
65 7

ÜNİTE 3
TESTİ 1PARAGRAFTA ANLAM

Paragrafta Anlam-1 (Ana Düşünce, Ana Duygu, Yardımcı Düşünce, Konu, Başlık, Anahtar Sözcük)

1. 
Yapay zekânın geçmişi 1940’lara kadar gidiyor. Diyeceksiniz ki niye şimdiye kadar popüler olma-
dı? Kullanılıyordu ama bu kadar yaygın değildi. Bunun ilk sebebi işlemci güçleri kuvvetli değildi. Bir 
de bu işlemcinin gücünün artıp da işleyebileceği bir veri yoktu. Çünkü yapay zekâ dediğimiz şeyin 
bir tecrübeye dayanması gerekiyor. Nasıl ki insanoğlu kararlarını tecrübesine dayanarak veriyor, 
makinenin de elinde bilgi olması gerekiyor. Günümüzdeki verinin artması ile birlikte yapay zekâ 
daha kullanılabilir bir düzeye geldi. 

Bu metne göre yapay zekâ teknolojisinin sık kullanılabilir düzeye gelmesi hangi unsurların ge-
lişimiyle sağlanmıştır?

A) Tecrübe - Bilgisayar B) Karar verme - İşlemci 

C) Veri - İşlemci D) Veri - Tecrübe

2. Bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere taşlama denir.

Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi “taşlama” örneğidir?

A) Gümüş bir dumanla kapandı her yer

 Yer ve gök bu akşam yayla dumanı

 Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler

 Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı

B) Yaz olunca yayla yayla göçenler

 Topuz korkusundan şardan kaçanlar

 Meşe yaprağını kıyıp içenler

 Rumeli Yenicesi duhan beğenmez

C) İnsanlığa dürüst davran

 İnsan küçük büyük evran

 İnsanlara hakça davran

 Koltuk sana bâki değil

D) Bizdik o hücumun aşkıyla kanatlı

 Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı

 Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle

 Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

3. 
Çöller aldıkları yıllık yağış miktarı çok az olan bölgelerdir. Çöl denildiğinde aklımıza genellikle sı-
caklığın çok yüksek olduğu alanlar gelir. Ancak sıcaklığın yıl boyunca çok düşük olduğu soğuk 
çöller de vardır. Sıcak çöller kuzey ve güney yarım kürelerde 15°-35° enlemleri arasında bulunur. 
Güneş ışınları Ekvator’a yıl boyunca dik açıyla gelir. Sıcaklığın gündüz 50°C’ın üzerine çıktığı, 
geceleriyse 0°C’ın altına kadar indiği sıcak çöllerde metrekare başına yıllık 300 milimetreden az 
yağış düşer. Bu miktar yağmur ormanlarındakinin yaklaşık onda biri kadardır.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır?

A) Çöller yıl boyunca hiç yağış almamaktadır.

B) Çöller yakıcı çöl kumlarından meydana gelir.

C) Sıcak çöller sürekli olarak kavurucu sıcağın etkisi altındadır.

D) Dünyanın iki yarım küresinde de çöllere rastlamak mümkündür.

Maraton

Paragraf sorularını çözerken 

paragrafı anlamak oldukça 

önemlidir. Her cümlenin ana 

fikrini tespit ederek metni 

okumak metni anlamanız için 

yeterli olacaktır.

İpucu



667

1
ÜNİTE3TESTİ

PARAGRAFTA ANLAM
Paragrafta Anlam-1 (Ana Düşünce, Ana Duygu, Yardımcı Düşünce, Konu, Başlık, Anahtar Sözcük)

Maraton

Paragraf soruları aslında çözü-

mü en kolay olan sorulardır. 

Soruyu çözmek için ihtiyacınız 

olan tüm bilgiler metnin için-

de mevcuttur. Doğrudan bilgi 

gerekmediğinden biraz dikkat, 

biraz gayret bu soruların çözü-

münde yeterlidir.

İpucu

4. Leyla Hanım karşılaştığı bir metni kendi düşüncelerine uygun görmediğinden metinde bazı değişlikler 
yapmıştır.

  

YENİ YILDA
PARA BİRİKTİR
DAHA ÇOK YE
HER GECE ÇIK

İNSANLARA DİKKAT ET
KOTANI YÜKSELT
CEBİNİ DEĞİŞTİR

 Buna göre hareketle Leyla Hanım’ın düşünceleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylene-
mez?

A) Arkadaş edinmeyi para biriktirmekten değerli görür.

B) Seyahat etmenin sağlık açısından öneminin farkındadır.

C) Çok yer görmeyi ve düzenli kitap okumayı değerli görür.

D) İnsanın kendini geliştirmesinin önemli olduğunu düşünür.

5. “Bir vicdanın çektiği azap kadar insanı derinden etkileyen başka bir duygu yoktur.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisini söyleyen kişinin yaşadığı durum onu derinden etkilemiştir?

A) Toplantıdaki davranışım nedeniyle yaşadığım utancı unutamam.

B) Buraya gelip de bana uğramadığı için onu hiçbir zaman affetmeyeceğim.

C) Doğruyu söylemediğimiz için işinden olan bir insanın gözlerindeki o bakışı unutmayacağım.

