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5.

SAÇI TOPUKLARINI
DÖVMEK

GÖZDEN DÜŞMEK

GÖZE GELMEK

KULAK MİSAFİRİ OLMAK

BURNU SIZLAMAK

BURNU HAVADA OLMAK

AĞZINDAN ÇIKANI
KULAĞI DUYMAMAK

DİL DÖKMEK

Güzel dilimiz Türkçe, hayatımızın her anında, her alanında kendini gösterir. Deyimler de dilimizin zenginliğinin
göstergeleridir. Birçok konu, olay, durumla ilgili o kadar çok deyimimiz vardır ki saymakla bitmez. Sadece insan
yüzündeki organ adları ile ilgili yüzlerce deyim mevcuttur dilimizde.
Aşağıda verilen seçeneklerde görselde verilen deyimlerden herhangi birinin anlamı cümle içinde kullanılmamıştır?
A) Yemyeşil gözleriyle etrafa neşe saçan çocuğa nazar mı değdi, bir anda ağlamaya başladı.
B) Günlerce yapayalnız kalan adam, karşısındaki çocuğa sanki bir yetişkinle konuşuyor gibi olan biten her şeyi
anlatıyordu.
C) Mehmet Can, her gün saçlarına badem yağı sürerdi; o yüzden saçları oldukça uzundu.
D) Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştiği mevzileri gezince insanın duygulanmaması elde değil.
6.
Ahmet, Meral, Abdullah ve Enes telefonda birbirlerine gönderdikleri iletilerle ilgili şunlar bilinmektedir:
• Abdullah’ın cümlesinde sıfat-fiil eki almış kelime kalıcı ad olmuştur.
• Ahmet, üç fiilimsi türünü de cümlesinde kullanmıştır.
• Zarf-fiil ekinin zaman anlamı kattığı cümle Meral’e aittir.
• Enes, cümlesinde isim-fiilden önce sıfat-fiil kullanmıştır.
Abdullah: Bugün Mersin yönüne giden bir dolmuşa bindim.
Ahmet: Eli öpülesi anacığına selam söylemeden dönmeye kalkışma.
Meral: Haftasonu tatili gelmeden gel ki işlerimiz çok.
Enes: Yazdığın cümlede yazım hatası yapma Meral!

Bu bilgilere göre yazdığı cümlede hata yapan kişi kimdir?
A) Abdullah

B) Ahmet

C) Meral
2

D) Enes
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17.

Bilgilendirme grafiğinden Mete Gazoz ile ilgili,
I. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’nin madalya beklediği sporculardan biri olan Mete Gazoz, şu ana kadar
36 madalya kazandı.
II. Dünya Kupası’nda altın madalya kazanıp, erkekler klasik yay dünya sıralamasında beş sıra yükselerek 3. basamağa tırmandı.
III. 2018 yılında dünyanın en iyi sporcusu seçilen Mete Gazoz, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

YENİ TARZ YAYINLARI

B) Yalnız III.

C) I ve II.

3

D) II ve III.
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Bir değeri çocuğumuza vermenin en güzel yolu o değeri yaşantımıza yansıtmamızdır. Çocuklar annelerinin ve babalarının söyledikleri sözlerden, verdikleri öğüt ve nasihatlerden değil davranışlarından beslenir. Çocuğunuza, yaşlılara karşı nasıl davranacağını öğretirken “Onlara saygı göstermelisin.” demeden
çok çocuğunuzun gördüğü bir yerde yaşlı birine gösterdiğiniz saygı daha etkilidir. Bir köyde henüz çocuğu olmayan on aile varsa on farklı karakter var demektir. Bu on farklı karakter özelliklerini sergileyen on
farklı insan diyelim. Her bir ailenin üçer çocuğu olduğunda kırk farklı karakter oluşmaz. On farklı karakter
özelliklerini sergileyen kırk farklı kişi olur.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinde anlatılanların özeti niteliğindedir?
A) Armut dalının dibine düşer.
B) Çocuklar okuldan çok aileyi örnek alır.
C) Anne ve babalar çocukları için birer rol modeldir.
D) Çocuklar, ailelerinin iyi yanlarını yansıtan aynalardır.

