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1.

Bitcoin ile başlayan dijital para çılgınlığı, insanları hızla etkisi
I

II

altına aldı. Blok zincir temelli onlarca para birimi dünya genelinde

3.

					

III
kullanılsa da devletlerin buna resmen destek vermiyor olması,
IV
küresel

finans

kuruluşlarının

uzak

durmasına

dijital

neden

para

I

içinde aynı kas dokularını tekrar tekrar çalıştıran
fiziksel aktivitelerde kaslarımız hızlıca bitap düşer.

birimlerinden

oluyor.

Yokuş çıkmak ya da şınav çekmek gibi kısa süre

II				

Fiyatlardaki

III

aşırı
dalgalanma
ve
alışverişte
kullanma
imkânının sınırlı olması dabu para birimlerinin yaygınlaşmasına
V

Eskiden kas yorgunluğunun kaynağı olarak kaslarda

engel oluyor.

açıklamaların yetersiz

Bu

parçada

numaralanmış

“belirtme durumu eki” almıştır?
A) I		

B) II

sözcüklerin

C) III

laktik asit birikmesi ya da enerji sağlayan moleküllerin
tükenmesi sebep gösterilirdi. Ancak güncel araştırmalar bu

hangisi,

IV 		

V

kaldığını, kas hücrelerinin beyin sinyallerine karşılık verme
yetilerinin incelenmesi gerektiğine işaret ediyor.

D) IV

E) V

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat
değildir?
A) I

2.

(I) İletim demetleri sayesinde dolaşım sistemine sahip
damarlı bitkiler gövde yapılarına göre odunsu ve otsu
bitkiler olarak iki kategoride incelenir. (II) Odunsu gövdeye
sahip bitkiler sahip oldukları lignin maddesi sayesinde sert
ve dayanıklı yapılıdır. (III) Ligninden yoksun otsu bitkilerde
ise odunlaşma gözlenmez. (IV) Bu yüzden dayanıksızdırlar,
genellikle ağaçlar kadar uzayamazlar. (V) Gündelik dilde
çoğu insanın ağaç olarak değerlendirdiği muz bitkisi ise otsu
gövdeli bitkiler için bir istisnadır.

4.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Bir üslup ustası olarak eserler veren Refik Halit’in kıvrak
kaleminin ucunda sınır tanımaz bir iştahla evrilen kelimeler,
bizlere kurgusuyla ve sezgisiyle birçok edebî şaheser
armağan ediyor. Yaşadığı yerin sadece havasını teneffüs
etmeyen, kendini oranın bir parçası olarak gören Refik
Halit; yazdığı hikâye, roman ve denemelerin içinde kendine
de yer ayıran bir içtenlikle kaleme alıyor yazdıklarını.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) I. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır.

A) Ünlü düşmesi

B) II. cümlede adıl bulunmaktadır.

B) Ünsüz yumuşaması

C) III. cümlede isim-fiil vardır.

C) Ünsüz benzeşmesi

D) IV. cümlede edat kullanılmıştır.

D) Ünlü daralması

E) V. cümlede sıfat-fiil bulunmaktadır.			

E) Ulama
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5.

Küresel ısınmanın ve insan kaynaklı diğer değişimlerin
doğal çevre ve insan yaşamındaki etkilerini iyiden iyiye
hissetmeye başladığımız şu dönemde, bilim insanları
üstlerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getiriyorlar.

8.

makalesiyle

bugünkü

modern

Türkiye

Türkçesinin

doğuşunun temellerini atan Ömer Seyfettin ( ) millî şuuru
ve fikriyatıyla Türk kültür ve edebiyatının önemli fikir
adamlarından ve şahsiyetlerinden biridir ( ) Eserlerinde millî

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde

şuuru ( ) millî kültürü ve Türk’e ait unsurları aşılamak için

sırasıyla verilmiştir?

