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1.

Türkçede yapım ekleri çekim eklerinden önce gelir.

3.

Bulutlar gezegenimizin yaklaşık üçte ikisini tıpkı bir kılıf
gibi kaplar. Özellikle subtropik bölgelerdeki alçak seviyede

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım

stratokümülüs bulutları aşağı enlemlerdeki okyanusların

vardır?

üzerini yaklaşık %20 oranında kaplayarak tıpkı bir gölgelik
gibi yeryüzünü güneş ışınlarına karşı korur ve yüzey sıcak-

A) Vücutlarına göre epey büyük ve geniş kanatları göz

lığının artmasını engeller. Gri tonlarda ya da beyaz renkte

önüne alındığında kelebeklerin uçuşu bugüne kadar

olan stratokümülüs bulutları, katmanlı ve yuvarlak kütleler-

araştırmacılar için bir merak konusuydu.

den oluşur ve geniş bir alana yayılır. Bu bulutlar genellikle

B) İnsanlar, bir işe başlarken edindikleri bilgilerden ve tec-

yağışa neden olmaz.

rübelerden hareketle planlamalar yaparlar.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden

C) Biyometrik sistemler bireyin fiziksel veya davranışsal

hangisi söylenemez?

özelliklerini ölçmek ve analiz etmek için kullanılıyor.
D) Eğitim alanında çok sayıda artırılmış gerçeklik uygula-

A) Üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır.

ması ile öğrenmenin desteklenmesine yönelik çalışma-

B) Kişileştirmeye yer verilmiştir.

lar yapılıyor.

C) Açıklayıcı anlatımdan faydalanılmıştır.

E) Tüm kulaklıklar, türüne ve üretildiği malzemeye göre

D) Sayısal verilerle anlatım desteklenmiştir.

değişen seviyelerde pasif gürültü önleme özelliğine sahiptir.

E) Benzetmelere başvurulmuştur.

4.

Mehmet Âkif Ersoy (I) Türk edebiyatının en büyük şairlerindendir. Türkçede en çok basılan şiir kitaplarından biri olan

Safahat onundur. Şair (II) hayatının hemen her safhasında
şiirle uğraşmış (III) daha çok şair kimliğiyle tanınmıştır. Bu
itibarla onun portresine bakanlar (IV) öncelikle şair Mehmet
Âkif’i görürler (V) manzum hikâyeleri ve özellikle epik şiirleriyle Hakk’a inanan bir milletin sesi olan şairin portresidir
bu.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangilerine
noktalı virgül (;) getirilmelidir?
2.

A) I ve II

(I) Göz kırpmanın öncelikli amaçlarından biri gözü sürek-

		

li olarak nemli tutma çabasıdır. (II) Bebeklerde gözün ön

B) II ve III
D) III ve V		

C) III ve IV
E) IV ve V

tarafında dış dünya ile temas eden bölüm, yetişkinlere kıyasla daha küçük olduğu için bebek gözü daha geç kurur
yani daha geç nemlendirme gerektirir. (III) Bebeklerin uzun
uyku süreleri de gözlerinin daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlar. (IV) Yetişkinler, yüksek dikkat ya da
görsel takip gerektiren durumlarda daha az göz kırpma eğilimindedir. (V) Benzer şekilde, bebeklerin yeni geliştirmeye
başladıkları görsel deneyim ile dış dünyayı sürekli anlamlandırma ve tanımaya odaklanma çabalarının göz kırpma
sayısını düşürdüğü düşünülüyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle, birleşik yapılı bir isim cümlesidir.
B) II. cümle, yapıca sıralı bir cümledir.
C) III. cümle, basit yapılı bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümle kurallı bir isim cümlesidir.
E) V. cümle, olumlu bir fiil cümlesidir.

5.

I.

Bilim alanında yaşanan ilerlemeler baş döndürücü bir

hızla devam ediyor.
II. Salondaki dinleyiciler sözlerimden etkilenmese bu tepkiyi vermezdi.
III. İstediğiniz belgeleri birkaç gün içerisinde size postayla
göndereceğim.
IV. Bu projenin geliştirilmesi için çalışan akademisyenlerden biriyim.
V. Bizim teklifimiz kabul edilmiş olacak ki bizimle görüşmek istiyorlar.
Numaralı cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerdeki
“-ım, -im” eki kaç farklı işlevde kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5
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6.

Batı Avustralya Üniversitesinden Dr. Michael Wheeler ve

9.