26. Aşağıda bir iş yerinde çalışan işçilerin sayıları ve eğitim düzeylerinin yıllara göre dağılımları verilmiştir.
14
12
10
8

İlkokul Mezunu
Lise Mezunu

6

Üniversite Mezunu

4
2
0

2017

2018

2019

2020

Bu bilgilerden hareketle bu iş yerindeki işçilerle ilgili bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Bu iş yerinde çalışmanın şartları arasında eğitim düzeyi yoktur.
B) Bu işçiler arasında ilkokul mezunu olanların sayısı bütün yıllarda hem lise hem üniversite mezunu olanların
sayısından sürekli az olmuştur.
C) Bu iş yerinde çalışan işçilerin sayısı sürekli değişmiştir.
D) Farklı eğitim düzeyine sahip işçilerin sayısı arasındaki farkın en az olduğu yıl 2017’dir.
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4.
I.

II.

Mahmur uyanır gölgede binlerce ışıklar.

Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı,

Çöller düşünür, gün düşünür,

Gene çamlar dinliyor uzaktan bir şarkıyı.

Gölgeler ağlar.

Ah artık görmüyorum eridi mi ne oldu?
Emin Bülent Serdaroğlu

İri yeşil gözlerde gördüğüm pırıltıyı.
Halit Fahri Ozansoy

Bu iki şiirle ilgili,
I. Şiirlerde kişileştirme sanatına yer verilmiştir.
II. İki şiirde de hece sayıları eşittir.
III. Dize sonlarında ses benzerlikleri vardır.
IV. Abartma sanatı iki şiirde de vardır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) I ve II.

B) II ve III.

C) III ve IV.

D) II ve IV.

5. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir.

Teşbih (Benzetme): Aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki şeyden zayıf olanı, nitelikçe daha üstün olana
benzetme sanatıdır.
Teşhis (Kişileştirme): İnsan olmayan varlıklara insana ait özellikler yükleme sanatıdır.
Tezat (Karşıtlık): İki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesi sanatıdır.
Yaraları sarardı ağustos.
Yıldızlar basardı gecemizi.
Bir gül suçüstü yakalanırdı.
Eylül çocuk çığlıkları,
Yolunu yitirmiş gezgindi ekim.
Sürgünlere uğurlardık kendimizi.
Kasım rüzgârlarda yapraktı.
Kendi sesiyle irkilen.
Aralık günlerin son askeri.
A. Hicri İzgören
Bu şiirde,
I. Teşbih
II. Teşhis
III. Tezat
söz sanatlarından hangileri vardır?
A) Yalnız I.
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B) Yalnız II.

C) I ve II.
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D) I ve III.
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10. Öznel ifadeler görüş, beğeni, yorum ifade ederken nesnel ifadelerde böyle bir durum söz konusu değildir. Nesnel
ifadeler kanıtlanabilir. Zehra Öğretmen, öğrencilerinden öznel ve nesnel cümlelere örnekler vermesini istemiştir.
Öğrencilerin verdikleri cevaplar ve cümlelerin özelliği şu şekildedir:
Türk tarihini bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Atalarımız muhteşem devletler kurmuşlar ve
bu devletler vasıtasıyla Türk geleneklerini günümüze kadar ulaştırmışlardır. (Öznel)
Alparslan

Gökçe

Bugünkü bilgiler ışığında MÖ 3000 yıllarına kadar indirilebilen Türk tarihi, 5000 yılı aşkın bir devamlılık arz etmesi yanında, dünya medeniyetine sağladığı katkılar bakımından da insanlık tarihi
açısından büyük önem taşımaktadır. (Öznel)

Basat

Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbeklitepe’nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında
başlamıştır. (Nesnel)
Göbeklitepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen
soruların bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ettiği belirtiliyor.(Öznel)

Aybüke
Hangi öğrencinin cümlesindeki anlam özelliği yay ayraç içinde yanlış ifade edilmiştir?
A) Aybüke

11.

