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1. Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek (temel) anlamın-
dan tamamen uzaklaşmasıyla kazandığı yeni anla-
ma denir. Seçeneklere baktığımızda “uyku, saat, za-
man ve neden” sözcüklerinin temel anlamıyla kulla-
nıldığı görülmektedir. D şıkkındaki “tatlı” sözcüğü ise 
ilk akla gelen yani temel anlam olan “dilimizle aldığı-
mız tat” anlamından tamamen uzaklaşarak “rahat, 
konforlu” anlamında kullanılmıştır. 

(Cevap D)

2. Dökmek sözcüğü,

 I. öncülde “boşaltmak” anlamında

 II. öncülde “saçmak, serpmek” anlamında

 III. öncülde “akıtmak, akmak” anlamında

 IV. öncülde “kullanmak, harcamak, sarf etmek” anla-
mında

 V. öncülde “Bol bol vermek, ödemek” anlamında kul-
lanılmıştır. 5 farklı anlamda kullanılmıştır. 

(Cevap E)

3. Terim anlam; bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da 
bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı olan söz-
cüklerdir. Bu tanımdan hareketle,

 A şıkkındaki “elektrik akımı, manyetik alan”

 C şıkkındaki “şut”

 D şıkkındaki “perde”

 E şıkkındaki “mikrobiyolojik” sözcükleri terim anlam-
lı sözcüklerdir. B şıkkında terim anlamlı sözcük yok-
tur. 

(Cevap B)

4. Şıklarda parantez içinde verilen anlamlardan azlet 
(alınan), broşür (az sayfalı küçük kitap), orta hal (ne 
zengin ne fakir), yad etmek (anmak) kelimelerinin an-
lamları doğru verilmiş ancak D şıkkındaki taksir (ku-
sur) olması gerekirken (şüphe) olarak verilmiştir. D 
şıkkında parantez içinde verilen anlam yanlıştır. 

(Cevap D)

5. Gerçek (temel) anlam; bir sözcüğün aklımıza ilk ge-
len, herkesçe bilinen, sözlükteki ilk anlamına denir. 
Gerçek anlamından tamamen uzaklaşan sözcükler 
ise mecaz anlam kazanır.

 I. kelime olan “yeşermek” tohumun yeşermesi anla-
mında olmayıp mecaz anlamda “ümitinin artması, 
umutlu hale gelmek” anlamındadır.

 II. kelime olan “solarken” ifadesi gerçek anlamı olan 
yeşil hale gelmiş bir bitkinin renginin değişmesi an-
lamında değil “ümitlerimin bitiyor olması” anlamında 
mecaz anlamlıdır.

 III. ve IV. kelimeler ilk akla gelen yani gerçek anlam-
dadır.

 V. kelime olan “dökülmek” gerçek anlamı dışında “de-
ğerini ve güzelliğini yitirmek” mecaz anlamıyla kulla-
nılmıştır. 

(Cevap C)

6. “İçin” sözcüğünün “amaç” anlamı katması demek, 
“için” sözcüğü yerine “amacıyla” sözcüğünü getire-
bildiğimiz durumdur. Yani “için” gördüğümüz yere 
“amacıyla” sözcüğü geliyorsa aradığımız şık odur.  
Şıkları incelediğimiz de bu kuralımıza uyan B şıkkı-
dır.

 “Tüm parasını ev almak için biriktirmiş.”
    (amacıyla)

(Cevap B)

7. Şıklar incelendiğinde;

 A şıkkında “alan” sözcüğü gerçek anlamı dışında,

 B şıkkında “yol” sözcüğü gerçek anlamı dışında,

 C şıkkında “göz” sözcüğü gerçek anlamı dışında,

 D şıkkında “alevlen” sözcüğü gerçek anlamı dışında 
kullanılmıştır. E şıkkındaki tüm sözcükler ise gerçek 
ise gerçek anlamıyla kullanılmıştır. 

(Cevap E)

8. Fakat, ama, lakin gibi bağlaçlar düşüncenin yönünü 
değiştiren sözcüklerdir. Bu sözcüklerden önce gelen 
cümle ile sona gelen cümle birbirleriyle çelişir. “An-
cak” sözcüğü de “ama, fakat, lakin” anlamında kul-
lanılırsa düşüncenin yönünü değiştirir. Soruya bak-
tığımızda “ancak” sözcüğü “ama, fakat, lakin” anla-
mındadır. D şıkkına baktığımızda ise buradaki “sa-
dece” sözcüğü düşüncenin yönünü değiştirmemiştir. 
“Sadece” sözcüğü “yalnızca” anlamındadır. 

(Cevap D)
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9. Sonundaki öncüller incelendiğinde;

 I. öncüldeki “parlamak”, “aniden öfkelenmek”,

 III. öncüldeki “parlamak” “ünsan, kazanmak”,

 IV. öncüldeki “parlamak” “ortaya çıkmak” anlamların-
da mecaz olarak kullanılmıştır.

 II. ve V. öncüldeki “parlamak” sözcüğü ise gerçek an-
lamında kullanılmıştır.

(Cevap B)

10. Şıkları incelediğimizde:

 A şıkkındaki “daha” sözcüğü “bunun dışında” anla-
mında

 B ve D şıkkındaki “daha” sözcüğü “bundan sonra” 
anlamında,

 E şıkkındaki “daha” sözcüğü “bir işi yapabilmek için 
yeterli olgunluğa ulaşamamak” anlamında kullanıl-
mıştır.

 C şıkkındaki “daha” sözcüğü ise “henüz” zaman an-
lamıyla kullanılmıştır. 

(Cevap C)

11. Üçüncü sorunun cevabında terim anlamın tanımı 
yapmıştık. Bu tanıma göre baktığımızda:

 A şıkkındaki “vurgu” sözcüğü Türkçe dersi (Bilim) ile 
ilgili bir terimi ifade etmektedir.

 Türkçe dersindeki vurgu; konuşma, okuma sırasın-
da bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha 
farklı olarak yapılan baskı, aksandır. 

(Cevap A)

12. Soruda “---- renklerinden tanırım” derken mantarları 
renklerine bakılarak diğerlerinden ayırt ederim anla-
mında kullanılmıştır. Mantarları renklerine bakarak 
ayırt ediyormuş. 

(Cevap C)

13. Mecaz anlam, gerçek anlamından tamamen uzak-
laşmış sözcüklere deniyordu. Öncüller incelendiğin-
de:

 I. öncüldeki “televizyon” sözcüğü gerçek anlamında,

 II. öncüldeki “aptallaştır-” sözcüğü gerçek anlamın-
da,

 III. öncüldeki “düşün-” sözcüğü gerçek anlamında,

 IV. öncüldeki “zaman” sözcüğü gerçek anlamında 
kullanılmıştır. V. öncüldeki “keskin” sözcüğü “çok ke-
sici, iyi kesen” anlamında değildir. Mecaz anlamda-
dır. 

(Cevap E)

14. Soruda “gereksinim” kelimesi yerine hangi sözcük 
getirilirse anlamda bir daralma ya da bozulma olmaz 
diye sormaktadır. Bu tür sorularda belirtilen sözcük 
yerine şıklardaki sözcükleri getireceğiz ve deneye-
ceğiz. Şıklar denendiğinde en uygun gelen sözcü-
ğün “ihtiyaç”olduğu görülecektir. 

(Cevap A)
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1. Temel (Gerçek) anlam; bir sözcüğün akla ilk gelen, 
herkesçe bilinen, sözlükteki ilk anlamıdır. Şıklardaki 
altı çizili sözcükler incelendiğinde: “A, B, C, D” şıkla-
rındaki altı çizili sözcükler gerçek anlamlarından ta-
mamen uzaklaşarak mecaz anlam kazanmıştır. “E” 
şıkkındaki “yüksek” sözcüğü ise gerçek anlamı olan 
“altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan” anlamıyla 
kullanılmıştır. 

(Cevap E)

2. Mecaz anlam, sözcüğün gerçek anlamından tama-
men uzaklaşmasıyla kazandığı yeni anlama denir. 
Öncüle baktığımızda:

 I. öncüldeki “dar” sözcüğü gerçek anlamıyla

 II. öncüldeki “düşünme” sözcüğü gerçek anlamıyla

 III. öncüldeki “dar“ sözcüğü mecaz anlamıyla

 IV. öncüldeki “karar-” sözcüğü gerçek anlamıyla

 V. öncüldeki “kirli” sözcüğü gerçek anlamıyla kulla-
nılmıştır. 

(Cevap C)

3. Terim anlam; bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da 
bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı olan söz-
cüklerdir. Bu tanımdan hareketle şıkları incelediği-
mizde:

 B şıkkındaki “korelasyon” kelimesi

 C şıkkındaki “korner” kelimesi

 D şıkkındaki “mazmun” kelimesi

 E şıkkındaki “Denk bütçe”kelime grubu terim anlam-
lı sözcükleridir. A şıkkında terim anlamlı bir sözcük 
bulunmamaktadır. 

(Cevap A)

4. Nicel anlam; sayılabilen, ölçülebilen, miktarı tespit 
edebilen sözcükleri için kullanılan bir terimdir. Bu ta-
nımdan hareketle şıklar incelendiğinde:

 A şıkkındaki “beş” sözcüğü

 C şıkkındaki “ince” sözcüğü

 D şıkkındaki “üç” sözcüğü

 E şıkkındaki “derin” sözcüğü nicel anlamlıdır.

 B şıkkındaki “geniş” sözcüğü mecaz anlamda kulla-
nıldığından nicem anlam olmaktan çıkmıştır. “Geniş” 
sözcüğü gerçek anlamda kullanılsaydı nicel anlam 
derdik ama sorudaki şekliyle nicel anlam değildir. 

(Cevap C)

5. “Sarmak” sözcüğü ile ilgili öncüller incelendiğinde:

 I. öncüldeki “sarmak” sözcüğü “etkisi altına almak”

 II. öncüldeki “sarmak” sözcüğü “kuşatmak”

 III. öncüldeki “sarmak” sözcüğü “bağlamak, dolamak”

 IV. öncüldeki “sarmak” sözcüğü “etkisi altına almak”

 V. öncüldeki “sarmak” sözcüğü “dürmek”, anlamla-
rında kullanılmıştır. I. ve IV. öncüldeki anlamları ay-
nı diğerleri farklıdır. “Sarmak” sözcüğü dört farklı an-
lamda kullanılmıştır. 

(Cevap D)

6. Yan anlam, sözcüğün gerçek anlamından tamamen 
kopmadan (şekilsel veya işlevsel olarak benzerlik 
göstererek) kazandığı yeni anlama denir. Bu tanıtım-
dan hareketle şıkları incelediğimizde:

 A şıkkındaki “kol” sözcüğü gerçek anlamında

 B şıkkındaki “dal” sözcüğü gerçek anlamında

 D şıkkındaki “renkli” sözcüğü gerçek anlamında

 E şıkkındaki “topuk” sözcüğü gerçek anlamında kul-
lanılmıştır. C şeklindeki “burun” sözcüğü ise gerçek 
anlamıyla şekilsel bir irtibat kurup yeni bir anlam ka-
zanmıştır. “Burun” sözcüğü yan anlam kazanmıştır. 

(Cevap C)

7. “Görmek” sözcüğü A, B, D ve E şıklarında görme or-
ganı olan gözün yaptığı işlev olarak kullanılmıştır. C 
şıkkında “görmek” sözcüğü “anlamak, kavramaya ça-
lışmak” anlamıyla kullanılmıştır. 

(Cevap C)

8. Yansıma sözcükler, doğadaki seslerin bire bir taklit 
edilmesiyle ortaya çıkan kelimelerdir. Yansıma söz-
cüklerde sesin olması ve sesin bire bir taklit edilme-
si iki önemli kuraldır. Bu bağlamda şıklar incelendi-
ğinde: 

 A şıkkındaki “parlak” yansıma değil, ses yok.

 B şıkkındaki “ötüş” yansıma değil, bire bir ses takli-
di yok.

 C şıkkındaki “çöküş” yansıma değil, bire bir ses tak-
lidi yok.

 E şıkkındaki “doluş-” yansıma değil, bire bir ses tak-
lidi yok.

 D şıkkındaki “patırtı” sözcüğü yansıma sözcüktür. 
(Cevap D)
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9. “Oyun” sözcüğü barındıran şıklar dikkatlice incelen-
diğinde

 A şıkkında “oyun” sözcüğü “hile, düzen”

 B, C, D ve E şıklarındaki “oyun” sözcüğü ise “iyi va-
kit geçirmeye yarayan eğlence” anlamında kullanıl-
mıştır. A şıkkındaki “oyun” sözcüğü diğer şıklardaki 
anlamından farklı bir anlamda kullanılmıştır.

(Cevap A)

10. Gerçek (temel) anlamın tanımını birinci sorunun ce-
vabında yapmıştık. Bu bağlamda değerlendirdiğin-
de;

 I. öncüldeki “yumuşak” sözcüğü mecaz anlamda

 II. öncüldeki “kapla-” sözcüğü mecaz anlamda

 IV. öncüldeki “nazik” sözcüğü mecaz anlamda

 V. öncüldeki “patlak verebil-” sözcüğü mecaz anlam-
da kullanılmıştır. II. öncüldeki “hüzün” kelimesi ise 
gerçek anlamıyla kullanılmıştır. 

(Cevap B)

11. Somut anlam, beş duyu organımızın herhangi biriy-
le algılayabildiğimiz sözcüklerdir. Bu tanımdan hare-
ketle şıklar incelendiğinde;

 A şıkkındaki “keskin” sözcüğünü tenimizle hissettiği-
mizden

 B şıkkındaki “soğuk” sözcüğünü tenimizle hissettiği-
mizden

 C şıkkındaki “esmer” sözcüğünü gözümüzle hisset-
tiğimizden

 D şıkkındaki “sıcak” sözcüğünü tenimizle hissettiği-
mizden somut anlamlı sözcüklerdir.

 E şıkkındaki “karanlık” sözcüğü mecaz anlam kazan-
dığı için somut anlama değildir.  

(Cevap E)

12. A şıkkında verilen “görmek” sözcüğü bir nesneyi, du-
rumum görmek anlamında değil; idare etmek, yönet-
mek anlamındadır. A şıkkındaki “görmek” sözcüğü-
nün açıklaması yanlış verilmiştir. 

(Cevap A)

13. Sözcüğünün bir türün tamamı için kullanmasına ge-
nel anlam, o türün sadece bir ya da birkaç örneğine 
işaret edecek şekilde kullanmasına ise özel anlam 
denir. Özelden genele ve genelden özele de bu ta-
nımdan hareketle ortaya çıkarılır. Şıkları incelediği-
mizde:

 A şıkkında özelden genele bir sıralama vardır.

 B şıkkında özelden genele bir sıralama vardır.

 D şıkkında özelden genele bir sıralama vardır.

 E şıkkında özelden genele bir sıralam vardır.

 C şıkkında ise meslekler (genel) öğretmenlik (özel) 
bir sıralama vardır. 

(Cevap C)

14. Cümledeki sözlükler ve ayraç içindeki anlamlara ba-
kıldığında:

 A şıkkındaki “delil” kelimesi ile “Argüman”

 B şıkkındaki “yorul-” kelimesi ile “yüksünmek”

 C şıkkındaki “zafer” kelimesi ile “galebe çal-”

 E şıkkındaki “başkalarını düşünen” kelimesi ile “Di-
ğergamlık” sözcükleri uyumludur ancak D şıkların-
daki “kendisini beğendir-” ile “popülizm” uymamak-
tadır. Popülizm kısaca halk yardakçılığı demektir ve 
burdaki anlamına uygun düşmemektedir. 

(Cevap D)

15. Soruda “yepyeni tatlar taşıyan imgeler” ile anlatılmak 
isteneni sormuştur. Sözcük grubuna dikkatlice bak-
tığımızda “yepyeni” sözcüğü bize çok büyük bir ipu-
cu vermektedir. “yepyeni” dediğine göre daha önce-
liklerden farklı, orijinal, özgün... gibi anlamları olma-
sı gerekiyor. Şıkları incelediğimizde bahsettiğimizde 
açıklamaya en yakın şıkkın C şıkkında olan “Daha 
önce görülmemiş hayaller” cümlesi olduğunu görü-
yoruz. Diğer şıkların belirtilen söz grubunun anlamıy-
la alakası yoktur. 

(Cevap C)
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1. Soruyu çözerken sadece altı çizili sözcüklere bakar-
sak soruyu yanlış çözeriz. sözcüğün cümle içinde ka-
zandığı anlam zıt anlam için önemlidir. Bu bağlam-
dan baktığımızda:

 A şıkkındaki “güzel” ve “çirkin” zıt anlamlı

 B şıkkındaki “az” ve “çok” zıt anlamlı

 C şıkkındaki “kaba” ve “ince” sözcükleri her ikisi de 
mecaz anlam kazanmış ve zıt anlamlı olmuşlar.

 E şıkkındaki “gelen” ve “giden” zıt anlamlıdır.

 D şıkkında ise “soğuk” sözcüğü gerçek anlamıyla kul-
lanılmamış “sıcak” sözcüğü ise mecaz anlamıyla kul-
lanılmış ve “sıcak” sözcüğü farklı bir anlam kazan-
mıştır. Bu iki sözcük zıt anlamlı değildir. 

(Cevap D)

2. Soruda öncüllerde:

 “zaman” sözcüğü yerine “vakit” 

 “hız” sözcüğü yerine “sürat”,

 “yüzyıl” sözcüğü yerine “asır”,

 “buluş” sözcüğü yerine “icat”, sözcükleri getirilebilir.

 “baş” sözcüğü yerine eş anlamlısı getirilemez çünkü 
“baş döndürücü” deyimdir ve deyimler kalıplaşmış, 
değiştirilemez söz öbekleridir.

(Cevap B)

3. Sözcüğün bir türün tamamı için kullanılmasına ge-
nel anlam, o türün sadece ya da birkaç örneğine işa-
ret edecek şekilde kullanılmasına özel anlam denir. 
Özelden genele ve genelden özele sıralamaları da 
bu  tanıma göre yapılan şıklara baktığımızda:

 A şıkkında sanat (genel) tiyatro (özel) anlam

 B şıkkında ülke (genel) Mersin (özel) anlam

 D şıkkında dünya (genel) Çin (özel) anlam

 E şıkkında çiçek (genel) papatya (özel) anlamlıdır.

 C şıkkında ise karınca (özel) hayvan (genel) anlam-
lıdır. 

(Cevap C)

4. Şıklara baktığımızda:

 A’da “doğmak” sözcüğünün zıttı “batmak”tır, doğru.

 C’de “dar” sözcüğü nicel anlamlıdır, doğrudur.

 D’de “kalp” sözcüğünün eş anlamlısı “yürek”tir, doğ-
rudur.

 E’de “umut” sözcüğü soyut anlamlıdır, doğrudur.

 B’de ise “öt-” sözcüğü yansıma sözcük olarak belir-
tilmiştir, bu yanlıştır. Çünkü yansıma sözcükler, do-
ğadaki seslerin bire bir taklitleriyle oluşur. Kuşlar 
“öt,öt” diyerek ötmezler. Ses taklidinin aynı olması 
gerekir.

(Cevap B)

5. Şıkları incelediğimizde:

 B şıkkındaki “gül” sözcükleri, “çiçek” ve “gül-” anlam-
larında olduğundan sesteştir.

 C şıkkındaki “yüz” sözcükleri, “yüz-” ve “çehre” an-
lamlarında olduğundan sesteştir.

 D şıkkındaki “çay” sözcükleri, “akarsu” ve “içilen çay” 
anlamlarında olduğundan sesteştir.

 E şıkkındaki “el” sözcükleri, “yabancı” ve “organ” an-
lamlarında olduğundan sesteştir. Yani bu sözcükle-
rin ilk anlamları ile ikinci anlamları arasında hiçbir 
bağlantı yoktur. A şıkkındaki “boya” sözcüğü ise or-
tak köklü sözcüklerdir ve sesteş değildir.

(Cevap A)

6. Soruda verilen “küsmek-darılmak” sözcükleri eş an-
lamlı değil, yakın anlamlı sözcüklerdir. Şıklara baktı-
ğımızda:

 A şıkkındaki “kılık” ve “kıyafet” yakın anlamlıdır.

 B şıkkındaki “hısım” ve “akraba” yakın anlamlıdır.

 C şıkkındaki “deneme” ve “sınama” yakın anlamlıdır.

 E şıkkındaki “araç” ve “taşıt” yakın anlamlıdır.

 D şıkkındaki “acemi” ve “tecrübesiz” sözcükleri ya-
kın anlamlı değil, eş anlamlı sözcüklerdir. 

(Cevap D)
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9. Nicel anlam; sayılabilen, ölçülebilen ve sayılabilir ve-
ya ölçülebilir sözcükler için kullanılır. “Geniş” sözcü-
ğü cümlelerin hangisinde sayılabilir veya ölçülebilir-
se o cümlelerimizdeki “geniş” sözcüğü nicel anlam-
lıdır.

 II. cümledeki “geniş ev”i m2 olarak ölçebildiğimizden 

 IV. cümledeki “geniş masa”yı m olarak ölçebildiğimiz-
den nicel anlamlı sözcüklerdir.

(Cevap D)

10. Yansıma sözcük, doğadaki seslerin birebir taklit edil-
mesiyle ortaya çıkan sözcüklerdir.

 B şıkkındaki “hırıltı” yansıma sözcük,

 C şıkkındaki “şırıl şırıl” yansıma sözcük,

 D şıkkındaki “patlama” yansıma sözcük,

 E şıkkındaki “vızılda-” yansıma sözcüklerdir.

 A şıkkındaki “pırıl pırıl” sözcüğü ise yansıma değildir 
çünkü ses yoktur. 

(Cevap A)

11. Şıkları incelediğimizde:

 A şıkkındaki “yaz” sözcüğünün sesteşi “yaz-, mev-
sim”,

 B şıkkındaki “bin” sözcüğünün sesteşi “1000”,

 D şıkkındaki “dil” sözcüğünün sesteşi “lisan”,

 E şıkkındaki “yüz” sözcüğünün sesteşi “çehre, yüz-” 
sözcükleridir. C şıkkındaki “göz” sözcüğünün ise ses-
teşi yoktur. 

(Cevap C)

12. Soruda verilen “uslüp-biçem” sözcükleri eş anlamlı-
dır. Şıklarda verilen “talih-baht”, “Edebiyat-yazın”, 
“mağaza-in”, “güz- sonbahar” sözcükleri de eş an-
lamlı sözcüklerdir. E şıkkındaki ““sevgi-ihtimal” söz-
cükleri ise eş anlamlı değildir. 

(Cevap E)

7. Somut anlamlı bir sözcüğün soyut anlama gelmesi 
demek, normalde somut olan bir sözcüğün cümle 
içindeki anlamıyla soyut bir anlam kazanmasıdır. So-
rudaki şıklara bakacak olursak B şıkkındaki “Kalp” 
sözcüğü normalde somut bir sözcüktür ancak bu  
cümlede “kalp kırmak” deyimi ile “üzülmek, üzmek” 
anlamı kazanmış ve soyut anlamlı bir sözcük olmuş-
tur. 

(Cevap B)

8. Sorudaki eş anlamlı sözcükleri bulurken sadece altı 
çizili sözcüklere bakarsak eş anlamlı sözcükleri bu-
lamayız. Cümledeki anlamına bakarak eş anlamlı 
sözcükleri bulmamız gerekir. I. cümledeki “dururken” 
ve IV. cümledeki “varken” sözcükleri cümledeki an-
lamları bakımından eş anlamlılık kazanmışlardır. 

(Cevap D)
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TEST • 2

1. Şıkları incelediğimizde:

 A şıkkında “sağ” sözcüğü sesteştir.

 C şıkkında “kar” sözcüğü sesteştir.

 D şıkkında “yaz” sözcüğü sesteştir.

 E şıkkında “ben” sözcüğü sesteştir. B şıkkında ses-
teş sözcük yoktur. 

(Cevap B)

2. Terim anlam; bir sanat, bilim, meslek dalıyla ya da 
bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı olan söz-
cüklerdir. Bu tanımdan hareketle şıkları incelediği-
mizde:

 A şıkkındaki “noktalı virgül” kelimesi 

 B şıkkındaki “rol” kelimesi 

 D şıkkındaki “perde” kelimesi 

 E şıkkındaki “hece ölçüsü” kelimesi terim anlamlıdır.

 C şıkkındaki “açı” sözcüğü terim anlamlı değil me-
caz anlamlıdır.

(Cevap C)

3. Soruda bize karşıt yani zıt anlamlı sözcüklerin kulla-
nıldığı şık sorulmuştur. Şıklara baktığımızda

 A şıkkındaki “okumak” ve “okumamak” zıt değil, olum-
suzdur.

 C şıkkındaki “soğuk” ve “sıcak” sözcüklerinin birinci-
si gerçek anlamda diğeri mecaz anlamda olduğun-
dan zıt anlamlı değildir.

 B ve D şıklarında ise çeldirici bir sözcük yoktur. 

 E şıkkındaki “eski” ve “yeni” sözcükleri zıt anlamlıdır. 
(Cevap E)

4. Nicel anlam; sayılabilen, ölçülebilen veya sayılabilir, 
ölçülebilir sözcükler için kullanılır. Bu açıklamaya gö-
re şıklara baktığımızda:

 A şıkkındaki “sarı”, D şıkkındaki “pasaklı”, E şıkkın-
daki “kırılgan” sözcükleri nicelik değil nitelik bildir-
mektedir.

 B şıkkındaki “ince” sözcüğü ise gerçek anlamdan ta-
mamen uzaklaştığı için nicel anlamını yitirmiştir.

 C şıkkındaki “uzun” sözcüğü, ölçülebilir bir niteliği bil-
dirmektedir.  

(Cevap C)

5. Yan anlam, sözcüğünün gerçek anlamından tama-
men kopmadan (şekilsel veya işlevsel olarak ben-
zerlik göstererek) kazandığı yeni anlamlara denir. Bu 
tanımdan hareketle şıkları incelediğimizde:

 A şıkkındaki “baş” ile çivinin başı arasında şekilsel 
olarak bir bağlantı olduğundan burada “baş” sözcü-
ğü yan anlamıyla kullanılmıştır.

 B şıkında gerçek anlamında, C şıkkında mecaz an-
lamda, 

 D şıkkında mecaz anlamında, E şıkkında gerçek an-
lamında kullanılmıştır.   

(Cevap A)

6. Soruda altı çizili sözcüklerden hangi ikisinin birbirine 
en yakın olduğu sorulmaktadır. Altı çizili sözcüklere 
baktığımızda I. öncüldeki “oldukça” sözcüğü ile IV. 
öncüldeki “epeyce” sözcüğünün birbirine en yakın 
anlamlı sözcükler olduğu görülecektir. 

(Cevap D)

7. Soruda bize altı çizili sözcüklerden hangisinin temel 
(gerçek) anlamda kullanılmadığı sorulmuştur. Şıkla-
ra baktığımızda “mavi”, “dinliyordu”, “geride” ve “ka-
palı” sözcüklerinin temel anlamında kullanıldığı gö-
rülecektir. D şıkkındaki “kör” sözcüğü ise temel an-
lamı olan “bir insanın görme vasfının yitirilmesi ile or-
taya çıkan durum”dan farklı bir anlamda kullanılmış-
tır. 

(Cevap D)

8. Yakın anlam; yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlam-
daş gibi göründüğü halde birbirinin yerini tamamen 
tutamayan kelimelerdir. Şıklara baktığımızda:

 A şıkkındaki “gönder” ve “yolla-” yakın anlamlıdır.

 B şıkkındaki “kaybet-” ve “kazan-” zıt anlamlıdır.

 D şıkkındaki “sıcak” ve “soğuk” zıt anlamlıdır.

 C ve E şıklarında ise çeldirici sözcükler yoktur. 
(Cevap A)
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9. Eş anlamlı sözcük, yazılışları ve okunuşları farklı ol-
masına rağmen birbirinin yerine kullanılabilen söz-
cüklerdir. Şıklara baktığımızda B şıkkındaki “eser” ve 
“yapıt” sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. 

(Cevap B)

10. Soyut anlam, beş duyu organımızdan herhangi biriy-
le algılayamadığımız sözcükleri ifade eder. Şıklara 
baktığımızda; A şıkkındaki “sıcak” sözcüğü somut 
anlamlı, C şıkkındaki “aydınlık” sözcüğü somut an-
lamlı, E şıkkındaki “rüzgar” sözcüğü somut anlamlı-
dır. B şıkkındaki “soğuk” sözcüğü ise gerçek anla-
mından tamamen uzaklaştığı için somut anlam ol-
maktan çıkarak soyut anlam kazanmıştır.   

(Cevap B)

11. I. cümledeki “geç” sözcüğü sesteş sözcüktür.

 II. cümledeki “az” ve “çok” zıt anlamlı sözcüklerdir.

 III. cümledeki “sual” ve “soru” eş anlamlı sözcükler-
dir.

 IV. cümledeki “hava” sözcüğü somut sözcüktür. Ön-
cüllerde terim anlamlı bir sözcük kullanmamıştır.   

(Cevap A)

12. Açmak sözcüğü,

 I. öncülde “kapalı durumdan açık duruma getirmek” 
anlamında kullanılmıştır. II. öncülde “yakışmak” an-
lamında kullanılmıştır. IV. öncülde “içini dökmek” an-
lamında kullanılmıştır. V. öncülde “yol göstermek” an-
lamında kullanılmıştır. Açmak sözcüğü, 5 farklı an-
lamda kullanılmıştır.   

(Cevap E)

13. Soruda yansıma sözcük kullanılmayan şık sorulmuş-
tur.

 A şıkkındaki “şırıltı” yansıma sözcüktür.

 B şıkkındaki “cızırtı” yansıma sözcüktür.

 C şıkkındaki “horlama” yansıma sözcüktür.

 D şıkkındaki “miyavlama” yansıma sözcüktür.

 E şıkkında yansıma sözcük yoktur.  
(Cevap E)

14. Soruda karşıt (zıt) anlamlı sözcüğünün kullanılmadı-
ğı şık sorulmuştur.

 A şıkkındaki “kolay” ve “zor” karşıt anlamlıdır.

 B şıkkındaki “başı” ve “sonu” karşıt anlamlıdır.

 C şıkkındaki “dost” ve “düşman” karşıt anlamlıdır.

 D şıkkındaki “kolay” ve “zor” karşıt anlamlıdır.

 E şıkkında karşıt anlamlı sözcük yoktur.  
(Cevap E)

15. Sözcüğünün bir türün tamamı için kullanmasına ge-
nel anlam, o türün sadece bir ya da birkaç örneğine 
işaret ederek şekilde kullanılmasına özel anlam de-
nir. Özelden genele ve genelden özele sıralamaları 
da bu tanıma göre yapılır. şıklara baktığımızda;

 C şıkkında Türkiye (özel), Avrupa, dünya (genel) an-
lamda kullanılmıştır. Özelden genele sıralama var-
dır. Diğer şıklara özelden genele bir sıralama yoktur.  

(Cevap C)

16. Soru cümlesinin içinde geçen “Bütün oylar diğer par-
tiye kaymaya başladı” cümlesindeki “koymak” söz-
cüğü “görüş, düşünce veya tutumunun değiştirmek” 
anlamında kullanılmıştır. Soruda bize hangi şıkta 
“koymak” sözcüğü yukarıda açıklanan anlamıyla kul-
lanılmıştır, diye sormuştur. Şıkları dikkatlice incele-
diğimizde E şıkkındaki “Son olaylardan sonra etra-
fındaki herkes rakip takıma kaydı” cümlesi ile yuka-
rıda açıklanan anlam birbiriyle uyuşmaktadır.   