D) Dilini tutmayı öğrenemezsen etrafında kimsecikler kalmaz, dediğini hatırladım birden annemin.
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6. 
Bir kadın köpeğe yemek ve su veriyordu. Gülümseyerek: “Köpekleri seviyorsunuz, ne kadar gü-
zel.” dedim. Kadın “Hayır” dedi, “Hiç sevmem…” Afalladım kaldım. Devam etti: “Sevmem ama bu 
onun ihtiyaçlarını karşılamayacağım anlamına gelmez. Bende fazla yemek var, onun 
karnı aç. Benim bahçemde su var, o susamış. Bunun sevmekle ne ilgisi var? Sokakta 
bir adama araba çarptı. Yardım mı edeceğim, yoksa bu adamı sevip sevmediğimi mi 
düşüneceğim? Elin adamını niye seveyim?”

Metinde sözü edilen kadınla ilgili olarak;

I. İnsanları sevmekten korktuğu,

II. Canlıların yaşama hakkına saygı duyduğu,

III. Zevk aldığı için insanlara yardım ettiği,

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

7. 
2020 Eğitim Çalıştayı

Konular: 
Aile eğitimlerine nereden başlanmalı?
21. yüzyıl mesleklerine ve teknolojilerine ne kadar hazırız? 
Yaşam boyu öğrenme konusunda neler yapılabilir? 

TARİH: 07.02.2020 Cuma 
YER: Yenimahalle / Ankara
SAAT: 19.00

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bu çalıştayda söylenmiş olamaz?

A) Özellikle gençlerin istihdam edilmesinde de büyük bir öneme sahip olan hayat boyu öğrenme “yeni 
meslekileşme” kavramını ortaya çıkarmıştır.

B) Öğretmen, çocuğun iyi olma hâli ve akademik gelişimi için kilit role sahiptir. Öğretmenin refahını 
destekleyen politikalar, eğitimin niteliği açısından önemlidir.

C) Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki her gün hayatımıza farklı bir noktada temas ediyor. Dünyaca ünlü 
araba üreticileri sürücüsüz araç üzerinde çalışıyor.

D) Bu eğitime ihtiyaç duyulmasının bir başka nedeni ise annelik ve babalık ile ilgili bilgilerin günümüz-
de daha karmaşık hâle gelmesi ve nesilden nesile doğal yollarla aktarılmasında sorunların yaşan-
masıdır.

Maraton
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8. 

Aslanlar organize bir şekilde savunma yapan öküz sürüsüne bir türlü yaklaşamıyorlarmış. Bir gün as-
lanlar, öküz sürüsüyle görüşmüşler ve saldırıları bırakma karşılığı zayıf durumda olan sarı öküzü kendi-
lerine vermelerini istemişler. Öküzler rahat etmek için sarı öküzü  vermişler. Birkaç gün sonra aslanlar 
topal öküzü istemişler, öküzler onu da vermişler. Bu böyle devam edip gitmiş ve öküz sürüsü güçten 
düşmüş. İyice güçlenen aslanlar bir gün yine gelmişler:  “Hanginizi istersek onu vereceksiniz!” demişler. 
Otların arasında tek tük kalmış, korkudan tir tir titreyen öküzler: “Keşke sarı öküzü hiç vermeseydik.” 
demişler.

Bu metnin  ana fikri aşağıdakilerin hangisidir?

A) Huzur içinde yaşamak isteyen toplumlar öncelikle güvenliklerini sağlamak zorundadır.

B) Üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar bu hedeflerine hiçbir zaman ulaşamazlar.

C) Rahat yaşamak uğruna kendilerinden taviz veren toplumlar zamanla özgürlüklerini kaybederler.

D) Gelecekleri için yatırım yapmayan milletler hayatta kalabilmek için başkalarının yardımına ihtiyaç 
duyarlar.

9. O kendini beğenmiş biriydi. Gözü yükseklerde, küçük şeylerle mutlu olmayı bilmeyen, daima büyük ve 
olanaksız hedefleri hayal eden bir insandı. İnsanlara mevki, statü, kariyer durumuna göre selam verir, 
küçük çaplı insanların yüzüne bile bakmazdı. 

Aşağıdaki şiirlerin hangisi bu metinde sözü edilen kişiyle ilişkilendirilebilir?

A) Topraktandır cümle beden

 Nefsini öldür ölmeden

 Böyle emretmiş Yaradan

 Sen kalemsin ben uç muyum?

  Âşık Veysel

B) Dostum diye inanıp sır söyleme sakın

 Ne kadar olsa da güvenilir ve yakın

 Sırrın sende bile durup gizlenmezken

 Durur mu hiç dostunda, iyi düşün.

  Mahmud Yüknekî

C) Söylersin de söz içinde şaşmazsın

 Helâli haramı yersin seçmezsin

 Nasibin kesilir de sular içmezsin

 Akar çaylar senin olsa ne fayda

  Pir Sultan Abdal

D) Dinleyin dostlarım başa geleni

 Ekmek çama çıktı tuz firar etti

 Artık siz düşünün geri kalanı

 Çoğu bekliyorduk az firar etti.

  Âşık Hüseyin Kaçıran