B) Basat

C) Gökçe

D) Alparslan

Yazdığım hikâyelerimde insanı insan olduğu için anlatırım, olduğu gibi, tüm doğallığıyla… Onu kendi dünyasından ve çevresinden kopartmam, ikisinden birinde yaşamak zorunda bırakmam. Yaşadığını yaşarım,
konuştuğu dili bilirim, ciğerindeki aynı havayı teneffüs ederim. Oyuncağı kırılan bir çocuğun acısını hisseder,
ağlarım; evlatlarının hasretiyle ahşap pencereden yol gözleyen ninenin yürek sızısını kılcal damarlarıma kadar hissederim. Yapay, sahte ilişkilere giremem. Özenti insanların mide bulandıran hareketlerini işleyemem.
Sevdanın, acının, neşenin, ayrılığın en doğal haliyle yaşandığı yerde ben de varım. Eli kınalı teyzemin kök
boyasıyla halı işlediği gibi ilmik ilmik hayatı işlerim.
Aşağıdaki yargılardan hangisi düşüncelerini böyle ifade eden bir yazara aittir?
A) Günümüzde insan ilişkileri dedelerimizin zamanındaki ilişkilerden hatta babalarımızınkinden çok farklı. O zamanlar bir insan size gülüyorsa tüm içtenliği ile gülüyordu, derdimizi yüreğinde hissediyordu. Bunu çocuk
yaşta olmama rağmen anlardım. Şimdi ise yüzlerimizde yalancı bir tebessüm, soğuk, renksiz…
B) Bazı ressamlar vardır, yaptığı eserlere baktığınızda eserde boya değil hakikatin kendisini görürsünüz. Bazı
müzisyenler vardır, onu dinlediğinizde tüm duygularınız dile gelir. İşte ben de yazılarımda öyle canlı betimlerim
küçük çocukların yaşamlarını.
C) Ne istiyor bu çağ bizden? Çok cesur olmamızı mı, her şeyi bilmemizi mi yoksa içimizden geldiği gibi yaşamamızı mı? Hiçbirini istemiyor. İnsanlara olanı değil olmak istediklerini vermemizi istiyor. Ben de öyle yapıyorum.
Onları dev aynasında gösteriyorum.
D) İnsanları sürekli tercih yapmaya zorlama alışkanlığımız ta çocukluktan başlar. “En çok kimi seviyorsun? Hadi,
hadi doğru söyle şunu daha çok seviyorsun!” cümleleri bizleri hep yol ayrımlarına sürükler. Bu, edebiyat dünyasında da karşımıza çıkar. Hâlbuki kahramanı bir tercih yapmaya zorlamak bana göre yanlıştır.
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24. Bir köy okulunun kütüphanesinden faydalanan kişilerin seçtikleri kitapların türleri aşağıda verilmiştir.
2020

2019

2018

2017

Roman

78

77

72

71

Ansiklopedi

62

63

66

69

Dergi

30

25

20

23

Buna göre sözü edilen kütüphaneden yararlanan kişilerin sayısını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
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Genellikle mecaz anlamlı olan deyimler dilimizin bir zenginliğidir. Dilimizde organ adlarıyla ilgili çok sayıda
deyim vardır. Örneğin Hasan isimli öğrenci çok yaramazdır ve bu yaramazlığı başına iş açmıştır. Hasan’a
öğretmeni başına gelen bu dersi unutmaması için .................. deyimini kullanır. Bazen de öğretmenler
Hasan’ın yaptığı küçük yaramazlıkları hoş görür, görmezden gelirler. Öğretmenlerin bu durumu Türkçede
.................. deyimi ile anlatılır. Hasan bazen de bazı şeylerin hep iyisini ister. Mükemmeli ararken elinde
olanı da kaybeder. Hasan’ın bu durumu .................. deyimi ile anlatılır.
Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
A) Kulağını bükmek 							

B) Göz yummak

C) Kulağına küpe olmak							

D) Boynuz isterken kulaktan olmak
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19.
Bir kış ortası üşümüş eğri yollar,
Kaybolmuş yol çizgilerinde ayak izi de var mıdır?
Soyunup dökünen ağaçlar kırağı banyosunda.
Kurumuş üç beş yaprağa umut bağlar.
Kıyılarında henüz kaybolmadan el de sallar mıdır?