İzlediğiniz bir satranç oyunundaki oyuncuların yapabileceği

ekibinin yaptığı bir araştırmada, her sabah sadece otuz da-

hamleleri ve bunların sonuçlarını analiz etmek hem keyifli

kikalık egzersiz yapmanın tansiyonu düşürmede tansiyon

hem de eğitici bir süreçtir.

ilaçları kadar etkili olabildiğini gösteren sonuçlar elde edildi. Araştırma kapsamında yapılan deneylerde, 55-80 yaş
aralığındaki 35 kadın ve 32 erkeğin üç farklı günlük planı,
rastgele sıralarla ve her bir uygulamanın arasında en az altı
gün olacak biçimde takip etmesi istendi.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi, bu cümlenin ögelerinin dizilişi ile aynıdır?
A) Kök hücre temelli tedavilerde çeşitli hastalıklar için şimdiden ümit verici sonuçlar alınıyor.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-

B) Yapılan araştırmalarda deride yaşayan bazı mikroorganizmaların kanser önleyici etkileri olabileceğine ilişkin

nemez?

bulgular elde edildi.

A) Yer-yön belirteci kullanılmıştır.

C) Yeni bir araştırmada kimlerin grip aşısına etkin bir yanıt

B) Kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır.

vereceğini önceden kestirmeye yarayabilecek bir grup

C) Sözde özne kullanılmıştır.

gen tespit edildi.

D) İlgeçlere yer verilmiştir.

D) Sarılık, yeni doğan bebeklerde sıkça görülen ve çoğunlukla tehlikeli olmayan bir durumdur.

E) Tamlananı ortak belirtili isim tamlaması vardır.

E) Bakterilerin mevcut antibiyotiklere direnç geliştirmesi
yeni antibiyotikler geliştirilmesini zorunlu kılıyor. 	

7.

Edebiyat tarihçileri için Sabahattin Kudret Aksal, şiir yazan
hikâyeciler safında “çağdaşı Necati Cumalı ve Sait Faik
Abasıyanık’la beraber” bohçalara sarılmış; tozlu raflar içinde zamanın insafına terk edilmiştir.

8.

10. Orada birkaç hafta daha duramaz mıydınız?

Bu cümlede yer alan noktalama işaretlerinden hangisi

Bu cümlenin yüklemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden

yanlış kullanılmıştır?

hangisi söylenemez?

A) Virgül (,)

A) Geniş zamanın hikâyesi ile çekimlenmiştir.

B) Noktalı virgül (;)

B) Basit yapılı bir fiildir.

C) Tırnak işareti (“ ”)

C) Özne-yüklem ilişkisine göre etken özellik taşımaktadır.

D) Kesme işareti (’)

D) İkinci çoğul şahsa göre çekimlenmiştir.

E) Nokta (.)

E) Geçişsiz bir fiildir.

(I) Yapay zekâyı bilgisayar bilimleri altında gerek donanım
gerekse sadece yazılım odaklı zeki sistemlerin tasarlanıp
geliştirilmesi ile ilgilenen bir alan olarak tanımlayabiliriz.
(II) Yine gerçek dünya tabanlı problemleri çözmek için çeşit-

11. (I) Soluduğumuz havanın kalitesi hakkındaki endişeler gün

li yapay zekâ yaklaşım, yöntem ve teknikleriyle geliştirilmiş

geçtikçe artıyor. (II) Bu kaygıları azaltmak için çeşitli firma-

yazılımlara da yapay zekâ diyebiliriz. (III) Bunu sağlayan da

lar yeni teknolojik ürünler üzerinde çalışıyorlar. (III) Bu ürün-

bünyesinde çeşitli matematiksel ve mantıksal yapılar ba-

ler arasında solunan havayı temizleyen yüz maskeleri ön

rındıran özel algoritmalar. (IV) Tarihsel süreç, yapay zekâ

plana çıkıyor. (IV) Hava kirliliği her yıl tahmini olarak 4,2 mil-

algoritmalarının başta insan olmak üzere, çeşitli canlılardan

yon kişinin ölümüne neden oluyor. (V) Dünya Sağlık Örgütü

ve hatta doğadaki rutin dinamiklerden esinlenerek oluşturul-

referans değerlerine göre dünya nüfusunun %91 gibi büyük

masına sahne olmuş. (V) Hâlen de bilimsel araştırmalar bu

bir kısmı hava kalitesinin düşük olduğu bölgelerde yaşıyor.

yönde ilerliyor.

