YENİ NESİL TYT TÜRKÇE UZUN PARAGRAF SORULARI I

1, 2, 3 ve 4 numaralı soruları aşağıdaki paragrafa
göre yanıtlayınız.
1950'lerde Çekler, Venezuela'da yaşayan en küçük
Avrupalı topluluktu. Zamanla Çeklerin bu ülkeye
ilgisi arttı. Çeklerle birlikte bu Latin Amerika
ülkesine Sırplar da gelmişti. Fakat Sırp toplumunun
aksine Çek toplumunun Venezuela'ya yerleşmesinin
temel nedeni siyasi faktörler değildi. Ağırlıklı olarak
ülkelerinden ayrılıp daha gelişmiş coğrafyalara
gitmek isteyen Çekler, Venezuela'yı vasat da olsa
sonuçta sınırlı bir refah içinde geçinebilecekleri
dağılım noktası olarak kullanmak niyetindeydiler.
Ülkenin Çeklere çekici gelmesinin bir başka nedeni
de diğer ülkelerden farklı olarak Venezuela'ya ait
vize rejiminin oldukça basit ve ülke politikalarının
göçmen dostu olmasıydı. 1968'de Çekoslovakya'dan
gelen ikinci göçmen dalgasıyla Venezuela'daki
Çeklerin sayısı arttı. 1970'lere gelindiğinde ise Batı
Avrupa'da yurt dışında yaşamak için en popüler
ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada idi.
Ancak bu ülkeler göçmenleri kabul etme noktasında
oldukça sınırlayıcı tedbirlere başvuruyordu. Bu
ülkeler âdeta Çeklere karşı bir duvar örmüştü. İşte bu
yüzden bu iki ülkeye girmekte zorlanan Çek
kafileleri yine özellikle Güney Venezuela ve diğer
Latin Amerika ülkelerini seçmek zorunda kaldı.
1993’te Çekoslovakya'nın (Çek Cumhuriyeti ve
Slovakya olarak ikiye bölündü.) bölünmesinden
sonra, Çek Cumhuriyeti'nden Venezuela’ya göç
edenlerin sayısı keskin bir şekilde düştü.

1. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden
hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Avrupalı göçmenlerin en çok tercih ettiği
ülkeler Kanada ve ABD’dir.
B) 1950’li yıllarda Çekoslovakya dış göç
vererek nüfusu gittikçe azalan bir ülkedir.
C) 1950’li yıllarda Venezuela gelişmiş bir ülke
statüsündedir.
D) Çekler Venezuela’ya diğer bazı uyruklardan
daha farklı nedenlerle göç etmiştir.
E) Bugün Çeklerin Venezuela’ya göçü
tamamen durmuştur.
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2. Aşağıdakilerden hangisi Çeklerin
Venezuela’ya göç etme sebeplerinden biri
değildir?
A) Çeklerin Venezuela’yı bir kavşak noktası
olarak görmesi.
B) Venezuela’dan vize almanın kolay olması.
C) Venezuela’daki geçici ikametleri süresince
en azından ortalama bir yaşam standardını
sağlayabileceklerini düşünmeleri.
D) Venezuela hükûmetinin göçmenlere karşı
pozitif bir bakış açısına sahip olması.
E) Venezuela’nın ABD ile komşu olup buradan
ABD’ye geçebilme ihtimalinin çok yüksek
olması.
3. Yandaki metin dikkate alındığında
Venezuela’ya göçün azalması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi daha doğru bir
yargıdır?
A) Venezuela’daki ekonomik şartların
zorlaşması Çeklerin ülkeye göçünü
azaltmıştır.
B) Venezuela’nın siyasi çalkantılar yaşayıp
bölünmesi Çeklerin buraya göçünü
engellemiştir.
C) ABD ve Kanada’nın göçmenlere kapıyı
açması Venezuela’ya olan göçün önünü
kesmiştir.
D) Venezuela halkının göçmen ve
sığınmacılara karşı olumsuz tavrı göçleri
durdurmuştur.
E) Çekoslovakya’nın dağılması Venezuela’ya
olan göçlerin dramatik bir şekilde
azalmasıyla sonuçlanmıştır.
4. Yandaki metin dikkate alındığında
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) ABD ve Kanada halkı göçmen karşıtı bir
tavra sahiptir.
B) Çeklerin Venezuela’ya göç etmesinin
yegâne bir sebebi vardır.
C) Venezuela göçmenlere her türlü sosyal ve
iktisadi hakları tanıyan bir yönetime
sahiptir.
D) Çekoslovakya’dan Venezuela’ya yönelen
göçler onlarca yıl devam etmiştir.
E) Venezuela insan haklarına önem veren bir
ülkedir.

