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1. Parmak izini oluşturan oluklu ve çıkıntılı deri dokusunun 
daha iyi tutma ve kavramaya yardımcı olduğu ayrıca has-
sas dokunma hissine katkı sağladığı düşünülüyor.

	 Bu	cümlenin	öznesinde	aşağıdakilerden	hangisi	yok-
tur?

A) Belirtisiz isim tamlaması

B) Sıfat-fiil

C) İlgeç 

D) Derecelendirme zarfı

E) Bağlaç

2. Karbonu atmosferden uzaklaştıran unsurlara nihai karbon 
tutucular, atmosfere karbon salanlara ise nihai karbon sa-
lıcılar deniyor. Bir ekosistemin karbon tutucu olarak işlev 
görmesi sıcaklığa bağlı. Çünkü canlı organizmaların me-
tabolizması optimum sıcaklık aralıklarına ihtiyaç duyuyor. 
Bu aralıkların dışına çıkıldığında ise bir şeyler ters gitmeye 
başlıyor. Mesela sıcaklık artışı bitkilerde fotosentez hızında 
düşüşe neden olabiliyor. Bitkilerin aynı zamanda solunum 
yaparak karbondioksit saldığı da hesaba katıldığında eko-
sistemlerin nihai karbon tutucudan nihai salıcıya dönüşme 
potansiyeli var.

	 Bu	 parçanın	 anlatımıyla	 ilgili	 olarak	 aşağıdakilerden	
hangisi	söylenemez?

A) Neden sonuç ilişkisi ile birbirine bağlı cümleler bulun-
maktadır.

B) Tanımlamadan yararlanılmıştır.

C) Olasılık ifade eden cümleye yer verilmiştir.

D) Önsezi içeren cümleler bulunmaktadır.

E) Örneklendirme cümlesine yer verilmiştir.

3.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 altı	 çizili	 sözcüğün	
yazımı	yanlıştır?

A) Kapı komşumuz Ayşe Hanım, güngörmüş, yaş yaşa-
mış bir kadındı.

B) Zaman öylesine kadirbilmezdir ki bir bakmışsın ömrün 
son demlerindesin.

C) İstanbul’un çıtkırıldım hanımlarıyla benim gibi kaba biri 
geçinemez.

D) Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba 
içirdi.

E) Köye yeni gelen öğretmenin çetinceviz olduğunu bilmi-
yorlardı.

4. Jipsli topraklar, kurak ve yarı kurak iklim şartlarıyla bera- 
           I  
ber, bitki yaşamı için fiziksel ve kimyasal stres faktörüdür.  
     II  
İşte bu aşırı stres koşullarına uyum sağlayarak yalnızca 
                   III  
jipsli topraklarda yetişen bitkiler jipsofit diye adlandırılır.  
      IV  
Hem jips hem de jips dışı topraklarda yetişen bitkilere ise  
                   V  
jipsovag denir. 

	 Bu	parçadaki	altı	çizili	sözcüklerin	hangisinde	herhan-
gi	bir	ses	olayı	gerçekleşmemiştir?

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

5. (I) Bilim insanları, beyin dokusunda daha önce bilinme-
yen bir nöral iletişim şekli tanımladılar. (II) The Journal of 
Physiology dergisinde yayımladıkları çalışmaya göre, bu 
nöral iletişim, beyin dokusunun bir bölümündeki nöronlar-
dan başka bir bölümdeki nöronlara arada herhangi bir bağ-
lantı olmadan sağlanabiliyor. (III) Keşif, nöronların birbiriyle 
sinaps ve aksonlar ya da geçit bağlantıları gibi bilinen bilgi 
aktarımı mekanizmalarından farklı bir şekilde iletişim kur-
dukları konusunda yeni radikal görüşler gündeme getiriyor. 
(IV) Biyomedikal mühendisi Dominique Durand, kendiliğin-
den yayılan bu dalgaların beyindeki yeni bir iletişim şekli 
olduğunu düşündüklerini ve çok heyecanlı olduklarını söy-
ledi. (V) Durand, kırk yıldır üzerine çalıştığı hipokampusun 
hâlâ kendisini şaşırtmaya devam ettiğini belirtiyor.

	 Bu	parçadaki	numaralı	cümlelerin	yüklemleri	yapısına	
göre	ikişerli	eşleştirilirse	hangisi	dışarıda	kalır?

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

 

6. Hafıza kaybı ve bilişsel yetilerin azalması gibi belirtiler or- 
             I        II  
taya çıkmadan yıllar önce bile Alzheimer hastalığı beyne 
zarar vermeye başlayabiliyor. Dolayısıyla insanların beyin- 
           III  
lerindeki anormal durumları tespit ederek erken Alzheimer  
               IV  
teşhisi yapmak mümkün. Bugün bu amaçla kullanılan yön-
temler hem pahalıdır hem de vücuda müdahale edilmesini  
      V  
gerektirir. 

	 Bu	parçada	altı	çizili	sözcüklerle	ilgili	aşağıdakilerden	
hangisi	yanlıştır?