çaba göstermiş ( ) fikirleri ve eserleri döneminde olduğu gibi

A) Zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - özne -

bugün de geçerliliğini korumuştur ( ) 		

yüklem
B) Nesne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - özne - zarf

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki

tümleci - yüklem

noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

C) Zarf tümleci - özne - nesne - zarf tümleci - yüklem

A) (;) (.) (,) (;) (.)

D) Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - zarf tümleci - yüklem

B) (,) (.) (;) (,) (.)

E) Nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) -

C) (;) (!) (.) (;) (…)

yüklem

6.

1911 yılında Genç Kalemler dergisindeki “Yeni Lisan”

D) (,) (.) (,) (;) (.)
E) (,) (:) (,) (,) (!)

Sıcak bir içecek tükettiğimizde sindirim kanalımızın ağız ve

				

I

mide arası bölümlerinde bulunan sıcaklık algılayıcı hücreler,
				

II

III

9.

beyne vücut ısısının artmakta olduğunu ifade eden sinyaller
gönderir. Bunun üzerine beynimiz terleme mekanizmasını
hızlandırarak vücudu soğutmaya çalışır çünkü terimizdeki
su, buharlaşmak için gereken enerjiyi cildimizden alır ve
IV
buharlaşarak vücudumuzdan uzaklaşır.

numaralanmış

sözcüklerden

gövdeden türemiş bir sözcük değildir?
A) I		

B) II

C) III

D) IV

hangisi

E) V

7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin

A)

Bu konuyla ilgili araştırmalara, Batı’da 19. yüzyılın ilk

1981 senesi Haziran’ının 30’uncu günü Ankara’da dünyaya
gözlerimi açtım.

C)

Türk Dil Kurumu Başkanı’nın konuyla ilgili açıklamalarını
ilgiyle okudum.

D)

Yeni yapılan bu evlerde insanların konforu için a’dan z’ye
her şey düşünülmüş.

E)

örümcek

ipliklerinin

yapılarını

daha

iyi

anlamaya

çalışıyorlar. (IV) Cerrahi ipliklerden askerî kıyafetlere kadar
oldukça geniş yelpazede kullanım potansiyeli taşıyan bu

devam ediyorlar. (V) Bu ipliğin yapısı ve mekanik özellikleri
ile ilgili bilinmeyen daha çok şey olduğu kesin.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim
tamlaması yoktur?
A) I			

B) II

C) III

D) IV

E) V

kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

çeyreğinde rastlanmaktadır.
B)

daha güçlü bir yapıya sahiptir. (III) Bu nedenle araştırmacılar,

sağlamak için onları yapay yollarla üretme çalışmalarına

Bu olay vücudumuzun ısı kaybederek soğumasıyla
sonuçlanır.
parçada

(II) Oldukça ince yapıdaki bu iplikler, yüksek kaliteli çelikten

üstün özellikli malzemelerin endüstriyel boyutta kullanımını

V

Bu

(I) Örümcek ağları temel olarak ipek ipliklerden oluşur.

Boğaz Köprümüz’de önümüzdeki haftadan itibaren bakım
çalışmaları yapılacak.

10. Kültür varlıkları üzerinde araştırmalar yapanları desteklemek,
ülke olarak daha hızlı gelişmemizi sağlayacaktır.
Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük gruplarının
hangisinden oluşmuştur?
A) İsim-fiil grubu
B) Sıfat tamlaması
C) İsim tamlaması
D) Zarf-fiil grubu
E) Sıfat-fiil grubu
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11. (I) Namib Çölü, dünyadaki en eski çöl kabul edilir. (II) Çölün
43 milyon yıl önce oluştuğu ve son 2 milyon yıldır da hiç

değişmediği belirtiliyor. (III) Çölün bazı bölgelerinin yıllarca
yağış almadığı, bazı yerlerinin ise yılda 100 mm’den az

14. Aşağıdaki

azdır. (V) Welwitschia adlı bitki bunlardan biridir.