Bu şiir, aşağıdaki görsellerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

20.

A)			

B)

C)				

D)

• KURAL: Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
• KURAL: Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanılır.
• UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle
ayrılmaz.
• UYARI: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin (’) bu işlevlerinden biri yanlış örneklendirilmiştir?
A) Daha önce de Şahin Şarküteriden aldığımız tereyağı bozuk çıkmıştı.
B) Gelişmişliğini övdüğümüz Batı’da insan haklarına bu kadar saygı yok.
C) Yarın meydanda Türkçe’nin doğru kullanımıyla ilgili bir seminer düzenlenecek.
D) “Naçar Karac’oğlan naçar./Pençe urup göğsün açar.” dizeleri herkesi duygulandırdı.
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21. Aşağıda müzik aleti kullanımı ile ilgili yapılan anketin sonuçlarını gösteren grafik verilmiştir.
Herhangi bir müzik aleti
çalabiliyor musun?
%81,4

Hangi müzik aletini çalabiliyorsun?

%18,6

Evet

Gitar

7,5

Üflemeli çalgılar

2,1

Bağlama

2,1

Keman

1,8

Piyano

1,7

Saz

1,2

Bateri

0,5

Ney

0,4

Hayır

Bu grafikten hareketle,
I. Ailede müzik ile ilgilenen kişilerin varlığı müziğe karşı ilgiyi artırmaktadır.
II. Ankete katılanların büyük çoğunluğu herhangi bir müzik aleti çalamamaktadır.
III. Çalmanın kolay olması nedeniyle günümüzde en çok tercih edilen müzik aleti gitardır.
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

22.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

Tunahan, Kayra, Ömer Alp, Eymen ve Aysima isimli öğrenciler yüzme kulüplerinin düzenlediği yarışmaya
katılmışlardır. Yarışmada en kısa sürede parkuru tamamlayan yüzücüler madalya ile ödüllendirilecektir.
Öğrencilerin yarışa başlama sıraları ile ilgili bilinenler şunlardır:
• Kayra ile Ömer Alp peş peşe yarışmamıştır.
• Tunahan; Kayra’dan sonra Eymen’den önce yarışmıştır.
• Aysima; Kayra, Ömer Alp ve Tunahan ile arka arkaya yüzmemiştir.

Buna göre, öğrencilerin sahneye çıkış sıraları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
1

2

3

A) Kayra

Tunahan

Ömer Alp

Aysima

Eymen

B) Aysima

Kayra

Tunahan

Ömer Alp

Eymen

C) Kayra

Tunahan

Ömer Alp

Eymen

Aysima

D) Aysima

Tunahan

Kayra

Eymen

Ömer Alp
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13.
Karşıtlık (Tezat): Aralarında bir ilişki bulunduğu halde nitelik ve durumları itibarıyla birbirine aykırı ve birbirlerinin karşısında, ters kutuplarında yer alan kavram ve olgular ile bunların durumlarına karşıtlık denir.
Kâinat ve yaşam döngüsü zıtların birlikteliği üzerine kuruludur. Yeryüzündeki gelmiş geçmiş medeniyetlerin
tamamı karşıtlık üzerinde değerlendirmede bulunmuştur. İslam dini âlemde her şeyin zıddıyla mevcut olduğunu açıkça ifade eder. Fakat İslam’a göre, iyilik her zaman daha ağır basar. Maniheizm’de ‘’Aydınlık’’ ve
‘’Karanlık’’ın hiç bitmeyen ebedi ve ezeli savaşı anlatılır. Bu aynı zamanda ‘’İyi’’ ile ‘’Kötü’’nün (ve de İyilik ve
Kötülüğün) savaşıdır. Birbirlerini yenemezler. Türklerin karşıtlık anlayışında ise iyilik ve aydınlık hep bir adım
öndedir. Örneğin ‘’Ülgen’’ kesinlikle ‘’Erlik’’ten çok daha güçlüdür. Çin kültüründeki ‘’Yin’’ ve ‘’Yang’’ bu zıtlıkları simgeselleştiren ve birleştiklerinde tam bir daire oluşturan iki balık motifidir. Moğol bayrağı içerisinde
de yer alır. Bu balıkların gözlerinin renkleri ise balığın rengine göre de zıttır. Siyah balıkta beyaz göz, beyaz
balıkta siyah göz vardır. Buna göre aslında her şeyin özü ve çekirdeği de kendi zıddından oluşmaktadır.
İyiliğin özünde kötülük vardır çünkü iyilik kötülüğü yok etmeyi planlar, bu da bir çeşit kötülüktür. Kötülük ise
iyiliği ortadan kaldırdığında düşmansız kalacak böylece de kendi kendisiyle çelişecektir ki bu durumda da
barış ortaya çıkacaktır.
Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisinde zıtlık, karşıtlık kavramı vurgulanmamıştır?
A)			

