevinç adlı kişiler; yaz

rilmiştir:

tatilinde Fethiye ya da Marmaris'e gitmişlerdir. Bu
kişilerin gittikleri yerler ile ilgili şunlar bilinmektedir:

• Benzetme, bir varlığın niteliğini anlatabilmek için o niteliği eksiksiz taşıyan başka
bir varlığı örnek gösterme sanatıdır.
• Abartma; bir niteliği, olduğundan çok üstün veya aşağı gösterme sanatıdır.
• Kişileştirme, insana özgü bir niteliğin insan dışı bir varlığa aktarılmasıyla oluşan
sanattır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu söz sanatlarından birine yer verilmemiştir?

•
•
•
•

Kişilerin her biri, sadece bir yere gitmiştir.
Marmaris'e üç kişi gitmiştir.
Aslı ve Sevinç, aynı yere gitmiştir.
Burak ve Çiğdem, farklı yerlere gitmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle Fethiye'ye gitmiştir?

A) Ege
C) Aslı

B) Burak
D) Çiğdem

A) Yalnız ben, alçıdan bir heykel gibi

Sonsuzluğu dinlemekten tat aldım.
B) Dereler ardın sıra akmaya koyulmuşlar
Arıyor batan güneş, seni dağlar ardında.
C) Getirseler bütün denizlerin suyunu
Sönmez yine içimdeki bu yangın.
D) Kuşlar kanat çırpıyor kayalıklarda
Karanlığa boğuluyor ağır ağır Üsküdar.

20. Zarf-fiil görevindeki sözcükler, cümleye zaman ya da durum anlamı katabilir. Örneğin “Gelirken markete uğradım.” cümlesine
“gelirken” zarf-fiili zaman anlamı katmıştır.
“Koşarak eve gitti.” cümlesine ise “koşarak”
zarf-fiili durum anlamı katmıştır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil,
cümleye durum anlamı katmıştır?

A) Düdük çalınca tren ağır ağır hareket etti.
B) Konuşmasının bitmesini ses çıkarmadan
bekledim.

C) Güneş battığında sokaklarda kimseler
kalmaz.

18. I. NASA kayıtlarına göre 1900 yılından gü-

D) Köyden geçen dere, fabrika açılalı kirlen-

nümüze bu şekilde üç yakın geçiş gerçekleşti.
II. Yaklaşık 5 metre çapındaki asteroit, yörüngedeki iletişim uydularından daha yakın bir mesafeden geçti.
III. Dördüncüsü yani 2018 yılında geçen asteroit, büyüklük bakımından ikinci sırada
yer alıyor.
IV. 19 Ekim Cuma günü, Dünya'nın 16 bin
kilometre kadar yakınından bir asteroit
geçip gitti.
V. Bilim insanları, gelecek yıllarda da bu tür
yakın geçişlerin devam edeceğini bildiriyor.
Numaralanmış cümlelerle mantık akışına
göre bir metin oluşturulduğunda baştan
üçüncü cümle aşağıdakilerden hangisi
olur?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

mişti.

1675

D)  IV.
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