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1.

(I) Deyimler özel nitelikleri bakımından çeşitli gruplara ayrı-

3.

lır. (II) Deyimlerin geneli, kavramları mecaz yoluyla anlatım
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I. Hepimiz onca zaman bir hayalin peşi sıra koşup durmuşuz.
II. Lider ruhlu insanlar, böyle zor zamanlarda kendini gösterir.

güzelliği ve özgünlüğü içinde belirten kalıplaşmış sözlerdir.
(III) Bir de genelin aksine temsilî ve mecazi anlam taşıma-

III. Başarı grafiğimiz her geçen gün daha da yükseliyordu.

yan deyimlerimiz vardır. (IV) Bazı deyimlerin iki yargılı ve

IV. Sana bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları mutlaka yapacağım.

uyaklı olması dikkat çeker. (V) Kimi deyimler öykücük ya
da konuşma biçiminde oluşur. (VI) Kimi deyimler; âdetleri,

V. Planın kusursuz işledi diyelim, sonrasında ne yapmayı
düşünüyorsun?

inanışları, gelenekleri bildirir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara

Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden

aşağıdaki deyimlerden hangisi örnek olarak gösterile-

hangisi söylenemez?

mez?

A) I. cümlede kaynaştırma ünsüzüne yer verilmemiştir.

A) II. cümle: Çoğu gitti azı kaldı.

B) II. cümlede ünlü aşınması görülen sözcük vardır.

B) III. cümle: Yükte hafif, pahada ağır.

C) III. cümlede birden fazla ses olayı gerçekleşmiştir.

C) IV. cümle: Doluya koydum almadı, boşa koydum dol-

D) IV. cümlede hâl eki alan bir sözcükte ünlü değişmesi

madı.

olmuştur.

D) V. cümle: Deveye sormuşlar: “İnişi mi seversin, yokuşu

E) V. cümlede ünlü daralmasına uğramış sözcük vardır.

mu?” “Düz başına mı yıkıldı?” demiş.
E) VI. cümle: Büyük sözüme tövbe!

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmamıştır?
A) Derin denizlerde petrol veya doğal gaz arama süreci,
doğanın bizler için üretip sakladıklarını ortaya çıkarmak
adına doğaya karşı yapılan bir meydan okumadır aslında.
B) Bu denli karmaşık çalışmaları yapabilen özel sismik
arama firmalarının sayısı bir elin parmaklarını geçmez.
C) Sismik veriden yola çıkarak, bugünkü tecrübelerimizle,
hidrokarbon içerme olasılığı bulunan jeolojik yapıları
tanımlayabiliriz.
D) Ultra derin deniz sondaj gemisi sınıfındaki Fatih, 3000
m derinlikteki sularda yaklaşık 12.000 m derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.
E) Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yük-

4.

(I) Üniversiteli gençlerin alternatif enerjili elektrikli araçlarını
yarıştırdıkları (bu yıl on altıncısı düzenlenen) EC Elektrikli
Araç Yarışları, 1-6 Eylül 2020 tarihleri arasında Körfez
Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. (II) Önümüzdeki seneden
itibaren ise yarışların İstanbul Park Formula 1 Pisti’nde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. (III) Bu yarışlar ile alternatif ve
temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını yaygınlaştırmak, alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda halkın ilgisini çekmek ve farkındalık oluşturmak gibi amaçlar da gözetiliyor. (IV) Öğrenciler,
araçlarını istenilen teknik kriterler doğrultusunda, bir yıl
boyunca disiplinler arası bir takım çalışması neticesinde
tasarlıyor. (V) Araç için gerekli birçok parçayı kendileri üretiyor veya dışardan temin ediyorlar, sonrasında da aracın
montajını yaparak test sürüşlerini gerçekleştiriyorlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ya-

seklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak faaliyet gös-

zım yanlışı yapılmıştır?

terebiliyor.

A) I		

B) II

C) III

D) IV		

E) V
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5.

Su ısıtıldığında taneciklerinin kinetik enerjisi arttığından

8.
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Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu, ürünlerin birbirine

molekülleri bir arada tutan hidrojen bağının oluşum oranı

benzediği ve onlara ilişkin tüm bilginin anında tüm tüketiciler

azalır. Bu yüzden sıcak su, tanecikleri daha bağımsız ha-

tarafından erişilebilir durumda olduğu e-ticaret seçenekleri,

reket edebilen akışkan bir sıvıya dönüşür. Sıcaklıkla birlikte

artık hemen hemen herkesin kullandığı sıradan bir alışveriş

akışkanlıkta meydana gelen değişim, buzdolabından çıkarı-

yöntemi hâline geldi.

lan balın bir süre sonra daha kolay akmasına benzetilebilir.

Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin

Ancak sudaki akışkanlığın değişimi gözle ayırt edilebilecek

hangisinde verilmiştir?

ölçüde değildir. Sıcak su kütlesi akarken soğuk suya kıyasla
daha küçük kümeler hâlinde yüzeye çarptığı için çıkan ses-

A) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı -

ler arasındaki farkı algılayabiliriz.

yüklem

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi

B) Yer tamlayıcısı - özne - zarf tümleci - yüklem

söylenemez?

C) Özne - zarf tümleci - yüklem

A) Niteleyici ifadelere yer verilmiştir.

D) Özne - yüklem

B) Terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

E) Yer tamlayıcısı - özne - zarf tümleci - belirtili nesne yüklem

C) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
D) Örneklemelerden yararlanılmıştır.
E) Öğretici anlatımdan yararlanılmıştır.
9.
6.

(I) Amerika kıtasının hem güney hem de kuzeyinde, çok
geniş bir alanda yayılım gösteren vahşi bir kedi yaşar:
Puma. (II) Dağ aslanı olarak da bilinen pumalar Kanada’nın
kuzeyinden Patagonya’nın en güneyine kadar olan bölgede, ormanlar, çayırlıklar, çöller ve bataklıklar gibi çok farklı

kısa sürede ve en az zararla atlatılabilmesi hepimizin ortak
dileği.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

habitatlarda yaşar. (III) 4500 metre gibi çok yüksek rakımlı

A) Türemiş bir sıfat türemiş bir ismi nitelemiştir.

yerlerde de bulunabilirler. (IV) Erkekler 180-240 cm, dişiler

B) İyelik eki almış edilgen bir fiilimsi kullanılmıştır.

yaklaşık 150-210 cm uzunluğunda olur. (V) Pumaların sarımsı kahverengi, gümüş gri ve kırmızımsı kahverengi arasında değişen renkte kürkleri vardır.
Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcükler türleri
bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) I		

7.

Hem ülkemiz hem de diğer ülkeler için bu zor günlerin en

B) II

C) III

D) IV		

C) Tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlaması vardır.
D) İsimleri bağlama göreviyle kullanılmış tekrarlı bağlaç
vardır.
E) Birleşik yapılı bir isim cümlesidir.

E) V

I. Sanat anlayışını öykünme üzerine kuran bir yazarın orijinal yapıtlara imza atmasını beklemek yersizdir.
II. Yaşadığı çağın sorunlarına kulak tıkayarak başarıya
ulaşmış bir sanatçı dünyanın hiçbir coğrafyasında var
olmamıştır.
III. Yüzünü bugüne değil yarına dönen bir yazarın eserlerinde kendine özgü bir söyleyişe ulaştığını görebilirsiniz.

10. Yeni bir araştırmada hava kirliliğinin sağlık üzerindeki
olumsuz etkilerinin sadece uzun vadede değil kısa
I		
II
sürelerde de kendini gösterebildiğine işaret eden bulgular
III
elde edildi. Görünüşe göre, hava kirliliğinin bir parçası olan

IV. Tüm orijinal eserlerin zamanın rüzgârını arkalarına alarak yelkenlerini dolduran yazarlarca kaleme alındığını
görebilirsiniz.

küçük sıvı ve katı parçacıklar akciğerlerden kan dolaşımına
								
IV
geçip insanların hastanede yatmasını gerektirecek kadar

V. Başkalarının bileği taşıyla kalemini keskinleştiren sanatçı, özgünlüğün sınırlarına hiçbir zaman yaklaşamaz.

ciddi hastalıklara yol açabiliyor.
		