(Cevap E)
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1. Ad aktarması, bir sözcüğün benzetme amacı olma-
dan başka bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır. Şık-
lardaki cümleler incelendiğinde:

 A şıkkındaki “masaya” sözcüğü “masadaki yetkiliye” 
anlamında ad aktarmasıdır.

 C şıkkındaki “evden” sözcüğü “evdeki insanlardan” 
anlamında ad aktarmasıdır.

 D şıkkındaki “bütün köy” sözcüğü “köy halkı” anla-
mında ad aktarmasıdır.

 E şıkkındaki “sınıf” sözcüğü “öğrenciler” anlamında 
olduğundan ad aktarması örneğidir.

 B şıkkında ad aktarması örneği yoktur. 
(Cevap B)

2. Dolaylama, tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kav-
ramın birden fazla sözcükle anlatılmasıdır. Şıklarda-
ki cümleler incelendiğinde:

 B şıkkındaki “Ege’ni incisi” sözcüğü “İzmir”i ifade eder.

 C şıkkındaki “Delikli demir” sözcüğü “tüfek”i ifade 
eder.

 D şıkkındaki “Derya kutusu” sözcüğü “balık”ı ifade 
eder.

 E şıkkındaki “Kara elmas” sözcüğü “kömür”ü ifade 
eder.

 A şıkkındaki “Beyaz Saray” sözcüğü “Beyaz Saray 
içindeki hükümet yetkilisi”ni ifade ettiğinden burada 
dolaylama değil ad aktarması vardır.

(Cevap A)

3. Abartma, bir özelliğin ya da durumun olduğundan da-
ha çok veya daha az gösterilmesidir. Öncüllere bak-
tığımızda:

 I. öncülde “dert” abartılarak “deniz mürekkep olsa ya-
zamaz” demiş.

 II. öncülde “elinin değmesi” abartılarak “akan suların 
tutuşacağı” denmiş.

 III. öncülde ““dert” abartılarak “Kırım sahilleri sel tu-
fan alır” denmiş.

 IV. öncülde ““dert” abartılarak “su biter, dert bitmez” 
denmiştir.

 Bu dört öncülde de bulunulan durum olduğundan da-
ha çok gösterilmesi vardır. V. öncülde abartma sa-
natı örneği yoktur. 

(Cevap E)

4. Şıkları incelediğimizde:

 A şıkkında “korku” “damlaya” benzetilmiştir.

 B şıkkında “kurşun” “yağmur”a benzetilmiştir.

 C şıkkında “göz” “zeytin”e benzetilmiştir.

 D şıkkında “beşikteki” “kuzu”ya benzetilmiştir.

 E şıkkında “benzetme değil karşılaştırma vardır. Ba-
bası ile çocuğu karşılaştırıyor. 

(Cevap E)

5. Şıkları incelediğimizde:

 A şıkkındaki “başarılı” sözcüğünün cümlede “fiyas-
ko” anlamında,

 B şıkkındaki “güzel” sözcüğü cümlede “çirkin” anla-
mında,

 C şıkkındaki “sağlam” sözcüğü cümlede “çürük” an-
lamında,

 E şıkkındaki “zayıf” sözcüğü cümlede “şişman” an-
lamında kullanılmıştır. D şıkkındaki “geç” sözcüğü 
ise zıt anlamıyla değil temel anlamıyla kullanılmıştır. 

(Cevap D)

6. Kişileştirme, insan dışındaki varlıklara insan özelliği 
yüklemektir. Şıklardaki cümlelere baktığımızda:

 A şıkkındaki nehrin türkü söylemesi,

 B şıkkındaki serçelerin fısıldaması,

 D şıkkındaki rüzgarın yorgun olması,

 E şıkkındaki güneşin uyandırması gibi özellikler in-
sanları aittir ancak doğadaki canlılara yüklenmiştir, 
kişiselleştirme vardır. C şıkkında ise kişileştirme sa-
natı yoktur. 

(Cevap C)

7. Duyalar arası aktarım, beş duyu organımızdan biri-
ne ait bir duyuyu ifade eden sözcüğün başka bir du-
yuyu ifade edecek şekilde kullanılmasıdır. Şıklarda-
ki cümlelere baktığımızda:

 A şıkkındaki “sert” sözcüğü “dokunma” ile algılana-
bilirken cümlede “görme” duyusuna aktarılmıştır.

 B şıkkındaki “tatlı” sözcüğü “dil” ile algılanabilen cüm-
lede “koklama” duyusuna aktarılmıştır.

 C şıkkındaki “acı” sözcüğü “dil” ile algılanabilirken 
cümlede “işitme” duyusuna aktarılmıştır.

 D şıkkındaki “ağır” sözcüğü “dokunma” ile algılana-
bilirken cümlede “koklama” duyusuna aktarılmıştır.

 E şıkkında duyular arası aktarım yoktur. 
(Cevap E)
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9. Şıklardaki cümleler incelendiğinde:

 A şıkkında “şemsiye”derken “şemsiyeyi tutan kişi kas-
tedilerek

 B şıkkında “Ankara-Şam”derken “hükümetler” kas-
tedilerek

 D şıkkında “Ömer Seyfettin”derken “eserlerini” kas-
tederek

 E şıkkında “sınıf” derken “Sınıfın içindeki öğrenciler”i 
kastederek ad aktarması yapılmıştır. B şıkkında ise 
ad aktarması değil istiare sanatı vardır. 

(Cevap B)

10. Kinaye, bir sözün benzetme amacı güdülmeden hem 
gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek bi-
çimde kullanılmasına denir. Bu tanımdan hareketle 
şıklar incelendiğinde A, B, C ve D şıklarındaki cüm-
leler hem gerçek hem de mecaz anlamı olan cümle-
lerdir ve bu cümlelerde kinaye vardır. E şıkkındaki 
cümlede ise mecazlı bir anlatım yoktur sadece ger-
çek anlamlıdır.

(Cevap E)

11. Soruda ad aktarmasının tanımı verilmiş zaten. Bu ta-
nıma göre şıkları incelediğimizde:

 A şıkkında “Ankara” sözcüğü ile “Ankara hükümet”i 
kastedilmektedir ve burada ad aktarması vardır.

 B şıkkındaki “yavru vatan” sözcüğü “Kıbrıs” anlamın-
dadır ve dolaylama örneğidir, ad aktarması değil. Di-
ğer şık da ad aktarması örneği yoktur. 

(Cevap A)

12. Şıklar incelendiğinde:

 A şıkkındaki “acı çığlık” ile duyular arası aktarım,

 B şıkkındaki “ayaklar” ile ad aktarması,

 C şıkkındaki “Türkiye’nin kalbi” ile dolaylama,

 E şıkkındaki “homurdana homurdana kalktı”ifade ile 
kişileştirme sanatlarına yer verilmiştir. D şıkkında her-
hangi bir söz sanatı yoktur. 

(Cevap D)

13. Şıklardaki yargılar incelendiğinde:

 A şıkkında “saksı” “ateş kırmızısı”na benzetilmiş doğ-
ru,

 B şıkkında “kesmek” bıçağa ait bir işken onu “rüzga-
ra” vererek doğadan doğaya aktarım yapılmıştır,

 C şıkkında “keskin” sözcüğü “tenimizle” algılayabile-
ceğimiz bir duyu iken onu “koklama” duyusuna ak-
tarmıştır doğrudur.

 E şıkkında dolaylamaya örnek olabilecek bir kulla-
nım yoktur. 

(Cevap E)

8. Numaralandırılmış cümleler incelendiğinde:

 IV. cümlede yazar, “okuyucu” larını “arkadaş”a ben-
zeterek benzetme sanatı yapmıştır. Diğer numaralı 
cümlelerde benzetme sanatı yoktur. 

(Cevap D)
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1. Şıkları dikkatlice incelediğimizde:

 A’da “Ankara” ile “Ankara havaalanı”

 B’de “Ayağını” ile “Ayağına giydiği ayakkabı”

 C’de “Cebim” ile “Cep telefonum”

 D’de “Batı” ile “Batı’daki devletler hükümetler”

 E’de “Beyaz perde” ile “sinema” kastedilerek dolay-
lama yapılmıştır. 

(Cevap E)

2. Kişileştirme, doğadaki insan dışındaki varlıkların in-
san özelliği kazanması ile yapılan sanattır. Şıkları in-
celediğimizde, B şıkkındaki “ağaçlar” insan özelliği 
kazanarak “hüzünlenmiş”lerdir. Burada kişileştirme 
sanatı yapılmıştır. 

(Cevap B)

3. Soruda bize numaralı cümlelerin hangisinde benzet-
me sanatı yapılmıştır diye sorulmuştur. Numaralı 
cümleleri incelediğimizde I: cümlede “karaltı” “nok-
ta”ya benzetilerek benzetme sanatı yapılmıştır. 

(Cevap A)

4. Duyular arası aktarım, beş duyu organımızdan biri-
ne ait bir durumu ifade eden sözcüğün başka bir duy-
guyu ifade edecek şekilde kullanılmasıdır. Şıkları in-
celediğimizde, C’deki “tatlı” sözcüğü “dil”ile algılana-
bilecek bir duyu iken onu “gülümseme” sözü ile “gör-
me” duyusuna aktarmıştır. 

(Cevap C)

5. Soruda dolaylamanın kullanılmadığı şık sorulmakta-
dır. Şıkları incelediğimizde:

 A’da “kara elmas” ile “kömür” kastedilerek,

 B’de “bacasız sanayi” ile “turizm” kastedilerek,

 C’de “kara kıta” ile “Afrika” kastedilerek,

 D’de “tahıl ambarımız” ile “Konya” kastedilerek do-
laylama yapılmıştır. E’de ise “ince hastalık” ile “ve-
rem” kastedilerek güzel adlandırma yapılmıştır. 

(Cevap E)

6. Kinaye, bir sözün benzetme amacı güdülmeden hem 
gerçek hem de mecaz anlamı düşündürecek biçim-
de kullanılmasına denir. Şıkları incelediğimizde D 
şıkkındaki cümle tam da istediğimiz gibi hem gerçek 
hem de mecaz anlam barındırmaktadır. 

(Cevap D)

7. İnsandan doğaya aktarma kişileştirme sanatı demek-
tir. İnsana ait özelliklerin doğaya aktarılması ile olu-
şur. Numaralı cümlelere baktığımızda:

 I. cümlede “ağaçlar” ın “acı çekmesi, üzülmesi...”

 II. cümlede “ağaçlar” ın “gönlündekileri dışa vurma-
sı”

 IV. cümlede “ağaçlar” ın “derdinin tasa sının olması”

 V. cümlede “ağaçlar” ın “bize anlat” ması kişileştir-
me” örnekleridir. III. cümlede insandan doğaya akta-
rım yoktur. 

(Cevap C)
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9. Şıklara baktığımızda bütün şıklarda ad aktarması ol-
duğunu görüyoruz. Soruda bize ad aktarmasının 
“yer-insan” ilişkisi sorulmuştur. Bu anlamda şıklara 
baktığımızda:

 A’da “Sezai Karakoç” ile “sanatçı-eser” ilgisi,

 C’de “Güçlü kalemler” ile “Parça-bütün” ilgisi,

 D’de “Genç beyinler” ile “Parça-bütün” ilgisi,

 E’de “Sobayı yakınca” ile “İç-dış” ilgisi kurulmuştur.

 B’de “yan masa” ile “yer-insan” ilgisi kurulmuştur. 
(Cevap B)

10. Soruda bize dokundurma (Tariz, iğneleme) sanatı 
yapılan şık sorulmuştur. Şıklara dikkatlice baktığı-
mızda C’de “İnci gibi yazısını beş kişi okuyamadık” 
cümlesiyle dokundurma sanatı yapılmıştır.

(Cevap C)

11. Somutlaştırma, soyut anlamlı olan bir sözcüğün cüm-
le içinde somut bir sözcükmüş gibi kullanılmasıdır. 
Şıkları incelediğimizde A şıkkındaki “tavır” sözü so-
yut bir kavramdır ancak cümlede “tavır”la ezmeden 
bahsettiği için sanki ağırlığı olan somut bir varlığa 
dönüşüyor. Bu yüzden A’da somutlaştırma örneği var-
dır diyebiliriz. 

(Cevap A)

12. Soruda verilen dizelerde doğadan doğaya aktarma 
sanatı yapılmıştır. Biz de şıklarda doğadan doğaya 
aktarmayı arayacağız. C şıkkında “dalgalar kudur-
muş” söz öbeğinde “kudurmak” hayvanlara ait bir 
özellik iken bu özellik “dalgalar”a verilmiştir. Yani do-
ğadan doğaya aktarma yapılmıştır. 

(Cevap C)

13. Soruda dolaylamanın tanımı verilmiştir. Bu tanımdan 
hareketle şıklar incelendiğinde:

 A’da “file belçisi” ile “kaleci” kastedilerek

 B’de “Ege’nin incisi” ile “İzmir” kastedilerek

 D’de “Yedi tepeli şehir” ile “İstanbul” kastedilerek

 E’de “Türkiye’nin kalbi” ile “Ankara” kastedilerek do-
laylama yapılmıştır. C şıkkında ise “güçlü kalemler” 
ile ad aktarması yapılmıştır. 

(Cevap C)

14. İnsana ait özelliğin doğaya aktarılması, kişileştirme 
sanatıdır. Şıkları incelediğimizde:

 B’de “saat”in “söyleme”si ile,

 C’de “kader”in “konuşma”sı ile,

 D’de “ağaç”ın “dertli” olması ile,

 E’de “fareler”in “mutluluktan ne yapacağını bileme-
mesi” kişileştirme sanatı örnekleridir. A şıkkında ise 
böyle bir durum yoktur. 

(Cevap A)

8. Doğadan doğaya aktarım, doğada bir varlığa ait olan 
özelliğin farklı varlığa aktarılması ile oluşur. Varlıkla-
rın canlı veya cansız olması önemli değildir. Şıklara 
baktığımızda A’daki “yırtma” bir kumaşa ait iken bu 
özelliği “deniz”e aktarılmıştır. 

(Cevap A)
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1. Sorudaki öncüller incelendiğinde:

 I. öncüldeki “çiçek çiçek” ikilemedir.

 III. öncüldeki “bir bir ikilemedir.

 IV. öncüldeki “eski püskü ikilemedir.

 II. öncüldeki “dağ dağa” ve “insan insana” ikileme de-
ğildir.

 V. öncüldeki “iki ... iki” ikileme değildir.  
(Cevap D)

2. Şıklarda verilen cümleler ile ayraç içinde verilen açık-
lama karışlaştığında C şıkkındaki “Gönül koymak” 
deyimi cümle ile örtüşmemektedir. Cümlede “gördü-
ğü her kıza aşık olurdu.” cümlesi “gönül koymak” de-
ğil “ayran gönüllü olmak” ile açıklanır.  

(Cevap C)

3. Soruda ifade edilen altı çizili ikilemeler incelendiğin-
de:

 “Zar zor” ikilemesi “güçlükle” olduğunu ifade eder.

 “Er geç” ikilemesi “önünde sonunda” olduğunu ifade 
eder.

 “Doğru dürüst” ikilemesi “kusursuz” olduğunu ifade 
eder.

 “Güç bela” ikilemesi “güçlükle” olduğunu ifade eder.

 “Ufak tefek” ikilemesi “gerekli olmayan” sözünü ifa-
de eder.

 Cevabımız I ve IV yani D’dir.
(Cevap D)

4. Şıklar dikkatlice incelendiğinde, A, B, D ve E şıkla-
rındaki atasözlerin hem gerçek anlama gelecek şe-
kilde hem de mecaz anlamlı kullanıldığı yani kinaye-
li anlamı olduğu görülmektedir. C şıkkındaki atasö-
zü ise mecaz anlamı olmayan sadece gerçek anla-
mı olan bir atasözüdür.  

(Cevap C)

5. Şıklarda verilen deyimlere baktığımızda:

 A şıkkındaki “küpler binmek” deyiminin anlamı veril-
memiştir.

 B şıkkındaki “işi başından aşkın” deyiminin anlamı 
verilmemiştir.

 C şıkkındaki “yüzünden düşen bin parça” deyiminin 
anlamı verilmemiştir.

 D şıkkındaki “gözünde büyümek” deyiminin anlamı 
verilmemiştir.

 E şıkkındaki “burnumda tütüyor” deyiminin açıklama-
sı cümlede “özle-” olarak verilmiştir.   

(Cevap E)

6. Cümlelerde verline deyimler incelendiğinde, A şıklar-
da kullanılan “kulak kesil-” deyimi yanlış kullanılmış-
tır. “Kulak kesil-” deyimi “büyük bir dikkatle dinlemek” 
anlamındadır ancak cümlede “gizliden dinlemek” an-
lamında kullanılmıştır. Cümleye uygun deyim ise “ku-
lak kabartmak” olmalıydı.  

(Cevap A)

7. Soruda verilen atasözünün anlamı, A, B ve D şıkla-
rındaki açıklamalarla aynı anlamdadır. Sorudaki ata-
sözünün karşıtı olan anlam ise C şıkkında verilmiş-
tir.  

(Cevap C)
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9. Soruda bize verilen açıklama cümlesinin anlamını kı-
saca dıştan bakınca hoşa gitmeyecek kimselerden, 
muhteşem işler meydana gelebilir şeklindedir. Bu an-
lamı karşılayan atasözü sorulmaktadır. Şıklara bak-
tığımızda bu anlama en uygun atasözünün D şıkkın-
daki atasözü olduğu görülecektir. 

(Cevap D)

10. Soruda bizden ikilemeyi oluşturan sözcüklerden her 
ikisinin de anlamsız olduğu durum sorulmaktadır. İki-
lemeyi oluşturan sözcüklerin her ikisi de anlamsız 
olacak ki tek başlarına kullanılmayacaklar. Şıklara 
baktığımızda D şıkkındaki “ağar topar” ikilemesini 
oluşturan sözcüklerin her ikisinin de anlamı yoktur. 

(Cevap D)

11. Soruda deyim ve kullanılan cümlenin uyuşmaması 
durumum sorulmuştur. E şıkkında baktığımızda “çok 
şaşırmak” sözcüğünü karşılamak için “etekleri zil çal-
mak” deyimi verilmiştir. “Etekleri zil çalmak” deyimi 
şaşırma durumunun belirtmek için değil “mutluluğu” 
belirtmek için kullanılır.  

(Cevap E)

12. Deyim bir kavramı ya da durumun karşılayan kalıp-
laşmış sözcük gruplarıdır. Bu tanıma göre numaralı 
söz gruplarına baktığımızda I, III, IV ve V numaralı 
söz gruplarının bir durumu bildirdiği görülecektir an-
cak II numaralı söz grubu bir durumu ya da kavramı 
karşılamamaktadır.  

(Cevap B)

13. Soruda bizden hangi atasözlerinin anlamları birbiriy-
le zıttır diye sormaktadır. Numaralı atasözleri ince-
lendiğinde; III. numaralı atasözünde “azar azar ço-
ğalacağı” anlamı varken, V numaralı atasözünde ise 
“küçük katkılarla büyük işlerin olamayacağı” anlatıl-
mak istemiştir. Bu atasözleri birbirleriyle zıt anlamlı-
dır.  

(Cevap C)

14. Soruda anlamı verilen atasözünün hangi şıkta oldu-
ğu sorulmuştur. Anlama dikkatle baktığımızda “yapı-
lan işle, ilgilenilen işin farklı olması” durumu anlatıl-
mak istenmiştir. Bu anlamı en iyi ifade eden atasözü 
E şıkkındaki “Eliyle hamur ovalar, gözüyle dana ko-
valar.” atasözüdür.  

(Cevap E)

8. Soruda bize verilen atasözü ile hangi seçenekteki 
atasözünün çelişeceği (birbirini tutmama, zıttı) sorul-
maktadır. Şıklar incelendiğinde verilen atasözü olan 
“iyilik eden iyilik bulur” atasözüyle çelişen atasözü-
nün D şıkkındaki “iyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bı-
çak olmazdı.” atasözü olduğu görülecektir. 

(Cevap D)
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1. Şıklarda ikilemeyi oluşturan sözcüklere incelendiğin-
de; B’deki “kılık kıyafetin”in, C ‘deki “koca koca”nın, 
D’deki “gece gündüz”ün, ve E’deki “ağlaya ağlaya” 
nın tek başlarına anlamlarının olduğunu ancak A’da-
ki “ıvır zıvır” in tek başlarına anlamlarının olamadığı 
görülecektir.  

(Cevap A)

2. Parça dikkatlice okunduğunda parçada bahsedilen 
işin ne kadar kârlı, uğraşılacak pürüzleri olamayan 
bir iş olduğu anlaşılacaktır. Bu parçayı en iyi ifade 
eden deyimin E’deki “çöpsüz üzüm” olacağı anala-
şılacaktır.  

(Cevap E)

3. Parçada bahsedilen konuyu en iyi özetleyen atasö-
zü E’deki “El ile gelen düğün bayram” atasözüdür. 
Bu atasözünün anlamı “Herkese birden gelen sıkın-
tı ve felakete katlanmak, yalnızca bir kişiye gelene 
katlanmaktan daha kolaydır” anlamındadır.  

(Cevap E)

4. Hiçbir yerden yardım görme umudu ve olanağı olma-
mak, bütün yardım kapıları kapanmak anlamındaki 
deyim B şıkkındaki “Yer demir, gök bakır” deyimidir.  

(Cevap B)

5. Parçada altı çizili kısımda anlatılmak istenen dıştan 
iyi görünmesine karşı ise yaramayacak durumda olan, 
bozuk olan araba anlatılmış. Bu durumu en iyi ifade 
eden deyim D’deki “çakaralmaz”deyimidir. 

(Cevap D)

6. Soruda mecazlı bir söyleyiş olmayan şık sorulmuş-
tur. Şıklara baktığımızda, A, B, D ve E şıklarındaki 
atasözlerinde mecazlı bir söyleyiş vardır. C şıkkın-
daki “Akıl, yaşta değil; baştadır” atasözünde ise me-
cazlı bir söyleyiş bulunmayıp sadece gerçek anlam-
lıdır.  

(Cevap C)

7. Soruda ikilemelerin oluş biçimi hangisinde farklıdır, 
diye sorulmaktadır. Şıklardaki ikilemelere baktığımız-
da: 

 B’deki “hısım akraba” ikilemesi yakın anlamlı sözcük-
lerle, 

 C’deki “eş dost” ikilemesi yakın anlamlı sözcüklerle,

 D’deki “doğru dürüst” ikilemesi yakın anlamlı sözcük-
lerle,

 E’deki “yalan yanlış” ikilemesi yakın anlamlı sözcük-
lerle oluşturulmuştur ancak A’daki”iyi kötü” ikilemesi 
zıt anlamlı sözcüklerle oluşturulmuştur.  

(Cevap A)
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9. Şıklarda bahsedilen deyimlerin anlamların, açıklar-
sak:

 A’daki “kulağına kar suyu kaçırmak”, “dolaylı yoldan 
duyurmak” anlamındadır.

 B’deki “gemi azıya kalmak”, “söz dinlemez olmak” 
anlamında 

 C’deki “bir yakadan baş çıkarmak”, “bir çatı altında 
dirlik düzenlik içinde yaşamak” anlamındadır.

 D’deki “beylik söz”, “herkesin kullandığı, etkisi kal-
mamış söz” anlamındadır.

 E’deki “el yordamıyla”, “görmeden, elle yoklayarak” 
anlamındadır. Soruda bahsedilen anlama en uygun 
deyim B şıkkındaki deyimdir.  

(Cevap B)

10. Soruda yanlış anlamda kullanılmış deyim sorulmak-
tadır. Şıklardaki cümleler incelendiğinde, C şıkkın-
daki “elifi görse mertek sanır” deyili korkaklığı anlat-
maz. Bu deyim “çok cahil olma”yı anlatan bir deyim-
dir.  

(Cevap C)

11. Soruda altı çizili sözlerin hangisinin ikileme olmadı-
ğı sorulmuştur. Altı çizili sözler incelendiğinde:

 A’daki “baka baka”, B’deki “abuk sabuk”, D’deki “eğ-
ri büğrü” ve E’deki “az çok” sözlerinin ikileme olduğu 
ancak C’deki “gözü kulağı oynuyor”un ikileme olma-
yıp bir deyim olduğu görülecektir.  

(Cevap C)

12. Soruda örnek verilen atasözünün anlamı “kişi kimin-
le arkadaşlık ederse ondan kendisine birtakım huy-
lar geçer” anlamındadır. Bu açıklamaya örnek ola-
cak atasözü E şıkkındaki “Topalla gezen, aksamak 
öğrenir.” atasözüdür.  

(Cevap E)

13. Deyimin açıklamasıyla birlikte verilmesi, cümlenin 
içinde hem deyimin olması hem de o deyimin hangi 
anlama geldiğini bildirmesi ile ortaya çıkar. Bu açık-
lamaya göre şıklara baktığımızda B’deki “fincancı ka-
tırlarını ürkütür” deyiminin açıklaması aynı cümle için-
de verilmiştir.  

(Cevap B)

14. Soruda verilen atasözü ile çelişen (birbirini tutmayan, 
tutarsız olan) atasözü sorulmaktadır. Şıklar incelen-
diğinde soruda verilen “Azı karar, çoğu zarar” atasö-
zü ile çelişen atasözünün C şıkkındaki “Fazla mal 
göz çıkarmaz” olduğu görülecektir.  

(Cevap C)

15. Soruda bizden yerinde kullanılmayan deyimi bulma-
mız istenmiştir. Şıklara baktığımızda B, C, D ve E 
şıklarındaki deyimlerin cümledeki anlamlarıyla bağ-
lantılı olduğu ve yerinde kullanıldığı görülecektir. A’da-
ki cümleye ne “ağız dil vermiyor” deyimi değil de “ağ-
zı var dili yok” deyimi daha iyi uyum sağlayacaktır.   

(Cevap A)

8. Okuduğumuzda bunu yapmalıyım veya bunu yap-
mamalıyım şeklinde bir algı oluşturan atasözleri doğ-
rudan öğüt veren atasözleridir. Şıklara baktığımızda 
A, C, D ve E şıklarında doğrudan bir öğüt varken B 
şıkkında doğrudan bir öğüt verme durumu yoktur.  

(Cevap B)
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1. Soruda parçada geçen “büyük bir dünyanın gizli ol-
duğu” sözüyle anlatılmak istenen sorulmuştur. Par-
çada, Sait Faik’in sürekli küçük insanı ele aldığını bu 
küçük insanların içinde büyük bir dünya olduğundan 
bahsedilmiştir. Buradaki “büyük”lükten kastı ruh, iç, 
gönül zenginlidir. Sıradan insanların içlerindeki bü-
yük ruhu, zengin ruhun ortaya çıkarmak istemiştir. 

(Cevap E)

2. Soruda altı çizili olan “hem aklına hem gönlüne ses-
lenen” sözle anlatılmak istenen nedir, diye sorulmak-
tadır. Akıl; mantığı, rasyonelliği ifade eder. Gönül ise 
ruhu, maneviyatı, duyguları ifade eder. Bu bağlam-
da bu açıklamamıza en uygun cevabın A’daki “Zih-
ne ve kalbe hitap edebilen” sözü olduğu anlaşılacak-
tır.  

(Cevap A)

3. Soruda altı çizili olan “kendine yabancılaşırken” sö-
zünün cümleye kattığı anlam sorulmuştur. Kendine 
dediği şey insanın özü, değerleri, öz benliğidir. Ken-
dine yabancı olması ise özünü, değerlerini, öz ben-
liğini tanımaması onları görmezden gelmesi ile orta-
ya çıkar. Yazar, özünde taşıdığı değerleri görmezden 
gelen insan tipini resmeder. 

(Cevap E)

4. Soruda altı çizili olan “Edebiyat, insana unuttuğunu 
hatırlatır.” sözünün cümleye kattığı anlam sorulmuş-
tur. Yazar; insanların unuttuğu, hatırlayamadığı bazı 
değerlerin yeniden gündeme getirilmesinden bahse-
diyor. “Yeniden gündeme getirmeyi” yazarın “hatır-
latma” sözünden çıkarıyoruz.  

(Cevap A)

5. Yazar, “edebiyatın hayat, hayatın da edebiyat oldu-
ğu” sözüyle aslında edebiyatın hayattan beslendiği-
ni ve hayatın da edebiyatta daha yaşanır olduğunu 
anlatmak istemiştir. Hayat ve edebiyat birbirinden ay-
rılmaz, iç içe geçmiş olgulardır. 

(Cevap E)

6. Yazar, “az bir sihir, bolca ağır iş gücü” sözüyle şairin 
çok emek, gayret gösterdiğini ve bunun yanında çok 
az miktarda da sihir olduğunu belirtir. Yani bu şair 
olağanüstü gayret, emek göstermiş ve az miktarda 
da ilham almıştır.

(Cevap C)
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9. Parçada geçen “insanları bir aydınlığa kavuşturmak” 
sözü ile yazar insanları (okurları) daha yaşanabilir, 
refah bir yerde (aydınlığa) buluşturmak (kavuştur-
mak) ister. Yazarın amacı okuyucularına yol göste-
rerek onları daha iyi yerlere taşımaktadır. Şıklara bak-
tığımızda açıklamamıza en yakın şıkkın C olduğu gö-
rülecektir.

(Cevap C)

10. Parçada “gölge kalmak” sözüyle anlatılmak istenen 
sorulmuştur. Gölge, ışığın engellenmesiyle ışıklı yer-
de oluşan karanlık olarak tarif edilir. Parçadaki göl-
ge tabiri ise ikinci planda kalmak, net bir şekilde gö-
rülmemek, kendini gösterememek anlamlarındadır. 
Önündeki engel (Yahya Kemal) senin ışığa (halka, 
okuyucuya) çıkamamana neden olmuş ve bundan 
dolayı sen de (Ahmet Haşim) ikinci planda (gölgede) 
kalmışsın. Açıklamaya en uygun şık ise D’dir.

(Cevap D)

11. Soruda “ideolojik tutumların yol açtığı körlükle” sö-
züyle dünyaya bakış farklılığından (ideoloji, düşün-
ce) dolayı bazı gerçekleri yok saydığını (yadsımak, 
görmek) anlatılmıştır. Yazarın kendi görüşüne katı 
bağlılığı karşı düşünceleri ve o düşüncedeki eserle-
ri yok saymasına neden olmuştur. Açıklamaya en uy-
gun şıkkımız A’dır.

(Cevap A)

12. Yazar, “ebedi çeşitleri kuraklaştırma” tabiri ile yazı 
türlerinin çok azalmasını anlatmak istemiştir. Edebi-
yattaki türler (çeşitler) azaldıkça edebiyatda yok ol-
ma, bitme tehlikesi (kuraklaşma) ile karşılaşmıştır. 
Açıklamaya en uygun cevabımız B’deki “Yazı türle-
rinde azalma görülmesi” cümlesidir.  

(Cevap B)

8. Parçadaki “zamanı aşan temalar” sözüyle yazar ken-
di yaşadığı dönemin (zaman) ötesinde (aşan) konu-
lar (temalar) işlediğini anlatmak istemiştir. Şıklar dik-
katlice incelendiğinde aradığımız cevap şıkkı B’dir.

(Cevap B)

7. Parçadaki “edebiyatımızdaki kurumuş bir ağacı ye-
şertti” ifadesi ile yazar daha önce var olmuş ancak 
üstünde çok durulamadığı veya nitelikli eserler veril-
mediği için kaybolmaya yüz tutmuş (kurumuş bir ağaç 
imgesi) bir türü canlandırmış, ayağa kaldırmıştır (ye-
şerme imgesi). Açıklamaya en uygun şıkkın E’deki 
“Kaybolmaya yüz tutan bir türlü canlandırmak” oldu-
ğu anlaşılacaktır.  