A) I. sözcük, iki farklı türde yapım eki almıştır.

B) II. sözcük, isim kökünden türemiştir.

C) III. sözcük, hem çoğul eki hem tamlayan eki almıştır.

D) IV. sözcük, hem yapım hem çekim eki almıştır.

E) V. sözcük, yalnızca çekim eki almıştır.
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7. Yasemin Hanım, yarın yeni proje ile ilgili toplantı yapacağı-
mızı tüm arkadaşlara derhâl haber verin.

	 Bu	 cümledeki	 ögelerin	 doğru	 sıralanışı	 aşağıdakilerin	
hangisinde	verilmiştir?	

A) Belirtili nesne - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem 

B) Özne - zarf tümleci - belirtili nesne - yer tamlayıcısı - zarf 
tümleci - yüklem 

C) Özne - belirtili nesne - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - 
yüklem 

D) Belirtisiz nesne - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem 

E) Özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem

8. I. İnsan biraz sıkıntı çekince hayallerine koşmaktan vaz mı 
geçermiş?

 II. Yolculuk hepimizi çok yormuştu, yemeğimizi yiyip odala-
rımıza çekildik.

 III. Bu otlarla yapılan ilaçların göğüs darlığına bire bir geldiği 
söyleniyor.

 IV. Vapurdaki adam, yanındaki uşağa bir şeyler deyip denizi 
seyretmeye koyuldu.

 V. Oyuncuların omuz omuza mücadele etmeleri, taraftar-
lardan alkış almıştı.

	 Numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	yazım	yanlışı	ya-
pılmıştır?

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

 

9. Mustafa Öğretmen, sınıfa girip yerine oturur. Boş sıralara 
göz atıp sınıf başkanına ( )

 ( ) Bugün derse gelemeyenler kimler ( ) diye sorar.

 Sınıf başkanı, ayağa kalkıp gelmeyenleri sayar ( ) 

 —  Buğra, Yiğit, Ömer ve Zeynep ( )

	 Bu	 parçada	 parantezle	 (	 )	 belirtilen	 yerlere,	 aşağıdaki	
noktalama	 işaretlerinden	 hangisi	 sırasıyla	 getirilmeli-
dir?

A) (:) (“) (“) (:) (.)

B) (,) (—) (:) (:) (…)

C) (,) (—) (,) (:) (.)

D) (;) (“) (“) (,) (.)

E) (:) (—) (?) (:) (.)

10. (I) Toplumlarda büyük bir sorun olarak kabul edilen sosyal 
izolasyon, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuy-
la ilişkilendiriliyor. (II) California Teknoloji Enstitüsünden bir 
araştırma ekibi, sosyal izolasyonun beyinde belirli bir kim-
yasalın birikmesine neden olduğunu, bu kimyasalın beyin-
de olmadığı durumda ise sosyal izolasyonun olumsuz bir 
etkisinin de olmadığını keşfettiler. (III) Çalışmanın insanlar-
da ruh sağlığı bozukluklarının tedavisi açısından önemli bir 
adım olduğu düşünülüyor. (IV) Bilim insanları, bu konuda 
yapılmış önceki çalışmalardaki gözlemleri de destekle-
yen araştırmalarının sonucunu Cell dergisinde yayımladı.        
(V) Yapılan araştırmada iki hafta boyunca izole bir ortamda 
tutulan farelerin, daha sonra bir araya geldikleri farelere kar-
şı saldırgan, inatçı, korkak davranışlar sergilediği ve tehdit 
edici uyaranlara karşı aşırı duyarlık gösterdiği gözlemlendi.

	 Bu	parçadaki	numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	bir	
anlatım	bozukluğu	yapılmıştır?

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

11. (I) Teksas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre 
akıllı telefonunuz erişebileceğiniz bir yerde ise bilişsel ka-
pasiteniz önemli ölçüde düşüyor. (II) Dr. Adrian Ward ve 
ekibi, 800 denek ile yürüttükleri çalışmada katılımcıların ya-
kınlarında telefonları varken dikkatlerini verilen göreve tam 
anlamıyla odaklayamadıklarını tespit etti. Araştırmacılar, 
katılımcılardan tam anlamıyla odaklanmalarını gerektiren 
bir dizi görevi tamamlamasını istedi. (III) Bu görevler, katı-
lımcıların verilen bir bilgiyi akılda tutma ve işleme becerisini 
ölçmeye yönelikti. (IV) Bulgular, akıllı telefonların ulaşılabi-
lir bir yerde olmasının -kapalı dahi olsa- bilişsel kapasiteyi 
düşürdüğünü ve beyin yetilerini olumsuz etkilediğini göste-
riyor. (V) Katılımcıların çoğu, deney sırasında görevlerine 
tam anlamıyla odaklandıklarını düşünüyor; aslında duru-
mun öyle olmadığı ortada.

	 Bu	 parçadaki	 numaralanmış	 cümlelerin	 hangisinde	
noktalama	yanlışı	yapılmıştır?

