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(I) Besinlerin paketlenme şartları yaz mevsiminde önem verilmesi gereken bir noktadır. (ll) Bu besinlerde ortaya çıkan bazı 
bakteriler, pek çok rahatsızlıklara neden olmaktadır.(lll) Bilim adamları bu problemi gidermek için bir sensör icat ettiler.(IV) 
Bakteri sensörü, herhangi bir bakterisi tespit ettiğinde ışık yayıyor.(V) Tüketiciler, besin paketinin içine konulan sensör 
aracılığıyla o pakette bakterilerin olduğundan haberdar olabilecekler. 
Yukarıdaki metinde yer alan cümlelerden hangisinin öznesi sıfat tamlamasından meydana gelmektedir ? 
A) I      B) II      C) III      D) IV     E)V 

Tam olarak görünmeyen (l) bir beyazlık, karanlığın içinde bir ada gibi yüzüyor. Baktıkça (ll) … ton değiştirmeleri (llI) ile 
düzensiz çizgiler... Hiç yasamadığım (lV) bu mekanın … belli belirsiz hatırası gömülü. Yeni doğacak olan güneşin ışıkları 
dağıtacak (V) bu perdeyi. 
Yukarıdaki metinde numaralanmış kelimelerden hangisi fiilimsi değildir? 
A) I      B) II      C) III      D) IV     E)V 

Büyük Patlama Kuramı’na göre kainatın oluşumunun ilk evrelerinde sıcaklıklar, atom çekirdeklerinin birleşmesine neden 
olacak kadar yüksekti. Yüksek sıcaklıklar, hafif elementlerin meydana gelmesine zemin hazırladı. 
Yukarıdaki metinde yer alan kelimelerle ilgili hangisi söylenemez? 
A) “hazırladı” kelimesinde eylemden eylem türeten yapım eki vardır. 
B) “birleşmesini” kelimesinde birden fazla yapım ekleri vardır. 
C) “sıcaklıklar” kelimesinde hem yapım eki hem de çekim eki vardır. 
D) “oluşumunun” kelimesinde eylemden ad türeten yapım eki vardır 
E) “Kuramına” kelimesinde birden fazla çekim eki vardır. 

Kapının aralığından (l) baktı, bembeyaz bir ışık (Il) gördü. Normalde sabah erkenden uyanırdı (lII). Yatağından kalktı, hızlı 
bir biçimde gözlerine sürmeyi (lV) çekti. Kapıya doğru yöneldi. Koridorun penceresinden içeri dolduran (V) aydınlığın 
içinde bir kadını gördü. 
Yukarıdaki metinde altı çizili kelimelerden hangisi, kökünün türü açısından farklıdır? 
A) I      B) II      C) III      D) IV     E)V 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? 
A) Bu şarkı, Minik Serçe takma adıyla da tanınan Sezen Aksu’nun aşka, dostluğa ve insan ilişkilerine bakışını yansıtıyor. 
B) Antik Mısır’da Tanrılar ve dönemin rahipleri arasında yaşananlar, etkisini sonraki dönemlerde pek çok alanda 
göstermiştir. 
C) Her platformda hayvan haklarını, eşitliği ve insan haklarını savunan bu sanatçıya Vali tarafından ödül verildi. 
D) Pek çok tarihi konuda otorite kabul edilen Profesör İlber Ortaylı, bu eserinde ahilerin Osmanlıdaki önemini irdelemiş. 
E) 2004’te ilk baskısını yapan İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü adlı eser yeni baskısıyla kitapçılarda yerini almıştır. 

Murat güzel bir çocuk, (I) Salih’in Murat’ı. Güzelim, (II) göz kapaklarının ardında çok güzel rüyaları vardı. Murat’ın 
rüyalarında ay vardı, (III) dünya vardı. Murat’ın rüyalarında tüm evren vardı. Rengarenk gökkuşağı ve güzel gezegenler, (IV) 
elini uzatsa temas edebileceği kadar yakınındaydı. Güneş ona gülümsemekte, (V) gökkuşağı ise başının üzerinde 
belirmekteydi. 
Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisinin kullanımında yanlışlık yapılmıştır. 
A) I B) II C) III D)IV E)V 

Desem ki… sende seyrediyorum 
denizlerin en mavisini, 
… sende gezmekteyim. 

… sende yaşıyorum, 
… hüküm sürmektesin. 
… söyleyeyim güzelliğini, 
Yukarıdaki şiirde ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır? 
A) Hece düşmesi (ünlü düşmesi) B) Ünsüz Değişmesi (Ünsüz Yumuşaması) 
C) Ünsüz sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi) D) Ünlü daralması 
E) Ünsüz düşmesi 


