
Yeni antibiyotikler keşfetmeliyiz çünkü çok uzun bir zaman boyunca süren aşırı antibiyotik kullanımımız yüzünden bakterileri 

daha dirençli hâle getirdik. Üstelik sadece hastalanıp doktora gittiğimiz zaman almıyor, besin kaynaklarımız ve tükettiğimiz 

çiftlik hayvanları yoluyla da antibiyotik yükleniyoruz. Çiftlik hayvanlarında, antibiyotik kullanımını önlemek adına “ilaçsız et” 

kampanyaları başlatıldı. Fakat yetiştiriciler buna son verseler bile tarım toprağına bulaştırdığımız antibiyotikler yüzünden, bir gün 

antibiyotiğe dirençli bakteriler gıda zinciri içinde yayılmaya başlayabilir. Direnç arttıkça kullanmakta olduğumuz 

antibiyotiklerin hiçbir işe yaramayacağı noktaya doğru çekiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütüne göre sorun 2050 yılına dek 

çözülmezse sıradan enfeksiyonlar yüzünden her yıl 10 milyon kişi hayatını kaybedecek. Sanki Orta Çağ’da yaşıyormuşuz gibi 

basit bakterilerle savaşabilmek için yeni antibiyotik türlerine ihtiyaç duyacağız. 

1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

1. Niçin yeni antibiyotikler gereklidir? (5 P) 

Antibiyotikler dirençli hale geldiği için.  

 

2. İnsanlar antibiyotikleri hangi yollarla almaktadır? (5 P) 

-Doktorların yazması               -Besin kaynakları 

-Tüketilen etler 

3. Aşırı antibiyotik kullanımının hangi sorunlara yol açacağı düşünülmektedir? (5 P) 

Sıradan enfeksiyonlar yüzünden her yıl 10 milyon kişi hayatını kaybedecek 

4. Metinde koyu olarak yazılmış sözcüklerden bazılarının anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri 

belirleyerek uygun boşluklara yazınız. (10p) 

 

çiftlik         :Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen, çalışanlarının da oturması için evler bulunan geniş toprak parçası 

 

direnç       : Dayanma, karşı koyma gücü 

bakteri       : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan tek hücreli canlı. 

yıl               : Dünya'nın, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. 

besin            : Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda. 

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangi anlamıyla kullanıldığını uygun kutucuğa işaretleyiniz. (5x3=15 

P) 

CÜMLELER GERÇEK 

ANLAM 

MECAZ 

ANLAM 

TERİM 

ANLAM  

Öylesine koyu bir sohbete dalmışlar ki kimseyi duymuyorlar.     

Hâkim, bilirkişi raporu istediği için davayı erteledi.     

İnce bir çöp gözüne batınca hemen hastaneye gitti.      

Yaptığı kısa konuşma herkese dokundu.     

Misafirleri için temiz örtüleri masaya özenle serdi.      

 

6. Aşağıda bazı cümleler verilmiştir. Bu cümleleri kanıtlanabilirlik açısından değerlendirip uygun kutucuğa cümlelerin 

numarasını yazınız. (5x3=15 P) 

1. Sanatçının konserdeki performansı son derece etkileyiciydi.   

2. Yazar son romanında iki kardeşin hayatını ele almış. 

3. Bazı hayvan türlerinin yok oluşu milyonlarca yıl öncesine dayanıyor.  

4. Yağmurlu havalarda gezmek gibisi yok.   

5. Takımın bu sezonda aldığı mağlubiyetler maddi zararlara yol açtı.  
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7. Aşağıda verilen cümleleri yapı yönünden inceleyerek uygun kutucukları işaretleyiniz. (5x4=20 P) 

Cümleler  Kurallı Devrik İsim  Fiil Olumlu Olumsuz Basit Fiilimsi 

Bulunan  

Sıralı  Bağlı  

Her şeyin en önemli noktası 

başlangıcıdır. 

              

Hatıralar insana eskilerden miras 

en güzel armağandır her zaman. 
              

İnsan geldiği yeri ve geçmişte nasıl 

olduğunu asla unutmamalıdır. 

              

Sevgi emek ister, emek verdikçe de 

güzelleşir.  

              

Azimle çalışanlar mutlaka 

hedeflerine ulaşırlar. 
              

Sıfat-fiiller, niteledikleri isim düştüğünde onun yerine 

geçerek bir isim gibi kullanılır, yani adlaşır. Sıfat-fiiller 

adlaşmış olsa bile fiilimsi sayılır. 

8. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış 

sıfat-fiil vardır? (5 P) 

A) Yarışmada dereceye girenlere madalyaları törenle 

verildi. 

B) İhtiyar, karanlıkta elindeki bastonla zar zor 

yürüyordu. 

C) Dün geceki baloda üniversiteden tanıdık arkadaşlar 

da vardı. 

D) Mutfağa alınacak malzemeleri elindeki deftere bir 

bir not etti. 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) 

yanlış kullanılmıştır? (5 P) 

A) Ahmet’ler yeni evlerine geçen hafta taşındı. 

B) Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. 

C) Son değişiklikler Resmî Gazete’de yayımlandı. 

D) Bu olaya Batı’nın tepkisi oldukça sert oldu. 

 

Orion Span adlı şirket, uzay turistlerine hizmet verecek 

Aurora adında bir uzay oteli açmayı planlıyor ve bu otel, 

320 km yükseklikte Dünya atmosferinde kurularak uzay 

istasyonunda dört kişinin on iki günlük uzay tatili yapmasına 

imkân sağlayacak. 

10. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden çıkarılabilecek 

kesin yargıdır? (5 P) 

A) Aurora, uzay turistlerine hizmet verecek ilk uzay 

otelidir. 

B) Uzay tatili birçok kişi tarafından ilgi görmüştür. 

C) Otel, dünyanın en uzak uzay istasyonuna 

kurulmuştur. 

D) Otelin hizmeti henüz gerçekleşmemiştir. 

 

 

 

 

 

 Ege Denizi son günlerdeki fay hareketliliği ile 

araştırmaların odak noktası. 

 Karanfil Sokak, kutlama için görevliler tarafından 

iki gündür hazırlanıyor. 

 Restorasyon çalışmaları sonucu Mostar Köprüsü 

yok olmaktan kurtuldu. 

11. Bu cümleler büyük harflerin kullanımıyla ilgili 

aşağıdaki kurallardan hangisini örneklendirmez? (5 P) 

A) Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı 

adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. 

B) Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) 

büyük harfle başlar. 

C) Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, 

nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler 

büyük harfle başlar. 

D) Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında 

geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak 

kelimeleri büyük harfle başlar. 

 

 Kişileştirme 

 Tezat 

 Benzetme 

12. Aşağıdakilerin hangisinde verilen söz sanatlarından 

herhangi biri yoktur? (5 P) 

A) Bulutların ardından gün yanmadan sönüyor, 

     Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor. 

B) Güzel senden ayrılalı, hayli zaman oldu gel. 

     Bak gözümden akan yaşım, sel olup taştı gel. 

C) Ömrümde zararsız günümü bilmem 

     Her senede yüz milyonluk kârım var. 

D) Çardak altları bitti, bitti üzümün tadı, 

     Artık ihtiyar çamların, servilerin saltanatı. 
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dakikadır. Başarılar dilerim. 


