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9. Gel vuralım derdi aşka 

Bak dostunun derdi başka 

Çekilir mi işkencesi 

Her güzelin derdi başka

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
vardır?

A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz değişimi

C) Ünsüz türemesi D) Ünlü daralması

E) Ünsüz düşmesi

11. Epigenetik deneyler, epigenetik ayrıntıların belirlenme
si, suçluların yakalanması ve yaşamların kurtulmasında 
son derece etkili bir araç olmakla birlikte, bunların getir
diği çekinceleri de göz ardı etmemek gerekiyor.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Edat 

C) Bağlaç

B) Bağ-fiil

D) Çekimli eylem

E) Zamir

10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür 
bakımından birbirinden farklıdır?

A) Portekiz’de bugüne dek bilinen en büyük kara dino
zorunun kalıntıları bulundu.

Benden özür dileyene dek onunla konuşmayı dü
şünmüyorum.

B) Bugüne kadar dünyamıza Mars’tan gelen yaklaşık 
olarak 150 meteorit bulundu.

Akşama kadar çalıştıktan sonra biraz olsun dinlen
meyi hak etmişti.

C) İnsanoğlu her zaman bulunduğu ortama uyum sağ
lamıştır ancak bunu yaparken benliğini de korumuş
tur.

Dışarısı oldukça soğuktu ancak insanlar buna pek 
aldırış etmiyordu.

D) Bu ilaçlar yalnız kanseri tedavi etmek için kullanıl
mıştır.

Her zaman bu koca şehrin sokaklarında yalnız dola
şırdı.

E) Ahmet’in odaya girmesi ile odadan çıkması bir ol
muştu.

Köyün sokakları ile o eski evleri, sanki zamana 
meydan okurcasına ayaktaydı.
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12, ABD’de 130 yıldır devam etmekte olan üssel büyümenin
1 11

temelinde teknolojik gelişmelerin yattığını ileri süren

ekonomistler, teknolojik gelişmelerin de çekirdeğini

temel bilimlere yapılan yatırımların oluşturduğunu
IV

söylüyor.
V

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili ola
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) l’inci, türemiş bir sözcüktür.

B) H’nci, tamlayan ekini almıştır.

C) lll’üncü, sıfat - fiil olarak kullanılmıştır.

D) IV’üncü, isimdir.

E) V’inci, ünlü daralmasına uğramıştır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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