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1.

Günümüzde insanın kendine ---- alanlardan biri de sosyal
medya. Özellikle fotoğrafların ön plana çıktığı paylaşım si-
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Adını fillerden alan Fildişi Sahili, bir zamanlar Batı
Afrika’nın en büyük fil popülasyonuna sahipti. Ancak gü-

teleri, görselliğin son derece önemli olduğu çağımızda bu

nümüzde ülkedeki fil sayısı hızlı bir azalma içinde. Fildişi

iş için ----. Çünkü fotoğraf dünyanın her köşesinde anlaşı-

Sahili’nin Abidjan kentindeki Felix Houphouet-Boigny

lan tek dildir ve bütün ülkeler ve kültürler arasında ---- in-

Üniversitesinden Sery Gonedele ve ekibi, 2011-2017 ara-

sanlık ailesini birbirine bağlar. Fotoğrafın diliyle dünyanın

sında ülke genelindeki 25 koruma alanında incelemeler

bir ucundaki Norveçli bir kadının günlük yaşantısından

yaptı. Araştırmacılar ayrıca basına yansımış haberleri ve

Hindistanlı bir moda tasarımcısının kreasyonlarına kadar

insanlarla filler arasındaki çatışmalara ilişkin kayıtları da in-

birçok konu hakkında ---- olabilirsiniz.

celedi. Elde ettikleri sonuçlara dayanarak Fildişi Sahili’nde
hemen hemen 225 fil kaldığı tahmininde bulundular. Bu da

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-

1994’teki bir araştırmada belirlenen sayıya göre %86’lık bir

gisi getirilemez?

düşüşe karşılık geliyor.

A) fikir sahibi

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yok-

B) bulunmaz Hint kumaşı

tur?

C) köprü kurarak

A) Niteleme

D) biçilmiş kaftan

B) Örneklendirme

E) ayna tuttuğu

C) Karşılaştırma
D) İkileme
E) Sayısal veriler

2.

Genç yaşta ölen şairlerin ardından “----” diye hayıflanmak
âdet olmuştur. İlhami Çiçek defnedilirken Nuri Pakdil’in
söylediği “Bugün bir şiir sandığını toprağa gömdük.” cümlesi aynı doğrultuda okunabilir.
Bu parçada tırnak içinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilirse Nuri Pakdil’in sözüyle bir
paralellik sağlanmış olur?
A) Kendine has bir şiir dili olan ender şairlerden biriydi.
B) Şiirlerindeki yoğunluk her okuyana farklı bakış açıları
sunuyordu.
C) Kim bilir daha söylenecek ne kadar çok sözü vardı.
D) Az yazan ancak öze ulaşan önemli bir şahsiyetti.
E) Sıradan söylemi ile etkili dizeler kaleme alan bir şairdi.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemelerin yazımı
ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Yüz yüz elli yıllık bu köstekli saat, babama dedesinden
kalmıştı.
B) Hakem pozisyonun omuz omuza bir mücadele olduğuna hükmetti.
C) Ard arda patlayan havai fişekler izleyenlere görsel bir
ziyafet sunuyordu.
D) Etüt derslerinde öğrencilerle bire bir çalışmak daha etkili oluyor.
E) Baş başa kaldıkları zaman bu meseleyi konuşacaklarından eminim.

5.

İklim değişikliğinden sağlığa ve sentetik mayalara, enerjiden süper iletkenlere kadar birçok alanda gerçekleştirilmekte olan önemli çalışmaların merakla beklenen sonuçlarını bu yıl içinde öğrenebileceğiz.
Bu cümlenin nesnesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtisiz isim tamlaması
B) Bağlaç
C) İşaret sıfatı
D) Edat
E) Sıfat-fiil

VİDEO SORU ÇÖZÜMÜ
Türk Dili ve Edebiyatı Test - 15 (TYT)
6.

(I) Bilim insanları, kalp atış hızının depresyonla ilişkili olduğunu hâlihazırda biliyorlardı. (II) Geçmişte yapılan çalışmalar, depresif hastaların sürekli olarak daha yüksek kalp atış
hızlarına ve daha düşük kalp atış hızı değişkenliğine sahip
olduğunu göstermişti ancak aradaki ilişki, şimdiye kadar net
biçimde ortaya konulamamıştı. (III) Araştırmacılar yeni çalışmalarıyla bu ilişkiyi ilk kez bu kadar net biçimde ortaya
koydu. (IV) Çalışmadaki katılımcıların günler boyunca kalp
atış hızı sürekli kaydedildi ve antidepresan olarak depresyonu hemen hemen tümüyle ortadan kaldırabilen ketamin
kullanıldı. (V) Geleneksel antidepresanların etki göstermesi
haftalar sürebiliyorken ketamin, hızlı etki etmesi ve dakikalar içerisinde sonuç vermesi ile ön plana çıkan bir maddedir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşün-
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kul-

lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ni incelemenizi
tavsiye ederim.
B) Üç katlı bu alışveriş merkezinde a’dan z’ye her şey vardı.
C) “Dostum ne’n var?” diyerek elini arkadaşının omzuna
attı.
D) Türk Dil Kurumu Başkanı’na benim de bir sorum olacaktı.
E) Konya Ovamız’ın verimli topraklarında incelemelerde
bulunduk.

cenin akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV 		

E) V

10. Çağımızın en büyük yanılgılarından biri, maziye günümü7.

Başka yıldızların yörüngesinde dolanan gezegenleri izlemeye adanmış yeni bir uydu, geçtiğimiz yılın sonunda,
Kazakistan’daki üsten uzaya gönderildi.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tamlayanı sıfat almış bir isim tamlaması vardır.
B) Hâl eklerinin hepsi örneklendirilmiştir.

değer yargılarına varılmasıdır. Söz konusu divan edebiyatı olduğunda alışıla gelmiş kesin yargılamaların yanı sıra
			
II			
III
birtakım ön kabuller de işin içine girmektedir.
IV
V
Bu parçadaki altı çizili sözlerin hangisinde yazım yanlı-

C) Edilgen çatılı fiile yer verilmiştir.