5, 6 ve 7 numaralı soruları aşağıdaki paragrafa
göre yanıtlayınız.
Ülser, sıklıkla mide ve beslenme yolunda ortaya
çıkan kronik bir hastalıktır. Hastalık genellikle
mukoza zarında ilerlemesi ile karakterizedir. Ülser,
çeşitli alevlenmeler (nüksler) ve belirtisiz aralıklarla
döngüseldir. 1829'da Fransız doktor J. Crewwell,
ülser hastalığını bağımsız bir bozukluk formu olarak
ayırt etmiştir. Ülserler en yaygın hastalıklardan
biridir. Erkeklerde kadınlara göre 3-10 kat daha sık
görülür. Peptik ülser hastalığının etiyolojisinde,
genel sinir sistemi bozuklukları ve hormonal
düzenleyici mekanizmaların yanı sıra midenin
kendisindeki değişikliklere (artan asitlik, mukus
salgısının azalması) büyük önem verilir. Peptik ülser
hastalığı olan hastalarda mide suyunun miktarı ve
asitliği artar. Mide suyunun asitlik dengesi
sağlanamaz. Ülserlere kalıtsal özellikler, beslenme
bozuklukları, baharatlı yiyecekler yemek, alkol
almak, sigara içmek ve önü alınamayan baskın stres
neden olabilir. Türkiye toplumunda çok sık görülen
bu hastalık, ülkemizde özellikle gece geç saatlerde
yeme alışkanlığının arttığı yaz dönemlerinde acı
verici nöbetlere dönüşür. Nitekim yazın geç
saatlerde çok yemek yedikten sonra boğaz
ağrılarından muzdarip birçok birey, aslında bir tür
mide rahatsızlığı yaşadığının farkında bile değildir.
Zamanında tedavi edilmeyen bu tür hastalıklar,
farenjit gibi birçok farklı boğaz hastalığı ile
birleştiğinde hayat kalitesini oldukça düşürür. Peptik
ülser, hastalığın en yaygın türüdür. Çok fazla yemek
yemek ve tahriş edici yiyecekler ağrıyı
şiddetlendirebilir.
Duodenal
ülserlerde ağrı
yemekten 1-2 saat sonra başlar ve yemek yemek
ağrıyı azaltır. Genellikle ağrı geceleri başlar.
Hastalığın ana semptomlarından biri mide
ekşimesidir.
5. Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi
kesin olarak söylenemez?
A) Mide kaynaklı ülserler, boğaz ağrılarına
sebep olabilir.
B) Yaz aylarında ortaya çıkan ülser nöbetlerinin
doktorlar tarafından teşhisi oldukça zor
olabilmektedir.
C) Mide suyunun içeriği ile ilgili problemler
ülsere sebep olabilmektedir.
D) Ülser atakları mevsimsel etki gösterebilir.
E) Mide ekşimesi ülser hastalığının bir
göstergesi olabilir.

6. Yandaki
çıkarılamaz?

metinden

aşağıdakilerden

hangisi

A) Ülserin en ön plana çıkan özelliği mukoza
zarında gelişmesidir.
B) Ülser eşit aralıklı olmayan belirsiz zamanlara
yayılmış nöbetlerle kendini gösteren bir
hastalıktır.
C) Ülser yeme-içme ile ilişkili bir hastalıktır.
D) Mide suyundaki asit miktarının azlığı ülser
nöbetlerini körükler.
E) Hayatın insan üzerinde bıraktığı psikolojik baskı
ülser nöbetlerine sebep olabilir.
7. Yandaki paragrafa göre ülserin aşağıdakilerden
hangisi ile bağlantısı olduğu söylenemez?
A) Aile öyküsünde benzer bir hastalığın olup
olmaması
B) Vücuttaki bazı hormonların gereğinden fazla
salgılanması
C) Yazın yemek yenilen saate dikkat edilip
edilmemesi
D) Tahriş edici gıdaların tüketilip tüketilmemesi
E) Bireyde sinir sistemi rahatsızlıklarının bulunup
bulunmaması
Azerbaycan Ordusunda görev alan kıdemli teğmen
Emrah Hüseynli, 27 Eylül 2020'de Azerbaycan Silahlı
Kuvvetleri tarafından Ermeni işgali altındaki toprakların
kurtarılması ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün
sağlanması amaçlı harekâtın önemli figürlerindendir.
Savaş sırasında o; Cebrayıl, Hadrut, Füzuli ve
Hocavend'in kurtarılması için savaşmıştır. Emrah
Hüseynli, 26 Ekim'de Çanakçı istikametinde şehit olmuş,
Celilabad'da
toprağa
verilmiştir.
O
yalnızca
Azerbaycan’ın değil, tüm Türk dünyasının aslan gibi
çelik iradeli büyük kahramanlarından biridir. Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 15.12.2020 tarihli
emrine göre, Emrah Hüseyinli, Azerbaycan'ın toprak
bütünlüğünü sağlamak için yapılan muharebe
operasyonlarına katıldığı ve vazifesini en onurlu bir
şekilde yerine getirdiği için ölümünden sonra "Vatan
Uğrunda" madalyasına layık görülmüştür.
8. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki düşünceyi
geliştirme yollarından hangisi yoktur?
A) Sayıp dökme
C) Benzetme
E) Tanık gösterme
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B) Karşılaştırma
D) Tanımlama