(Cevap E)
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TEST • 2

1. Soruda “eserin iletisi” sözüyle anlatılmak istene ne 
olabilir, diye sormaktadır. İleti, mesaj anlamına gel-
diği için II. öncüldeki “mesajı” ifadesinin olması ge-
rekiyor. Üslup; ne anlatıldığı değil, nasıl anlatıldığı ile 
ilgilidir. Üslup eserin iletisi olamaz. Eserin iletişi, söy-
lemek istediği ona düşünce ve mesajlardır. V. öncül-
deki “ana düşüncesi”de aradığımız sözcüklerden bi-
risidir. Cevabımız II ve IV ile B’dir.

(Cevap B)

2. Soruda altı çizilen “özgürce yazılmış” sözünü tek ba-
şına, paragraftan ayrı olarak ele alırsak yanılırız. Pa-
ragrafla birlikte okuduğumuzdan “özgür yazılmış” ifa-
desi “baskı altında olmadan” anlamında değil şiirle-
rinin “kurallarına bağlı olmaması” anlamındadır.  

(Cevap C)

3. Paragrafta altı çizili olan “allayıp pullamak” söz öbe-
ği, olduğundan daha güzel göstermek için süslemek 
anlamındadır. Şıkları incelediğimizde “süslemek” ce-
vabını E şıkkında görüyoruz.  

(Cevap E)

4. Paragrafta altı çizili iki söz vardır. Birincisi “kişisellik-
le suçlayanlar” ifadesi ikincisi ise “ahkâm kesenler” 
ifadesidir. “Kişisellikle suçlayanlar” ile anlatılmak is-
tenen sadece kendini düşünen, çevresinde, toplu-
munda olanlara kulak vermeyen kişiliktir. Ahkâm kes-
mek deyimi de “bilir bilmez konuşmak”, atıp tutmak 
anlamındadır. 

(Cevap B)

5. Soruda “edebiyatın her alanında kalem oynatan” söz 
öbeğinin cümleye kattığı anlam sorulmuştur. Edebi-
yatın alanları: roman, şiir, hikaye, tiyatro ... gibi tür-
leridir. Her alanında kalem oynatmak ise farklı türde 
(birden fazla) eser verildiğini belirtir. Şıklar incelen-
diğinde cevabın B şıkkı olduğu görülecektir.

(Cevap B)

6. Paragrafta iki söz öbeğinin altı çizilmiştir. Birincisi “ön 
kapaktan içeri giren”, diğeri “arka kapağı aralayıp dı-
şarı çıkar.” sözleridir. Paragrafta dilin canlı bir varlık 
olduğunu ve gelişip değiştiğinden bahsetmiştir. Bu 
gelişip değişmeler ise haliyle sözcüklerle olmaktadır. 
“Ön kapıdan içeri giren” sözcükler dile yeni girmiş, 
yeni kullanılmaya başlanmış sözcükleri ifade eder. 
“Arka kapağı aralayıp dışarı çıkar” söz öbeğinde ise 
dilden çıkan, kullanımdan düşmüş sözcükler ifade 
edilir.  

(Cevap C)
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9. Soruda “çatısı altında toplanmak” ifadesinin anlamı 
sorulmaktadır. Çatı, bir evi oluşturan en son ve bir 
arada kalmak için olması gereken olmazsa olmaz 
evin bir kısmıdır. Çatı; bir arada olmayı, birliği, bera-
berliği simgeler ve ifade eder. “Çatı altında toplamak” 
ise farklı mecralardaki insanların bir araya getirmeyi 
ifade eder.

(Cevap B)

10. Soruda “tarihsel algı oluşturur” sözünün anlamı so-
rulmaktadır. Algı; anlayış, anlam yeteneğidir. “Tarih-
sel algı” ise eskiden beri böyle algılandığı, böyle an-
lama geldiği gibi anlamlara gelir. “Tarihsel algı oluş-
tur-” ise eskiden beri böyle algılandığının düşünül-
mesini anlatmaya çalışır. 

(Cevap A)

11. Bir şiiri her okuyan farklı algılayabildiği gibi çeviri şi-
irleri de her çevirenin yorumu yani kendinden bir şey-
ler katmasıdır. “Çevirmenin dili olur” sözünde anlatıl-
mak istenen budur. 

(Cevap C)

12. Altı çizili sözler incelendiğinde:

 “Hayat felsefi” sözüyle “hayata bakış açısını”,

 “elinde değil” sözüyle “kendi iradesi dışındaki işler”,

 “neyi benimsemişse” sözüyle “hangisine takdir etmiş-
se sevmişse”,

 “tırnak içinde” sözüyle “önemli bir şeyi belirtmek”,

 “kalem sanatçıya karşı çıkar” sözüyle “yazısı, yaza-
ra karşı çıkar” anlamlarına gelir. Aradığımız cevap IV 
numaralı altı çizili sözdür. 

(Cevap D)

8. Paragrafta altı çizili sözler ve anlamları ile ilgili; 

 “Yeniden süzdüğümüzde”nin anlamı B’deki “tekrar-
dan değerlendirmek” anlamındadır. “Başkalaşıyo-
ruz”un anlamı A’daki “değişmek”tir. “Dilimiz evrensel-
leşiyor”un anlamı C’deki “dünyaca tanınmak”tır. “Ro-
talar çizmeliyiz”in anlamı D’deki “yeni yönler belirle-
mek”tir. E şıkkındaki “dikkatli davranmak” hiçbir sö-
zün açıklayıcısı değildir.  

(Cevap E)

7. Zümre; topluluk, takım, grup anlamlarındadır. “Yük-
sek zümre” ise halk tabakasının üstündeki aydın, en-
telektüel kesimi ifade eder. “Yüksek zümre edebiya-
tı” ise aydınların uğraştığı veya aydınlara hitap eden 
edebiyat anlamındadır. 

(Cevap E)
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1. Soruda “akıntıya karşı giden” sözüyle anlatılmak is-
tenen nedir, diye sorulmuştur. Akıntı sözü cümlede 
“büyük bir çoğunluğun rekabet ettiği, gittiği” anlamın-
dadır. Akıntıyla gitmek çoğunluğun gittiği yoldan git-
mek, çoğunluk gibi düşünmek anlamlarına gelir. Akın-
tıya karşı gitmek ise çoğunluğun görüşünün veya o 
ara revaçta olan görüşün aksine gitmek, o görüşe 
muhalif olmak anlamlarına gelmektedir.

(Cevap B)

2. Parçadaki altı çizili sözle yazar, uluslararası bir ede-
bi eser oluşturmak istiyorsan kendi ulusunu, değer-
lerini iyi tanımalısın ki bunlar birbirlerini besleyen kay-
naklardır. Kendi ulusunu bilmeyen o ulusa yönelik 
edebi eser vermeyen sanatçının uluslararası, alan-
da başarılı olması mümkün değildir, demek istiyor.  

(Cevap D)

3. Sorumuzda parçada geçen “akıl dünyasına gönül 
dünyasının ışığını taşıyan” sözüyle anlatılmak iste-
nen sorulmaktadır. Akıl; mantığı, rasyonelliği ifade 
eder. Gönül, kalp ise; duyguları, aşkı, maneviyatı ifa-
de etmektedir. Bu iki kavramı, ışığı bir araya getir-
mek ise akıl ile duyguları, mantık ile maneviyatı bir 
araya getirmek anlamındadır. 

(Cevap E)

4. Soruda “gerçek avcısı” sözüyle anlatılmak istenen 
nedir, diye sorulmuştur. Avcı; kendisine av gördüğü 
varlıkları avlamak için mesai harcayan, yorulan, gay-
ret gösteren kişidir. “Gerçek avcısı” ise gerçekler pe-
şinde koşan onu bulmak için çaba sarf eden insanı 
anlatmaktadır. 

(Cevap C)

5. Parçadaki “sözlerin kantarı kaçmış” sözüyle yazar, 
söylediği sözlerde ölçüyü kaçırmayı, aşırıya gitmeyi 
ifade etmektedir. Kantarın topunu kaçırmak deyimi-
nin anlamını bilmek bu soruyu çözmek için kilit nok-
tadır. Kantarın topunu kaçırmak, ölçüyü kaçırıp aşı-
rıya giden anlamdadır. 

(Cevap A)

6. Soruda, parçada geçen “hikaye seradan, roman ise 
atölyeden çıkar” sözünün anlamı sorulmaktadır. Bi-
lindiği gibi sera, mevsimi olmadığı halde kendine has 
suni bir ortam oluşturarak mevsim dışı meyve ve seb-
zelerin yetiştirildiği ortamlardır. Seralar yapaylığı, su-
niliği ifade eder. “Atölyeden çıkma” ise gayreti, eme-
ği ve doğallığı belirtir. 

(Cevap C)
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9. Parçadaki “okurlarına açılabilen kişi” sözüyle anlatıl-
mak istenen soruda sorulmuştur. “Açılmak” sözü ken-
dine yalan hissettiğin birine veya bir topluluğa duy-
gularını, hislerini, düşüncelerini söylemek anlamın-
dadır. “Okurlarına açılabilen kişi”sözüyle ise bu duy-
gu, his ve düşüncelerini okurlarıyla paylaşmak anla-
mına gelmektedir. Şıklara baktığımızda bu anlama 
gelen şıkkın D seçeneği olduğu anlaşılacaktır.

(Cevap D)

10. Parçada geçen “kelimeleri düşüncelerini gizlemede 
kullanıyor” sözüyle yazar, bazı yazarların kendi gö-
rüşlerine gizlemek, kendi görüşlerini yazmamak için 
sözcükleri kendine siper ettiğini sözcüklerin arkası-
na sığınak düşüncelerini yazmadıklarını söylüyor. Bu 
anlama gelen cümle ise B’deki “Kelimeler cam gibi-
dir, göstermeye yaramadıkları zaman görüşe engel 
olurlar” cümledir.

(Cevap B)

11. Soruda, parçada geçen “kendiniz dışında herkese 
kırmızı ışık yakmışsınız” sözünün anlamı sorulmak-
tadır. Burada yazar; kendi düşüncesinden başka gö-
rüşmeleri kabul etmemesini, diğer görüşleri kabul et-
mediğini ifade etmek istiyor. Sadece kendi görüşü-
ne yeşil ışık yakan diğer görüşlere kırmızı ışık yakan 
kişiliği anlatıyor. 

(Cevap C)

12. Soruda, parçada geçen “kalemimle düşünürüm” sö-
zünün anlamı sorulmaktadır. “Kalemimle düşünmek”, 
yazarın yazılarını yazarken fikirler bulması, yazıları-
nın düşüncelerine yön vermesini ifade eder. Önce bir 
düşünce sonra o düşünceyi ifade etmek için yazmak 
değilde; yazarken, yazının gücüyle düşüncelerin fark-
lı yerlere gitmesini ifade eder. 

(Cevap E)

8. Soruda, parçada geçen “içimizdeki taşları yerinden 
oynatmış” sözünün anlamı sorulmuştur. “İçimizdeki 
taşlar” sözüyle yazar; kendisine göre kabul görüp 
oturtmuş olduğu görüşleri, hayata bakış açısını ifa-
de etmektedir. Bu görüşleri “yerinden oynatmış” ol-
ması ise bu görüşlerin değişmesini esnediğini ifade 
etmektedir. 

(Cevap B)

7. Parçadaki “kendi duygularına muhalif olan” sözüyle 
anlatılmak istenen soruda sorulmuştur. “Kendi duy-
guları “sözüyle yazar, gönlünden geçen öz düşünce-
leri ifade etmek istemiştir. “Kendi duygularıyla muha-
lif olan” sözüyle ile gönlündeki düşünceler ile (için-
den geçenler, öz düşünceler) söyledikleri veya yaz-
dıklarının uyuşmamasını ifade etmek istemiştir. 

(Cevap E)
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1. Soruda, parçada geçen “edebiyat, içi dolu olduğu 
müddetçe kalıcı olur.” sözünün anlamı sorulmakta-
dır. “İçi dolu” demek; eserin dil anlatımı, üslubu, ko-
nusu gibi faktörlerin tam olmasını insanı tatmin ede-
cek düzeyde olmasını ifade eder. Bir eser anlattığı 
konu, anlatış biçimi, kullandığı sözcüklerle her açı-
dan nitelikli olmalıdır. Açıklamamıza uygun şık B se-
çeneğidir.

(Cevap B)

2. Soruda bizden istenen “kendini tekrarlamanın ötesi-
ne geçemez” sözüyle sadece kendi duygu ve düşün-
celerine yer vermesinin sonunda o kişinin eserleri-
nin de kendini tekrarlayacağını ve kendi dünyasın-
dan çıkamadığı için oraya hapsolacağını ifade et-
mektedir.  

(Cevap A)

3. Parçada altı çizili olan sözle yazar, söylenilen söz-
lerle yapılan işlerin birbirini tutması gerektiğini ifade 
etmektedir. Divan edebiyatında söylenen kelimeler 
günlük hayatta kullanılmayan sözcükler olduğu için 
sözle eylem birbirini tutmuyordu. Yazar, bu düşünce-
ye karşı çıkmaktadır. Şıklardaki cümleler dikkatle in-
celendiğinde aranılan cevabın D seçeneği olacağı 
görülecektir.

(Cevap D)

4. Parçada geçen “yazının onurunu sırtında taşıyan” 
sözüyle yazar; yazıyı, kalemini küçük hesaplar için 
kullanmayan, yazdığı yazının her yönüyle nitelikli ol-
masını isteyen kişiler için bu ifadeyi kullanmıştır. “Ya-
zının onurunun taşıyan “kişiler, yazdığı yazıların da-
ima belli bir seviyede olması gerektiğini bilen ve bu-
na göre hareket eden yazarlardır. 

(Cevap C)

5. Soruda, parçada geçen “şairce bir işleme tabi tutu-
larak” sözünün anlamı sorulmaktadır. Yazar, şairle-
rin bizim de karşılaştığımız günlük olayları kendi şa-
irlik rafinerisinden geçirerek damıttığım ve sıradan 
günlük olaylardan şiirlerine konu bulduğunu ifade 
eder. B şıkkındaki ifade sonucu ifade eder ama biz-
den sonucu değil, o sonuca nasıl ulaştığı anlatılmak 
istenmektedir. “Şairler hiçbir olayı sıradan insanlar 
gibi görmezler.” çünkü o sıradan olayları kendi zihin 
süzgeçinden geçinirler.  

(Cevap A)

6. Soruda, parçada geçen “onu görebilecek kadar uzak-
laşmadım ondan” sözünün anlam sorulmaktadır. Ya-
zar, Mehmet Akif ile ilgili tez hazırlarken Mehmet 
Akif’e o kadar bağlanmış o kadar hayran olmuş ki 
ona nesnel (objektif) bir gözle bakabilmek için bile 
ondan uzaklaşmamıştır. Soruda bize sorulan sözün 
anlamı kısaca budur. 

(Cevap E)
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9. Parçada geçen “yanında duran” sözüyle yazar, fizik-
sel bir yakınlıktan bahsetmemektedir. Yazar, burada 
bu sözü mecaz anlama gelecek şekilde kullanmış ve 
anlam olarak da destek olan, arka çıkan anlamı kat-
mıştır. 

(Cevap C)

10. Soruda, parçada geçen “bütün boyutlarıyla hayatı 
kucaklayan” sözünün anlamı sorulmaktadır. Yazar 
burada “bütün boyutları” derken hayatın her kade-
mesi içerisindeki, her seviyedeki insanı kastetmiştir. 
Yazar belirli bir zümreyi belirli bir bölge insanını de-
ğil hayatın içinde gördüğü her kademedeki insanı an-
latmıştır. 

(Cevap B)

11. Parçada geçen “sesi olduğu” sözünün anlamı sorul-
maktadır. “Sesi olmak” tabiri belli bir zümredeki (se-
si çok fazla çıkmayan) insanların sıkıntılarını, sevinç-
lerini, kaygılarını daha yüksek bir sesle duyurmak, 
onları başka insanlara tanıtmak anlamındadır. Şık-
lara baktığımızda tam da yukarıdaki açıklamamıza 
uygun olarak D seçeneğinde “Yaşar Kemal, eserle-
rinde Çukurova insanının duygularını öne çıkarır.” di-
yerek o yöre insanının “sesi olduğu”nu belirtmiştir. 

(Cevap D)

12. Parçayı okuduğumuzda yazar; “kültür ve sanat aka-
demisi” sözüyle, Anadolu insanının entelektüel sevi-
yesini yükseltmeyi amaçlamıştır. Bilindiği üzere kül-
tür ve sanatla uğraşan insanlar genelde halkın ay-
dın, okumuş, entelektüel insanlarıdır. Yazar da oku-
yucularının entelektüel seviyesini yükseltmeye çalış-
mıştır.  

(Cevap A)

8. Soruda parçada geçen “evrensel olguları ele alan” 
sözünün anlamı sorulmaktadır. Evrensel konular, ol-
gular demek tüm insanları ilgilendiren konular de-
mektir. Örneğin adalet, doğru sözlülük, çalışkanlık ... 
gibi değerler evrenseldir. Dini bayramlar, milli bay-
ramlar, milli günler ise ulusaldır.  

(Cevap A)

7. Parçada geçen “kutup yıldızları” sözünün anlamı so-
rulmuştur. Bilindiği gibi kutup yıldızı sürekli kuzeyi 
göstererek insanların yön bulmasına yardımcı olur. 
Aynen bunun gibi edebiyatın “kutup yıldızları”da her 
yazar için yol gösterici birer rehberdir. 

(Cevap E)
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1. Tahmin cümleleri, ileri bir zaman diliminde meydana 
gelebilecek bir olayı akla, sezgilere veya birtakım ve-
rilere dayanarak kestirebilmektir. Şıklara baktığımız-
da B şıkkında trafik yoğunluğundan hareketle (veriy-
le) beklenen kişinin geç kalabileceğini tahmin ediyor.  

(Cevap B)

2. Varsayım cümleleri; öyle değil ama farz edelim ki, tut 
ki, oldu ki... gibi anlamları içeren cümlelerdir. Varsa-
yım cümleleri, henüz gerçekleşmemiş ama gerçek-
leştiğini düşünürsek anlamı taşır. Şıklara dikkatlice 
baktığımızda A şıkkındaki “... kafanın rahatladığını 
düşün.” derken aslında kafası rahatlamamış ama farz 
edelim ki öyle anlamı vardır.  

(Cevap A)

3. Karşılaştırma; en az iki varlığın iyi, kötü, eksik, fazla 
yönlerinin kıyaslandığı cümlelerdir. Karşılaştırılan var-
lıklar cümle içinde verilebildiği gibi genelde cümle 
içinde verilmez ama biz onun karşılaştırma olduğu-
nu anlarız. Cümle içinde verilmeyen iki varlık karşı-
laştırılırken genelde “en” ifadesi ile karşılaştırma ya-
pılır. Sorumuzdaki şıklara bakacak olursak A şıkkın-
da “en büyük handikap” derken “handikaplar var ama  
bu onlardan daha büyük” demek istemiştir ve karşı-
laştırma yapılmıştır. 

(Cevap A)

4. Herhangi bir konuda sizden daha deneyimli insanla-
rın tavsiyesi, öneri anlamındadır. Sorudaki şıklar in-
celendiğinde D seçeneğindeki bebeğin soğuk alma-
ması için “sıkı giydirirseniz” ifadesi bir öneri, tavsiye-
dir. 

(Cevap D)

5. Sorumuzda hangi seçenekte “kesinlik” anlamı yok-
tur, diye sorulmaktadır. Şıkları incelediğimizde:

 A’da “... çiçekleri koparmak yasaktır.” diyerek net şe-
kilde,

 B’de “... üç büyük alışveriş merkezi vardır.” diyerek 
net şekilde,

 D’de “... üç yüz öğrenci mezun olacak.” diyerek net 
şekilde,

 C’de “... kitapları dün akşam bitirdi.” diyerek net şe-
kilde kesinlik bildiren cümleler kullanılmıştır. E’de ise 
böyle net bir sayı, net bir durum yoktur.  

(Cevap E)

6. Üslup, bir eserin okuyucuya anlatış biçimidir. Üslup, 
bir yazarın “ne anlattığı” değil “nasıl anlattığı” ile ilgi-
lidir. Sorumuzda numaralı cümlelere baktığımızda V 
numaralı cümledeki “... kelimelerin bildiğimiz anlam-
lar dışında kullanılmasıdır.” gibi sözcükler o eserin 
nasıl anlatıldığı ile ilgili olduğundan üslup cümlesidir.  

(Cevap E)
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9. Kişileştirme, insan dışındaki varlıkların insana ait 
özellikleri göstermesidir. Sorudaki numaralı cümleler 
incelendiğinde III. cümledeki “... gülümsüyor Anka-
ra” derken Ankara kişileştirilmiştir.  

(Cevap C)

10. Sorumuzda hayıflanma, pişmanlık anlamıyla sorul-
muştur. Pişmanlık, geçmiş bir zamanda yapmış ol-
duğumuz olumsuz davranışlardan dolayı şu an üzün-
tü duymayı ifade eder. Sorudaki numaralı cümleler 
incelendiğinden I. cümledeki “... iyi niyetli adama et-
tiklerimizin hesabını nasıl verceğiz...” ifadesi pişman-
lık bildiren cümledir.  

(Cevap A)

11. Ön yargı, bir kimse veya bir şeyle ilgili önceden edil-
miş olumlu veya olumsuz yargılardır. Ön yargı, pe-
şin hükümlülüktür. Sorudaki şıklar incelendiğin de D 
şıkkındaki “... sabrı mümkün değil gösteremez.” sö-
zü ön yargıdır. 

(Cevap D)

12. Beklenti, bir kişi veya kurumdan beklediğimiz, umdu-
ğumuz davranışlardır. Bu beklentimiz gerçekleşir, ya-
ni umduğumuz gibi davranırlarsa gerçekleşmiş bek-
lenti, beklentimiz gerçekleşmezse gerçekleşmemiş 
beklenti denir. Şıklara baktığımızda E şıkkındaki “... 
şampiyon olacağını umuyorduk.” cümlesinde bek-
lenti şampiyon olmaktır ancak beklenti gerçekleşme-
miştir.  

(Cevap E)

13. Soruda bizden biçimce olumlu anlamca olumsuz cüm-
le sorulmaktadır. Biçimce olumlu demek, cümleye 
baktığımızda olumsuzluk bildiren herhangi bir ek ve-
ya sözcüğün olmamasıdır. Anlamca olumsuz demek 
ise, cümlenin anlamından olumsuzluk bildiren ek ve 
sözcüklerin bulunması durumudur. Bu açıklamaya 
göre şıklara baktığımızda, B şıkkındaki, “Ne bulgur 
kalmış ne de pirinç” sözü biçimce olumludur ancak 
anlamı “bulgur da kalmamış, pirinç de kalmamış” an-
lamında olduğu için olumsuzdur.  

(Cevap B)

8. Şaşırma, beklenilmedik bir durum karşısında insa-
nın gösterdiği tepkidir. Şıklar incelendiğinde B şık-
kında “Evin bütün eşyalarının bir kamyonete sığdı-
rılması” şaşılacak, hayret edilecek bir durumdur. 

(Cevap B)

7. Benzetme, nitelikçe zayıf olan bir varlığın nitelikçe 
güçlü olan başka bir varlığa benzetilmesidir. Soruda-
ki şıklarımız incelendiğinde C şıkkındaki “kabahat” 
kimsenin giymek istemediği “samur” bir kürke ben-
zetilmiştir.  

(Cevap C)
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1. Doğrudan anlatım, başka birinin sözünün hiçbir söz-
cüğünü değiştirmeden olduğu gibi anlatılmasıdır. Baş-
ka birinin sözü aktarılırken herhangi bir sözcüğünde-
ki en küçük değişiklik o cümleyi doğrudan anlatım ol-
maktan çıkar, dolaylı anlatım yapar. Şıklarımız ince-
lendiğinde: A şıkkındaki cümle, kişinin ağzından çık-
tığı gibi aktarıldığı için doğrudan anlatımdır. B, C, D 
ve E şıklarındaki cümlelerde ise sözcüklerde deği-
şiklik meydana gelmiştir.  

(Cevap A)

2. Küçümseme, bahsedilen veya karşımızdaki kişinin 
niteliklerinin az olmasını belirtir. Küçümsemede önem-
li olan nicelik değil niteliğin yetersiz bulunmasıdır. 
Şıklara baktığımızda C şıkkındaki takımın kabiliyeti, 
yeteneği yani niteliği az bulunmaktadır.  

(Cevap C)

3. Uyarı, bir durum henüz gerçekleşmeden o durumun 
çıkarabileceği olumsuzluklara karşı kişileri ikaz et-
mektir. Şıklarımıza baktığımızda IV. numaralı cüm-
lede “çocuğun psikolojisinin bozulacağı unutulma-
malı ve ebeveynler ona göre davranmalıdır.” ifade-
leri ile ebeveynler uyarılmıştır. 

(Cevap D)

4. Yakınma, bir durumdan hoşnut olmama ve hoşnut 
olunmayan durumun söylenmesini ifade eder. Şıkla-
ra baktığımızda C şıkkında aradığı insanın yerinde 
olmaması kişinin hoşnut olmadığı bir durumdur. ve 
bu durumu karşıdakine söyleyerek yakınma yapıl-
mıştır.

(Cevap C)

5. Bir varlığa ya da kavrama ait niteliklerin belirtildiği 
cümlelere tanım cümlesi denir. Tanım cümleleri, “bu 
nedir?” sorusuna cevap arar, Bu bilgilerden hareket-
le numaralı cümlelerimiz incelendiğinde I. cümlede 
“yazınsal üretim nedir?” sorusunun cevabı verilmiş-
tir ve tanım yapılmıştır.  

(Cevap A)

6. Betimleme, anlık bir durumun sözcüklerle zihnimiz-
de çizdiği resimdir. Betimlemeler hareketli değildir 
ancak anlık görünenleri zihnimizde resmeder. Bu bil-
gilerden hareketle şıklarımıza baktığımızda C şıkkın-
daki “yağmur damlalarının denize düşüşü, martıların 
kavisler çizmesi” anlık bir durumdur ve betimleme ör-
neğidir.  

(Cevap C)
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9. Kendinden önceki cümlenin nedeni veya kendinden 
sonraki cümlenin nedeni gibi cümlelerde iki cümleyi 
birlikte ele alıp bu iki cümle arasında neden sonuç 
ilişkisine bakacağız. Bu bilgi ışığında numaralı cüm-
lelere baktığımızda IV. cümle III. cümlenin nedeni du-
rumundadır.   

(Cevap C)

10. Benzetme, nitelikçe zayıf olan bir varlığın nitelikçe 
kendisinden üstün olan bir varlığa benzetilmesidir. 
Bu bilgi ışığında numaralı cümlelere baktığımızda 
yazar, IV. cümledeki insan tipini “ceylan”a benzetmiş-
tir. Çünkü “ceylan” ürkeklik noktasında “insan”dan 
daha üstündür. 

(Cevap D)

11. Yorum, kişinin kendine özgü tamamen öznel düşün-
celerdir. Öznelliğin olduğu yerde yorum vardır diye-
biliriz. Anlatılanlar ışığında şıklara baktığımızda A, C, 
D ve E şıklarındaki cümleler nesnel yani yorum ka-
tılmamış cümlelerdir ancak B şıkkındaki cümlede ise 
yazarın kendi görüşleri vardır.  

(Cevap B)

12. Karşılaştırma; en az iki varlığın iyi, kötü, eksik, fazla 
yönlerinin kıyaslandığı cümlelerdir. Bu bilgi ışığında 
şıklara baktığımızda:

 A’da “kadınlar” ile “analar”

 B’de “kötü babalar” ile “en kötü baba”

 C’de “kabiliyet” ile “deha”

 E’de “iyi merkez” ile “en iyi merkez” karşılaştırılmış-
tır. D’de ise karşılaştırma söz konusu değildir. 

(Cevap D)

13. Tarım cümlesi, bir varlığa ya da kavrama ait nitelik-
lerin belirtildiği cümlelere denir. Tarım cümleleri, “bu 
nedir?” sorusuna cevap arar. Bu bilgilerden hareket-
le şıklara baktığımızda E şıkkının “hastalık nedir?” 
sorusuna cevap verdiği görülmüştür. “Hastalık, ölü-
mün hizmetçisidir.” Tanımın öznel olması, saçma ol-
ması, kabul etmememiz o cümleyi tarım cümlesi ol-
maktan çıkarmaz.  

(Cevap E)

8. Tahmin veya sezgi cümleleri, bir olayın veya duru-
mun yönü, şekli, zamanı veya sonucu hakkında ba-
zı bilgi ve deneyimlere dayanılarak yapılan kestirme-
leri ifade eder. Bu bilgi ışığında şıklara baktığımızda 
B şıkkında kişinin kendi deneyimlerinden yola çıka-
rak karşıdaki kişinin “çıkarcı” biri olduğunu anlama-
sı sezgidir. 

(Cevap B)

7. Aşamalılık durumun; peyder pey olan, gün geçtikçe 
ilerleyen veya gerileyen durumlar için kullanılır. Bu 
bağlamda şıklarımızı incelediğimizde D şıkkındaki 
“... günden güne iyiye gidiyor” sözü aşamalılık bildi-
rir. 

(Cevap D)
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1. Amaç-sonuç cümleleri; bildirdikleri eylemin hangi he-
defe, amaca yönelik gerçekleştirildiğini belirten cüm-
lelerdir. Amaç-sonuç cümleleri arasına yani amaç ile 
sonuç arasına “amacıyla” sözcüğü getirilerek daha 
kolay bulunabilir. Şıklara baktığımızda B şıkkındaki 
cümleyi “Maçı önlerde izleyebilmek (amacıyla) için 
erkenden evden çıktık.” şeklinde okuyabilmekteyiz, 
bu yüzden bu cümle amaç-sonuç cümleleridir.  

(Cevap B)

2. Hem biçem hem içerikle ilgili demek cümlemizde hem 
üslup (biçem) hem de içerik (konu) olmalı demektir. 
Üslup, metnin “nasıl” yazıldığı ile ilgilenirken içerik 
ise “ne?” yazıldığı ile ilgilidir. Bu açıklamadan yola 
çıkarak, A şıkkında “Ankara’daki öğrencilik yıllarını”-
nı anlatması konusu ile ilgili “canlı bir dille” anlatma-
sı ise üslup ile ilgilidir.  

(Cevap A)

3. Bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin gerçek-
leşmesi şartına bağlı olduğu cümlelere koşul cümle-
leri denir. Bu tanımdan hareketle şıklara baktığımız-
da C şıkkındaki cümlenin koşulunun “İnsandaki ya-
ratıcı güç kayboldukça (kaybolduğunda)” olduğu gö-
rülecektir.  

(Cevap C)

4. Sorumuzda bize amaç-sonuç ilişkisi olan cümle so-
rulmaktadır. Amaç-sonuç cümleleri arasına yeni amaç 
ile sonuç arasına “amacıyla” sözcüğü getirerek 
amaç-sonuç cümlemizi bulabiliyorduk. Numaralan-
dırılmış cümlelere baktığımızda I. cümledeki cümle-
nin “için” olan kısmı yerine “amacıyla” getirdiğimizde 
cümlemiz anlamlı olmaktadır.  

(Cevap A)

5. Bir eylemin hangi nedenden dolayı gerçekleştiğini 
veya gerçekleşmediğini bildiren cümlelere neden-so-
nuç cümleleri denir. Şıkları incelediğimizde A, B, C 
ve D şıklarındaki cümlelerdeki yargıların bir nedeni 
vardır ancak E şıkkındaki yargının bir nedeni yoktur.  