şı yapılmıştır?

D) Girişik birleşik yapılı bir cümledir.

A) I		

E) Birden fazla çekimli eylem kullanılmıştır.

8.

zün anlayışıyla yaklaşarak geçmişe ait olanın bugünün öl						
I
çütleriyle değerlendirilmesi ve böylece peşin hükümlere,

B) II

C) III

D) IV		

E) V

(I) Dünyada her sekiz kişiden biri ülserden ve diğer mide
yaralarından etkileniyor. (II) Araştırmacılar üç boyutlu baskı
tekniği kullanarak canlı hücreleri doğrudan vücuda yerleştirip bu olumsuzlukları aşmayı planlıyor. (III) Üç boyutlu yazıcıların birbiri üstüne basılan katmanlardan karmaşık yapılar oluşturması mantığıyla benzer çalışan biyoyazıcılar da
canlı hücrelerden doku ve organlar üretmek için kullanılıyor.
(IV) Ancak vücudun dışında basılan canlı dokuların vücuda
yerleştirilmesi için cerrahi operasyon gerekiyor ve iyileşme
süreleri ile enfeksiyon kapma riski buna bağlı olarak artıyor.

11. İslam memleketlerinde farklı sahalara ait pek çok konunun
kolayca anlaşılması ve öğrenilmesinde şiirden faydalanılmıştır. Şiirin ahengi, vezin ve kafiye gibi unsurlara sahip olması aktarılan konunun zihinde kalıcı olmasını sağlamıştır.
Ayrıca şiirde az sözle çok şeyin ifade edilebilmesi, kelime
israfının yapılmaması, bazı türlerde nesre göre daha çok
tercih edilmesinin sebepleri arasında sayılabilir.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-

(V) Canlı hücrelerin doğrudan vücudun içinde basılması du-

nemez?

rumunda bu dezavantajlı durumlar ortadan kalkabilir.

A) Yeterlik fiili kullanılmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden son-

B) Edilgen fiilimsilere yer verilmiştir.

ra “Günümüzde bu rahatsızlıkların tedavisinde uygulanan
yöntemlerin bazı olumsuz yönleri bulunuyor.” cümlesi getirilebilir?
A) I		

B) II

C) III

D) IV 		

E) V

C) Üstünlük zarfı kullanılmıştır.
D) İsimden türemiş geçişli fiil vardır.
E) Kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır.
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12. Esendal’ın ustalık eserlerinden biri olarak nitelenebilecek
bu öykü, yazarın zamanın ruhunu ne denli takip ettiğini ve

zamanın ruhuna ne denli isabetli eleştiri geliştirdiğini örneklemesi açısından dikkate değerdir.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?

A) Özne - belirtili nesne - yer tamlayıcısı - yüklem
B) Özne - zarf tümleci - belirtili nesne - yer tamlayıcısı yüklem
C) Özne - zarf tümleci - yüklem
D) Belirtili nesne - özne - zarf tümleci - yüklem
E) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem
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YGS 2015
14. Şair, geleneğin sürüp giden hazır düşünme kalıplarını parçaladığı zaman gerçek parıltıyı, yani iyi şiiri elde edebilir.

Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir alanında sağlam bir yer edinebilmenin ön şartı, kendini geliştirmektir.
B) Bir şair için nitelikli ürünler ortaya koymanın yolu, alışılmışın dışına çıkmaktır.
C) Şiirde sesini duyurmak isteyen bir genç sanatçı, kendinden öncekileri aşmalıdır.
D) İyi şair olmanın yolu, başkalarını besleyecek kaynaklar
ortaya koymaktır.
E) Şiirde yerleşik olan anlayışları yıkmak, genç sanatçılar
için zordur.

YGS 2015
13. İçtenlikle yaşama sevinci içinde olan, güler yüzlü Anadolu
insanı günlük hayatını, sevincini, hasretini türkü yapar kendisine. Kimsenin bilmesini istemediği inancı, sevdası; gönlünde buram buram tüten umudu... Hepsi türkülerin görünmez heybesinde taşınır.
Bu parçadaki altı çizili sözle türkülerle ilgili olarak anla-

YGS 2016
15. (I) Fatih Balkış, Baht Dönüşü adlı romanında, kişisel müzik
çalışmalarına ara veren bir piyanistin hayatının müzik üzerinden sorgulanmasını işliyor. (II) Önemli olan müzisyenin
müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve ihanet etmemesidir. (III) Eline aldığı her müzik aleti, evrenin en uzak
noktalarından buralara gelen bir canlıymış hissi uyandırma-

tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

lıdır onda. (IV) Sanatçının piyanosunun suskunluğu, bitiril-

A) Halkın sırlarını ve yaşadıklarını saklaması

(V) Müzisyenin yolculuğu, o müzik aletinin lisanıyla açıkla-

memiş eserlerinin yalnızlığı hepimizin matemi sayılmaz mı?

B) Güncel sosyal olaylara tanıklık etmesi

nabilecektir.

C) Gelenek ve görenekleri günümüze aktarıp koruması

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde an-

D) Halkın duygu ve düşüncelerinden beslenmesi

latım bozukluğu vardır?

E) Dilden dile gönülden gönüle dolaşması

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV. 		

E) V.
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

B

2.

C

3.

C

4.

B

5.

C

6.

E

7.

E

8.

A

9.

E

10.

B

11.

E

12.

C

13.

A

14.

B

15.

B
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