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4. Etken çatılı fiile “-l” veya “-n” eklerinden biri getirile-

rek edilgen çatılı fiil yapılır. Fakat “-l” veya “-n” eki  

alan tüm fiiller edilgen çatılı değildir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	fillerden	hangisi	“-l”	veya	“-n” 

eklerinden	birini	aldığı	hâlde	edilgen	çatılı	değil-

dir?

A) Problemi iyice anlaması sağlandı.

B) Provalar boyunca belki yüzden fazla şarkı söylendi.

C) Dinlendi her zamanki gibi işten gelir gelmez.

D) Sınav sonuçları geçen hafta açıklandı.

3. Altı	çizili	cümlenin	yapısı	ile	aynı	olan	cümle	aşa-

ğıdakilerden	hangisidir?

A) Her şeyin olduğu gibi kahvenin de fazlası zararlı-
dır.

B) Osmanlı elçileri sayesinde Türk kahvesi, önce Av-
rupa’ya ardından da tüm dünyaya yayılmıştır.

C) Türkler kahveyi çok sevmiş ve kendine özgü yön-
temlerle pişirmişlerdir.

D) Avrupa, kahve ile Türkler sayesinde tanışmıştır.

1. Verilen	metinden	aşağıdaki	yargılardan	hangisi-

ne	kesinlikle	ulaşılabilir?

A) İnsanlar bir telefon numarasını ezberlerken bile 
zorluk çeker.

B) Her insan beynini eğiterek olağanüstü beyin hâli-
ne getirebilir. 

C) Bütün dâhiler için isimleri, tarihleri, en ince detay-
ları akılda tutmak çok kolaydır.

D) Hafıza sarayı inşa etmek yalnızca dâhilerin yapa-
cağı bir şeydir.

2. Metinde	numaralandırılmış	kelimelerden	hangisi-

nin	yazımı	yanlıştır?

A) I  B) II  C) III  D) IV

 Nörologlar uzun süre beynin kapasitesini ölçmeye çalıştı. Ancak hafızasıyla inanılmaz şeyler başaran insanların bilişsel 
becerileri şaşırtıcı sonuçlar sunuyor. Çoğumuz bir telefon numarasını bile ezberlemekte zorluk çekeriz kaldı ki binlerce 

                                                                                                                         I
 rakamlı bir sayıyı hatırlayalım. Fakat 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Çinli Çao Lu, 2005’te pi sayısının 67.980 rakamı-

nı ezberleyerek dünya rekoru kırmıştı. Bazı dâhiler ise isimlerden tarihlere en ince detaylı karmaşık görsel bilgilere ka-
dar her şeyi akılda tutabiliyor. Nadiren sağlıklı insanların bir kazadan sonra bu hâle gelmesi de söz konusu olabiliyor. 
10 yaşındaki Orlando Serrell, beyzbol sopasıyla kafasının sol tarafına aldığı darbenin ardından sayısız araba plakası ez-
berlemeye, onlarca yıl öncesine ait bir tarihin hangi güne denk düştüğünü söylemeye başlamıştı. Paul Reber, nöron 
sayısı kadar hafızanın büyük bir kapasite olmadığını ve hemen dolacağını ifade ediyor. Bu nedenle araştırmacılar hafı-
zanın nöronlar arasındaki bağlantılarda oluştuğuna inanıyor. O hâlde olağanüstü hafıza kapasitesi olan insanların, 

                                                                                                                         II
 beyinleri de mi olağanüstü? Hayır. Pi sayısını ezberleyen Lu gibi insanlar normal olduklarını, sadece seçili bilgileri ha-

tırlama konusunda beyinlerini eğitdiklerini ifade ediyor. 

                                                    III
 ABD hafıza şampiyonu Nelson Dellis, bu konuya eğilim göstermeden önce çok kötü bir hafızası olduğunu ancak  

pratik yoluyla durumun değiştiğini söylüyor. “Birkaç haftalık eğitimin ardından, normal insana imkânsız gelen bir şey 
    IV
 yapmaya başlıyorsunuz. Oya hepimizde var bu yetenek” diyor. Dellis’in kullandığı sınanmış yöntemlerden biri “hafıza 

sarayı” inşa etmek.

1	–	3.	soruları	aşağıdaki	metne	göre	cevaplayınız.
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5. Bu	metinde	ilgili	aşağıdakilerden	hangisine	deği-

nilmemiştir?