(Cevap E)

6. Kanıksama; bir işe zaman geçtikçe alışma, aldırma-
ma anlamlarına gelmektedir. Bu açıklamadan hare-
ketle şıklara baktığımızda C şıkkındaki cümlede kişi 
“mahalleyi” önce sevmemiş ancak daha sonra orayı 
kanıksamış (alışmıştır)tır.  

(Cevap C)
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9. Numaralandırılmış cümlelerle oluşturulan paragraf-
ta ilgili verilen yargılardan hangisinin yanlış olduğu-
nu bulabilmek için şıklara bakmalıyız. Şıklara baktı-
ğımızda:

 A’da I. cümle ile ilgili içerikten yani konudan bahse-
dilmiştir, doğru.

 B’de II. cümle ile ilgili “çok iyimser” ve “safça” yargı-
lar karşılaştırılmıştır, doğru.

 C’de III. cümle ile ilgili “vatan” “cehennem”e benze-
tilmiştir, doğru

 D’de IV. cümle ile ilgili “sade dille anlatılması” üslup 
ile ilgilidir, doğrudur.

 E’de V. cümle ile ilgili neden-sonuç ilişkisi vardır den-
mektedir, yanlıştır.  

(Cevap E)

10. Neden sonuç cümleleri; bir eylemin hangi nedenden 
dolayı gerçekleştiğini veya gerçekleşmediğini bildi-
ren cümlelerdir. Şıklara baktığımızda A şıkkındaki 
“güzellik duygusun başkalarına hissettirilmesi” ile “in-
sanın sosyalleşmesi” arasında neden-sonuç ilişkisi 
vardır.  

(Cevap A)

11. Anlamca olumsuz cümle demek cümlenin yüklemin-
de olumsuzluk bildiren “-me, -ma, -mez, -maz, -sız, 
değil, yok” gibi olumsuzluk bildiren ek veya sözcük-
lerin bulunması durumudur. Cümlenin “olumlu çağ-
rışımlar” veya “olumsuz çağrışımlar” yapması önem-
li değildir. Bu açıklamaya göre şıklara baktığımızda 
B şıkkının yükleminin “kana -ma -dı” şeklinde olum-
suz olduğunu görürüz.  

(Cevap B)

12. Soruda “bir durumun gerçekleşmesi bir koşula bağ-
lanmıştır” cümlesiyle bizden koşul-şart cümlesini bul-
mamız istenmiştir. Şıklara baktığımızda B şıkkında-
ki “değer verirsen” ifadesi şart bildiren sözcüktür.  

(Cevap B)

8. Soruda “bir eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlan-
mıştır” cümlesiyle bizden koşul-şart cümlesini bul-
mamız istenmiştir. Numaralandırılmış cümleleri ince-
lendiğinde I. cümledeki “doğru algılarsa” sözü koşul 
bildirmektedir ve aradığımız cümledir.  

(Cevap A)

7. Niteleme amacıyla kullanılmış söz demek bir sözcü-
ğün “nasıl?” olduğunu bildiren sözcük demektir. Şık-
lara baktığımızda 

 A’da “uzun ömürlü halk” sözünde “nasıl halk?” ceva-
bını alırız.

 B’de “şirin kasaba” sözünde “nasıl kasaba?” cevabı-
nı alırız.

 C’de “kirlenmiş ortam” sözünde “nasıl ortam?” ceva-
bını alırız.

 B’de “değer veren insanlar” sözünde “nasıl insan-
lar?” cevabını alırız yani niteleme amacı vardır. E’de 
ise niteleme amacıyla kullanılmış söz yoktur.  

(Cevap E)
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1. Kanıtlanabilirlik yönünden farklıdır, diye sorulan so-
rularda öznellik ve nesnelliğe bakıyoruz. Öznel cüm-
leler, kişiden kişiye göre değişebilen yargılardır. Nes-
nel cümleler, doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabi-
len cümlelerdir. Bu açıklamaya göre şıklarımıza bak-
tığımızda: A, B, C ve D şıklarındaki cümleler nesnel 
cümlelerken D şıkkındaki cümle öznel bir cümledir.  

(Cevap D)

2. Tasarı yakın bir geleceğe veya uzak bir geleceğe da-
ir aklımızda yaptığımız planlara denir. Bu açıklama-
ya göre numaralandırılmış cümlelerimiz incelendiğin-
de I. cümlede yazarın “koltuğumun altına şiir kitap-
ları, bir İstanbul gezisine çıksam diyorum.” ifadeleri 
bu cümlenin bir tasarı cümlesi olduğunu bize göste-
riyor.  

(Cevap A)

3. Eleştiri, bir kişi veya eser hakkındaki olumlu veya 
olumsuz yapmış olduğumuz değerlendirmedir. Olum-
lu eleştiri; yazar veya eser hakkında söylenen iyi, 
hoş, kişiyi veya eseri öven değerlendirmeyken olum-
suz eleştiri ise kişiyi veya eseri yeren değerlendirme-
dir. Bu açıklamaya göre numaralı cümleler incelen-
diğinde I. cümledeki “sığlık” ifadesi olumsuz bir eleş-
tiri iken aynı cümledeki “ genişlik” ifadesi olumlu eleş-
tiridir.  

(Cevap A)

4. Karşıt durumların bir arada verilmesi, birbirine ters 
olan iki kavramın aynı cümle içerisinde geçmesidir. 
Numaralandırılmış cümleler incelendiğinde I numa-
ralı cümlede geçen “hüzün” ve “mutlu et-” sözcükle-
ri karşıt durumlardır.  

(Cevap A)

5. Sorumuzda bizden hangi cümle “kendinden önceki” 
cümlenin gerekçesidir, diye sorulmaktadır. Aslında 
bu soruda bizden neden-sonuç cümleleri  istenmek-
tedir. Yani önce olayın nedeni ve daha sonra bu ola-
yın sonucu verilecektir. Numaralı cümleler dikkatle 
okunduğunda III. cümledeki “iletişim kurmak, ilgi çek-
mek” nedenleri gösterilmiştir. 

(Cevap B)

6. Öneri cümleleri, bazı konularda yaşanan sorunları 
aşmak için yapılması gereken davranışlarla ilgili fikir 
ortaya koymayı amaçlayan cümlelerdir. Numaralan-
mış cümlelere baktığımızda IV. cümledeki “... ne tür 
bir problem yaşandığı tespit edilmelidir” sözü öneri 
cümlesidir.  

(Cevap D)
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9. Sorumuzda numaralı cümlelerle oluşturulmuş bir pa-
ragraf vardır ve şıklarda ise bu cümlelerle ilgili yar-
gılar vardır. Şıklar ve numaralı cümleler birlikte de-
ğerlendirildiğinde:

 A’daki yargının cevabının I numaralı cümledeki “ku-
yular açılarak” ile doğru olduğu, B’deki yargının ce-
vabının II numaralı cümledeki “evlerde, fabrikalar-
da...” ile doğru olduğu, C’deki yargının cevabının  III 
numaralı cümledeki “petrol aramalarına benzer” ile 
doğru olduğu ve E’deki yargının cevabının V numa-
ralı cümledeki “ABD ve Rusya” ile doğru olduğu gö-
rülecektir. 

(Cevap D)

10. Üslup; bir eserin anlatış biçimi, “nasıl” anlatığı ile il-
gili yargılardır. Altı çizili numaralanmış sözcüklere 
baktığımızda II numaralı altı çizili “kendine özgü bir 
dilin olması” sözünün romanın “nasıl” anlattığı ile il-
gili bir yargı olduğu görülmektedir. 

(Cevap D)

11. I numaralı cümle “tartışma nedir?” sorusuna cevap 
verdiği için tanım cümlesidir. III numaralı cümlede 
“tartışma” ve “panel” kıyaslandığı için karşılaştırma 
cümlesidir. IV numaralı cümledeki konular “aydınla-
tılmak amacıyla” olduğu için amaç-sonuç cümlesidir. 
V numaralı cümledeki “sorarlarsa” ifadesi cümleyi ko-
şul cümlesi yapmıştır. II numaralı cümle neden-so-
nuç cümlesi değil amaç-sonuç cümlesidir.  

(Cevap B)

12. Şıklardaki cümleler ve cümlelerin sonundaki ayraç 
içinde verilenlere baktığımızda:

 A’daki ayraç içindeki ifade cümle içindeki “gözü pek, 
cesur” sözü ile, B’deki ayraç içindeki ifade cümlede-
ki kanıtlanabilir sözcüklerle, C’deki ayraç içindeki ifa-
de cümle içindeki “sürebilirdi” ile ve E’deki ayraç için-
deki ifade cümle içindeki “anlaşıldı” ile uyuşmakta-
dır. 

(Cevap D)

8. Açıklama cümlesi, diğer cümlelerde anlatılmak iste-
nen duygu ve düşünceyi daha çok açıklamak ve pe-
kiştirmek için kullanılan cümledir. Numaralı cümlele-
re baktığımızda I numaralı cümle diğer cümlelerde 
bahsedilen cümlelerin açıklamasıdır.  

(Cevap A)

7. Sorumuzda verilen cümlede insanın 40 yaşına ka-
dar geçen yıllarının bir kitap olduğunu, geri kalan yıl-
ları ise o kitabın eleştirileri lduğu söylenmektedir. İn-
san; 40 yaşından sonra o güne kadar ki yaptıkları, 
yapmadıkları iş ve davranışları olumlu veya olumsuz 
yönleriyle değerlendirir. Belirttiğimiz anlama en uy-
gun şık ise B’dir.

(Cevap B)
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1. Soruda bizden numaralandırılmış cümlelerin hangi 
ikisinin anlamlarının birbirine yakın olduğu sorulmuş-
tur. Numaralı cümleler incelendiğinde I ve IV. cümle-
lerin her ikisinin de kısaca “doğanın insansız yaşa-
yabileceğini ancak insanın doğasız yaşayamayaca-
ğı” anlatılmaktadır. 

(Cevap B)

2. Sorudaki “Birileri arkanızdan konuşuyorsa onlardan 
öndesiniz demektir.” cümlesine en yakın cümlenin B 
şıkkındaki ifadeler olduğu görülecektir. B’de insanla-
rın sizin arkanızdan konuşmasının nedeni olarak “dik-
katleri çekecek bir şey yapmak” olduğu vurgulanmış-
tır ki diğer şıklara göre verilen cümleye daha yakın 
bir cümledir.  

(Cevap B)

3. Soruda bizden numaralanmış cümlelerden hangi iki-
sinin anlamlarının birbirine en yakın olduğu sorul-
muştur. Numaralı cümleler incelendiğinde I ve IV. 
cümlelerin her ikisinin de kısaca “her sanatçı bir baş-
ka sanatçıyı örnek alır” görüşünü dile getirdiği görü-
lecektir.  

(Cevap B)

4. Öğüt, tecrübeli kişilerin tecrübesiz gördüğü kişilere 
karşı vermiş olduğu nasihatlerdir. Öğüt, kişisel dene-
yimlerdir. Soruda “akıllı öğüdü sever.” derken akıllı 
insan; kendisinden başka görüşlere, fikirlere değer 
verir, önem verir anlamındadır. 

(Cevap A)

5. Sorunun paragrafında verilen görüş kısaca “Bilgili in-
sanların konuşması gerekir, bilgisi olmayanların ise 
susması gerekir. Bunun tersini yapanların yani bilgi-
si olmayanların konuşması ve bilgili insanın susma-
sı yanlıştır.” demek istenmektedir. 

(Cevap E)

6. Kalp, insanın duygularını, duygusallığını, romantik-
liği anlatır. Akıl ise; mantığı, muhakemeyi, rasyonel-
liği anlatır. “Kalp söze başlayınca akıl sağır olur.” de-
mek; duygularımızın ağır bastığı, duygularımızla ha-
reket ettiğimiz yerde, mantığımız, aklımız geri plana 
atılır demek istenilmektedir. 

(Cevap D)

7. Kökler; ağaçları, bitkileri ayakta tutan, onları besle-
yen yerlerdir. Köksüz bir ağacın ayakta kalıp yaşa-
yabilmesi mümkün değildir. Sorudaki cümlede top-
lum “ağaç”a, sanat ise “kök”e benzetilmiştir. Yani top-
lumu ayakta tutan, besleyip büyüten sanattır.

(Cevap B)
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9. Soruda Rembrantd’ın “Düşünmediğim zaman, ya-
şanmadığım zamandır.” sözü verilmiş ve bunun an-
lamı sorulmuştur. Bu sözüyle Rembrantd,düşünme-
yen insanın yaşamadığını belirtmiştir. 

(Cevap D)

10. Soruda numaralı olarak verilmiş cümlelerden hangi 
ikisinin anlamının birbiri ile aynı anlamda olduğu so-
rulmuştur. Numaralanmış cümleler incelendiğinde I 
ve V. cümlelerdeki ifade kısaca “hangi sanat alanın-
da olursanız oluruz o sanat alanını oluşturan dilden 
ayrı değilsiniz” anlamındadır. 

(Cevap E)

11. Sorudaki cümlede ifade edilen düşünce kısaca:

 insanın ne kadar akıllı olduğunu ölçen bir alet yok-
tur, sadece o aklın ürünü olanlarla biz aklı ölçebiliriz. 
Aklın önemli ürünlerinden birisi ise söylediği sözler 
yani dilidir. İnsanın söyledikleri aklının göstergesidir. 
Anlatılanları en iyi özetleyen söz B’deki “Baş, dille 
tartılır.” sözüdür.  

(Cevap B)

12. Sorudaki cümlede ifade edilen düşünce kısaca: iler-
lemek demek hızlı gitmek, acele etmek demek de-
ğildir. İlerlemek, ağır da olsa kararlılıkla yol almak de-
mektir. Telaş ve acelecilik insanı ilerlemekten ziyade 
panikletir ve yanılıp, düşmesine neden olur. Açıkla-
mamıza an yakın şıkkın A’daki “Ağır giden yol alır, 
hızlı giden yolda kalır.” olduğu görülecektir.  

(Cevap A)

8. Soruda numaralı olarak verilmiş cümlelerden hangi 
ikisinin anlamının birbirine en yakın olduğu, sorul-
muştur. Numaralanmış cümleler incelendiğinde II. ve 
IV. cümlelerdeki ifadeler kısaca “yazılan romanların 
yazıldığı dönemden ayrı düşünülemeyeceği” anla-
mındadır.

(Cevap D)

13. Sorudaki cümlede ifade edilen düşünce kısaca:

 Bir kitabın kaç okuyucusu olmuşsa o kadar farklı yo-
rumu olur. Kitabı her okuyan farklı bir noktasını be-
ğenir, farklı bir yorumda bulunur, farklı düşüncelere 
dalabilir. Okuyanların farklı yorumlamalarındandır ki 
aynı kitabı bir kişi beğenirken diğeri o kitabı beğen-
mez. Aynı kitaplar okuyucuya göre farklı yorumlanır.  

(Cevap E)

14. Sorudaki “Elinde olandan memnun ol, insan her şey-
de birinci olamaz.” sözüyle elindekilerle kanaat et-
mesi gerektiğini ifade eder. Kanaatkâr insan demek; 
azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanaatli anlamları-
na gelir. Aradığımız cevap “Kanaatkâr olmayı” ceva-
bı ile A şıkkıdır.

(Cevap A)



39

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

EŞ VE YAKIN ANLAMLI CÜMLELER

TÜ
R

KÇ
E 

SO
R

U
 B

A
N

K
A

SI

TEST • 2

1. Sorudaki cümlede ifade edilen düşünce kısaca:

 İnsanın içindeki kötülüğü isteyen taraftan daha bü-
yük bir düşman yoktur. İnsanlar ve insanlık içindeki 
kötülüğe düşman olduğunda en büyük düşmana kar-
şı mücadeleye başlar. En büyük düşmanımız kendi-
mizdir. 

(Cevap B)

2. Soru cümlesindeki “... karşıdakinin anlayabildiği ka-
dar” sözünden hareketle önemli olanın bizim anlat-
mamız, bilgimiz değil o bilgi ve anlatmayı nasıl ak-
tardığımızdır. Çünkü karşıdakinin bizi “anlayabilme-
si” bizim aktarma gücümüzle bağlantılıdır. 

(Cevap C)

3. Soruda numaralı olarak verilmiş cümlelerden hangi 
ikisinin yakın anlamlı olduğu sorulmaktadır. Numa-
ralanmış cümleler incelendiğinde II ve V. cümleler-
deki ifadelerin kısaca “dil oluşumunda o dili konuşan 
herkesin katkısı vardır.” anlamlarında olduğu görü-
lecektir. 

(Cevap D)

4. Sorudaki “Kapana kısıldığını fark etmedikçe kapan-
dan kurtulamayız.” sözüyle bir kapan (tuzak)tan kur-
tulabilmeniz için önce onun bir kapan olduğunu bil-
memi,. Ondan rahatsız olmamız gerekir. Bir sorunu 
çözebilmek için önce sorunun farkında olmak gere-
kir. Bir sorunu çözebilmek için önce sorunun farkın-
da olmak gerekir.  

(Cevap A)

5. Soru cümlesinde geçen “... işleyen bir tarla gibi ken-
di haline bırakırsanız...” sözüyle  “işle”menin yani eği-
timin, eğitmenin önemi vurgulanmıştır. Yine soru cüm-
lesinde geçen “ısırgan ve diken” sözüyle de “kötü 
alışkanlıklar” kastedilmektedir. Yani cümlede kısaca 
“eğitilmeyen gençlikte kötü alışkanlıklar görürüz” de-
mek istenmektedir.  

(Cevap E)

6. Sorudaki cümlede ifade edilen düşünme kısaca:

 İnsanın çoğu kez hatalarını yanlışlarını güzellikleri 
kapatır, o hata ve yanlışı başkalarına göstermez. Bu 
anlama gelen şıkkımız C şıkkıdır.

(Cevap C)

7. Soruda numaralı olarak verilmiş cümlelerden hangi 
ikisinin anlamca birbirine yakın olduğu sorulmuştur. 
Numaralanmış cümleler incelendiğinde I ve III. cüm-
lelerdeki ifadelerinin kısaca “hata yapmak normaldir 
ancak hatayı ısrarla tekrar etmek kötüdür” anlamla-
rında olduğu görülecektir. 

(Cevap A)
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9. Verilen cümlede”uzun yaşam”ın önemli olmadığı 
önemli olanın “nasıl yaşan”dığı olduğu söylenmek-
tedir. Burada yazar, yaşanılan zamanın niceliğinin 
(sayısal verisinin) değil niteliğinin (kalitesinin) önem-
li olduğunu söylemiştir. 

(Cevap E)

10. Verilen cümledeki “kuş” sözüyle “nimet, avantaj” an-
lamı çıkarılabilirken “kafesin kapısını kapatmak” sö-
züyle de “tedbir, önlem” almak vurgulanmak isten-
miştir. Cümleye genel olarak baktığımızda tedbirli 
davranmanın önemi üzerinde duruluyor.  

(Cevap B)

11. Verilen cümledeki “sema” sözünün anlamı “gökyü-
zü”dür. Cümlemizde kısaca “çok daha yüksekleri he-
defleyenler, o seviyede  hedefi olmayandan daha 
yükseğe çıkarlar” anlamındadır. Şıkları incelediğimiz-
de D seçeneğindeki cümlenin soruda verilen cümle-
ye daha yakın olduğu görülmektedir. 

(Cevap D)

12. Verilen cümlede yazar, “söz”ü “ilaç”a benzetmiştir. 
Nasıl ki ilacı belli bir miktarda, ölçülü kullandığımız-
da karşı tarafta etkili olacaktır. Fazla söz, fazla fazla 
ilaç kullanmak gibi zararlıdır. 

(Cevap C)

13. Verilen cümlenin kısaca anlamı şöyledir:

 Bir iş, belli kimselere zimmetlenmezse o işe hiç kim-
se sahip çıkmaz. “Herkesin işi” belli bir kimseye ve-
rilmemiş iş demektir ve o işi sahiplenen olmaz. İşi sa-
hiplenen olmazsa da o işten sonuç alınamaz. 

(Cevap D)

8. Verilen cümlede yazar “güllerin diken”lerinden şika-
yette bulunan insanların olduğundan bahseder ve 
kendisinin ise “dikenin gülü” olduğu için şükrettiğin-
den bahseder. Burada yazar; insanların olumlu bir 
şeyin içindeki olumsuzlukları gördüklerini, kendisinin 
ise olumsuzluklar içindeki olumlu yanları gördüğünü 
ifade ediyor.  

(Cevap C)
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1. Soruda verine paragrafta iki tane boş bırakılan yer-
leri doldurmamız isteniyor. Şıklara göre gidersek bi-
rinci boşluğa boşluktan önceki sözcük de dikkate alı-
narak C, D şıkları getirilebilir. İkinci boşluğa ise cüm-
lenin akışına göre A, C şıkları getirilebilir. Her iki boş-
luğa da uyan tek şıkkımız C’dir.

(Cevap C)

2. Soruda, paragrafta boş bırakılan yerleri doldurma-
mız istenmektedir. Birinci boşluğa, boşluktan sonra-
ki “deneyim” sözüne uygun sadece “edindiğimiz” ifa-
desi getirilebilir. Çünkü deneyim, edinebilir (kazan-
mak). Diğer sözcükler deneyim sözcüğünden önce 
bu cümleye uygun düşmemektedir. 

(Cevap D)

3. Soruda, paragrafta boş bırakılan yerleri doldurma-
mız istenmektedir. İkinci boşluk bu paragrafta daha 
belirleyicidir. İkinci boşluğa kendinden önceki ve son-
raki sözcükler dikkate alınarak sadece “tedaviye”söz-
cüğü getirilebilir. Diğer sözcüklerin gelemeyeceğini 
önceki ve sonraki sözcüklerle birlikte sözcük okudu-
ğunda göreceksiniz.  

(Cevap B)

4. Soruda, paragrafta boş bırakılan yerleri doldurma-
mız istenmektedir. Birinci boşluğa kendinden önce-
ki ve sonraki sözcükler dikkate alınarak C ve E şık-
kı olabilir. İkinci boşluğa kendinden önceki sözcük-
ler dikkate alınarak B ve E şıkkı olabilir. Her iki boş-
luğa getirebileceğimiz ortak şıkkımız ise E’dir.

(Cevap E)

5. Soruda, paragrafta boş bırakılan yerleri doldurma-
mız istenmektedir. Birinci boşluğa kendinden önce-
ki ve sonraki sözcükler dikkate alınarak D ve E şık-
kı  olabilir. İkinci boşluğa ise yine kendinden önceki 
ve sonraki sözcükler dikkate alınarak B ve D şıkları 
olabilir. Her iki boşluğa getirebileceğimiz ortak şıkkı-
mız ise D’dir.

(Cevap D)

6. Paragrafa dikkatle baktığımızda ikinci boşluktan ön-
ceki sözcüklerde bize ikinci boşluğa ne getireceği-
miz yazılmıştır. İkinci boşluğa “sarsıntı” sözcüğünün 
geleceği paragraftaki “... beş büyüklüğündeki depre-
min meydana getirdiği sarsıntının yüz katı büyüklü-
ğünde...” sözcükleriyle ifade edilmiştir.

(Cevap A)
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9. Paragraf dikkatle okunursa boşluktan önceki sözler 
internet şubesi ile ilgili olumlu eleştiriler. Sadece bu 
göz önünde bulundurulursa dahi C, D ve E şıklarının 
hemen eleneceği görülecektir. Paragrafla internet şu-
besinin işlevlerinin fazla olmasından, sağladığı ko-
laylıklardan bahsetmesi oraların artık “7/24 şube ha-
line geldi”ğini göstermektedir.  

(Cevap B)

10. Sorudaki paragrafta boş bırakılan yerler incelendi-
ğinde:

 Birinci boşluğa, kendinden önceki ve sonraki sözcük-
ler dikkate alınarak D ve E şıkları getirilebilir. İkinci 
boşluğa yine kendinden önceki ve sonraki sözcükler 
dikkate alınarak C ve E şıkları getirilebilir. Hir iki boş-
luk için ortak olan şıkkımız ise E’dir.

(Cevap E)

11. Paragrafımız dikkatlice okunduğunda; dilimizi sev-
memiz gerektiği, dilimize karşı sorumluluk sahibi ola-
rak hareket etmemiz gerektiği, dilimizi korumamız 
gerektiği gibi yargılara ulaşırız. Bu cümlelerden son-
ra gelecek cümle de A, B, D ve E’de bahsedilen cüm-
leler olamaz.  

(Cevap C)

12. Paragraftaki boşluklara dikkatlice baktığımızda:

 Birinci boşluğa B ve C şıkları gelebilir. İkinci boşluğa 
ise önceki ve sonraki sözcükler dikkate alınarak A ve 
B şıkları gelebilir. Her iki boşluğa ise sadece B şıkkı 
getirilebilir.  

(Cevap B)

8. Paragraftaki birinci boşluk kritik bir öneme sahiptir. 
Buradaki boşluğa sadece “beklentisi” ifadesi getiri-
lebilir çünkü öğrencilerde bütün soruları yanıtlama 
beklentisi olursa kaygılar ortaya çıkar. Bütün sorula-
rı yanıtlama düşüncesi kaygıya neden olmaz çünkü 
çocuklar sınavlarda bütün soruları cevaplamak gibi 
düşünceleri olur ama bu düşünce tüm çocukları kay-
gılı yapmaz. Beklentiler, insanı kaygıya götürür. 

(Cevap D)

7. Soruda, Paragraftaki boş bırakılan yerleri doldurma-
mız istenmektedir. Birinci boşluğa kendinden önce-
ki ve sonraki sözcükler dikkate alınarak C ve E şık-
ları olabilir. İkinci boşluğa ise yine kendinden önceki 
ve sonraki sözcükler dikkate alınarak sadece E şık-
kı olabilir. C şıkkındaki “uzlaşma” sözcüğü, karşılık-
lı ödünler vererek bir yolda buluşmak anlamındadır. 
Sorunlar ile insanlar uzlaşmazlar. İnsanlar sorunları 
çözerler.  

(Cevap E)
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1. Numaralı olarak verilen cümleler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, sıra-
lamamız: IV, I, V, III, II şeklinde olacaktır. Baştan dör-
düncü olan ise III numaralı cümle C şıkkıdır.

(Cevap C)

5. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: II, I, III, IV, V şeklindedir. 
Baştan dördüncü olan cümlemiz IV numaradır. 

(Cevap D)

2. Numaralı olarak verilen cümleler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, sıra-
lamamız: II, III, I, IV, V şeklinde olacaktır. Bize baş-
tan ikinci olan cümle sorulmaktadır, bunda III numa-
ralı cümledir. 

(Cevap C)

6. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: IV, III, I, II, V şeklindedir. 
Baştan ikinci sırada olan cümle III numaralı cümle-
dir.

(Cevap C)

3. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: V, II, III, IV, I şeklindedir. 
Baştan dördüncü olan cümlemiz IV numaralı cümle-
dir. 

(Cevap D)

7. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: II, III, I, II, V şeklindedir. 
Bizden sonuncu sırada olan cümle istenmektedir. 
Cevabımız V numara ile E’dir.

(Cevap E)

4. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında sıralamamız: II, IV, I, III, V şeklindedir. 
Baştan birinci olan cümlemiz II numaralı cümledir. 

(Cevap B)

8. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: IV, I, II, III, V şeklindedir. 
Baştan üçüncü cümle istenmektedir. 

(Cevap B)
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9. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: II, IV, V, I, III, VI şeklinde-
dir. Baştan dördüncü olan cümle ise I numaralı cüm-
ledir.

(Cevap A)

13. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: II, I, IV, III, V şeklindedir. 
Baştan ikinci cümlemiş I numaralı cümledir.

(Cevap A)

10. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: IV, I, III, II, V şeklindedir. 
Baştan ikinci olan cümle ise I numaralı cümledir.

(Cevap A)

14. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: II, III, IV, I, V şeklindedir. 
Baştan dördüncü cümlemiş I numaralı cümledir.

(Cevap A)

11. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı olarak sıralan-
dığında, sıralamamız: I, II, IV, III, V şeklindedir. Baş-
tan dördüncü cümlemiz III numaralı cümledir.

(Cevap C)

12. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı olarak sıralan-
dığında, sıralamamız: III, V, I, IV, II şeklindedir. Birin-
ci cümlemiz III numaralı cümledir.

(Cevap C)
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TEST • 2

1. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: II, I, IV, II, V şeklindedir.  
Baştan üçüncü cümlemiz IV numaralı cümledir.

(Cevap D)

5. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: III, I, IV, II, V şeklindedir. 
Baştan ikinci cümlemiz I numaralı cümledir.

(Cevap A)

2. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: V, I, III, II, IV şeklindedir. 
Baştan ikinci cümlemiz I numaralı cümledir.

(Cevap A)

6. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: II, IV, III, I, V şeklindedir. 
Baştan ikinci cümlemiz IV numaralı cümledir.

(Cevap D)

3. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: V, II, IV, I, III şeklindedir. 
Baştan ikinci cümlemiz II numaralı cümledir.

(Cevap B)

7. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: V, IV, I, III, II şeklindedir. 
Baştan dördüncü cümlemiz III numaralı cümledir.

(Cevap C)

4. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: III, I, IV, II, V şeklindedir. 
Baştan dördüncü cümlemiz II numaralı cümledir.

(Cevap B)

8. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: III, I, II, IV, V şeklindedir. 
Baştan ikinci cümlemiz I numaralı cümledir.

(Cevap A)
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TEST • 2

9. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: III, I, IV, II, V şeklindedir. 
Baştan birinci cümlemiz III numaralı cümledir.

(Cevap C)

13. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: V, IV, III, I, II şeklindedir. 
Baştan ikinci sıradaki cümlemiz IV numaralı cümle-
dir.

(Cevap D)

10. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: IV, I, III, II, V şeklindedir. 
Baştan üçüncü cümlemiz III numaralı cümledir.

(Cevap C)

11. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: V, I, IV, II, III şeklindedir. 
Baştan dördüncü sıradaki cümlemiz II numaralı cüm-
ledir.

(Cevap B)

12. Numaralı cümleler anlamlı ve kurallı bir biçimde sı-
ralandığında, sıralamamız: III, V, I, IV, II şeklindedir. 
Baştan üçüncü sıradaki cümlemiz I numaralı cümle-
dir.

(Cevap A)
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1. Soruda verilen cümledeki “Yeni sulama kanallarının 
faaliyete girmesiyle...” ifadesi bölgede daha önce de 
sulama kanallarının olduğunu kesin olarak bildirmek-
tedir. 

(Cevap C)

5. Parçada geçen “parkta, alışılmışın aksine...” şeklin-
deki ifadeden yola çıkarak bu parkta, demek ki baş-
ka parklardan farklı bir uygulama var anlamı çıkmak-
tadır. O uygulama da parçada verilen “çimlere bas-
manın serbest olması”dır.

(Cevap C)

2. Soruda verilen cümlede “%100 yerli malzemeyle üre-
tilen elektrikli arabalara...” rağbetin çok olduğundan, 
çok sipariş aldığından bahsetmektedir. Bu arabala-
ra rağbetin olduğu kesindir ancak bu rağbetin nede-
ninin %100 yerli malzeme kullanılmasından mı kay-
naklandığını parçadan kesin olarak çıkarılamaz.

(Cevap B)

6. Parçada “Türkiye ile Mısır arasında önümüzdeki ay-
dan itibaren vizesiz seyahatler başlayacaktır.” denil-
mektedir, demek ki önümüzdeki aydan önce bu ül-
keye gidebilmek için vize almak gerekmektedir. Par-
çadan çıkaracağımız kesin yargı budur.