B)

C)				

D)
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10.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANILIŞI
1. YANGINI ÖN TARAFTAN ARKAYA DOĞRU SÖNDÜRÜNÜZ.
2. TETİK

MEKANİZMASINI

KİLİTLEYEN

PİMİ

ÇIKARTINIZ

VEYA

KARBONDİOKSİT TÜPÜNÜN (YANDAKİ KÜÇÜK TÜP) VALFİNİ SOLA
DOĞRU ÇEVİREREK AÇINIZ.
3. TETİĞE SONUNA KADAR BASARAK ÇIKAN GAZI VEYA TOZU YANGININ DOĞDUĞU YERE
PÜSKÜRTÜNÜZ.
4. YANGINI, SÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLMADAN TERK
ETMEYİNİZ.
5. TOZLU CİHAZLARI, TOZ BİTENE KADAR BOŞALTINIZ.
6. ATEŞE MÜMKÜN OLDUĞUNCA YAKLAŞINIZ
7. CİHAZI YANGIN YERİNE GETİRİNİZ, RÜZGÂRI ARKANIZA ALINIZ.
Yangın söndürme cihazının kullanımıyla ilgili karışık olarak verilen maddelerin doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?
A) 7, 6, 2, 3, 1, 4, 5
11.

B) 7, 6, 4, 2, 3, 1, 5

C) 7, 5, 6, 2, 3, 1, 4

D) 7, 1, 6, 2, 4, 5, 3

Yaş bağımlılık oranları, 2016-2000
(%)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
50

47,2

47,2
34,9

34,7

12,3

2016

34,5

12,6

2017

34,1

Çocuk

33,7

14,1

13,4

12,9

2018
Toplam

47,7

47,5

47,4

2019

2020

Yaşlı

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını ifade eden oranlara yaş bağımlılık
oranı denmektedir. Yukarıdaki grafikte 2016-2020 yaş bağımlılık oranları gösterilmektedir.
Buna göre, yukarıdaki grafikten Türkiye’deki yaş bağımlılık oranlarıyla ilgili hangisine ulaşılamaz?
A) Çocuk bağımlılık oranı 2019’da %34,1’den 2020’de %33,7’ye gerilemiştir.
B) Yaşlı bağımlılık oranı 2019’da %13,4’ten 2020’de %14,1’e yükselmiştir.
C) 2020 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 33,7 çocuğa ve 14,1 yaşlıya bakmaktadır.
D) Çocuk ve yaşlı bağımlılık oranı 2016 ve 2017 yılında değişmemiştir. 25. Kadir Has Ortaokulu rehber öğretmeni bağımlılıkla ilgili afişler hazırlayacak ve aşağıdaki görseli kullanacaktır.
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GENEL DENEME 1

GENEL DENEMELER

9.