A) Gezmenin okumaktan daha yararlı olduğuna

B) Çok okuyanın çok gezenden zaman konusunda 
daha avantajlı olduğuna

C) Yaşananların değil de okunanların daha kolay unu-
tulduğuna

D) Gezerek öğrenmenin okuyarak öğrenmeye göre 
daha çok tercih edildiğine

7. Verilen	metinden,

 I. Gezerek öğrenme kitap okuyarak öğrenmeden 

daha kalıcıdır.

 II. Teorik bilgiye sadece okuyarak sahip olabiliriz 

ki bu yüzden okumadan gezmenin bir anlamı 

yoktur.

 III. Okumanın getirdiği hayal gücünü gezerek gö-

renler asla elde edemezler.

 IV. Çok okuyan her türlü bilgiye ulaşabilirken çok 

gezenin buna zamanı yetmez.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılamaz?

A) II ve IV B) I ve IV

C) II ve III D) III ve IV

6. Altı	çizili	söz	grubu,	içinde	bulunduğu	cümlenin	

hangi	ögesidir?

A) Özne

B) Yer Tamlayıcısı

C) Nesne

D) Zarf Tamlayıcısı

 Çok gezen insanlar bizzat hayatla iç içe olur. İnsan 

okuduklarını unutur ama yaşadığını unutmaz. Çok 

gezen bilgiyi bizzat yerinde görür ve öğrenir. Gör-

mek başkadır. Gezerek öğrenmek birçok duyuya hi-

tap ettiği için daha kalıcıdır. Kitaptan okumak teorik 

bilgidir, gezmek ise bizzat pratik bir bilgidir ve en ka-

lıcı öğrenme bizzat yaparak, yaşayarak öğrenmedir. 

Keşfetmek, keşfedileni okumaktan daha yararlıdır, 

daha akılda kalıcıdır. Gezen bir insan uygulamalı ola-

rak öğrenir yani bizzat yaşar. Çok gezen kişiler fark-

lı insan ve kültürlerle tanışıp bilgi hazinelerini büyü-

türler. Ancak ansiklopediyi açıp bir anda dünyanın 

öbür ucundaki bilgilere bile ulaşılabilir, işte bu yüz-

den insan ne kadar gezerse gezsin okumakla edin-

diği bilgileri edinemez, buna ömrü yetmez. Kitaplar-

daki birçok bilgiye ulaşmak daha kolay olduğu hâl-

de gezmek uzun bir zaman alan ve her zaman müm-

kün olmayan bir durumdur. Bu nedenle gezmeden 

iyi bilmek mümkündür.

5	–	7.	soruları	aşağıdaki	metne	göre	cevapla-

yınız.

8. Türkiye’de süt ve süt ürünleri, Türk insanının beslen-

mesinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde süt da-

ha çok yoğurt, beyaz peynir ve ayran olarak tüketi-

lirken içme sütü tüketimi oldukça düşük düzeydedir. 

Tüketilen içme sütünün büyük çoğunluğunu tam yağ-

lı süt oluşturmaktadır. Çoğunlukla bir litrelik karton 

ambalajlarda UHT sütü piyasaya sürülmekte olup bu 

tip süte yönelik piyasa talebi giderek artmakta. Ayrı-

ca yağı azaltılmış ürünlerin pazarı büyümektedir. Ka-

şar peyniri de çok tüketilen süt ürünleri arasındadır. 

Şehirleşme ve tüketici taleplerindeki değişim ile tü-

keticiye sunulan ürün çeşitliliği artmıştır. Temel süt 

ürünlerinin yanı sıra çeşitli sütlü tatlılarda pazarda yer 

edinmiştir. Şehirleşme, çalışan kadın sayısındaki ar-

tış ve tüketicilerin beslenme konusunda bilincinin art-

masıyla süt ve süt ürünlerine olan talep her geçen 

gün artmaktadır.

	 Metne	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisine	 ulaşıla-

maz?

A) UHT sütünün yağının azaltılmış olması ona olan 
talebi arttırmaktadır.

B) İçme sütü ayran ve yoğurt kadar tüketilmemek-
tedir.

C) Tüketicilerin bilinçlenmesi süt ürünlerine olan ta-
lebi arttırmaktadır.

D) Tüketici taleplerindeki değişim süt ürünlerinin çe-
şitliliğine de yansımıştır.
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