V

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlam-

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri

ca birbirine en yakındır?
A) I ve III
		

B) I ve V
D) III ve IV		

gövdeden türemiştir?
C) II ve III
E) IV ve V

A) I ve II
		

B) I ve IV
D) III ve IV		

C) II ve III
E) IV ve V
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11. (I) Yirminci yüzyılda bilimsel alanda pek çok ilerleme kaydedilmiş ve gelişmeler yaşanmıştır. (II) Bütün bu olgulardan
başka I. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkım ve felaketler insanın hayata karşı iyimserliğini, inancını temelden sarsmıştır.
(III) Bilimsel alanda meydana gelen değişimlerin yanı sıra
insanın kavrayamadığı karmaşıklıkta yeni teknolojik ürünlerin ortaya çıkması, insanoğlunun kendi ürettiği bu ürünler
karşısında yabancılaşmasına, kendisini zayıf ve değersiz
hissetmesine neden olmuştur. (IV) Modernist roman; bu
yeni olgu ve gelişmelere koşut olarak parçalanmış gerçeklik

TYT 2019
14. XX. yüzyılın son çeyreğinde plansız iç göçler sebebiyle kalabalıklaşan İstanbul; benzer kaderi yaşayan Ankara, İzmir,
Bursa gibi şehirlere göre daha çok sorunla baş başa kalmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır?
A) Yazar değil, eleştirmenler; metinler değil, yorumlar yani
bakış açıları değiştiği için edebiyat eserlerinin anlamı

karşısında kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına çekilen,

daima zenginleşmektedir.

yabancılaşan, toplumla çatışan, karamsar, bunalımlı, zayıf
bireyi konu edinmiştir. (V) Bu roman anlayışında kronolojik
zamanda geriye dönüşler yapılmış, geleneksel anlatım ve

B) Kopuk dizelerin, anlatı parçacıklarının, çizimin sınırlarında dolaşan bu melez metin; onun yaşam haritasına

yapıdan uzaklaşılmış, olay örgüsü ve mekân önemini kaybetmiştir.

göre farklılıklar gösterir.
C) Türkiye, İran, Rusya; Ankara, Tahran, Moskova isimlerinin birbirleriyle münasebetleri açık seçik ortadadır.

Bu parçadaki anlam akışının sağlanması için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I ve II
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B) I ve IV
D) III ve IV		

C) II ve III
E) III ve V

D) Tokat’ta yetiştirilen ürünlerin başında domates, biber,
fasulye, patates; kiraz, vişne, elma, erik gelir.
E) Lale, sümbül ve karanfil motifleriyle ebru sanatına farklı
bir yorum getirmiş; bu sanatın genç kuşaklarca tanınmasına katkıda bulunmuştur.

12. (I) Nihayet uçağımız kalkmış, yolculuğumuz başlamıştı.
(II) Vakit gece yarısına doğru ilerlerken ben heyecandan
uyuyamamıştım. (III) Film izlemeye çalışıyordum. (IV) Nesrinle sohbet ediyorduk, o da benim gibi yeni yerler görecek
olmanın heyecanı içindeydi. (V) Büyülü Hindistan bize kapılarını açmıştı.
Bu parçadaki numaralanmış cümleler yapıları bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) I		

B) II

C) III

D) IV		

E) V

TYT 2019
13. Tüm hayvanların vücudu dokulardan ve dokuların birleşmesiyle meydana gelen organlardan oluşur. Dokular vücudun çeşitli kısımlarını ve organlarını oluştururken küçücük,
kıvrımlı ve karmaşık yapılara dönüşür. Epitel hücreler bu
yapıların oluşmasında temel bir işleve sahiptir. Bu hücreler
sıkı bir şekilde istiflenerek derinin, kan damarlarının ve or-

TYT 2020
15. Anadolu’da hangi büyücek kasabaya (I) adım atsanız tuluat
tiyatrolarından birine rast gelirsiniz. Hiç değilse çarşı duvarlarında kafilenin yakın zamanda buraya konup göçtüğünü
gösteren (II) solmuş ve yırtık bir ilana tesadüf edersiniz.

ganların dış tabakalarını meydana getirir.

Oyunlar kasabanın tiyatrosunda (III) köy meydanında ya-

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

iskemleleri (IV) üç beş masa; oyuncular için yerden birkaç

A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünlü daralması

hut en büyük kahvede sergilenir. Ahali için arkalıksız kahve
karış yüksek bir sedir (V) delik deşik iki boyalı perde yeter
de artar bile.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül
getirilemez?
A) I

B) II

C) III

D) IV 		

E) V
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

A

2.

E

3.

A

4.

E

5.

D

6.

C

7.

B

8.

C

9.

D

10.

B

11.

C

12.

E

13.

E

14.

B

15.

A
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