(VI) Dünya’da her 10 kişiden 9’u kirli hava soluyor ve bu

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra “Bu teknolojinin amacı, sayısal sistemler üzerinden

hava kirliliği her yıl 1,7 milyon çocuğun ölümüne neden oluyor.

gerçek dünya problemlerinin çözülmesi amacıyla zeki sis-

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf

temlerin oluşturulması.” cümlesi getirilebilir?

numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

A) I		

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) II

B) III

C) IV

D) V

E) VI
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12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Zafer Meydanı son yılların en kalabalık günlerinden birini yaşıyordu.
B) 14 Mart Tıp Bayramı, ülkemizde bu yıl daha da anlamlı
bir şekilde kutlandı.
C) Daha önce hiçbirimiz bir kuyruklu yıldızı bu kadar net
görmemiştik.
D) Yarım yamalak Türkçesi ile salondaki dinleyicileri selamlamıştı.
E) Yolculuk sırasında camların hepsi açık olduğu için
ceyranda kalmıştık.
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YGS 2017
14. Kimi filmlerde klişe bir sahne (basmakalıp bir görüntü) var			
I
dır: Daktilosunun başına oturup yaratma sancıları çeken
						
II
(bir şey üretmeye çabalayan) bir yazar... Bu sahnede aktör,
aklındakileri bir an evvel dışarı vurmak (yazıya dökmek) için
				
III
daktiloya heyecanla beyaz bir kâğıt takar. Tuşların
sert sesleri eşliğinde birkaç satır yazar. Bu arada,
yardım umarcasına (ne yapacağını bilmeden) kahvesin		
IV
den birkaç yudum alır. Yazdıklarının içine sinmediği (yaz					
V
dıklarından hoşnut olmadığı) yüzündeki ifadeden anlaşılır.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı, ayraç içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir?
A) I		

B) II

C) III

D) IV

E) V

YGS 2016
15. Türk edebiyatının önemli sanatçılarından Yaşar Kemal’in,
düşlerine sığınarak hayata tutunmaya çalışan sokak çocuklarının unutulmamaya mühürlenen hayat hikâyelerini anlat-

tığı Neredesin Arkadaşım, büyük ustanın çocuklarla yaptığı
söyleşilerden oluşmaktadır.
13. (I) İnsanoğlunun tarih boyunca tüm ilgi alanları ve ortaya
koyduğu tüm araştırmalar gözönüne alındığında en genel
boyutuyla iki temel kavram ortaya çıkar; bunlar, bilim ve sanattır. (II) Başka bir ifade ile insanın olduğu her yerde hem
bilim hem de sanat vardır. (III) Bazen sanat ön plana çıkar
bazen de bilim. (IV) İnsan ve faaliyetleri sadece bilim man-

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neredesin Arkadaşım adlı eser, Yaşar Kemal’in sokak

çocuklarıyla yaptığı röportajların bir seçkisi olarak yayımlanmıştır.

B) Yaşar Kemal’in sokak çocukları üzerine yaptığı araştır-

tığı ile incelenirse oldukça somut, maddeci ve duygusuz;

malar okurlarca beğenildiği için bir araya getirilmiştir.

sadece sanat mantığı ile incelenirse oldukça soyut, kuralsız

C) Sokak çocuklarından edindiği izlenimlerle Yaşar Kemal,

ve duygusal bir dünya ortaya çıkar. (V) Pek çok aydına göre
bilim ve sanat, aynı kökten yayılarak bazen ayrı yönlere
uzanan, bazen de bir noktada kesişen dalların oluşturduğu
bütün içerisinde kompleks olmakla birlikte, aslında tek bir
bütünü temsil etmektedir.

zım yanlışı yapılmıştır?
B) II

C) III

haf etmiştir.

D) Neredesin Arkadaşım adlı eseriyle Yaşar Kemal, ilk

defa sokak çocuklarının sorunlarını bir öykü kitabında
işlemiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yaA) I		

Neredesin Arkadaşım adlı öyküyü sokak çocuklarına it-

E) Sokak çocuklarının hayat hikâyelerini konu edinen Ne-

redesin Arkadaşım adlı öykü kitabı üzerine Yaşar Ke-

D) IV

E) V

mal’le yapılan röportajlar bir kitap hâline getirilmiştir.
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

B

2.

C

3.

B

4.

D

5.

E

6.

A

7.

C

8.

B

9.

D

10.

B

11.

C

12.

E

13.

A

14.

D

15.

A
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