(Cevap E)

3. Soru metninden çıkarabileceğimiz kesin yargı şudur: 
Diyarbakır’da klima satışlarının geçen yıla göre ar-
tış göstermesi parçada çıkaracağımız kesin yargıdır. 
Bu klima satışının ekonomiye etkisini, klima satışın-
dan reklamların etkisini kesin bilemeyiz.

(Cevap D)

4. Parçada geçen “en küçük kardeşine yazdığı...” şek-
lindeki ifade parçanın yazarının birden fazla karde-
şinin olduğunu bizlere anlatmaktadır. Birden fazla 
kardeşi var ki içlerinden “en küçüğü” ne yazılmış.

(Cevap A)
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9. Parçada Türkiye’ye gelen turistlerin %60’ının deniz 
kenarlarını tercih ettiğini, %40’ının ise tarihi yerleri 
tercih ettikleri anlatılıyor. Buradan hareketle tarihi yer-
lerin ziyaret edilme oranı deniz kenarlarının ziyaret 
edilme oranından düşük olduğu kesin olarak çıkarı-
labilecek yargımızdır.

(Cevap E)

10. Parçadaki cümlede “...sivrisinekleri uzun süre eviniz-
den uzaklaştırabilirsiniz.” denilmektedir. “Uzaklaştı-
rabilirsiniz.” ifadesinden “uzaklaştıramama” ihtimali-
mizin de olduğu yargısı çıkmaktadır. O zaman bu 
ürün sivrisinekleri uzaklaştırmak için kesin çözüm de-
ğildir.

(Cevap A)

11. Parçadaki cümlede “... ikinci kez öne geçirdi.” denil-
mektedir. “ikinci kez ifadesinden yola çıkarak Ahmet’in 
takımının daha önce de maçta öne geçtiği anlaşıl-
maktadır. 

(Cevap C)

12. Parçada yeni gelen öğretmenin soru çözme tekniği 
ile önceki öğretmeninin soru çözme tekniklerinin fark-
lılığından bahsedilmiştir. İki öğretmenin tekniklerinin 
farklı olması, soru çözmenin birden fazla tekniği ol-
duğunu kesin olarak bildirir.

(Cevap D)

7. Parçada “ilk baskısı 1986 yılında yapılan” bir kitap-
tan bahsedilmektedir. Kitabın ilk baskısı 1986 yılın-
da yapıldığına göre 1986 yılından önce kitap basılı 
şekliyle bulunamaz olduğu kesin olarak çıkarılır. An-
cak kitabın daha sonraki yıllarda “defalarca” basıl-
ması bilinemez.

(Cevap A)

8. Parçada havaalanına 06.00-23.00 saatleri arasında 
belediye otobüsüyle gidilebileceği anlatılmaktadır. 
Demek ki saat 06.00-23.00 saatleri dışında havaa-
lanına gitmek isteyenler belediyenin otobüsünü kul-
lanamaz, belediyenin otobüsüyle gidemez anlamı 
kesin olarak çıkarılır.

(Cevap D)
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1. Soruda şıklara göre numaralı cümlelere bakıldığın-
da: A’da; I. cümlede “jeneratör nedir” sorusuna ce-
vap verdiği için tanım yapılmıştır, doğru. B’de; II. cüm-
lede “günümüzde en yaygın olarak alternatif akım je-
neratörleri” diyerek türü verilmiştir, doğru. C’de, II. 
cümle ile ilgili türünün özelliği verilmiştir, doğru. E’de, 
V. cümle ile ilgili nasıl çalıştığı anlatılmıştır, doğrudur. 
D’deki yargımız doğru değildir.

(Cevap D)

5. Sorumuzda; numaralı cümlelerin hangi ikisinde uya-
rı (ikaz) yapılmıştır, diye sorulmaktadır. Numaralı 
cümleler incelendiğinde, III numaralı cümlede tepe-
de “dikkatli olunma”sı gerektiği ile ilgili uyarı vardır 
ve V numaralı cümlede ise “iyi bir kayak eğitimi” alın-
ması gerektiği ile ilgili uyarıda bulunulmuştur.

(Cevap C)

2. Soruda bizden hangi numaralanmış ilk cümlede 
amaç-sonuç ilgisi vardır, diye sorulmaktadır. Numa-
ralı cümleler dikkatle incelendiğinde II. cümlede so-
mon balıklarının amacı “üremek” tir ve bu amaçla göç 
ediyorlar. IV. cümlede örümceklerin amacı “avlan-
mak”tır ve bu amaçla ağ örerler. II ve IV. cümleleri-
miz amaç sonuç cümleleridir.

(Cevap D)

6. Nesnellik, doğruluğu veya yanlışlığı ıspatlanabilen 
yargılan için kullanılır. Şıkları incelediğimizde A, B, C 
ve E şıklarının içlerinde öznellik (kişisellik) söz konu-
suyken D şıkkında nesnellik vardır.

(Cevap D)

3. Karşılaştırma; iki varlık, iki kavram arasındaki ben-
zerlik, farklılık, iyilik, kötülük... gibi kriterlerde kıyas 
yapmak demektir. Soruda; numaralı cümlelere bak-
tığımızda, V numaralı cümlede “deney” grubu ile 
“kontrol” grubu akışkan zekâ yönüyle karşılaştırılmış-
tır.

(Cevap E)

4. Şıklar numaralı cümlelere değerlendirildiğinde: C şık-
kında III. cümle ile ilgili bahsedilen davranışların ne-
deni açıklanmıştır, denmiştir. III. cümleye baktığımız-
da söz konusu davranışları gösteren kişilere neler 
yapıldıkları söylenmiş ancak “neden” bu davranışı 
gösterdiklerinden bahsedilmemiştir. C şıkkındaki ifa-
de yanlıştır.

(Cevap C)
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9. Soruda bizden numaralanmış olarak verilen cümle-
lerden hangi ikisinde karşılaştırma (kıyaslama) var-
dır, diye sormaktadır. Numaralanmış cümlelere bak-
tığımızda II. cümlede kadınlar ile erkekler, IV. cüm-
leye baktığımızda “tat hassasiyetine sahip” kadınlar-
la “daha yüksek tat hassasiyetine” sahip kadınlar kar-
şılaştırılmıştır.

(Cevap C)

10. Soruda bizden şıklardaki cümleler ile parantez için-
deki terimler arasında uyumsuz olan şık sorulmuş-
tur. Şıklara baktığımızda D’deki cümle sezgi cümle-
si olarak verilmiştir halbuki bu cümle varsayım cüm-
lesidir.

(Cevap D)

7. Soruda bizden numaralı olarak verilen cümlelerden 
hangisinde neden-sonuç ilişkisi olduğu sorulmuştur. 
Numaralı cümleler incelendiğinde III numaralı cüm-
lede “gaz bulutunun” çok yüksek yoğunluklara ula-
şabilmesinin nedeni verilmiştir. III. cümlenin nedeni, 
kütle çekiminin kuvvetli olması, sonucu ise yüksek 
yoğunluğa ulaşmasıdır.

(Cevap C)

8. Gerçekleşmemiş beklenti bir kişi veya bir kurumdan 
beklediğimiz davranışların sergilenmemesiyle orta-
ya çıkar. Numaralandırılmış cümlelerimize baktığı-
mızda III numaralı cümlede gerçekleşmemiş beklen-
ti vardır. III numaralı cümledeki beklenti “sürecin ay-
nen devam” etmesi iken “devam etmeyerek” beklen-
ti gerçekleşmemiştir.

(Cevap C)
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TEST • 2

1. Sorumuzda şıklarda verilen yargılarla numaralanmış 
cümleler arasındaki yanlış bağlantı sorulmaktadır. 
Şıkları dikkatlice incelediğimizde E şıkkında V. cüm-
le ile ilgili olarak “ne kadar güçlü” olduğu söylenmiş-
tir, halbuki V. cümlede Promethus’un “daha akıllı” ol-
duğu söylenmiştir.

(Cevap E)

2. Sorumuzda şıklarda verilen yargılarla numaralanmış 
cümleler arasındaki yanlış bağlantı sorulmuştur. Şık-
ları dikkatlice incelediğimizde, C şıkkında eserin “üs-
lupla” ilgili olduğu belirtilmiştir. Ancak C şıkkında be-
lirtilen III numaralı cümleye baktığımızda eserin “üs-
lup” ile ilgili bir cümlenin olmadığını cümlenin eserin 
konusu ile ilgili olduğu görülecektir.

(Cevap C)

3. Sorumuzda şıklarda verilen yargılarla numaralanmış 
cümleler arasındaki yanlış bağlantı sorulmuştur. Şık-
ları dikkatle incelediğimizde, B şıkkında II. cümle ile 
ilgili olarak “Hititlerde mimarlığın çok güçlü” olduğu 
söylenmiştir ancak II numaralı cümleye baktığımız-
da “mimarlığa yansıyan bir gelişme” olduğu belirtil-
miştir. B şıkkındaki yargı yanlış verilmiştir.

(Cevap B)

4. Soruda; şıklardaki numaralandırılmış cümlelerle ilgi-
li yargıların hangisinde yanlılık yapıldığı sorulmuştur. 
Şıklara dikkatle baktığımızda A şıkkında I numaralı 
cümle ile ilgili “zehirlerin sırrının çözülmediği” söylen-
miştir. I numaralı cümleye baktığımızda “çok karma-
şık ve çok çeşitli işlemler” inden bahsedilmiş ancak 
“sırrının çözülmemesinden” söz edilmemiştir.

(Cevap A)
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TEST • 2

5. Soruda; şıklardaki numaralandırılmış cümlelerle ilgi-
li yargıların hangisinde yanlışlık yapıldığı sorulmuş-
tur. Şıklara dikkatle baktığımızda E şıkkında VII nu-
maralı cümle ile ilgili “VI. cümledeki  bilginin yanlış” 
lığı söylenmiştir. VII numaralı cümleye bakıldığında 
böyle bir durumun söz konusu olmadığı görülecek-
tir.

(Cevap E)

6. Soruda, şıklardaki numaralanmış cümlelerle ilgili yar-
gıların hangisinde yanlışlık yapıldığı sorulmuştur. şık-
lara dikkatle baktığımızda A şıkkında I numaralı cüm-
le ile ilgili “zararlı suların nasıl kontrol edileceği” söy-
lenmektedir. I numaralı cümleye baktığımızda “nasıl 
kontrol” edileceği ile ilgili bilginin bulunmadığı görü-
lecektir.

(Cevap A)

7. Soruda, şıklardaki numaralanmış cümlelerle ilgili yar-
gıların hangisinde yanlışlık yapıldığı sorulmuştur. Şık-
lara baktığımızda E şıkkında VII numaralı cümle ile 
ilgili “Türk kültüründe ateşin önemsenmediği” söylen-
miştir. VII numaralı cümleye baktığımızda E şıkkının 
tam aksine “Ateş” in Türk töresinde önemli bir yer ol-
duğu, önemsendiği görülecektir.

(Cevap E)

8. Soruda, şıklardaki numaralanmış cümlelerle ilgili yar-
gıların hangisinde yanlışlık yapıldığı sorulmuştur. Şık-
lara baktığımızda A şıkkında I numaralı cümlede “ço-
cuğa para yönetiminin nasıl öğretileceği açıklanmış-
tır” denmiştir. I numaralı cümleye baktığımızda, A şık-
kının aksine “harçlığın günlük olarak verilmesi ona 
para yönetimini öğretmez” denilmektedir.

(Cevap A)
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1. Soruda, şıklardaki numaralandırılmış cümlelerle ilgi-
li yargıların hangisinde yanlışlık yapıldığı sorulmak-
tadır. Şıklara baktığımızda B şıkkında II numaralı 
cümle “mutlu evliliğin imkansız olduğu” söylenmiştir. 
II numaralı cümleye baktığımızda, B şıkkındaki gö-
rüş ile uyuşmayan bir yargı vardır. II numaralı cüm-
lede “evlilikte ister istemez çeşitlii sorunlar çıkar” ifa-
desi vardır ki bu ifade “mutlu evliliğin imkansız olu-
ğu” görüşü ile alakası yoktur.

(Cevap B)

2. Şıklardaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili yargılar 
incelendiğinde, E şıkkındaki VII numaralı cümle ile 
ilgili olarak “edebi bir boşluğu doldurmadığı belirtili-
yor” ifadesi yer almaktadır. VII numaralı cümleye bak-
tığımızda ise E şıkkında belirtilen görüşe uygun bir 
yargı bulunmamaktadır.

(Cevap E)

3. Şıklardaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili yargılar 
incelendiğinde, D şıkkındaki IV numaralı cümle ile il-
gili olarak “arkadaş ziyaretinin önemi vurgulanmış-
tır.” ifadesi yer almaktadır. IV numaralı cümleye bak-
tığımızda “arkadaş ziyaretinin önemi” değil kendi “ar-
kadaşını” mutlaka göreceği ile ilgili cümle bulunmak-
tadır.

(Cevap D)

4. Şıklardaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili yargılar 
incelendiğinde, A şıkkındaki I numaralı cümle ile ilgi-
li olarak “ sözlü kültürün devamı olduğu savı destek-
leniyor” ifadesi yer almaktadır. I numaralı cümleye 
baktığımızda ise belirtilen “sav”ın desteklenmediği 
sadece böyle bir görüşün (yorumun) olduğundan bah-
sedilmektedir.

(Cevap A)
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5. Şıklardaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili yargılar 
incelendiğinde, C şıkkındaki III numaralı cümle ile il-
gili olarak “bir bilgiye inanılmadığı, bilginin şüpheyle 
karşılandığı izlenimi” olduğu görüşü yer almaktadır. 
III numaralı cümleye baktığımızda ise şıkta belirtilen 
görüş değil sadece “zeytin ağacına bin üç yüz yıllık 
ömür biçildiği” anlatılmaktadır. Şıkta belirtilen görüş 
ile III numaralı cümlede belirtilen görüş birbiriyle uyuş-
mamaktadır.

(Cevap C)

6. Şıklardaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili yargılar 
incelendiğinde, A şıkkında “elektriklerin niçin kesildi-
ği açıklanmıştır” görüşü I numaralı cümlede geçmek-
tedir yargısı vardır. I numaralı cümleye baktığımızda 
cümlede “elektriklerin niçin kesildiği” açıklanmamış 
sadece elektriklerin sık sık kesildiği belirtilmiştir.

(Cevap A)

7. Sorudaki şıklar dikkatle incelendiğinde B şıkkındaki 
II numaralı cümle ile ilgili “isabetli kararlar verildiği” 
yargısının doğru olmadığı görülecektir. II numaralı 
cümlede B şıkkındaki yargı ile alakası olmayan “Ben 
aksine geç başladım, belki bırakılması gereken yaş-
ta.” ifadeleri yer almaktadır.

(Cevap B)

8. Şıklarımızı dikkatlice incelediğimizde E şıkkında V. 
cümle ile ilgili olarak “dinlenme süresinin ne kadar 
olduğu” yargısı vardır. V numaralı cümleye baktığı-
mızda ise dinlenmesi söyleniyor ancak “dinlenme sü-
resi” ile ilgili bilgiler verilmemektedir.

(Cevap E)
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1. Parçadaki numaralanmış olarak verilen cümleler in-
celendiğinde I, II, III ve V. cümlelerin hepsinde anma 
programları, sempozyum ve panellerle yapılan “et-
kinlik”lerden bahsedilirken IV numaralı cümlede Türk 
edebiyatı ile dünya edebiyatı karşılaştırılıyor. IV nu-
maralı cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozuyor.

(Cevap D)

5. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
II, III ve V numaralı cümlelerde aç bir sineğin orman-
daki bir kokuya doğru gidişi anlatılırken IV numaralı 
cümlede “aç bir sinek” konusundan çıkılıyor ve bir-
çok hayvan ile ilgili bir iş anlatılıyor. IV numaralı cüm-
le parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap D)

2. Parçadaki numaralalanmış cümleler okunduğunda 
II, III, IV ve V. cümlelerde “oyun ve çocuk” konusu iş-
lenmişken I numaralı cümlede yeni evli çiftlerin en 
büyük hayallerinin çocuk sahibi olmak olduğu yazıl-
mıştır. I numaralı cümle parçadaki anlam bütünlüğü-
nü bozmaktadır.

(Cevap A)

6. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
III, IV ve V numaralı cümlelerde “İstanbul silüeti” an-
latılırken II numaralı cümlede Ankara ile İstanbul ara-
sındaki kıyastan bahsedilmektedir. II numaralı cüm-
le parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap B)

3. Parçadaki numaralanmış cümleler okunduğunda I, 
III, IV ve V numaralı cümlelerde “yaratıcı olma imka-
nına sahip yoksul”luktan bahsederken II numaralı 
cümlede insanların “hayalleri” ve “hayal kırıklıkları”n-
dan bahsedilmiştir. II numaralı cümle parçadaki an-
lam bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap B)

4. Parçadaki numaralanmış cümleler okunduğunda I, 
II, IV ve V numaralı cümlelerde “kurtlar ile insanların 
benzerlik”lerinden bahsederken III numaralı cümle-
de sosyal hayattaki “kurt kanunu” tabirinden bahse-
dilmiştir. III numaralı cümle parçanın anlam bütünlü-
ğünü bozmaktadır.

(Cevap C)



TEST • 1 56

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA

TÜ
R

KÇ
E 

SO
R

U
 B

A
N

K
A

SI

9. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
III, IV ve V numaralı cümlelerde “Sakız Adası” ile il-
gili bilgiler verilirken II numaralı cümlede sakız çiğ-
nemek ile ilgili bir görüşten bahsedilmiştir. II numa-
ralı cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmakta-
dır.

(Cevap B)

10. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
II, III ve IV numaralı cümlelerde “Çardak kuşları” ile 
ilgili bilgiler verilirken V numaralı cümlede tüm kuş-
larla ilgili bir görüş belirtilmiştir. V numaralı cümle par-
çanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap E)

11. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
II, IV ve V numaralı cümlelerde kara hareketleri ve 
sonuçları anlatılırken III numaralı cümlede suyun öne-
minden bahsedilmiştir. III numaralı cümle parçanın 
anlam bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap C)

12. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
II, III ve V numaralı cümlelerde “Füruzan” isimli ya-
zardan bahsedilirken IV numaralı cümlede Türk ede-
biyatındaki konu seçimi anlatılmıştır. IV numaralı cüm-
le parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap D)

7. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
II, III ve V numaralı cümlelerde “iber vaşağı” ile ilgili 
birtakım bilgiler verilirken IV numaralı cümlede ra-
kamlar ile gerçekler arasında bir sav belirtilmiştir. IV 
numaralı cümle parçanın anlam bütünlüğünü boz-
maktadır.

(Cevap D)

8. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
II, IV ve V numaralı cümlelerde “dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu” üzerinde durulurken III nu-
maralı cümlede öğrenme güçlüğü üzerinde bir görüş 
belirtilmiştir. III numaralı cümle parçanın anlam bü-
tünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap C)
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1. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
III, IV ve V numaralı cümlelerde “mumyalar” ile ilgili 
bilgi verilirken II numaralı cümlede “gönül vermek” 
deyiminin anlamı verilmiştir. II numaraları cümle par-
çanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap B)

5. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
III, IV ve V numaralı cümlelerde “han”lardan bahse-
dilirken II numaralı cümlede “ipek” kumaşı ile ilgili bil-
gi verilmiştir. II numaralı cümle parçanın anlam akı-
şını bozmaktadır.

(Cevap B)

2. Parçadaki numaralanmış III ve V. cümleye baktığı-
mızda, III. cümleye başlayan ve V. cümlede devam 
eden “özel bir durum”dan bahsedilmiştir. Bu anlam 
bütünlüğünü IV. cümledeki “ziyaret edilmesi” boz-
muştur.

(Cevap D)

6. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında II, 
III, IV ve V numaralı cümlelerde “toprak ve toprak al-
tındaki gizem” ile ilgili bilgi verilmişken I numaralı 
cümlede “doğada yalnızlık hissine kapılan” insan ile 
ilgili bilgi verilmiştir. I numaralı cümle parçadaki diğer 
cümlelerden farklıdır.

(Cevap A)

3. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
II, III ve IV numaralı cümlelerde “hayvan göçü” üze-
rinde durulurken V numaralı cümlede “bilim” insan-
larının çalışma sahası”ndan bahsedilmektedir. V nu-
maralı cümlemiz parçanın anlam bütünlüğünü boz-
maktadır.

(Cevap E)

4. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
II, IV ve V numaralı cümlelerde “köpek kalıntısı” ile 
ilgili bilgi verilirken III numaralı cümlede “kurt ve kö-
peğin vücut yapıları” ile ilgili bilgi verilmiştir. III numa-
ralı cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmakta-
dır.

(Cevap C)



58

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA

TÜ
R

KÇ
E 

SO
R

U
 B

A
N

K
A

SI

TEST • 2

9. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
II, III ve IV numaralı cümlelerde “romantizm” akımı 
ile ilgili bilgiler verilirken V numaralı cümlede “rea-
lizm” ile ilgili bilgi verilmiştir.

(Cevap E)

10. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında II, 
III, IV ve V numaralı cümlelerde “dil sayısı ve bu dil-
lerin yok oluş”ları ile ilgili bilgiler verilirken I numara-
lı cümlede “dilin kültür taşıyıcısı”olması yönü üzerin-
de durulmuştur. I numaralı cümle diğer numaralı cüm-
lelerden farklı bir anlamdadır.

(Cevap A)

11. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
II, IV ve V numaralı cümlelerde “şehirleşme” üzerin-
de durulurken III numaralı cümlede ise birçok şehrin 
büyükşehir olmasıyla köylerin mahalle olmasından 
bahsedilmiştir. III numaralı cümle parçadaki diğer nu-
maralı cümlelerden farklı bir konu üzerinde durmuş-
tur.

(Cevap C)

7. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
II, IV ve V numaralı cümlelerde “Grönland adası ve 
rengi” ile ilgili bilgiler verilirken III numaralı cümlede 
“büyük ressamların zıt renklerle uyum” oluşturduğu 
anlatılmaktadır. III numaralı cümlemiz parçanın an-
lam bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap C)

8. Parçadaki numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
II, III ve V numaralı cümlelerde “dil” ile ilgili bilgiler 
verilirken IV numaralı cümlede ise “medya” ile ilgili 
bilgi verilmiştir. IV numaralı cümle parçanın anlam 
bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap D)

12. Parçada, Alt Paleolitik Dönem’de Kars ve çevresin-
deki mağaralarda yaşayan insanlarda söz edilmiş ve 
bu bölgedeki yerleşim özellikleri anlatılmıştır. II. cüm-
lede, “İnsanlar tarih boyunca su kaynaklarına yakın 
yerlerde medeniyetler kurmuştur çünkü suyun hayat 
kaynağı olma özelliği o gün de biliniyordu.” cümle-
siyle genel anlam bağlamının dışına çıkılmıştır. Ay-
rıca III. cümledeki “Bu izler…” ifadesiyle I. cümlede-
ki anlama göndermede bulunulmuştur. Buna göre II. 
cümle anlam akışını bozmuştur denilebilir.

(Cevap B)
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TEST • 3

1. Parçadaki numaralanmış cümlelere baktığımızda I, 
III, IV ve V numaralı cümlelerde “rüzgâr”ın büründü-
ğü karakterlerden bahsederken II numaralı cümlede 
“rüzgar enerjisi”nden bahsedilmiştir.

(Cevap B)

5. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden II, III, IV 
ve V numaralı cümlelerde “sarımsağın faydaların-
dan” bahsedilirken I numaralı cümlede “sarımsağın 
olumsuz yanı” belirtilmiştir. I numaralı cümle parça-
nın anlam akışını bozmaktadır.

(Cevap A)

2. Parçadaki numaralanmış cümlelere baktığımızda I, 
II, III ve V numaralı cümlelerde “dağın zirvesine çık-
mak, dağın zirvesindeki uhreviyet” anlatılırken IV nu-
maralı cümlede “insanın kendi alanında zirve”de ol-
ması ile ilgili bilgi verilmiştir.

(Cevap D)

6. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden I, II, IV ve 
V numaralı cümleler “şairin şiiri ve şiire bakışı” anla-
tılırken III numaralı cümlede “huzurlu ortam” ile ilgili 
genel bir yargıda bulunulmuştur. III numaralı cümle 
parçanın anlam akışını bozmaktadır.

(Cevap C)

3. Parçadaki numaralanmış cümlelere baktığımızda I, 
III, IV V numaralı cümlelerde “toprak”tan bahseder-
ken II numaralı cümlede “sosyal grup” ile ilgili bir gö-
rüş bildirilmektedir. II numaralı cümle parçanın an-
lam bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap B)

4. Parçadaki numaralanmış cümlelere baktığımızda I, 
II, III ve IV numaralı cümlelerde “şarkı ile yazı” üze-
rinde görüşler bildirilirken V numaralı cümlede ise 
“toplumların tanrı inancı olup olmaması” üzerine bir 
görüş bildirilmiştir. V numaralı cümle parçanın anlam 
bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap E)
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TEST • 3

9. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden I, II, III ve 
IV numaralı cümlelerde “Kovid-19 ile ilgili” genel yar-
gılardan bahsedilirken V numaralı cümlede Türki-
ye’deki vakayla ilgili bilgi verilmektedir. V numaralı 
cümle parçanın anlam akışını bozmaktadır.

(Cevap E)

10. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden I, III, IV ve 
V numaralı cümlelerde “lale ve erguvan” ile ilgili bil-
gier verilirken II numaralı cümlede ise “gökyüzüne 
bakabilen” insan anlatılmıştır. Parçanın anlam akışı-
nı II numaralı cümle bozmaktadır.

(Cevap B)

11. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden II, III, IV 
ve V numaralı cümlelerde “fotoğraf” ile ilgili bilgiler 
verilirken I numaralı cümlede “fotoğraf ve haber” bağ-
lantısı üzerine bir görüş belirtilmiştir. I numaralı cüm-
le parçanın anlam akışını bozmaktadır.

(Cevap A)

12. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden I, II, III ve 
V numaralı cümlelerde “iri harflerle konuşanlar” ile il-
gili yargılar varken IV numaralı cümlede “sözlü ileti-
şimdeki beden dili” üzerinde durulmuştur. IV numa-
ralı cümle parçanın anlam akışını bozmaktadır.

(Cevap D)

7. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden I, II, IV ve 
V numaralı cümleler “Faulkner isimli yazarın eseri” 
ile ilgiliyken III numaralı cümlede “edebi eserlerle il-
gili” bir değerlendirme yapılmıştır. III numaralı cüm-
le parçanın anlam akışını bozmaktadır.

(Cevap C)

8. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden I, II, III ve 
IV numaralı cümleler”insana ait tehlikeler ve tehdit-
ler” ile ilgiliyken V numaralı cümlede “tehlikelerden 
korunma”nın insanlar ve hayvanların ortak noktası 
olduğu anlatılmıştır. V numaralı cümle parçanın an-
lam bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap E)
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1. Bir paragraf oluşturulurken en genel ifadeler, tanım-
lar genellikle giriş bölümünde yer alır. konu ile ilgili 
daha detaylı bilgiler ise gelişme bölümünde yer alır. 
Numaralı cümlelere baktığımızda bu parçanın giriş 
bölümü genel bir yargı içeren IV numaralı cümle ol-
malıdır. Parçadaki anlam akışına da baktığımızda I 
numaralı cümle IV numaralı cümle ile yer değiştire-
bilir.

(Cevap B)

2. Numaralı cümleler dikkatle okunduğunda II numara-
lı cümlede "sandıkları kocaman bir hayat" ifadeleri 
geçmektedir. Bu ifadelerden sonra bunları açıklaya-
cak cümle gelmesi beklenirdi ki o cümlede V numa-
ralı cümlede var. Yani V numaralı cümle III numara-
lı cümle ile yer değiştirecek ki parçamız anlamlı bir 
bütün oluştursun 

(Cevap E)

3. Numaralı cümleler dikkatle incelendiğinde II numa-
ralı cümlede “kolayca kaçıyor" ifadesinden sonra IV 
numaralı cümledeki “... ince ve saklı bir yanı var” söz-
leri gelme ki “kolayca kaç”an şeyin nedeninin “saklı 
bir yanı” olması anlaşılabilsin. Yani IV numaralı cüm-
le III numaralı cümle ile yer değiştirmeli ki parçamız 
anlamlı bir bütün oluştursun.

(Cevap C)

4. Numaralı cümleler dikkatle incelendiğinde III numa-
ralı cümlede geçen “gerçek dışı olan bu dünya” ifa-
desindeki “bu dünya” sözünden daha önceki cümle-
lerde “bir dünyadan bahsedilmesi gerekmektedir. Bu 
ifademiz de IV numaralı cümlede vardır. IV numara-
lı cümle III numaralı önüne gelmesi gerekiyor. II ile 
IV numaralı cümleler yer değiştirmesi gerekiyor.

(Cevap D)



TEST • 1 62

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURULMASI İÇİN YER DEĞİŞTİRECEK CÜMLELERİN BULUNMASI

TÜ
R

KÇ
E 

SO
R

U
 B

A
N

K
A

SI

5. Numaralı cümleler dikkatle incelendiğinde I numara-
lı cümlede “dönemi gerçeklik anlayışını bilmeden” 
ifadesinden sonra III numaralı cümle gelmelidir çün-
kü III numaralı cümlede I numaralı cümlede bahse-
dilen “bilinmeyen” ifadesinin devamı olan “bunu bil-
diğinde dahi” ifadesi gelmektedir. II ve III numaralı 
cümleler yer değiştirmeli ki parçamız birbiriyle an-
lamlı olsun.

(Cevap C)

6. Numaralı cümleler incelendiğinde IV numaralı cüm-
lenin parçanın sonuç cümlesi olduğu görülecektir ve 
bu cümle parçanın son cümlesi olması gerekir. IV nu-
maralı cümle ile V numaralı cümle yer değiştirmeli-
dir.

(Cevap E)

7. Numaralı cümleler incelendiğinde “zamanın ölçüle-
bilmesi ve Galileo ile ilişkisi” ne dair giriş cümlesine 
ait olması gereken en genel ifade V numaralı cüm-
lede vardır. V numaralı cümle parçanın giriş cümle-
si olmalıdır. I ve V numaralı cümlelerin yer değiştir-
mesi ile parça anlamlı bir bütün olur.

(Cevap A)

8. Numaralı cümleler incelendiğinde Nuri Bilge Ceylan 
sineması ile ilgili en genel cümle II numaralı cümle-
dir. Bu cümle başa gelmelidir. I numaralı cümlede ise 
Cannes gibi prestijli ödüller almasına rağmen kendi 
ülkesindeki sinemalarda seyirci bulamaması anlatı-
lıyor ve bu durumda da III numaralı cümlede devam 
ediyor. Yani I ve II numaralı cümleler yer değiştirme-
lidir.

(Cevap A)
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1. Numaralı cümlelere dikkatle baktığımızda III numa-
ralı cümlede geçen “maskelerini çıkarmak” tabirinin 
devamı II numaralı cümlede geçmektedir. Bundan 
dolayı II ve III numaralı cümleler yer değiştirmelidir.

(Cevap A)

2. Numaralı cümlelere dikkatle baktığımızda V numa-
ralı cümlede bir örnek verilmiştir. III numaralı cümle-
de ise bu örneğe işaret ederek “Bu ve buna benzer 
öğretilecek her şey” ifadesi yer almaktadır. V numa-
ralı cümle III numaralı cümlenin yerine gelmelidir.