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

12. I. Aysel Yüksel’in titizlikle sakladığı bütün mektuplar; 2009 
yılında 

 II. uzun seneler Sâmiha Ayverdi’nin gönüllü asistanlığını 
yapan ve şu anda da 

 III. birlikte, 5000’in üzerinde mektubu barındıran bir arşiv 
oluşturulmuştur 

 IV. Kubbealtı Vakfı bünyesinde hizmet veren, Ayverdi Ensti-
tüsünün başında bulunan 

 V. düzenli bir tasnife tabi tutulmuş ve o tarihten itibaren eli-
mize ulaştırılanlarla 

	 Numaralanmış	 sözlerle	 anlamlı	 ve	 kurallı	 bir	 cümle	
oluşturulursa	hangisi	sondan	ikinci	olur?

A) I  B) II C) III D) IV  E) V
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13. Son zamanlarda genç yetişkin edebiyatının hızla                                                                                                                                          
filizlendiği söylenebilir. J. K. Rowling’in Harry Potter kitap- 
  I  
larıyla canlanan ve S. Meyer’in Alacakaranlık serisinin keli- 
          II  
menin tam anlamıyla parlattığı kahramanlarla devam  
            III  
eden süreç, özellikle S. Collins’in Açlık Oyunları’yla          
taçlandırdığı yoldan ilerliyor. Bu sürece yüksek bütçeli                                                                                                                                    
   IV  
ve beyaz perdenin genç yıldızlarıyla renklenen uyarlama                               
filmlerin etkisi inanılmaz...    
         V

	 Bu	parçadaki	altı	çizili	sözcüklerden	hangisi	mecaz	an-
lamda kullanılmamıştır? 

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

TYT 2018

14. Cümledeki sözcüklerin arasına yerli yersiz, sıfat yerleştir-
menin edebiyat metninin bir özelliği olduğunu sanan “yazar 
adayları” var. Bence yazmayla ilgili en temel yanlışlardan 
biridir bu. Yakın anlamlı sıfatların işlevsiz olarak kullanıldığı 
cümleler, dikiş izlerini belli eden bir elbiseye benziyor. Böyle 
olunca okur, bir bütün olarak kumaşı değil dikiş izlerini görü-
yor. 

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 parçada	 eleştirilen	 bakış	
açısıyla	yazılmıştır?	

A) Günler, kuvvetli bir rüzgârın sürüklediği beyaz bulut kü-
mecikleri gibi birbiri ardına geçip gidiyordu ve biz bun-
ların sonunda muhakkak bir fırtına kopacağını seziyor-
duk. 

B) Sonbahar; yemişleri, bulutları, güneşi, maviliği ve yeşili 
ile insana şiir, edebiyat, musiki ve mesut insanlarla dolu 
bir dünya düşündürüyor. 

C) Yağışlı, donuk ve karlı bir kış akşamının karanlığında 
başlayan o derin yalnızlığım giderek artıyor; bu koyu 
kimsesizliğim beni, aydınlık ve ışıklı bir sabaha uzan-
maktan men ediyor. 

D) O haftayı ve ondan sonra geleni, sadece onu düşüne-
rek geçirdim; belki rastlarım ümidiyle birkaç defa Boğa-
ziçi’ne gittim, Emirgân’da, Kandilli’de ve şurada burada 
dolaştım. 

E) Çardaklardaki yapraklar, kırmızının en son hâline doğru 
ağır ağır, kızara kızara kırmızının renk oyunları içinde 
düşmeden evvel sallanıp durdular.

TYT 2019

15. • Zaman zaman televizyonlarda toplu balina ölümlerine iliş-
kin haberler, karaya vurmuş balina görüntüleriyle karşımıza 
çıkar. Araştırmalar bu ölümlere okyanusların endüstriyel 
ve kimyasal atıklarla kirletilmesi, suların bulanıklaşması ve 
yanlış avlanmalar gibi etkenlerin sebep olduğunu gösterir. 

 • Balinalar, okyanusta yüzerken kafalarının ön kısmından 
gönderilen elektromanyetik dalgalarla yönlerini bulurlar. Bu 
özelliklerinden hem bulanık sularda yüzerken hem de göç 
ederken yararlanırlar. Ancak zaman zaman dünyanın man-
yetik alanının değişmesi ya da balinalardaki yön bulma sis-
teminin hastalık sonucu bozulması nedeniyle yönlerini tayin 
etmekte sorun yaşarlar ve karaya vururlar. 

	 Bu	 iki	 parçayla	 ilgili	 olarak	 aşağıdakilerden	 hangisi	
söylenebilir?	

A) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göster-
mektedirler. 

B) İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu vurgula-
maktadırlar. 

C) Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almakta-
dırlar. 

D) Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sun-
maktadırlar. 

E) Farklı üsluplar kullansalar da konuyu benzer nedenlerle 
açıklamaktadırlar.
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SORU NO CEVAP ANAHTARI

1. C

2. D

3. E

4. E

5. D

6. E

7. A

8. C

9. C

10. B

11. A

12. E

13. E

14. C

15. C


