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AÇIKLAMA: Sevgili gençler, aşağıdaki soruları çözerken Türkçe anlama, kavrama, çözümleme ve yorumlama yeteneğinizi 

geliştirirken 2. DERSİN KONUSU ile unuttuklarınızı hatırlama, belleğinizde olanları güncelleme fırsatı bulacaksınız.   

 Bu soruların yazarı, hatalı bulduğunuz soruları öğretmeninizle paylaşmanızı istiyor. Kolay gelsin. 

 
1. Bu yaprak testte, nerden soru çıkacağı bilinmeyen sınavlarda karşımıza çıkan ve çok önemli olan limit 

konusunun tanıtımına, kullanım alanlarına ve konunun önemine ulaşabilirsiniz, haydi rasgelsin.  
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?  
A) Ünsüz düşmesi 
B) Ünsüz yumuşaması 
C) Ünsüz benzeşmesi 
D) Ünlü düşmesi 
E) Ünlü daralması 
 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine  en yakandır? 
A) Pek çok hacim hesapları limit ile yapılır 
B) Nüfus artışını hesaplayanlar bile limiti kullanır  
C) Elektrik devreleriyle ilgili fiil ve eylemler limitle hesaplanır  
D) Metal cisimlerin genleşmesi, alan hesapları hep limitle yapılır 
E) Hız veya pek çok fizik problemlerinde limit kullanılır  
 
3. Arkadaşlar limit konusu kolay mıdır, zor mudur? Bu yıl son sınıfa geçtim, matematikte bunları 

görecekmişiz. Bana masal okumak yerine türevle limiti öğrenmek için ne yapmalıyım?  
Yukarıda geçen “masal okumak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  
A) İnandırıcı olan, gerçek ve doğru sözler söylemek  
B) Masal kitaplarında anlatılanlar gibi konuşmak  
C) Masal anlatarak gerçekleri gizlemeye çalışmak  
D) Aklına geleni, yalan yanlış sözler söylemek 
E) İnandırıcı olmayan, oyalayıcı ve avutucu sözler söylemek  
 
4. Limiti zor diye biliyordum ya biraz baktım, hiç bilmediğim için ______ geldi biraz.  
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?  
A) karmaşık 
B) kolaylıklı 
C) hevesim 
D) korkularım 
E) anlamsız 
 
5. İki binli yıllardan sonra bazı okul kurucuları tarafından getirilen akıllı tahtalar diğer okullarda 

yaygınlaşıncaya kadar; kara tahta veya yeşil boyalı emaye yazı tahtaları öğretmen ve öğrenciler tarafından 
kullanılıyordu.  

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Akıllı tahta hareketi ilk olarak özel okullarda başlamıştır  
B) Beyaz tebeşirle yazılan tahtalar uzun süre eğitime aracı olarak kullanılmıştır.  
C) Akıllı tahtalar eğitimde kaliteyi yükseltmeyi amaçlamıştır  
D) Akıllı tahtalar kara tahtanın saltanatına son vermiştir 
E) Emaye tahtalar genellikle özel okullarda kullanılmıştır  
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?  
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A) Dostum, bunun kolay olduğu konusunda ciddi misin?  
B) Bu öyle bir konu ki, korktukça senden uzaklaşır  
C) Bu limit çok acayip, üstüne gidilirse kolay olduğu anlaşılır  
D) Lisede bunu tam olarak anlatmıyorlar, üniversitede görürsün  
E) Formül ezberleme, mantığını kavra, bu bol soru çözmeyi gerektiriyor  
 
7. (I) Limiti kısaca açıklamak gerekirse belirli bir sınır diyebiliriz. (II) Ancak bu sınır sıfıra çok yaklaşır 

fakat sıfır olmaz. (III) Örneğin ev ile okulumuzun arası 300 metre olsun. (IV) Okuldan eve gidelim. (V) Her 
defasında attığımız adımın yarısını atarsak okula çok yaklaşırız ancak okula varamayız.  