(Cevap D)

3. Numaralı cümlelere dikkatle baktığımızda I numara-
lı cümlede “Aşırı yemek” ile ilgili bilgi verirken IV nu-
maralı cümlede ise “aşırı yemeğin zararları” anlatı-
larak I numaralı cümlenin devamı niteliğindedir. I nu-
maralı cümleden sonra IV numaralı cümle gelmeli-
dir. II ve IV numaralı cümleler yer değiştirmelidir.

(Cevap C)

4. Numaralı cümlelere dikkatle baktığımızda III numa-
ralı cümlede “ikinci grup ilgi”den bahseder ve bunun 
devamında ise V numaralı cümle gelmelidir. V nu-
maralı cümlede “ikinci grup ilgi” nin detayları veril-
miştir. IV ve V numaralı cümleler yer değiştirmelidir.

(Cevap E)
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5. Numaralanmış halde verilen hikayeyi dikkatlice oku-
duğumuzda ilk cümlede hırsızın eve bacadan girme-
siyle ilgili bilgilerin olması gerektiği anlaşılacaktır. Bu 
bilgi ise V numaralı cümlededir. II numaralı cümle ile 
V numaralı cümlenin yer değiştirmesi hikayeyi daha 
anlamlı hale getirecektir.

(Cevap E)

6. Numaralanmış cümlelere dikkatle baktığımızda III 
numaralı cümlede “kalıtımsal hastalıklar” ile ilgili ifa-
de geçmektedir. Bu cümleden sonra V numaralı cüm-
lenin gelmesi daha uygun olacaktır çünkü V numa-
ralı cümle “Bu hastalıklar” diyerek III numaradaki ka-
tılımsal hastalıklar”ın devamı niteliğindedir. IV ile V 
numaralı cümleler yer değiştirmelidir.

(Cevap E)

7. Numaralanmış cümleler incelendiğinde I numaralı 
cümlenin “ama” ile başladığı görülecektir. Bir parça-
nın girişi “ama” ile başlamaz. I numaralı cümlede II 
numaralı cümleden sonra gelmelidir ki parçanın an-
lam bütünlüğü sağlanmış olsun I ve II numaralı cüm-
leler yer değiştirmelidir.

(Cevap A)

8. Numaralanmış cümlelere baktığımızda III numaralı 
cümlede “söz konusu merakın” ifadesinden daha ön-
ce bir “merak” tan bahsedilmekte olduğu anlaşılıyor. 
Bu “merak” ise IV numaralı cümlede geçmektedir. 
Yani önce IV numaralı cümle gelmeli sonra III numa-
ralı cümle gelmeli ki parçamız anlamlı olsun.

(Cevap C)
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1. Şıklarımız incelediğimizde, A’daki “kişisel görüşe yer 
verilmiştir” görüşüne “benzersiz bir ustalıkla” diyerek, 
B’deki karşılaştırmaya “en büyük öncüleri” ifadesi ile, 
C’deki ifadeye de parçanın geneline bakarak ulaşa-
biliriz. E’deki mecaz anlamlı sözcük ifadesine “yarat-
tığı titreşimleri” ifadesi örnek verilebilir. D’deki tanık 
göstermeye ise örnek verilmemiştir.

(Cevap D)

2. Sorumuzda parçayla ilgili olarak hangisi söylenebi-
lir, diye sorumaktadır. Parçada, düzyazı sanatı de-
mokrasi ile ilişki kurularak anlatılmak istenmiştir. Par-
çada ilişki kurmadan yararlanılmıştır.

(Cevap A)

3. Soruda verilen parça dikkatli bir şekilde okunduğun-
da parçanın genelinde öznel anlatım yani kişisel dü-
şüncelere yer verilmiştir. Parçada hayıflanma, doğal 
bir anlatım, betimleme ve birinci ağızdan anlatım bu-
lunmaktadır. Ancak nesnel verilere yer verilmemiştir.

(Cevap E)

4. Parçayı dikkatli bir şekilde okuduğumuzda; parçanın 
genelinde kişisel düşüncelere yer verilmiş, anlatıma 
ilk cümledeki soru ile başlayarak doğallık kazandırıl-
mış, şiir festivalleri sayesinde şairlerin edebiyat içe-
risinde yer edinebilecekleri fikri eleştirilmiş ve bu gö-
rüşten dolayı tartışmadan yararlanılmıştır. Parçaya 
baktığımızda bilimsel veriler yoktur.

(Cevap B)



TEST • 1 66

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

TÜ
R

KÇ
E 

SO
R

U
 B

A
N

K
A

SI

5. Parçayı dikkatli bir şekilde okuduğumuzda; parçada 
tanık gösterme, betimleme, tartışma ve tanımlama-
dan yararlanılmadığı bunun yerine “ocak” sözünün 
anlamı, kültürümüzdeki yeri ile ilgili açıklayıcı bir an-
latıma başvurulduğu görülecektir. Parçanın anlatı-
mında açıklamadan yararlanılmıştır.

(Cevap A)

6. Parçayı dikkatli okuduğumuzda Kemal Tahir’in olum-
lu yanları anlatılmıştır. Kemal Tahir’e kıyas olarak 
Sadri Ertem ve Sabahattin Ali verilmiştir ve bu isim-
le karşılaştırılmıştır. Parçada kurallı ve eksiltili cüm-
leler kullanılarak farklı türden cümlelere yer verilmiş-
tir. Bir olaydan yola çıkarak genellemeye varılmamış 
bir kişiden yola çıkılarak genellemelere varılmıştır.

(Cevap A)

7. Parçayı dikkatle okuduğumuzda; “Toprak olmasay-
dı” ifadesiyle başlayan cümlede bir iddia ortaya atıl-
mış ve o ispatlanmaya çalışılmıştır. Toprak, anneye 
benzetilerek benzetmeden yararlanılmıştır. Toprağın 
“insana tevazuyu telkin” etmesi ile insandan doğaya 
aktarma yapılmıştır. Parçanın tamamında ise yazar, 
kişisel görüşlerini beyan etmiştir ancak parçada du-
yular arası aktarma yapılmamıştır.

(Cevap D)

8. Parçayı okuduğumuzda, parçanın yazarı bizlere “Ece 
Ayhan” ile ilgili bilgilendirici, açıklayıcı bilgiler vermek-
tedir. Herhangi bir konuda okuyucuya bilgi vermek 
maksadıyla yazılan yazılar açıklayıcı (Açıklama) an-
latıma girmektedir.

(Cevap C)
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1. Parçayı okuduğumuzda “ekmek” ile ilgili oluşturulan 
deyimler, atasözleri ile ilgili bilgi verildiğini görmekte-
yiz. Yazar anlatım biçimlerinden açıklayıcı anlatıma 
başvurmuş ve bu anlatımı geliştirmek için de (parça-
da göreceğimiz üzere) örneklendirmeye başvurmuş-
tur. Yazar, “ekmek” ile ilgili deyimlerden örnekler ve-
rerek bunu yapmaktadır.

(Cevap B)

2. Parçayı okuduğumuzda; parçada şarkı (ezgi) ile ya-
zı arasındaki çekişmeden söz etmektedir. Yazar; şar-
kı ile yazı arasındaki farkları, şarkıyı savunanların 
yazıyı savunanlara karşı düşüncelerini kıyas (karşı-
laştırma) yaparak anlatmaya çalışır.

(Cevap A)

3. Parçayı okuduğumuzda; “günün yavaşça süzülme-
si” ile insandan doğaya aktarma, “bir güz mevsimine 
bakar gibi” ile benzetmeye, parçanın bütününde ise 
yazıyla resim çizmesi ile betimlemeye, “süzülüp gi-
dişi...” gibi ifadelerdeki tamamlanmamış cümleler ile 
eksiltili cümleye örnek verilmiştir. Parçaya baktığı-
mızda herhangi bir nesne veya olgunun “ne?” oldu-
ğu ile ilgili bir tanımlama yapılmamıştır.

(Cevap D)

4. Parçayı okuduğumuzda, bütün cümleler yüklemi son-
da olan kurallı cümleledir. Parçadaki tüm cümleler 
öznel ifadelerden oluşmaktadır. Cümlelerin tümü ba-
sit yapılıdır demek de yanlıştır çünkü içlerinde birle-
şik yapılı (bilgi için cümle türleri) cümleler de vardır. 
İzlenimlerle gelen çağrışımlar değil bilgi verme amaç-
lı yazıdır. Parçada yazar, düşüncesini inandırıcı kıl-
mak için Konfüçyüs’ün sözüne yer vererek “alıntı” 
yapmıştır.

(Cevap B)
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TEST • 2

5. Parçayı okuduğumuzda; “kültür kirliliği” ifadesi ile me-
caz anlamlı sözcükler kullandığını, parçanın bütünü-
ne baktığımızda öznel düşüncelere yer verildiğini, di-
limizdeki yozlaşmayı daha somut hale getirmek için 
bunu “kirlilik” ile ifade etmesi somutlaştırmaya çalış-
tığı televizyonlardan yapılan kalitesiz programlar ve 
insanların Türkçe sözcüklerin yerine yabancı karşı-
lığı ile cevap vermesini gözlemler yaptığını görmek-
teyiz. Parçada bir kavram veya olgunun “ne?” oldu-
ğu ile ilgili tanımlama yapılmamıştır.

(Cevap E)

6. Parçayı okuduğumuzda, parçanın konuşma hava-
sında samimi bir şekilde yazıldığı görülmektedir. “De-
likanlı gibidir o” cümlesinde olduğu gibi devrik cüm-
le kullanılmıştır. “zarif rüzgar, güler yüz..” gibi ifade-
lerle sözcüklerin nasıl olduğunu niteleyerek niteleyi-
ci sözcükler kullanılmıştır. “Sabahın, meltemin, kız 
gibi dolaşması” gibi örneklerle kişileştirmeye başvu-
rulmuştur. Parçada tartışmaya başvurulmamıştır.

(Cevap A)

7. Parçayı okuduğumuzda, parçada “Mehmet İzzet Pa-
şa, Bölükbaşı Habib...” gibi özel isimler kullanılmış-
tır. “Kazanların uğultusu” denilerek işitme duyusuna 
ait ayrıntılar vardır. Parça, bir “video” kaydını yazıya 
döküyormuş gibi öykülenerek anlatılmıştır, öyküle-
meden yararlanılmıştır. Ancak parçada okuyucuyu 
bir düşünceye ikna etme çabası yoktur.

(Cevap D)

8. Parçayı okuduğumuzda, romantizm ile ilgili açıklayı-
cı bilgiler vererek “açıklama”dan yararlanılmıştır. Par-
çanın anlatım biçimi “açıklayıcı, açıklama” anlatım-
dır. Bu parçayı geliştirmek için ise belirtilen görüşü 
desteklemek için “örnekleme” den faydalanılmıştır.

(Cevap B)
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1. Soruda bizden parçaya dayanarak hangisi söylene-
bilir, diye sormaktadır. Parçayı okuduğumuzda, par-
çada toprağın dünya kuruldu kurulalı değerli olduğu-
nu, toprağın insanlara ve insanlığa katkılarını, çağ-
lara isim verirken bile topraktan yararlanıldığı anla-
tılmaktadır. Şıklara baktığımızda parçada anlatılanı 
en iyi ifade eden şıkkımız A’dır.

(Cevap A)

2. Numaralanmış cümleleri okuduğumuzda, I, II, III ve 
IV numaralı cümlelerde “cezalandırmak ve ödül ver-
mek” üzerinde durulurken V numaralı cümleden iti-
baren ise “bedensel ve zihinsel gelişim” üzerinde du-
rulmaktadır. Yani V numaralı cümleden itibaren pa-
ragraf ayrılmalıdır.

(Cevap D)

3. Parçayı okuduğumuzda, Faulkner külliyatı 1962 yı-
lında çevrilmiştir. Faulkner’in Türkçeye çevrilen ilk 
eserinin adı “Duman” dır. Faulkner’in ilk tercümesini 
Talat Sait Halman yapmıştır. 1950-1970 yılları ara-
sında Faulkner’in eserlerini Bilge Karasu, Ülkü Ta-
mer, Murat Belge, Vahdet Gültekin, Rasih Gürkan gi-
bi isimler tercüme etmiştir. Ancak 1952 yılına kadar 
Faulkner’in eserlerinin neden Türkçeye çevrilmedi-
ğinin cevabı parçada verilmemiştir.

(Cevap C)

4. Soruda bizden parçada yazar hangisinde yakınmak-
ta (eleştirmekte, şikayette bulunma)dır, diye sormak-
tadır. Parçayı dikkatlice okuduğumuzda yazar, mek-
tubun yerini telefonun almasından yakınmaktadır. İn-
sanların ellerine kalem alıp birbirlerine bir şey yaz-
madığından yakınmaktadır.

(Cevap B)
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5. Soruda bizden parçada yazar hangisinde yakınmak-
ta (eleştirmekte, şikayette bulunma)dır, diye sormak-
tadır. Parçayı dikkatlice okuduğumuzda yazar, roman 
ve öykü yazarlarının dahi Türkçeyi doğru kullanma-
masından yakınmaktadır.

(Cevap D)

6. Parçayı şıklardaki sorulara göre okuduğumuzda, to-
runlar, dede ve ninelerin dörtte bir genine sahiptir di-
yerek A şıkkında, yeğenlerin genleri ise genellikle 
amca ve halalarının dayı ve teyzelerinin dörtte bir ge-
nine sahiptir diyerek B şıkkına, daha uzak akrabalık-
larda bu oran kardeş çocuklarında olduğu gibi sekiz-
de bire düşmektedir diyerek D şıkkına, erkek ve kız 
kardeşlerde genellikle genlerin yarısı birbirinin aynı-
dır diyerek E şıkkına cevap vermektedir.

(Cevap C)

7. Parçayı dikkatlice okuduğumuzda Çatalhöyük ile il-
gili;

 Tavan üstü örtüsü kamış üzerine sıkıştırılmış kil top-
rak olduğu, bina yapımında kullanılan malzemenin 
kerpiç, ağaç ve kamış olduğu, ulaşımın düz damlar 
üzerinden olduğu ortak duvar ve sokak bulunmadı-
ğı parçada bahsedilmektedir. Bazı odalarının diğer-
lerinden daha büyük olduğuna ise parçada değinil-
memiştir.

(Cevap A)

8. Parçayı dikkatle okuduğumuzda, kitabevlerinin artık 
devamlı roman yayınladığından sadece romanın ön 
planana çıktığından bahsedilmektedir.

(Cevap E)
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1. Paragrafı dikkatle okuduğumuzda bakterilerin üre-
melerinin hücre duvarının yok edilmesiyle sağlana-
cağı üzerinde durulmaktadır. Bu yargıya parçadaki 
“hücre duvarının yapımını tümüyle engelleyecek olur-
sa bakterinin üremesi durur” diyerek bakterinin üre-
mesinin hangi durumlarda duracağı üzerinde durul-
muştur.

(Cevap E)

2. Parçayı dikkatlice okuduğumuzda parçanın asıl an-
latılmak istenen düşüncesinin parçanın başında ifa-
de edilen “hiçbir ses, hiçbir zaman şiirin kendi sesi 
kadar güçlü olamaz.” düşüncesi olduğu görülecektir.

(Cevap C)

3. Sorumuzda parçayla ilgili şıklarda verilen yargılar-
dan hangisine değinilmemiştir, diye sorulmaktadır. 
Şıklardaki yargılarla parçaya baktığımızda, parçada  
madura ayağı hastalığının oluşma sürecine değinil-
miştir. Hastalık oluşturan mantarlar ayak, diz, göğüs, 
kasık bölgelerini etkileyerek hastalık sebebi olduğu 
belirtilmiştir. Deri altında toplanan mantarlar kronik 
iltihaplara ve miçetom denilen yalancı mantar urları-
na neden olurlar. Yüzeysel mantar hastalıkları deri, 
tırnak, kıl ve saçları etkiledikleri belirtilmiştir. Madu-
ra ayağının görüntüsü ile ilgili bilgi ise verilmemiştir.

(Cevap C)

4. Romantizm ile ilgili verilen parça ile şıklara birlikte 
baktığımızda:

 Manzara (geceyi) ve durumları (ölüm) kendi izlenim-
leriyle sunmuştur, doğru. Kendinden önceki dönem-
lere kıyasla özgür biçimler kullanmışlardır. Soyut ko-
nuları somut konularına göre daha çoktur. Etkileyici 
ve önemli bir hareket olarak dikkatleri üzerine çek-
mişlerdir. B şıkkındaki “psikoloji önemsenmiş” yargı-
sı doğru değildir.

(Cevap B)
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5. Ağaçlar, insanlar ile derin bir bağ kurduklarından do-
layı önemlidir. İnsanlar ifade etmek istedikleri birçok 
mesajı ağaçları kullanarak söylemişlerdir. Meyve ve-
ren ağaçlar önemlidir ama diğer ağaçlara da hizmet 
etmeliyiz. 

(Cevap D)

6. Şıklardaki sorular ile parçadaki cevaplarını eşleştir-
diğimizde: B’deki sorunun cevabını parçanın son 
cümlesinde, C’deki sorunun cevabını parçanın birin-
ci cümlesinde, D’deki sorunun cevabını parçanın son 
cümlesinde, E’deki sorunun cevabını parçanın birin-
ci cümlesinde bulmak mümkündür. A’daki sorunun 
cevabı ise parçada bulunmamaktadır.

(Cevap A)

7. Parçayı dikkatle okuduğumuzda, parçada Fransız 
draması yazarları ve bu yazarların hangi tür konula-
rı eserlerinde işledikleri anlatılmaktadır. Bu parça, E 
şıklarında belirtilen sorunun cevabı olarak yazılmış-
tır.

(Cevap E)

8. Parçayı okuduğumuzda DNA sarmalı ile ilgili bilim-
sel birtakım bilgiler verilmektedir. Parçada karşıt gö-
rüşler, yerleşik düşünceler, alternatif çözümler gibi 
yargılar bulunmamaktadır. 

(Cevap D)
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1. Paragrafta “dil”in şiirin de yazının da ana ögesi oldu-
ğu şiirin veya yazının “dil”den ayrı tutulamayacağı 
belirtilmektedir. Yazınsal yaratıyı oluşturan birçok fak-
tör vardır ancak bunların hepsi dile dayanmaktadır. 
Anlatılan parçaya bu bağlamda baktığımızda C şık-
kı doğrudur.

(Cevap C)

2. Parçayı dikkatle okuduğumuzda; “İ.S. 17 yılındaki 
depremde büyük zarar gördü” ifadeleri ile deprem-
den zarar gördüğüne, “bu çay, sardisin içinden geçi-
yordu” ifadesi ile B şıkkının doğruluğunu, “kut, altın 
çağını Lidya Krallığı’nın başkentiyken...” ifadesi ile C 
şıkkının doğruluğunu, “İlk Çağ tarihçesinin bilinen dö-
neminin kentlerinden biri...” ifadesi ile D şıkkının doğ-
ruluğunu ifade etmektedir. E şıkkındaki ifadeye ise 
parçada ulaşamamaktayız.

(Cevap E)

3. Parça dikkatle okunduğunda stres tetikleyicilerle il-
gili; depolanmış enerjiyi en hızlı şekilde tükettiğini, 
kalp atışı, kan basıncı ve solunum hızını arttırdığını, 
beyni ele geçirerek duyuları daha güçlü hale getirdi-
ğini öğrenmekteyiz. Kısaca “stres tetikleyicileri” vü-
cudun ortalama dengesini bozan bir etkiye sahiptir.

(Cevap C)

4. Parçada hediye ile armağanın aynı şey olmadığın-
dan, hediyelerin verilmemiş armağanlar için kaça-
mak olduğundan bahsetmektedir. Asıl sevmenin ki-
şinin kendisinden bir parça vermesiyle oluşacağın-
dan ve kendisinin de en değerli parçasının zamanı 
olduğundan bahsetmektedir. Çocuklarımıza alacağı-
mız en kıymetli armağanın onlara ayıracağımız za-
man olduğundan bahsetmektedir. Bu anlamlara ya-
kın en uygun şıkkımız D’dir.

(Cevap D)
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5. Parçada, modern-öncesi dünyalarda evin tamamı 
değneğin üstünde güvenle durmaktaydı derken mo-
dern dünyanın temelinin olmadığından ve güvensiz 
olmasından bahsedilmektedir. Modern dünyayı kur-
tarmak için ise iki temel direğe gereksinim var: “aile 
ve birey” mutluluğu denilmektedir.

(Cevap A)

6. Parçada; A şıkkındaki yargıyla ilgili “çağdaş yazar-
larla tanışacak, Melville, Cervantes, Dostoyevski ve 
Conrad” ifadesi ile şıkkın doğruluğuna, B şıkkındaki 
yargıyla ilgili “New Albany kasabasında doğmuştur.” 
ifadesiyle şıkkın doğruluğuna, D şıkkındaki yargıyla 
ilgili “kendimi yetiştirmeyi başardı” ifadesi ile şıkkın 
doğruluğuna, E şıkkındaki yargıyla ilgili “I. Dünya Sa-
vaşı’na katılıp döndükten sonra...” ifadesi ile şıkkın 
doğruluğuna değinilmiştir. C şıkkındaki yargıyla ilgi-
li parçada ifade bulunmamaktadır.

(Cevap C)

7. Parçada yazarın çocukluğundan itibaren insan ilişki-
leri ile ilgilendiğinden ve bu ilişkiyi anlatacak bir sa-
nat mecrası aradığından bahsedilmektedir. Resim 
ve müzik sanatına “saflıklarından çok şey kaybettik-
leri” için yönelmediğinden bahsetmektedir. Yazar, şi-
iri seçme serüvenini parçada anlatmıştır.

(Cevap D)

8. Parçada; “çevreden, içindeki varlıklara göre en çok 
yararlanan biziz” denilmekte ve ardından da “çevre-
yi en çok kirleten yine bizleriz.” denilmektedir. Bura-
da yararlandığın, faydalandığın bir varlığa (çevre) en 
çok senin (insan) zarar verdiğinden bahsedilmekte-
dir. Bunu en iyi anlatan deyim ise “bindiği dalı kes-
mek” deyimidir.

(Cevap B)
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1. Parçada yazar, şairlerin görüntülerinin ve seslerinin 
şiirlerine zarar verdiğinden bahsetmektedir. Necip 
Fazıl ve Mehmet Akif’in şiirlerini kendi iç sesimizle 
değil de onların sesiyle tanısaydık onların bugün za-
yıf şair olmak bile kalamayacaklarından bahsedil-
mektedir. Parçanın yazarının kaygısı (endişesi) ise 
şiiri seslendirenlerin şiiri yok etmesidir.

(Cevap B)

2. Parçayı dikkatle okuduğumuzda, parçanın mitoz bö-
lünmenin başlangıcının saptanması ve mitoz bölün-
menin evreleri üzerinde durmaktadır. Parçada bu ko-
nu işlendiği için de parça, E şıkkında bahsedilen so-
runun cevabı olarak verilmiştir.

(Cevap E)

3. Parçayı okuduğumuzda, parçanın konusunun kara-
da yaşayan hayvanların yumurtalarının yapısının su-
da yaşayan hayvanların yumurtalarının yapısından 
farkları ve neden bu farklılığın olması gerektiği üze-
rinde durulmuştur.

(Cevap D)

4. Parçayı okuduğumuzda; Kafka’ya göre okunmaya 
değer kitapların insanı sarsması, insanın sıcak de-
nizlerini dondurması gerekir. İnsanı mutlu kılan ya-
pıtları ise insanın kendisinin yazması istenmektedir. 

(Cevap E)
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5. Parçayla şıklar birlikte değerlendirildiğinde, A şıkkın-
daki yargıya parçadaki son cümleyle, B şıkkındaki 
yargıya parçadaki üçüncü cümleyle, D şıkkındaki yar-
gıya parçadaki dördüncü cümleyle E şıkkındaki yar-
gıya parçadaki birinci cümleyle ulaşılmaktadır. C şık-
kındaki yargıya ise parçadan ulaşamamaktayız.

(Cevap C)

6. Parça ile şıklar birlikte değerlendirildiğinde;

 A’daki yargıya parçadaki ikinci cümleyle,

 B’deki yargıya parçadaki birinci cümleyle,

 C’deki yargıya parçadaki birinci cümleyle,

 E’deki yargıya parçadaki birinci cümleyle ulaşılabilir.

 D’deki yargıya ise parçadaki bilgilerle ulaşılamaz.
(Cevap D)

7. Parçada Meşrutiyet Devri Türk romanının hangi dö-
nem aralığında ortaya çıktığı, bu romanın hangi ko-
nuları işlediği üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda 
şıklara baktığımızda A’daki soruya karşı parçanın 
oluşturulduğunu söyleyebiliriz.

(Cevap A)

8. Parçada yazarların yazı yazarlarken yitirdikleriyle 
hasret giderdiklerine ancak bu hasret gidermeyi açık-
tan açığa değil de gizliden ifade ettiklerinden bahset-
mektedir. Bu anlatılanlara en uygun cevabın D şıkkı 
olduğu görülmektedir.

(Cevap D)
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TEST • 5

1. Parçada bahsedilen kişi hastalık ve iyileşme ile ilgi-
li genel kabul görmüş kanılara karşı çıkmaktadır. Has-
tayken ilaç kullanmayı sevmemektedir. “kendine zor 
gelen neyse, faydalı olan o dur” düşüncesine karşı 
çıkmaktadır. Kendi canının istediği şeylere karşı ise 
güven duyan biridir. Ancak bahsedilen kişinin hasta-
lanınca bütünüyle karamsarlaştığını parçadan çıka-
ramayız.

(Cevap C)

2. Parçada yazar, buz hokeyi ile ilgili çeşitli sorunlar ko-
nusunda okuyucuyu bilgilendirmektedir. Okuyucuyu 
buz hokeyi ile ilgilenmek isteyenlerin ne gibi zorluk-
larla karşılaştıklarını anlatmaktadır. 

(Cevap A)

3. Parça ile şıklar birlikte değerlendirildiğinde; A’daki 
yargının cevabını beşinci cümlede, B’deki yargının 
cevabını parçanın son cümlesinde, D’deki yargının 
cevabını parçanın birinci cümlesinde, E deki yargıın 
cevabını parçanın ikinci cümlesinde vermektedir. 
C’deki yargının cevabı ise parçada bulunmamakta-
dır.

(Cevap C)

4. Parça ile şıklar birlikte değerlendirildiğinde;

 B’deki yargının cevabı parçanın birinci cümlesinde,

 C’deki yargının cevabı parçanın üçüncü cümlesinde,

 D’deki yargının cevabı parçanın dördüncü cümlesin-
de,

 E’deki yargının cevabı parçanın son cümlesinde ve-
rilmektedir.

 A’daki yargının cevabı parçada yoktur.
(Cevap A)
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2. Parçada yazar, “Çılgın Palmiyeler” adlı kitapla ilgili 
bilgi vermektedir. Kitabın kahramanları, kahraman-
ların başlarından geçtiği durumlar ve duyguları an-
latılmaktadır. Yazar kısaca “Çılgın Palmiyeler” kita-
bında ne anlatıldığını parçada anlatmaktadır.

(Cevap D)

5. Parçadaki yazar; sanatçıların duyduklarını, yaşadık-
larını, düşüncüklerini anlatmadıklarından, makyajlı 
sözler kullandıklarından yakınmakta (şikayet etmek, 
eleştirmek) dir. Sanatçıların oldukları gibi davranma-
maları da  B şıkkındadır.

(Cevap B)

6. Numaralanmış şekilde verilen paragrafta şiirin din tö-
renlerinde, evliliklerde, av törenlerinde söylendiğini 
şimdi ise aşıklık yeleğinin şiirle devam ettiğini söyle-
mektedir parçanın ana düşüncesi ise I numaralı cüm-
lede “insanın en eski eğilimi şiirdir” sözleriyle veril-
miştir.

(Cevap A)

7. Parçadan çıkarılan cümlenin parçada anlam daral-
masına neden olmaması için çıkarılan cümlenin an-
lamı ile aynı anlama gelen bir başka cümlenin olma-
sı gerekir. Parçaya baktığımızda I ve III numaralı 
cümlelerin anlamları aynıdır. I ve III numaralı cümle-
lerin birinin cümleden çıkarılması ile anlamda daral-
ma meydana gelmez. Bu bakımdan cevabımız III nu-
mara ile B şıkkıdır.

(Cevap B)

9. Parçada bahsedilen asıl konu, akraba evliliklerinde 
aynı soydan gelen anne ve babanın aynı genin bo-
zuk kopyasını taşımasının çok daha fazla olası oldu-
ğundan bahsedilmektedir. 

(Cevap E)
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1. Parçada Cumhuriyet’in ilk yıllarında romancılarımı-
zın Cumhuriyet sonrası tedirginlikleri romanlarına ak-
tardıkları, tek partili dönemde hikayenin ve gazete-
lerin öne çıktığını, çok parti döneminde ise yazarla-
rın gazetelerden uzaklaştırılmasından bahsedilmek-
tedir. Kısaca dönemin siyasi şartları edebiyatı etkile-
miştir.

(Cevap A)

3. Parçadaki yazar; nitelikli hizmet almadaki sıkıntılar-
dan, insan hayatına önem verilmemesinden yakın-
makta (şikayet etme, eleştirme)dir. İnsanların temel 
haklarının korunması gerektiğini ifade etmektedir.

(Cevap D)

4. Parçada karada yaşayan hayvanlardaki nitelikler ile 
suda yaşayan hayvanların nitelikleri ve bulundukla-
rı ortama göre  özelliklerinin olduğu anlatılmaktadır. 
Hayvanlar, yaşadıkları ortama uygun özelliklerle do-
natılmışlardır.

(Cevap C)

8. Parçayı dikkatle okuduğumuzda eş seçiminin sağ-
lıklı bir aile kurmak için çok önemli olduğundan bah-
sedilmekte eş seçimi yapacak kişinin eş seçimini na-
sıl yapması, hangi yöntemle eş seçmesi gerektiği 
parçada anlatılmaktadır. Parça, eş seçimi nasıl ya-
pılmalıdır sorusuna cevap olarak yazılmıştır.

(Cevap B)
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5. Parça ile şıkları birlikte değerlendirdiğimizde; A ve 
B’deki yargıya ikinci cümlede cevap verildiğini, D’de-
ki yargıya birinci cümlede cevap verildiğini, E’deki 
yargıya birinci cümlede cevap verildiğini görmekte-
yiz. C’deki yargının cevabı ise parçada geçmemek-
tedir.

(Cevap C)

6. Parça ile şıklardaki sorular birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki sorunun cevabını dördüncü cümlede, B’de-
ki sorunun cevabını üçüncü cümlede, D’deki soru-
nun cevabını ikinci cümlede, E’deki sorunun cevabı-
nı ise birinci cümlede bulabilmekteyiz ancak C’deki 
sorunun cevabı parçadan bulunmamaktadır.

(Cevap C)

7. Parçamız dikkatle okuduğumuzda parçada bahsedi-
len konunun ana fikrinin en son cümlede olduğunu 
görürüz. En son cümlede “kısacası; şair için dil bü-
tünüyle dünyanın aynasıdır.” derken parçanın da “Bir 
şair için dil ne ifade eder?” sorusuna cevap olarak 
yazıldığı söylenmektedir.

(Cevap D)

8. Parça ile şıklar birlikte değerlendirildiğinde;

 A’daki yargıya parçadaki üçüncü cümlede, 

 B’deki yargıya parçadaki dördüncü cümlede,

 C’deki yargıya parçadaki beşinci cümlede,

 E’deki yargıya parçadaki birinci cümlede cevap ve-
rilmektedir. D’deki yargının parçada yeri yoktur.