FASİKÜL - 4

Çabuk gelen yaz ne çabuk gidiyor. Kısalan gündüz saatleri ve serinleşen sabah, sonbaharın habercisi sanki.
Çok yakında yollar sarımsı yapraklarla dolacak. Tarlalar sapsarı olacak baştan sona. İşte o zaman hüzün
iliklerime işlemeye başlayacak. Yaz yine usulca bitiyor. Dalgaların ruhumu okşayan sesi hâlâ aklımdan çıkamadı.
Bu paragraftaki gibi konuşan kişi asıl aşağıdakilerden hangisini anlatmaya çalışmaktadır?

10.

A) Mevsimlerden en çok yazı sevdiğini			

B) Yazın bitmesine üzüldüğünü

C) Sonbahar ile hüzne kapıldığını				

D) Yazın güzelliğini fark etmediğimizi

SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, OCAK 2020 - OCAK 2021

(Bin ton)

146,3

İçme sütü

144,9
92,0

Yoğurt

95,3
58,3
61,3

İnek peyniri
54,5

Ayran

42,1
5,2
6,0

Yağsız süt tozu

6,8
5,9

Tereyağı
3,6
3,8

Tam yağlı süt tozu
Kaymak

Diğer peynirler

3,3
3,7
0,5
0,9
2020

2021

Bu grafikte 2020-2021 Ocak ayları arasındaki süt ürünleri üretimi verileri gösterilmektedir.
Bu grafikten hangisine ulaşılamaz?
A) İçme sütü üretiminde bir önceki yıla göre azalma görülmüştür.
B) İnek peyniri üretimi bir önceki yıla göre artmıştır.
C) Her iki yılda da en çok üretilen ikinci süt ürünü yoğurttur.
D) Üretilen yağsız süt tozu ürünleri daha çok hazır gıda üretiminde kullanılmıştır.
12
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GENEL DENEMELER

18.

Araştırmacıların bulgularına göre şehirlerde yiyecek bulmak kırsal bölgelere oranla zor olduğu için kuşlar
en ufak yerlere dahi dikkat ediyorlar. Bu durum şehirde yaşayan kuşları kırsal bölgelerde yaşayanlardan
zeki hale getiriyor. Araştırmacılar insan yerleşiminin daha çok olduğu bölgede yaşayan şakrak kuşlarının
bağışıklık sisteminin kırsal kesimdekilere göre daha zayıf olduğunu düşündüklerini ancak durumun tam tersi
olduğunu belirtiyorlar. Sonuçlar kuşların hem problem çözmek hem de bağışıklıklarının güçlendirmek için
kullandıkları enerjinin eşit olduğunu gösteriyor. Bu durum da kent kuşlarının kırsaldaki kuşlardan daha çok
geliştiğini göstermektedir.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Doğal ortamlarından uzakta yaşamak zorunda olan kuşlar şehir hayatına uyum sağlamışlardır.
B) Şehirlerde yiyecek bulmanın zorluklarından dolayı birçok hayvan türünün içgüdüleri gelişmiştir.
C) Kuşların bağışıklık sistemi üzerinde yaşadıkları ortamların etkili olduğu görülmüştür.
D) Şehir yaşamındaki zorlukların fazla olması sebebiyle kuşlar sorunlara karşı çözüm üretmektedir.

19.
İnsan ve toplum, geçmiş yani adına tarih dediğimiz disiplin ile kopmaz bir bağ içindedir. Dün İç içe
I			
II 		
III
geçmiş bir şekilde ilerleyip bugünü belirler dolayısıyla dünün birikimlerine bakmak gerekir ki bugünü
		
IV						
V
VI
ve yarını daha iyi kavrayabilelim.

Sözcükler

İsim Fiil

Sıfat Fiil

I

geçmiş

II

dediğimiz

X

III

kopmaz

X

IV

ilerleyip

V

bakmak

VI

gerekir

Zarf Fiil

Çekimli Fiil
X

X
X
X

Tabloda altı çizili sözcüklerin cümlede kazandığı görevler verilmiştir.
Buna göre kaç numaralı sözcüklerin görevi yanlış işaretlenmiştir?
A) I ve II.

YENİ TARZ YAYINLARI

B) II ve III.

C) IV ve V.
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D) I ve VI.
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