Limit konusunun anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, limitin tanımı hakkında bilgi verilmiştir.  
B) II. cümlede, birinci cümlede anlatılana açıklık getirilmiş.  
C) III. cümlede, limitle ilgili bir örnekten söz edilmektedir. 
D) IV. cümlede, okulla ev arasındaki sakınca ortaya konmuştur.  
E) V. cümlede, adımları kısaltmanın okula varılmaya yetmeyeceği anlatılıyor  
 
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-yor” eki, diğerlerinden farklı bir zaman anlamı katmıştır?  
A) Türevle limit acayip basit olmasına rağmen öğrenciler onu çok zor buluyor  
B) Bazı öğrenciler 11. sınıftaki logaritma ve matrislerden basit olduğunu söylüyor  
C) Bir eliyle tahtadaki işlemi işaret eden öğretmen sindire sindire limiti anlatıyor  
D) Öğretmenler formül ezberlemeyi değil limitin mantığını öğrenmeyi öneriyor  
E) Limitin mantığını kavrayan öğrenciler birkaç alıştırmayla özgüvenlerine kavuşuyor  
 
9. Matematikte, kenar şekli düz olmayan, eğri olan teoremlerde hep limit kullanılıyor. Limitin günlük 

hayatımızda sağladığı kolaylığına bakacak olursak; diferansiyel hesap ve fizik probleminin incelenmesini 
sağlıyor. 

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?  
A) Ünsüz düşmesi 
B) Ünsüz yumuşaması 
C) Ünsüz benzeşmesi 
D) Ünlü düşmesi 
E) Ünlü daralması 
 
10. (I) Limitin matematiksel tanımını anlamak için dairenin matematiksel tanımını bilmek gerektir. (II) 

Özellikle de daire ile kastettiğimiz şeyi tam olarak tanımlayabileceğimiz çeşitli yollar vardır. (III) İlki, 
geometrik olarak, daire; üzerindeki bütün noktaların merkezdeki noktaya uzaklığı aynı olan iki boyutlu bir 
eğridir. (IV) İkincisi ise bir denklemin çözümüne ait olan xy düzlemindeki bütün noktaların oluşturduğu 
şekle daire denir. (V) Elbette, bu iki tanım birbiriyle ilişkilidir, aslında, aynı şeyi söyl eyen iki farklı 
yoldurlar. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden -sonuç ilişkisi vardır? 
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V. 
 
11. Elbette ki sonsuz sayıda kenarı olan bir düzgün çokgen çizemeyiz ama limite yol alırken daha da 

yakınlaşarak mükemmel bir daire elde etmeye çok daha yakınlaşabiliriz. Eğer bu yolda sonsuza kadar 
devam edersek yavaş yavaş limite daha da yakınlaşabiliriz. Bu durumda ulaştığımız limit bir dairedir. Fakat 
limit kavramı geometrik şekillerle sınırlı değildir. 

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?  
A) İşaret sıfatı 
B) Belirtili isim tamlaması 
C) Ek fiil ile çekimlenmiş sözcük 
D) Cümle dışı unsur  
E) Ünlü uyumuna uymayan ek  
 
12. (I) Limit, basitçe fonksiyona sağdan ve soldan belirli bir değerle yaklaşmadır. Günlük hayattan bir 
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yaklaşımla açıklamaya çalışalım, aklınızdan bir sayı tutun. (II) Kabaca limit böyle bir şeydir. (III) Eğer söylediği 
sayı tuttuğunuz sayıdan büyükse aşağı, küçükse yukarı diye yönlendirin. (IV) Bir sure arkadasınız tuttuğunuz 
sayıya sayı doğrusunda düşünürsek sağdan veya soldan yaklaşacak ve sonuçta tutulan sayıya ulaşacaktır. (V) 
Arkadasınız da bu sayıyı tahmin etmeye çalışın.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer 
değiştirmesi gerekir? 