(Cevap D)
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1. Parçadaki yazar modern insanın; kıtlığa uğramış gi-
bi alışveriş edişini, arabalar dolusu yiyecek madde-
lerini yükleyip götürüşünü, sürekli tüketme üzerine 
yaşadıklarını anlatmaktadır. İnsanların, çarşı paza-
rın bu kadar huzur bozucu ortamını ise evlere gele-
rek giderdiğinden bahsetmektedir. Yazar, B şıkkında 
bahsedilen alışveriş merkezlerinin insanları sosyal-
leştirmesi tezinden ise bahsetmemektedir.

(Cevap B)

2. Soruda karasal hayvanlarda akciğerin daha iç kısım-
larında yer almasının nedeni nedir, diye sorulmakta-
dır. Parçaya baktığımızda bu sorunun cevabını üçün-
cü cümledeki “akciğerin korunabilmesi ve su kaybı-
nın önlenebilmesi” olarak gösterilmiştir.

(Cevap A)

3. Parça ile şıklar birlikte değerlendirildiğinde; A’daki 
yargının cevabını parçadaki altıncı cümlede, B’deki 
yargının cevabını parçadaki ikinci cümlede, C’deki 
yargının cevabını parçadaki birinci cümlede, D’deki 
yargının cevabını parçadaki üç, dört ve beşinci cüm-
lelerde bulabilmekteyiz. E’deki yargının cevabını ise 
parçada bulamamaktayız.

(Cevap E)

4. Parçada yazar, “boğaz kırk boğumdur” sözünün as-
lında konuşma için değil de yazma için olması ge-
rektiğini belirtmektedir. Konuşurken insanın uzun 
uzun düşünemeyeceğinden ancak yazarken en uy-
gun sözü bulana dek düşünebileceğinden bahsedil-
mektedir. Bu sözlerden sonra parçanın devamına ge-
tirilebilecek en uygun cümle E’deki cümledir.

(Cevap E)
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5. Parça ile şıklar birlikte değerlendirildiğinde; A’daki 
yargının cevabına parçadaki son cümleye, B’deki 
yargının cevabına parçadaki dördüncü cümleye, 
C’deki yargının cevabına parçadaki üçüncü cümle-
ye, E’deki yargının cevabına parçadaki birinci cüm-
leye bakarak bulabiliriz ancak D’deki yargının ceva-
bını parçada bulmak mümkün değildir.

(Cevap D)

6. Parça ile şıklar birlikte değerlendirildiğinde; A’daki 
yargının cevabını parçadaki son cümleye, B’deki yar-
gının cevabını parçadaki üçüncü cümleye, D’deki 
yargının cevabını parçadaki birinci cümleye, E’deki 
yargının cevabını parçadaki ikinci cümleye bakarak 
bulabiliriz ancak C’deki yargının cevabını parçada 
bulamayız.

(Cevap C)

7. Parçayı dikkatle okuduğumuzda parçada, ait oldu-
ğumuz dünyaya ait değerlere sahip çıkmamız gerek-
tiği, evrensellik ölçütlerinin büyük bir yalan olduğu 
belirtilmektedir. Şıkları incelediğimizde B, C, D ve E 
şıkları parçada anlatılan konuyla paralel bir çizgidey-
ken A şıkkındaki yargı ise parça ile çelişmektedir ve 
parça bu şekilde sürdürülemez.

(Cevap A)

8. Parçada yazar, yazacağı yazının konusunun yazma-
ya değecek bir “değerde” olduğunu düşünürse yaz-
dığını anlatmak istiyor. Yazar, parçada “yazılarının 
içeriğini nasıl belirlediği” üzerinde duruyor. Bu ceva-
bı verdirecek sorumuz ise A şıkkındadır.

(Cevap A)
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1. Parçayı dikkatle okuduğumuzda yazar, yazma eyle-
minin nedenini son cümlede “sanat eserini okuyucu-
nun özgürlüğü, hem de en katkısız özgürlüğü yarat-
maktadır.” ifadeleri ile dile getirmektedir. Yani yazarı 
yazınsal ürünü okuyucunun özgürlüğüne araç kılmak 
istemektedir.

(Cevap C)

3. Parçayı okuduğumuzda parçanın ikinci cümlesinde 
mantar hastalıkların epidemik hale gelmesini engel-
leyen faktörler arasında enfeksiyonlarının sporadik 
karakterde olması, belli yönlerde lokalize olması, ya-
vaş gelişmeleri şeklinde üç madde sayılmıştır. Şık-
larımıza baktığımızda E şıkkı bu üç maddeyi de sı-
ralamıştır.

(Cevap E)

4. Parçayı okuduğumuzda yazarın yakındığı (şikayet 
ettiği, eleştirdiği) durumun: GDO’lu ürünlerin çok faz-
la çeşitlenmesi ve insanlığın GDO’lu ürünler ile me-
zarının kazılmasıdır.

(Cevap E)

2. Parça ile şıklar birlikte değerlendirildiğinde; A’daki 
yargının cevabını parçadaki birinci cümleye, B’deki 
yargının cevabını parçadaki ikinci cümleye, C’deki 
yargının cevabını ikinci cümleye, D’deki yargını ce-
vabını üçüncü cümleye bakarak bulabiliriz. E’deki 
yargının cevabı ise parçada geçmemektedir.

(Cevap E)
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5. Parçaya göre kuş ve sürüngenlerde amonyumun üre-
ye dönüştürülerek dışarı atılmasının nedeni son cüm-
lede açıklanan “suyu bu şekilde cömertçe harcaya-
mama” olarak ifade edilmektedir.

(Cevap B)

6. Parça ile şıklar birlikte değerlendirildiğinde; B’deki 
yargının cevabını parçadaki dördüncü  cümleye, C’de-
ki yargının cevabını parçadaki üçüncü cümleye,D’de-
ki yargının cevabını parçadaki ikinci cümleye, E’de-
ki yargının cevabını parçadaki birinci cümleye baka-
rak bulabiliriz. A’daki yargının cevabı ise parçada yok-
tur.

(Cevap A)

7. Parçada yazar romanda yer alan kişilerin bir sistem-
le o romanda yer aldıklarından, roman yazarının baş-
kişiler üzerinden mesajlarını verdiğinden, başkişinin 
beğenilen bir tip de olabileceği veya beğenilmeyen 
bir tip de olabileceğinden bahsedilmektedir.

(Cevap C)

8. Parça ile şıklar birlikte değerlendirildiğinde; B’deki 
yargının cevabını parçadaki son cümleye, C’deki yar-
gının cevabını parçadaki dördüncü cümleye, D’deki 
yargının cevabını parçadaki birinci cümleye, E’deki 
yargının cevabını parçadaki birinci cümleye bakara 
bulabiliriz. A’daki yargıya ise parçadan ulaşamayız.

(Cevap A)
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3. Parçayı okuduğumuzda romantizm akımının değişik 
ülkelerde değişik biçimleri olduğunu söyleyip İngiliz 
edebiyatındaki karşılığına ve İngiliz edebiyatında kim-
ler tarafından temsil edildiğine geçmektedir. Parça, 
“İngiliz edebiyatında romantizmi kimler temsil etmiş-
tir?” sorusuna cevap vermektedir.

(Cevap A)

4. Parça ile şıklar birlikte değerlendirildiğinde, A’daki 
yargının cevabını parçadaki üçüncü cümleye, B’de-
ki yargının cevabını parçadaki dördüncü cümleye, 
C’deki yargının cevabını parçadaki altıncı cümleye, 
E’deki yargının cevabını parçadaki son cümleye ba-
karak bulabiliriz. D’deki yargıın cevabı ise parçada 
yoktur.

(Cevap D)

1. Parçada yazar, sular üzerinden şehirlerdeki hayatın 
doğallıktan uzaklığına dikkat çekiyor ve insanların 
doğal hayatı bozmasından dolayı yaşanılan yerler-
de doğal hayatın olmayışından yakınmakta (şikayet 
etme, eleştirme)dir. 

(Cevap D)

2. Parçayı okuduğumuzda yazar; hayatımızdaki hare-
ketlilik, koşturmacadan dolayı insanların birbirleriyle 
görüşemediklerini, hep görüşmeyi ağızlarıyla söyle-
diklerini ancak hayat hengamesinden bunu gerçek-
leştiremediklerinden bahsetmektedir.

(Cevap C)
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5. Parçayı dikkatle okuduğumuzda yazar, düşüncele-
rin sanatı değiştirdiğini ve de sanatın da düşüncele-
ri değiştirdiğinden bahsetmektedir. Yazar, düşünce 
ile sanat arasındaki bu bağı da bir örnekle açıklamış-
tır. 

(Cevap B)

6. Parçayı okuduğumuzda milattan önceki dönemler-
den başlayarak hastalıkların inanışlarla bağlantılı ol-
duğu inanışı toplumlarda yerleşmiş olduğu anlaşıl-
maktadır. Japon inanışında, İran inanışında, zerdüşt 
dininde hastalıkların gönderilmesinin inanılan inanç-
la bağlantılı olduğuna inanılırdı. Bu bağlamda parça-
nın sonuna getirilebilecek en uygun cümle A şıkkın-
dadır.

(Cevap A)

7. Parçada yazar otuz yıldır ara ara girdiği matematik 
sınavına bir kez daha girdiğini ve onun getirdiği stre-
si tüm bedeninde hissetiğini söylüyor. Bu sınav, ya-
zarı derinden etkilemiş ki belli aralıklarla bu stresli 
durumu rüyasında yaşıyor. İnsanı derinden etkileyen 
olayları insan uzun zaman unutamıyor.

(Cevap B)

8. Parçadaki yazar, bilimdeki bazı gelişmeleri topluma 
anlatmak için o bilimsel gelişmeyi toplumum seviye-
sine indirerek anlatmak isteyenleri eleştirmektedir. 
Düşünsel çıtanın ne kadar üstte olursa toplum düze-
yinin de o seviyeye çıkacağına inanmaktadır. Bu ba-
kımdan bilimsel dilin belli bir seviyenin altına düşür-
memek gerektiğini anlatır.

(Cevap E)
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1. Parçada yazar, DNA ile ilgili yapılan araştırmaların 
kendilerinden önce yapılmış araştırmalardan yarar-
lanarak, onun üstüne bir şeyler koyarak ilerlediğini 
vurgulamaktadır. 

(Cevap E)

2. Parçada “hayatı kucaklayan edebiyat”ın yöneticile-
rinden destek görmese dahi toplumdan destek gö-
rerek toplumu dönüştürdüğünden bahsedilmektedir. 
Edebiyatçılar; güçlü olanın, belli bir kesimin değil, 
halkın, toplumun sesi olmalıdır.

(Cevap B)

3. Parçadaki I numaralı sözcükler hidrojen bağlarının 
nasıl oluştuğu ile ilgili ifadelerdir. Bize soruda da hid-
rojen bağlarının nasıl oluştuğu hangi numaralı cüm-
lede veriliyor, diye sorulmaktadır.

(Cevap A)

4. Soruda; şıklarda verilen soruların hangisinin cevabı 
paragrafta vardır, diye sorulmaktadır. Şıklardaki so-
ruların cevaplarını aradığımızda E şıkkındaki soru-
nun cevabını parçadaki son cümlede bulabiliyoruz.

(Cevap E)
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5. Parça ile şıklardaki yargıların birlikte değerlendirildi-
ğinde, A’daki yargının cevabını parçadaki yedinci 
cümleye, B’deki yargının cevabını parçadaki sekizin-
ci cümleye, C’deki yargının cevabını parçadaki birin-
ci cümleye, D’deki yargının cevabını parçadaki be-
şinci cümleye bakarak bulabiliriz ancak E’deki yargı-
nın cevabını parçada bulamayız.

(Cevap E)

6. Parçadaki yazar, İstanbul’un dünyanın en güzel si-
lüetine sahip şehirlerden biri olduğunu ancak bu si-
lüetin, yapılan gökdelenler ve binalarla bozulduğunu 
söylüyor. İstanbul’un eski güzel silüetinin bozulma-
sından yakınmakta (şikayet etmekte, eleştirmekte)
dir. 

(Cevap C)

7. Parçadaki yazar, şairlerin şiirleri ile yaşamlar arasın-
da bir bağ olup olmadığının edebiyat dünyasında es-
kimeyen bir konu olduğundan bahseder. Ancak bu 
konunun tam bir cevabı bulunamamış ve bu yüzden 
bu konu sürekli tartışılır halde durmaktadır. Parçanın 
devamına şıklara baktığımızda en uygun gelecek 
cümlenin A şıkkındaki cümle olduğu görülecektir.

(Cevap A)

8. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de A’daki yargının cevabını parçadaki son cümleye, 
B’deki yargının cevabını parçadaki üçüncü cümleye, 
C’deki yargının cevabını parçadaki üçüncü cümleye, 
E’deki yargının cevabını parçadaki birinci cümleye 
bakarak bulabiliriz. D’deki yargının cevabını ise par-
çada bulamamaktayız.

(Cevap D)
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1. Parçayı dikkatle okuduğumuzda birinci cümlenin as-
lında sorulan bir soruya verilmiş cevap olduğu açık-
tır. Birinci cümledeki yargının daha açıklayıcı cümle-
lerini ise ilerleyen cümlelerde bulabiliriz. Paragrafı-
mız “Yaptığı işten zevk almayan sanatçı var mıdır?” 
sorusuna karşılık verilmiştir.

(Cevap B)

2. Parçadaki yazar, yaşamanın yarı yarıya alışmak ol-
duğunu söylemekte ancak alışmayı kanıksamamak-
ta hatta kanıksamamak için “uyuşan yerlerimize iğ-
ne batırmaya var mısınız?” diyerek kanıksamaya kar-
şı çıkmaktadır.

(Cevap C)

3. Parçadaki yazar, başkalarına karşı hoşgörülü ancak 
kendi yazı veya eserlerine karşı sert ve öz eleştirisi 
yüksek bir yazardan bahsetmektedir. Bahsedilen ya-
zar kendi çalışmalarında çok titiz, yaptıklarını sürek-
li yetersiz gören bir kişidir. Açıklamamıza uygun olan 
şıkkımız D’dir.

(Cevap D)

4. Parçayı okuduğumuzda parçada, yüzyıllardır süzü-
lerek gelen bir kültürel belleğin olduğundan ve bu 
belleğin bize zor zamanlarda yolumuzu aydınlatan 
bir pusula olduğundan bahsedilmektedir.

(Cevap D)
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5. Parçada yazar, turizm beldesindeki eski ve yeni ev-
lerden bahsetmektedir. Yeni evlerin çiçek gibi durdu-
ğundan eski evlerin ise açık hava kütüphanesi gibi 
olduğundan bahsetmiştir. Eski evlerin yıpranmış ol-
masına rağmen önemini yitirmediğini anlatmıştır.

(Cevap C)

6. parçayı yazan yazar, oyun yazarlığında ayrıcalıklı bir 
yere sahip başka bir yazardan bahsetmektedir. Oyun 
yazarının başarısını ise yazmış olduğu oyunlardaki 
ustaca kurgulanmış karşılıklı konuşmalarda olduğu-
nu belirtir. Bu açıklamamıza en uygun şıkkımız E’dir.

(Cevap E)

7. Parçayı yazan yazar; eskiden şiirn şairleri bir araya 
getiren, birleştiren, onların dostluğunu pekiştiren bir 
işlev gördüğünden bahsetmektedir. Şıkları inceledi-
ğimizde açıklamamıza en uygun şıkkın A olduğu gö-
rülecektir.

(Cevap A)

8. Yazar; ailenin toplumun en küçük temel taşı olduğu-
nu verdiği örneklerle açıklamaya çalışıyor. Aileler ne 
kadar sağlıklı, nitelikli olursa toplumun da o denli sağ-
lıklı ve nitelikli olacağından bahsetmektedir. Şıklara 
baktığımızda açıklamamıza en uygun şıkkın E oldu-
ğu görülecektir.

(Cevap E)
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1. Parçada yazar, yazılarını belli bir sorumluluk anlayı-
şı içinde yazmaktadır. Yazar, dış dünyadaki olan bi-
tenlerle değil kendi vazifeleri, sorumluluklarıyla meş-
guldür. Şıklardaki sorulara baktığımızda parçamızın 
C şıkkındaki soruya karşılık yazıldığı görülecektir.

(Cevap C)

2. Parça ile şıklardakiler birlikte değerlendirildiğinde; 
A’daki yargının cevabını parçadaki son cümlede, 
B’deki yargının cevabını parçadaki ikinci cümlede, 
D’deki yargının cevabını parçadaki üçüncü cümlede, 
E’deki yargının cevabını parçadaki dördüncü cümle-
de bulabiliriz. C’deki yargının cevabını ise parçada 
bulamamaktayız.

(Cevap C)

3. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargının cevabını parçadaki ikinci cümle-
de, B’deki yargının cevabını parçadaki üçüncü cüm-
lede, C’deki yargının cevabını parçadaki birinci cüm-
lede, E’deki yargının cevabını parçadaki birinci cüm-
lede bulabiliriz. D’deki yargının cevabını ise parça-
da bulamamaktayız.

(Cevap D)

4. Parçayı dikkatle okuduğumuzda parçada vurgulan-
mak istenen düşüncenin parçanın son cümlelerinde 
olduğu görülmektedir. Parçada festivallere davet edil-
menin tamamen olmasa da tamamına yakınının 
“adamcılıkla, kirli ilişkilerle” olduğu vurgulanmakta-
dır. Festivaller, nesnel ölçütler kullanılarak düzenlen-
memektedir.

(Cevap A)
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5. Parçanın yazarı, şairlerin şiir yazanları iyi karşılama-
dıklarını, bir anıya dayandırarak iddia eder. Yazar; 
şairlerin okuyucu istediklerini, okuyuculuktan şairle-
ri geçilmesini istemediklerini anlatır. Şıklara baktığı-
mızda açıklamamıza en yakın şıkkımız A’dır.

(Cevap A)

6. Parça dikkatle okunduğunda parçanın yazarının, bir 
yazarın malzemelerinin gerçeklik ve hayal olduğun-
dan ve bu iki unsuru birbiri ile ölçülü, dikkatli karıştı-
rarak “nitelikli yapıt”ın ilk adımları atılmış olunduğun-
dan bahsetmektedir. Parçada “nitelikli yapıt” ortaya 
çıkmadan önceki safha anlatılmıştır. Şıklara baktığı-
mızda aradığımız cevap C’dir.

(Cevap C)

7. Parçayı okuduğumuzda, Zweig’in “Yıkıcı Sır” isimli 
öyküsü ile ilgili bilgiler verilmektedir. “Yıkıcı Sır” isim-
li öyküsünün içerisinde ne anlatılıyor, sorusuna ce-
vap verilmektedir. 

(Cevap D)

8. Numaralanmış cümlelerle oluşturulan parçamıza dik-
katle baktığımızda, I, II, III ve IV numaralı cümleler-
de “tren ve düş” konusu üzerinde durulurken V nu-
maralı cümle ile birlikte konunun “Yaş”a geldiği gö-
rülecektir. Bu da bizlere V numaralı cümle ile birlikte 
konunun değiştiğini yani farklı bir paragrafa geçilme-
si gerektiğini bildirmektedir.

(Cevap D)
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1. Parçanın yazarı “sudoku”nu kafasını boşaltacağı, 
dinleneceği bir araç olarak görmektedir. Yazar, su-
dokunun insana katacağı pek bir şeyin olmadığını 
düşünmektedir. Açıklamamıza göre şıklara baktığı-
mızda cevabımız E’dir.

(Cevap E)

2. Parçanın yazarı, yazma işinin alışkanlığa bir göreve 
dönüşmesine karşı çıkar. Yazma işi, “coşkuların ka-
barıklığı anlarda” yazılmalıdır ki bir değeri olsun, de-
mektedir. Yazma; sıradanlaştırılamaz, rutinleştirile-
mez

(Cevap C)

3. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargının cevabını parçadaki üçüncü cüm-
lede, B’deki yargının cevabını parçadaki dördüncü 
cümlede, D ve E’deki yargıların cevaplarını ise par-
çadaki birinci cümlede bulabiliriz. C’deki yargının ce-
vabını parçada bulamamaktayız.

(Cevap C)

4. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargının cevabını parçadaki sekizinci cüm-
lede, B’deki yargının cevabını parçadaki altıncı cüm-
lede, C’deki yargının cevabını parçadaki birinci cüm-
lede E’deki yargının cevabını parçadaki ikinci cüm-
lede bulabiliyoruz ancak D’deki yargının cevabını 
parçada bulamamaktayız.

(Cevap D)
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5. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; B’deki yargının cevabını parçadaki birinci cüm-
lede, C ve E’deki yargıların cevaplarını parçadaki 
üçüncü cümlede, D’deki yargının cevabını ise son 
cümlede bulabiliriz ancak A’daki yargının cevabı par-
çada yoktur.

(Cevap A)

6. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargıyı parçadaki dördüncü cümlede, B’de-
ki yargıyı parçadaki üçüncü cümlede, D’deki yargıyı 
parçadaki ikinci cümlede, E’deki yargıyı parçadaki 
birinci cümlede bulabiliriz ancak C’deki yargıyı par-
çada bulamamaktayız.

(Cevap C)

7. Su, geçmişten günümüze insanlık için önemlidir an-
cak insanların geçmişten günümüze suya yükledik-
leri anlamlar farklılaşmıştır. Yazar parçada “insanlık 
için suyun anlamının günümüzde farklılaştığından 
bahsetmektedir. Şıklara baktığımızda bu anlama ge-
len şıkkımız B’dir.

(Cevap B)
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1. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargıyı parçadaki son cümlede, B’deki yar-
gıyı parçadaki yedinci cümlede, C’deki yargıyı par-
çadaki altıncı cümlede, E’deki yargıyı parçadaki ikin-
ci cümlede bulabiliriz. D’deki yargının cevabını par-
çada bulamamaktayız.

(Cevap D)

2. Numaralanmış olarak verilen cümlelere dikkatle bak-
tığımızda I numaralı cümlede “başrolü anne-baba 
paylaşır” cümlesi vardır. Bu cümleden sonra soru ka-
lıbındaki “Ailenin diğer üyeleri rol olarak onlardan 
sonra gelir.” cümlesi gelebilir çünkü mantıken baktı-
ğımızda “başrol”den sonra “rol olarak onlardan son-
ra” ifadesi gelebilir. 

(Cevap A)

3. Parçayı okuduğumuzda parçada, Zweig’in öyküleri-
ni nasıl oluşturduğunu ve bu öykülein kimler tarafın-
dan, hangi yayınevinden çıktığı ile ilgili bilgiler yer al-
maktadır. Şıklarımızdaki sorulara baktığımızda par-
ça ile ilgili olan sorumuz D şıkkındaki sorudur.

(Cevap D)

4. Parçayı dikkatle okuduğumuzda aynı çağın sanatla-
rının birbirini etkilediğine ancak sanat dalları birbirin-
den farklı olduğuna ve birbirinden farklılık taşıdığın-
dan bahseder. Bu farklılık taşımasını da kuram ve 
müzik örneğiyle verir.

(Cevap E)
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5. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de A, B, D’deki yargıların cevaplarını parçadaki son 
cümlede, E’deki yargının cevabını parçadaki ikinci 
cümlede bulabiliriz. C’deki yargının cevabını parça-
da bulamamaktayız.

(Cevap C)

7. Parçanın yazarının yakındığı (şikayet etmek, eleştir-
mek) durum, ezbere eğitim sonucunda nesillerin ken-
di tarihine, varlığına, hayatına yabancılaştığından 
bahsetmektedir. Yazar, ezbere eğitimin kuşakları 
olumsuz etkilemesinden yakınmaktadır. Şıklara bak-
tığımızda aradığımız şık C’dir.

(Cevap C)

8. Parçayı okuduğumuzda Orhan Kemal’in kendi yetiş-
tiği topluma sırt çevirmeden, onları eserlerinde yer 
vermesinden ve kendi toplumunun da bu ihanet et-
memeye vefa ile karşılık verdiğinden bahsetmekte-
dir. Parçadaki “ihanet etmemek” sözcük grubunu en 
iyi ifade eden seçenek C şıkkındaki “kendi toplumu-
na sırt çevirmemek” tir.

(Cevap C)

6. Numaralı cümlelere baktığımızda II ve IV numaralı 
cümlelerin yer değiştirmesi parçayı daha anlamlı ha-
le getirecektir.

(Cevap D)
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1. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargının cevabı parçadaki altıncı cümle-
de, B’deki yargının cevabı parçadaki dördüncü cüm-
lede, D’deki yargının cevabı parçadaki ikinci cümle-
de E’deki yargının cevabı parçadaki birinci cümlede 
bulunabilir. C’deki yargının cevabı parçada bulunma-
maktadır.

(Cevap C)

2. Parçayı okuduğumuzda edebiyat ve sinema yapıtla-
rının okuyucuya etkilerinden bahsedip sinema ve di-
ğer sanat dallarını karşılaştırmaktadır. Parçada açık 
bir şekilde karşılaştırma ağır basmaktadır.

(Cevap D)

3. Parçaya göre toprağın isnana kötülük düşünmeme-
sinin nedeni toprağın insana annelik etmesidir. Par-
çada bu ifade altıncı cümlede yer almaktadır. 

(Cevap B)

4. Parçaya göre, elektronik kitapların faydaları arasın-
da; baskı ve dağıtım masraflarını düşürmesi diğer ki-
taplara göre daha ucuz olması ve kağıt tüketimini 
azaltmasını sayabiliriz.

(Cevap E)
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5. Parçayı okuduğumuzda parçanın yazarı okur kitlesi-
nin arttığından bahsetmektedir. Son yazdığı çocuk 
kitabı ile de okur kitlesinin çok genişlediğinden bah-
setmektedir. Yani yazarın eserlerini okuyucular gide-
rek benimsemeye başlamıştır.

(Cevap B)

6. Parçanın yazarı: akrabaların, dostların, arkadaşların 
birbirleri ile görüşmemesinden (aynı şehirde olsa bi-
le) yakınmakta (şikayet etme, eleştirmekte)dir. Açık-
lamamıza uygun şıkkımız D’dir.

(Cevap D)

7. Parçada kazıların başlama ve bitiş tarihlerine yer ve-
rilmemiştir. Diğer ifadelerin karşılıkları şunlardır:

 A → …..18 bin adet sikke bulunduğunu belirten Po-
lat, "Bunlardan elde ettiğimiz verilerle İstanbul'un 
tarihine yeni bir ışık tutuyoruz." dedi.

 C → ….  Mehmet Ali Polat, kazıda ayrıca 37 iske-
let bulunduğunu söyledi.

 D → …. Khalkedon olarak da anılan Kadıköy'ün ta-
rihine ışık tutan….

 E → …. Haydarpaşa Garı kazılarında, içinde me-
zarların da olduğu tabanı mermer bir yapı tespit 
edildi.

(Cevap B)

8. Parçada kavram ve terim dağarcığının zengin olma-
sının yeni kavramları oluşturacağını ve bunun da 
Türkçenin söylemsel ve anlatımsal yapısına katkı 
sağlayıp anlatımı güçlendireceğinden bahsedilmek-
tedir. 

(Cevap E)
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2. Parçanın konusu akraba evlilikleri (endogami) ile il-
gilidir. Parçada akraba evliliklerinin ülkemizde yay-
gın olarak görüldüğünden ve akraba evliliklerinin ya-
pılmasının bazı sebepleri olduğundan bahsedip bu 
sebepler sıralanmıştır. Akraba evlilikleri için gösteri-
len sebepler aileler, akrabalar için bir çözüm gibi gö-
zükse de akraba evliliklerinden doğan bebeklerin sa-
kat bebek olma olasılığı da yüksektir. 

(Cevap A)

3. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A ve E’deki yargıların cevabını parçadaki son 
cümlede, C’deki yargının cevabını parçadaki birinci 
cümlede, D’deki yargının cevabını ise ikinci cümle-
de bulabilmekteyiz. B’deki yargının cevabını parça-
da bulamamaktayız.

(Cevap B)

4. Parçayı ve şıkları dikkatle okuduğumuzda A, B, D ve 
E ‘deki yargıların parçadaki anlatılanlar ile uyuştuğu-
nu ancak C’deki yargının parçada anlatılanlar ile 
uyuşmadığı görülecektir. Parçanın yazarı festivaller 
ile ilgili “şairlerin motive olarak şiirlerini güçlendirdik-
leri” gibi bir yargıyı parçada söylememektedir. 

(Cevap C)

1. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargının cevabını parçadaki beşinci cüm-
lede, B’deki yargının cevabını parçadaki altıncı ve 
yedinci cümlelerde, C’deki yargının cevabını parça-
daki sekizinci cümlede, E’deki yargının cevabını par-
çadaki dokuzuncu cümlede bulabiliriz. D’deki yargı-
nın cevabını parçada bulamamaktayız.

(Cevap D)
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5. Parçayı ve şıklardaki yargıları birlikte değerlendirdi-
ğimizde; A’daki yargının cevabını parçadaki son cüm-
lede, B’deki yargının cevabını parçadaki dördüncü 
cümlede, C’deki yargının cevabını parçadaki üçün-
cü cümlede, E’deki yargının cevabını parçadaki bi-
rinci cümlede bulabiliriz. D’deki yargının cevabını ise 
parçada bulamamaktayız.

(Cevap D)

7. Parçada Yahya Kemal’in “sonbahar” şairi olduğun-
dan Hilmi Yavuz’un ise “yaz” şairi olduğundan bah-
seder. Mevsimler ile özdeşleştirilen şairlerden bah-
setmektedir yazar. Şıklara baktığımızda aradığımız 
şıkkın A olduğu bellidir.

(Cevap A)

6. Parçanın yazarı, sanayi toplumlarının çok fazla üret-
mesine, tüketmesine rağmen gönül darlığı çektiğin-
den bahsetmektedir. Yazar, teknolojik medeniyetin 
modern çağın insanını mutsuz hale getirişinden ya-
kınmakta (şikayet etme, eleştirme) dir. 

(Cevap B)

8. Parçanın yazarı parçada bilim kurguyla ilgili olarak 
tasarlanan dönemde ilerdeki dönem arasında farklı-
lıkların olmasından bahsetmektedir. Bilim kurgular 
içinde bulunulan dönemden ve ilerde yaşanılacak 
olan dönemden de farklıdır.

(Cevap D)
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TEST • 17

1. Parçayı ve şıklardaki yargıları birlikte değerlendirdi-
ğimizde; A ve D’deki yargıların cevaplarını parçada-
ki ikinci cümlede, B,’deki yargıın cevabını birinci cüm-
lede, E’deki yargının cevabını ise üçüncü cümlede 
bulabiliriz. C’deki yargının cevabını ise parçada bu-
lamamaktayız.

(Cevap C)

2. Parçanın yazarı, resim örneği vererek sanatçının sa-
natında “ne anlatmak isteği?”nin saçma bir soru ol-
duğundan, zaten “sanatının, sanatçının anlatmak is-
tediği” olduğundan bahsetmektedir.

(Cevap B)

3. Eskiden bu yana insanların doğa olayları hakkında 
teorileri olmuştur ve bazılar da gülünç, saçma olmuş-
tur. Ancak teknolojik imkanların artması doğa olay-
ları hakkındaki bilgilerimizin netleşmesine vesile ol-
muştur. 

(Cevap C)

4. Numaralı cümleler incelendiğinde III numaralı cüm-
ledeki “Bir eksilecek olsa” ifadesinden önce “...bir 
parçası gibi benimseriz” sözlerinin gelmesi uygun 
olacaktır. Yani II numaralı cümleden sonra sorudaki 
cümlemizin gelmesi münasiptir.

(Cevap A)



102

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

PARAGRAF

TÜ
R

KÇ
E 

SO
R

U
 B

A
N

K
A

SI

TEST • 17

5. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargının cevabını parçadaki ikinci cümle-
de, B’deki yargının cevabını parçadaki birinci cüm-
lede, D’deki yargını cevabını parçadaki yedinci cüm-
lede, E’deki yargının cevabını parçadaki son cümle-
de bulabiliriz. C’deki yargının cevabını parçada bu-
lamayız.