A) I			

B) II

kişisel

düşünce

A) Engin denizlerde, dünyanın gürültüsünden patırtısından
uzak, düşsel bir adanın şiiriyle büyülenmemiş insan
sayısı azımsanamayacak kadar çoktur.
B) İnsanoğlu

yüzyıllardır

mutluluk,

dirlik,

düzenlik,

ölümsüzlük yönündeki özlemlerini çoğunlukla uzak bir

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
yazım yanlışı yapılmıştır?

hangisi

içermemektedir?

yağış aldığı biliniyor. (IV) Canlılar, özellikle de bitkiler için
uç koşullar sunan bu çölde yaşayabilen bitki sayısıda çok

yargılardan
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ada görüntüsüyle dile getirmeyi seçmiştir.
C) Kendini ıssız bir adada en çetin güçlüklerle karşı karşıya

C) III

D) IV

düşünen, parklarda Robinsonculuk oynayan çocuklar

E) V

bugün de var.
D) Bir edebiyat yapıtında anlatılan olayın yeri olarak
değerlendirilen ada, yalnızlığın sembolü olmasıyla
coğrafyacının veya haritacının adasından farklıdır.
E) Coğrafyacı açısından ada; konumu, yüzey şekilleri, yüz
ölçümü, nüfusu ve iklimi incelenecek her yanı suyla

12. Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci

çevrili bir kara parçasıdır.				

kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler

			

ayrı yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı
için bir yazım yanlışı yapılmıştır?

			

A) Eve giderken kuru yemiş almam gerektiğini hatırladım.
B) Yemekten sonra odun ateşinde tavşan kanı bir çay
demledik.
C) Doğum günümde Oltu taşı bir tespih hediye edilmişti.
D) Gece yarısı çalan telefon, pek de hayra alamet değildi.
E) İstanbul’a giderken çevre yolunu kullanmayı tercih
ederdi.
15. İnsanlar duygu ve akıl arasında tutturdukları dengeyle
ayakta kalır ve yaşam denen yolda ilerler. Bunlardan birinin,
kontrolü tamamen ele geçirmesi felaket getirebilir. Bu gerçek
şöyle bir benzetmeyle aktarılır: Bir at arabasındasınız
13. Kemalettin Tuğcu bizlere yoksulluğu, yaşamla savaşmayı,
acımayı,

yardımlaşmayı

ve

paylaşmayı

öğretti.

Kahramanları hiç yüzüstü, umarsız bırakmadı. Eserleriyle
Tuğcu okurlarına bir bakıma acı aşısı yaptı.
Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitaplarıyla acılara, zorluklara göğüs germe becerisi
kazandırmak
B) Yaşanan

acıların

okurla

paylaşılarak

azalmasını

sağlamak
C) Odağına

acıyı

alarak

kalemini

edebî

yönden

güçlendirmek
D) Acıyla yoğrulmuş hayatların kendi yönünü bulacağını
göstermek
E) Toplumun yaşadığı acıları yalın hâliyle eserlerine
aktarabilmek

ve arabanız, güçlü iki at tarafından çekiliyor. Atlardan biri
aklın, diğeri duygunun temsilcisi. Bir at sizi sürekli yolun bir
tarafına, öbürü de diğer tarafına çekmeye çalışıyor. Sizin
işiniz ----.
Bu

parçanın

sonuna

düşüncenin

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

akışına

göre

A) güvenli bir şekilde ilerleyebilmek için dizginleri sıkıp
ikisini de kontrol altında tutmaktır
B) bir tarafın sizi uçuruma yuvarlamaması için arabadan
atlayacağınız anı iyi belirlemektir
C) bu iki atın fırsatlar sundukları kadar kötü bir son
getirebileceğini de aklınızda tutmaktır
D) atların

çekişmesinin

ilerlemenize

engel

olduğunu

görünce güvenilir olan atı seçmektir
E) rasyonellik adına aklınızın buyruğuna girmek yerine
sezgilerinize kulak vermektir

VİDEO SORU ÇÖZÜMÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST - 2 (TYT)

SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

B

2.

B

3.

C

4.

C

5.

C

6.

B

7.

E

8.

D

9.

B

10.

A

11.

D

12.

B

13.

A

14.

E

15.

A
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