A) I ile IV     B) II ile III     C) II ile IV     D) II ile V     E) IV ile V 
 
13. Eğriden oluşan daire alanı hesaplayamayanlar için matematikçilerin  cevabı vardı. Dairenin içine 

yerleştirilen üçgenlerin alanlarını toplayacaklardı. Her türlü üçgenin alanı trigonometri ile kolayca 
hesaplanabiliyordu. Üçgenler uçları dairenin merkezinde birleşecek ve diğer iki köşesi dairenin çevresine 
değecek şekilde çizildi. Her şey güzeldi ama dairenin alanı yaklaşık olarak bulunmuştu. Çünkü üçgen tabanları 
ile daire çevresinde her zaman küçük boşluklar kalıyordu. Çözüm ne kadar çok üçgen olursa o kadar gerçek 
alana yaklaşılıyordu. Bunun için sonsuz üçgen gerekiyordu, bu da limitle mümkündü.  

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?  
A) Öyküleyici anlatım  
B) Tartışmacı anlatım  
C) Betimleyici anlatım 
D) Tanımlamadan yararlanma 
E) Kanıtlayıcı veriler kullanma  
 
14. Limit, çevresi düzgün olmayan bir alanın hesaplanmasında kullanılır. Bu alana yerleştirilen ü çgen sayısı 

her arttırıldığında hesaplanan alan artar. Fark edilmesi gereken üçgen sayısı arttıkça hesaplanan alan 
artmasına rağmen sonsuza gitmez, dairenin gerçek alanına yaklaşır. Dairenin gerçek alanı, üçgen alanlarının 
toplamı için bir limittir. Üçgen sayısı sonsuz tane olsa dahi hesaplanan alan, dairenin gerçek alanından daha 
büyük çıkamaz. Üçgen sayısı sonsuza yaklaştıkça dairenin alanı daha doğru ölçülür. Bu  yaklaşma işlemine 
limit denir. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?  
A) Öyküleyici anlatım  
B) Tartışmacı anlatım  
C) Betimleyici anlatım 
D) Açıklayıcı anlatım  
E) Tanımlayıcı anlatım 
 
15. (I) Herhangi bir konuda bir değer ararken eğer doğru değeri hesaplayamıyorsak limit işlemine 

başvururuz. (II) Limit bizi istediğimiz değere yaklaştırır. (III) Bir noktadan sonra hayal edemeyeceğimiz kadar 
yaklaşırız ama o noktaya varmayız. (IV) Varamadığımız nokta işlemimizin limiti olur ve istediğimiz değere 
neredeyse ulaşmış oluruz. (V) Kısacası limit eğri kenarlara sahip şekillerle ilgili olan teoremlerde kullanılır.  

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır?  
 A) I ile IV     B) II ile III     C) I ile V     D) II ile V     E) IV ile V 
 
16. İntegral ve türev olmadan da mühendislik yalan olunca, limit hayatın önemli bir parçasını yansıtıyor.  
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A) Çatısı bakımından etkendir.  
B) Nesne, sıfat tamlamasından oluşmaktadır.  
C) Fiilden isim yapma eki almış sözcük vardır.  
D) Yapma durum eki almış sözcük yoktur. 
E) İyelik eki alan sözcük vardır. 
 
17. Limit gerçek hayatta her yerde kullanılabiliyor. Bizim anlamlar yüklediğimiz sayıların hepsi birer limit 

değer aslında. Mesela 1 tam bir değil, biz onun limitini alarak 1 yapıyoruz, ya da bire yakın diyoruz. Örneğin 
araba hız göstergelerinde o anda yaptığın hız gösterilmez, limiti gösterilir. Çünkü ufacık da olsa arada 
oynamalar vardır ve biz hızı görürken aslında limitini görmüş oluruz.  

Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi yoktur?  
A) Şimdiki zamanla çekimlenmiş fiil  
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B) Ünlü daralması 
C) Sıfat-fiil 
D) Ek fiil çekimlenmiş yüklem 
E) Yeterlik fiili 
 
 
 
 