(Cevap C)

8. Parçanın yazarı parçada, insanların geçmişten bu-
güne kadar ateş yakmada kullandıkları aletlerden, 
geliştirdikleri teknolojiden bahsetmektedir. Şıkları in-
celediğimizde cevabın E olduğu görülecektir.

(Cevap E)

7. Parçayı dikkatle okuduğumuzda ikinci cümledeki yar-
gıdan birinci cümlede “sözcükler” konusunda bir bil-
gi verildiği anlaşılmaktadır. Birinci cümle “sözcükler” 
in bir özelliğinden bahsetmiş, ikinci cümle ise o özel-
liğe bir özellik daha katmıştır. Şıkları incelediğimizde 
A şıkkında “sözcükler” in kelimeleri sakladığı özelli-
ği verilmiştir.

(Cevap A)

6. Parça ile şıklardaki yargıların birlikte değerlendirildi-
ğinde; A ve C’deki yargıların cevaplarını parçadaki 
son cümlede, D’deki yargıın cevabını parçadaki bi-
rinci cümlede, E’deki yargının cevabını parçadaki 
üçüncü cümlede bulabiliriz. B’deki yargıın cevabını 
ise parçada bulamamaktayız.

(Cevap B)
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1. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargının cevabını parçadaki ikinci cümle-
de, B’deki yargının cevabını parçadaki üçüncü cüm-
lede, C’deki yargının cevabını parçadaki beşinci cüm-
lede, E’deki yargının cevabını ise parçadaki yedinci 
cümlede bulmak mümkündür. D’deki yargının ceva-
bı ise parçada yoktur.

(Cevap D)

2. Parçanın yazarı parçada, herkesin sevilmek ve be-
ğenilmek siteyeceğinden, bu istek için ise güç sahi-
bi olmak gerektiğini düşündüğümüzden ve bu gücü 
elde etmek için ise zulümlerin başladığından söz et-
mektedir. Bu yolun sevilmek ve beğenilmek için yan-
lış bir yol olduğu vurgulanmıştır.

(Cevap B)

4. Parçada hatıra yazmakla ilgili olarak; mahremiyetin 
açığa çıkması, gizli bilgilerin herkesçe okunması an-
lamına geldiği ifade edilmektedir. Hatıra yazmanın 
cesaret işi olduğu çünkü hatıraların sırları ortaya dök-
mek olduğu anlatılmaktadır. 

(Cevap C)

3. Parçada sözlerin önemli olduğunu ancak bu sözle-
rin etkili olabilmesi için o sözlerin “nasıl” söylendiği-
nin de önemli oluğu vurgulanmaktadır. Sözün etkisi-
ni, söyleme biçimi belirler.

(Cevap E)
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5. Parçayı ve şıklardaki yargıları birlikte incelediğimiz-
de; A’daki yargının cevabını parçadaki birinci cümle-
de, B’deki yargının cevabını parçadaki ikinci cümle-
de, D’deki yargıın cevabını üçüncü cümlede, E’deki 
yargının cevabını parçadaki son cümlede bulabiliriz. 
C’deki yargının cevabını ise parçadaki bulamamak-
tayız.

(Cevap C)

6. Parçayı dikkatle okuduğumuzda gerçeğin, güzel ve 
çekici olmasına karşın hayatın, süslediği kurmaca 
dünyanın daha cazip olduğu anlatılmaktadır. Şıklar-
daki soruları incelediğimizde B’deki sorunun parça-
ya daha uyumlu olduğu görülecektir.

(Cevap B)

7. Parçada yazarın okur ile yeri geldiğinde tartışması, 
yeri geldiğinde ona bir şeyler öğretmesi yazarın ni-
teliği ile alakalı olduğu söylenmektedir. Yani yazar ile 
okur arasında ortak bir yön tutturabilmektir nitelikli 
yazarlık

(Cevap C)

8. Parçaya dikkatle baktığımızda, parçanın ilk cümlele-
ri şıklarda verilen soruya karşılık söylenmiştir. Par-
çanın ilk cümleleri köşe yazarının karakter sayısı ile 
sınırlanması üzerine yazılmıştır. O halde sorumuz da 
buraya yönelik olacaktır.

(Cevap A)
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1. Hastalıklar, ölümler ve bunların nedenleri hakkında-
ki bilgi ve görüşler tarihten bugüne kadar değişmiş, 
dönüşmüştür. İnsanların bu durumlarla ilgili olarak 
bilgileri arttıkça bakış açıları da değişmiştir. Şıklara 
baktığımızda aradığımız şık A’dır.

(Cevap A)

2. Numaralı olarak verilmiş cümleleri anlamlı bir bütün 
oluşturacak biçimde sıralandığımızda, sıralamamız: 
II, IV, I, III, V olacaktır. Bizden sonuncu cümle isten-
mektedir. Cevabımız V numara ile E şıkkıdır.

(Cevap E)

3. Parçayı ve şıklardaki yargıları birlikte incelediğimiz-
de; B’deki yargının cevabını parçadaki son cümlede, 
C’deki yargının cevabını parçadaki birinci cümlede, 
D’deki yargının cevabını parçadaki beşinci cümlede, 
E’deki yargının cevabını parçadaki ikinci cümlede 
bulmak mümkündür. A’daki yargının cevabını ise par-
çada bulmak mümkün değildir.

(Cevap A)

4. Parça ile şıkları birlikte değerlendirdiğimizde; A’daki 
“sayıp dökmelere” örnek parçadaki “küçük el radyo-
su, fotoğraf makinesi...”dir. B’deki “sessel yineleme-
lere” örnek parçadaki “mektuplar, telgraflar, kitaplar”-
dır. C’deki “aynı türden cümlelere” örnek parçadaki 
bütün cümlelerdir. Çünkü tüm cümlelerin türü fiildir. 
E’deki “öznel unsurlara” örnek parçadaki “sanki bir 
soyağacı”dır. D’deki “karşılaştırma”ya bu parçada yer 
verilmemiştir.

(Cevap D)
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5. Parçanın yazarı hiçbir zaman pişmanlık duymuyor 
çünkü bir konuda yanıldığı zaman yanlışıyla hesap-
laşması ve bunu kendine itiraf etmesini biliyor. Şık-
lara baktığımızda aradığımız şık B’dir.

(Cevap B)

6. Parçanın yazarı, şiir geceleri ile festivaller arasında-
ki ayrımdan bahsettikten sonra bu etkinliklerde bak-
tığı kriterlerden bahsetmiştir. Yazar, geceler ve festi-
vallerin bir kısmının belli bir şair zümresi tarafından 
hazırlandığına bir kısmının ise bu işten anlayan öz-
gür irade tarafından hazırlandığından bahsetmekte-
dir. Şıklarımızdaki yargılara baktığımızda A şıkkında-
ki yargımız parçaya uygundur.

(Cevap A)

7. Parçanın anlatımında, karşılaştırma (günümüz ede-
biyatı ile geçmiş dönem edebiyatı) ve örneklendirme 
(Yahya Kemal, Tanpınar) ağır basmaktadır.

(Cevap C)
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1. Parçanın yazarı, şairlerin ne çok konuştuklarını ne 
de hep sustuklarına katılmadığını ve ayrıca şairlerin 
korkunç çiftleştirmelerle sözü yok ettiklerine de katıl-
madığını belirtiyor. Bu cevapları veren bir kişiye A 
şıkkındaki soru sorulabilir.

(Cevap A)

2. Parçada iki husus vurgulanmaktadır. Birincisi şairle-
rin yerinde konuştuğu ve yerinde sustuğu, ikincisi ise 
şairlerin şiir dilini günlük dilin dışına çıkarmadıkları-
dır. Şıklara baktığımızda aradığımız cevabın E oldu-
ğu görülecektir.

(Cevap E)

3. Parçaya baktığımızda öyküleme, tanık gösterme, sa-
yısal verilerden yararlanma veya önem sırasına ko-
nulma söz konusu değildir. Parçada bir görüşü sa-
vunma ve aksi olan görüşe karşı çıkma durumu var-
dır, buna da tartışmacı anlatım diyoruz.

(Cevap C)

4. Şıklarda verilen soruları, parçaya bakılarak cevap-
landırdığımızda; A’daki sorunun cevabını parçadaki 
son cümlede, B’deki sorunun cevabını parçadaki be-
şinci cümlede, C’deki sorunun cevabını parçadaki 
ikinci cümlede, E’deki sorunun cevabını ise parça-
daki birinci cümlede bulabiliriz. D’deki sorunun ceva-
bını parçaya bakarak bulamayız.

(Cevap D)

5. Parçayı okuduğumuzda parça bakterilerle ilgili açık-
layıcı bilgiler  içermektedir. Hastalıkları önlemek için 
kullanılan bakteriler anlatılırken “tetanos, verem” gi-
bi örnekler verilmiştir. Parçanın genelinde nesnel bil-
giler anlatılmıştır. Bakterilerin yaptığı işi “antrenman” 
a benzetilerek benzetme de yapılmıştır. Parçada ta-
nık gösterme yapılmamıştır.

(Cevap A)

6. Parçayı okuduğumuzda bakterilerin insanlar için bir-
çok faydalı işte kullanıldıklarını görmekteyiz. Bakte-
rilerin insan sağlığı için olumlu katkıları vardır. Şıkla-
ra baktığımızda parça ile ilgili genellemenin B şıkkın-
da olduğu anlaşılacaktır.

(Cevap B)
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4. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargının cevabını parçadaki üçüncü cüm-
lede, B’deki yargının cevabını parçadaki ikinci cüm-
lede, C’deki yargının cevabını parçadaki ikinci cüm-
lede, E’deki yargının cevabını parçadaki ikinci cüm-
lede bulabiliriz. D’deki yargının cevabını parçada bu-
lamayız.

(Cevap D)

5. Parçamız 1850-1400 yılları arasındaki gelişmelerle 
ilgilidir. Bu gelişmelerle numaralanmış öncüllere bak-
tığımızda, I ve II. öncülün 1850-1400 yılları arasın-
daki gelişmeler olduğu anlaşılacaktır. Cevabımız I ve 
II ile C’dir.

(Cevap C)

6. Parçayı okuyunca da anladığımız üzere insan sağ-
lığı, tarihin çok eski devirlerinden beri araştırılmaya 
değer görülmüştür.

(Cevap A)

1. Parçayı okuduğumuzda Mısırlıların çok sayıda tan-
rısı olduğunu ve her kabilenin ayrı bir tanrısının ol-
duğunu görmekteyiz. Bir savaş sonunda yenen ka-
bile, yenilen kabilenin tanrısını da kendi panteonu-
nal (tapınağına) katıyordu. Ayrıca parçadan firavun-
ların da yaşayan tanrı olarak görüldüğü anlaşılmak-
tadır.

(Cevap D)

2. Parçayı okuduğumuzda Mısırlılarda hangi kültler (din) 
in yaygın olduğu, Harus’un en büyük tanrı olarak ka-
bul edildiği, panteon (tapınaklar) larının tanrılarla do-
lu olduğu, Aşağı ve Yukarı Mısır krallıklarındaki dinin 
nasıl oluştuğu ile ilgili bilgilere ulaşılabiliriz ancak “Mı-
sırlıların inancında ölüm sonrasındaki hayata inanıp 
inanılmadığı” bilgisine ulaşamayız.

(Cevap A)

3. Parçaya baktığımızda VI numaralı cümledeki “sanıl-
maktadır” ifadesi bize bu cümlede tahmin olduğunu 
göstermektedir. Tahmin cümlemiz VI numaralı cüm-
ledir.

(Cevap D)
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1. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargının cevabını parçadaki son cümlede, 
B’deki yargının cevabını parçadaki dördüncü cümle-
de, D ve E’deki yargıların cevaplarını parçadaki bi-
rinci cümlede bulabiliriz. C’deki yargının cevabını par-
çada bulamamaktayız.

(Cevap C)

4. Numaralanmış cümleler okunduğunda V numaralı 
cümledeki “çocuk eğitiminde önemli bir yere sahip-
tir.” ifadesi, çocuk edebiyatının işlevinden bahseden 
ifadedir. Doğru cevabımız V numaralı cümle ile D’dir.

(Cevap D)

2. Parçayı okuduğumuzda ilk çağlardaki insanlar ve  
hayatın başlangıcı, doğa, doğa olayları, ay, dünya, 
yıldızlar, güneş, bulaşıcı hastalıklar ve ölüm gibi kav-
ramlar üzerine bilgilendirici, açıklayıcı bir anlatımın 
olduğu görülecektir.

(Cevap B)

5. Numaralanmış cümlelerle oluşturulan paragrafın I. 
cümlesini dikkatle okuduğumuzda çocuk edebiyatı 
ile ilgili söylenecek genel ifadeler söylenmiştir. Ço-
cuk edebiyatı, edebiyat içinde zamanla farklı dil ve 
içerik özellikleriyle oluşmuştur.

(Cevap A)

3. Numaralı cümlelerde oluşturulmuş paragrafı dikkat-
le okuduğumuzda; I ve II. cümlede çocuk edebiyatı 
ile ilgili genel bilgiler verilirken III ve sonrasındaki 
cümlelerde Türk edebiyatındaki çocuk öyküleri üze-
rinde durulmuştur. III numaralı cümleden itibaren pa-
ragraf ayrılabilir.

(Cevap B)

6. Parçada tanzimat dönemindeki roman ve romancı-
ların durumu ile Servet-i Fünun dönemindeki roman-
cılık bir arada verilmiştir. Tanzimat döneminde Batı-
lılaşma yanlısı olan romancılarımız olduğu gibi Ah-
met Mithat gibi “hem geleneksel sahne sanatlarını 
hem de modern romanı” birleştirmeye çalışanlar da 
olmuştur.

(Cevap E)

7. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargının cevabını parçadaki dördüncü cüm-
lede, B’deki yargının cevabını parçadaki üçüncü cüm-
lede, D’deki yargının cevabını parçadaki birinci cüm-
lede, E’deki yargının cevabını parçadaki birinci cüm-
lede bulabiliriz. C’deki yargının cevabını parçada bu-
lamayız.

(Cevap C)

8. Parçada altı çizili olan “hayat ve isnan ilişkilerinin de-
rinliklerine inilmemiş” ifadeleri ile yaşam ve insanla 
ilgili konuların derinlemesine olmaması, sığ olması 
kastedilmiştir.

(Cevap D)
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1. Parçayı okuduğumuzda “kurmaca bir eserin” hangi 
yapı ögeleri ile oluşturulduğundan bahsedilmektedir. 
Şıklara baktığımızda D şıkkındaki sorunun cevabı-
nın parçayı oluşturması münasip durmaktadır.

(Cevap D)

4. Parçayı dikkatle okuduğumuzda, havayı kirletenle-
rin şıklardaki: kurşun bileşenleri, toz ve deodorant, 
karbon partikülleri ve freon gazları olduğu görülecek-
tir. Parçada cıva bileşenlerinin havayı kirlettiği ile il-
gili bir bilgi yoktur.

(Cevap B)

2. Parçayı dikkatle okuduğumuzda “kurmaca bir eser” 
ortaya koymak için iki önemli yapı ögesi olduğundan 
bahsetmektedir. Bunlardan birincisi, yaşantı ve ikin-
cisi ise bilgi ve düşüncelerin kurmacada kullanılma-
sıdır. Şıklara baktığımızda anlatılanlara en uygun şık-
kın C olduğu görülmektedir.

(Cevap C)

5. Parçaya göre, CO2 artışının sonucunda: yeryüzünün 
giderek daha fazla ısınması, ısının atmosfer dışına 
çıkmaması, buzulların erimesi ve sera etkisinin gö-
rülebilmesi ortaya çıkmaktadır. Şıklara baktığımızda 
anlatılanları bir araya getiren şıkkımız D’dir.

(Cevap D)

3. Parçaya baktığımızda “düşünce edebiyatı yazar ve 
şairleri” nin özelliği sondan bir önceki cümlede ifade 
edilmiştir. Düşünce edebiyatı; eserlerin gerçek ya-
şantıdan çok düşünceye, okuyarak elde edilen bilgi-
lere dayandığı edebiyattır. Şıklara baktığımızda bu 
anlamda olan şıkkımız E olduğu görülecektir.

(Cevap E)

6. Parçayı okuduğumuzda, parçada havanın bileşen-
leri, CO2 artışının sonuçları, havayı kirleten gazlar 
gibi bilgilendirici, açıklayıcı bilgiler içerdiği görülecek-
tir. Parçanın anlatımında açıklayıcı (açıklama) anla-
tım kullanılmıştır.

(Cevap A)
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TEST • 5

1. Parça ile şıklardaki sorular birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki sorunun cevabını parçadaki son cümlede, 
B’deki sorunun cevabını parçadaki yedinci cümlede, 
C’deki sorunun cevabını parçadaki on birinci cümle-
de, D’deki sorunun cevabını ise parçadaki iki ve üçün-
cü cümlede bulabiliriz. E’deki sorunun cevabını ise 
parçada bulamayız.

(Cevap E)

4. Parça ile şıklar birlikte değerlendirildiğinde; A ve D’de-
ki yargıların cevapları parçadaki son cümlede, B ve 
C’deki yargıların cevapları parçadaki üçüncü cümle-
de bulunur. E’deki yargının cevabı ise parçada yok-
tur.

(Cevap E)

2. Parçada her canlı gibi, alglerin de nesillerini devam 
ettirebilmek için çoğalmak zorunda olduğundan bah-
sedilmektedir ve bu çoğalmanın tiplerini açıklar. Tüm 
canlıların neslinin devamı çoğalmalarıyla mümkün-
dür.

(Cevap D)

5. Parçayı dikkatle okuduğumuzda parçamız, çocukla-
rın yetişme yerlerinin çocuğun beyin gelişimi üzerin-
deki etkileri üzerindeki bir çalışmadan bahsetmekte-
dir. Şıklara baktığımızda aradığımız şıkkın A olduğu 
görülecektir.

(Cevap A)

3. Parçada altı çizili olan “Bunlar” ifadesiyle, çoğalma 
tiplerini kastetmektedir. Bu çoğalma tipleri ise: veje-
tatif, eşeyli ve eşeysiz üremedir. 

(Cevap B)

6. Parçayı okuduğumuzda parçada, sosyal çevresi iyi 
olanlar ile sosyal çevresi iyi olmayan çocukların be-
yin gelişiminin karşılaştırılması anlatılıyor. Parçada 
bariz bir şekilde karşılaştırma tekniği kullanılmıştır.

(Cevap C)
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TEST • 6

1. Numaralandırılmış cümlelerde oluşturulan paragra-
fımızı dikkatle okuduğumuzda, II numaralı cümlede 
Halit Ziya’nın ne anlattığı (konu) üzerinde durulmuş-
tur. VIII numaralı cümleye baktığımızda ise Halit Zi-
ya Uşaklıgil’in sanat anlayışı üzerinde durulmuştur. 
aradığımız VIII numaralı cümledir.

(Cevap D)

4. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; B’deki yargının cevabını parçadaki altı ve yedin-
ci cümlede, C’deki yargının cevabını parçadaki üçün-
cü cümlede, D’deki yargının cevabını parçadaki bi-
rinci cümlede, E’deki yargının cevabını parçadaki 
ikinci cümlede bulabiliriz. A’daki yargının cevabı ise 
parçada bulunmamaktadır.

(Cevap A)

2. Parçada Servet-i Fünun dönemi yazarlarından iki 
isim örneklendirilmiştir: Halit Ziya ve Mehmet Rauf. 
Bu isimlerin Servet-i Fünun romancıları olarak veril-
mesinin nedeni, bu isimlerin alanında etkin isimler 
olmasıdır.

(Cevap B)

5. Parçadaki kurt veya köpek kalıntısını zihnimizde can-
landıracak şekilde tasviri olduğundan burada betim-
leme vardır. Aynı zamanda parçada olayların birbiri 
üzerine gelişmesi ve olay akışı olduğundan burada 
öyküleme tekniği de var diyebiliriz. Cevabımız, be-
timleme ve öykülemedir.

(Cevap E)

3. Parçamızı okuduğumuzda parçada, Servet-i Fünun 
döneminde romanı etkileyen unsurlar üzerinde du-
rulmuştur.

(Cevap E)

6. Parça ile şıklarda verilen sorulan birlikte değerlendi-
rildiğinde; A’daki sorunun cevabını parçadaki doku-
zuncu cümlede, B’deki sorunun cevabını parçadaki 
onuncu cümlede, C’deki sorunun cevabını parçada-
ki son cümlede D’deki sorunun cevabını ise parça-
daki sekizinci cümlede bulabiliriz. E’deki sorunun ce-
vabını parçada bulamayız.

(Cevap E)



113

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

ÇOKLU PARAGRAF SORULARI

TÜ
R

KÇ
E 

SO
R

U
 B

A
N

K
A

SI

TEST • 7

1. Numaralandırılmış cümlelerle oluşturulan paragrafı 
okuduğumuzda, organik rejimle kristal rejiminin ne-
lere bağlı olduğu III numaralı cümlede “Organik re-
jim, hareket imgesine bağımlıdır.” ifadeleri ile açık-
lanmıştır.

(Cevap A)

4. Parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargının cevabını parçadaki dördüncü, al-
tıncı ve son cümlede, B’deki yargının cevabını birin-
ci cümlede, C’deki yargının cevabını üçüncü cümle-
de, E’deki yargının cevabını ise parçadaki ikinci cüm-
lede bulabiliriz. D’deki yargının cevabını ise parça-
da bulamayız.

(Cevap D)

2. Numaralandırılmış cümlelerle oluşturulan paragrafı 
okuduğumuzda, Delevze’ye göre organik öyküleme-
yi ortaya çıkaran durumlar VI numaralı cümlede “...
karakterlerin olaylara tepki vermesi veya eylemde 
bulunmaları ile ortaya çıkar.” ifadesi ile açıklanmak-
tadır.

(Cevap E)

3. Parçaya göre, Organik rejimin özellikleri: hareket im-
gesine bağlılık ve dışsal gerçekliğin temsiliyle sınır-
lılıktır. 

(Cevap C)
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5. Parçayı okuduğumuzda koronavirüs salgınının ABD’yi 
nasıl etkilediği üzerine yazılmış bir yazı olduğu an-
laşılacaktır. Şıklara baktığımızda bu anlama gelecek 
cevabımız C şıkkındadır.

(Cevap C)

6. Parçadan hareketle, ABD’nin salgından etkilendiği-
ni ve sağlık sisteminde oluşan bir olumsuzluk aksak-
lığın başka alanlarda da isanları etkilediği yargıları-
na ulaşılabilir. Şıklarımıza baktığımızda bu yargıları 
veren şıkkın D olduğu görülecektir.

(Cevap D)

7. parça ile şıklardaki yargılar birlikte değerlendirildiğin-
de; A’daki yargının cevabını parçadaki dokuzuncu 
cümlede, C’deki yargının cevabını parçadaki dördün-
cü cümlede, D’deki yargının cevabını parçadaki üçün-
cü cümlede, E’deki yargının cevabını parçadaki bi-
rinci cümlede bulabiliriz. B’deki yargının cevabını ise 
parçada bulmak mümkün değildir.

(Cevap B)
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1. Soruda bizden zincirleme isim tamlaması sorulmuş-
tur. C şıkkına baktığımızda, ordaki “komşuların ayak 
sesi” ifadesi üç ismin tamlayan ve tamlanan ekleriy-
le bir araya gelmesiyle oluşmuştur, yani zincirleme 
isim tamlamasıdır.

(Cevap C)

5. Soruda; altı çizili tamlamaların hangisinin türü farklı-
dır, diye sorulmaktadır. Altı çizili tamlamalara baktı-
ğımızda; I’inci tamlama sıfat tamlaması, II’nci tamla-
ma sıfat tamlaması, III’üncü tamlama belirtili isim tam-
laması, IV’üncü tamlama sıfat tamlaması ve V’inci 
tamlama sıfat tamlamasıdır.

(Cevap C)

2. Sorumuzda, “-cık” ekinin küçültme anlamından çı-
kararak somut bir varlığa ad olması sorulmuştur. Şık-
lardaki “Ufacık, tepecik, kimsecik ve incecik” söz-
cüklerinde küçültme anlamı vardır. B şıkkındaki “Bu 
arpacık” sözcüğünde küçültme anlamı yoktur.

(Cevap B)

6. Şıklarda geçen tamlamalara baktığımızda; A’daki 
“evin salonu” isim tamlaması, B’deki “genç adam” 
sıfat tamlaması C’deki “binanın önü” isim tamlama-
sı, D’deki “kitabın kapağı” isim talaması, E’deki “yal-
nızlık duygusu” isim tamlamasıdır. Farklı olan şıkkı-
mız B’dir.

(Cevap B)

3. Soruda bizden tamlayanı düşmüş isim tamlaması ol-
mayan şık sorulmuştur. Şıklara baktığımızda sırayla 
“kılıcım, yanım, kalbim ve saçlarım” sözcüklerinin 
tamlayanı (benim) düşmüştür. C’de ise tamlayanı 
düşmüş isim tamlaması yoktur.

(Cevap C)

7. Verilen cümleye dikkatle baktığımızda; soyut isme 
örnek “efsane”yi, somut isme örnek “kuş”u, tür is-
mine örnek “kuş”u, özel isme örnek “İran”ı verebili-
riz. Cümlede yansıma isim yoktur.

(Cevap D)

4. Soruda altı çizilerek numaralandırılmış olan sözcük-
le ilgili yanlış olan bilgi sorulmuştur. Altı çizili sözcük-
lerin türlerine baktığımızda I’inci sözcük isim, II’nci 
sözcük sıfat, III’ncü sözcük sıfat, IV’üncü sözcük bağ-
laç ve V’inci sözcük edattır.

(Cevap C)

8. Numaralandırılarak altı çizilen sözcüklere baktığımız-
da; I, II, IV ve V numaralı sözcükler isim göreviyle kul-
lanılmıştır. III numaralı sözcük ise “Ankara” isminin 
yerine kullanıldığı için “zamir” görevindedir.

(Cevap C)
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9. Şıklardaki altı çizili sözcüklere baktığımızda; A, B, C 
ve D şıklarındaki altı çizili sözcükler isim görevinde 
kullanılmış, E’deki altı çizili sözcük ise önündeki “ça-
lışma” sözcüğünü niteliği için “sıfat” görevimizdedir.

(Cevap E)

12. Şıklarda verilen cümlelerin yüklemlerinin türlerine 
baktığımızda; A, C, D ve E şıklarının yüklemlerinin 
türü isimdir, B şıkkındaki cümlenin yükleminin türü 
ise fiildir.

(Cevap B)

10. Numaralandırılarak altı çizilen sözcüklere baktığımız-
da; I numaralı sözcük zamir, II numaralı sözcük zarf 
fiil, III numaralı sözcük isim, IV numaralı sözcük edat 
ve V numaralı sözcük sıfat görevindedir.

(Cevap C)

13. Numaralanmış sözcüklere baktığımızda; II, III, IV ve 
V numaralı sözcükler isim, I numaralı sözcük ise sı-
fattır. 

(Cevap A)

11. Parçadaki numaralanmış tamlamaları incelediğimiz-
de; II, III, IV ve V numaralı tamlamalar isim tamlama-
sı, I numaralı tamlama ise sıfat tamlamasıdır. Aradı-
ğımız cevap I numara ile A şıkkıdır.

(Cevap A)

14. Numaralanmış sözcüklere baktığımızda; I, II, IV ve V 
numaralı sözcüklerin isim, III numaralı sözcüğün ise 
sıfat fiil olduğu görülecektir.

(Cevap C)
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1. Niteleme sıfatı, isimlerin önüne gelerek onların “na-
sıl” olduğunu niteleyen sözcüklerdir. Şıklarda “-den,-
dan” eki almış sözcüklere baktığımızda; A’daki söz-
cük zarf, B’deki sözcük zarf, C’deki sözcük niteleme 
sıfatı, D’deki sözcük zarf, E’deki sözcük isimdir. Ara-
dığımız cevap C’dir.

(Cevap C)

4. Pekiştirilmiş sözcüklerin türleri için şıklara baktığı-
mızda; B, C, D ve E şıklarındaki pekiştirilmiş sözcük-
ler ismi nitelediği için sıfat, A şıkkındaki pekiştirilmiş 
sözcük ise zarf görevindedir.

(Cevap A)

2. Numaralanmış sözcükleri incelediğimizde; I, II, III ve 
IV numaralı sözcükler sıfattır, V numaralı sözcük ise 
isimdir. Aradığımız cevap V numara ile E’dir.

(Cevap E)

5. “-acak, -ecek” eklerinin geldiği sözcüklerin türleri için 
şıklara bakıldığında; B, C, D ve E şıkkında getirilen 
“-ecek, -acak” eki eklendiği sözcüğü sıfat yapmış, A 
şıkkında getirilen “-ecek, -acak” eki eklendiği sözcü-
ğü çekimli fiil yapmıştır.

(Cevap A)

3. “Dağınık” sözcüğü; A, B, C ve E şıklarında ismi nite-
lediği için sıfat, D şıkkında fiili nitelediği için zarf gö-
revindedir.

(Cevap D)

6. Altı çizili numaralanmış sözcüklere baktığımızda; I, 
II, IV ve V numaralı sözcüklerin önlerindeki ismi ni-
telediği için sıfat, III numaralı sözcüğün ise isim ol-
duğu anlaşılmaktadır. 

(Cevap C)
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7. Soruda verilen cümle ile ilgili şıkları incelediğimizde; 
A’daki yargıya örnek “herkes” sözcüğü, B’deki yargı-
ya örnek “bir dost, herkes” sözcükleri, C’deki yargı-
ya örnek “bir dost” E’deki yargıya örnek “yüksek ruh-
lu” sözcüğü gösterilebilir. D’deki yargıya ise verilen 
cümlede örnek yoktur.

(Cevap D)

10. Soru kalıbındaki “sözlerin hangisinde önce betimle-
yici ögeler kullanılmamıştır.” ifadesinin anlamı numa-
ralı sözcüklerden önce hangisinde niteleme sıfatı 
yoktur, demek istenmektedir. I, II, III ve V numaralı 
sözcüklerden önce gelen sözcükler niteleme sıfatı 
sözcüğüdür. IV numaralı sözcükten önce niteleme 
sıfatı yoktur.

(Cevap D)

8. “Uzun” sözcüğünü şıklardaki cümlelerde incelediği-
mizde; A, B, C ve D şıkkında “uzun” sözcüğü ismi ni-
telediği için sıfat, E şıkkında “uzun” sözcüğü fiili ni-
telediği için zarf görevindedir.

(Cevap E)

11. Şıklardaki altı çizili sözcükler incelendiğinde; A, C, D 
ve E şıklarındaki altı çizili sözcükler önündeki ismi 
nitelediği için sıfattır. B şıkkındaki sözcük ise isimdir.

(Cevap B)

9. Parçadaki numaralandırılmış sözcüklerin türlerini in-
celediğimizde; I’deki sözcük ismin yerini tuttuğu için 
zamir, II’deki sözcük fiile zaman anlamı kattığından 
zarf, II ve IV numaralı sözcükler ise isimdir. 

(Cevap C)

12. Numaralı sözcüklerin türlerine baktığımızda; II, II, IV 
ve V numaralı sözcükler sıfatların nitelediği isimler-
dir. I numaralı sözcüğün önünde ise onu niteleyen 
bir söz yoktur.

(Cevap B)
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1. Sorumuzda, altı çizili sözcüklerin hangisi bir adın ye-
rini tutmaktadır (zamir) diye sormaktadır. Altı çizili 
sözcükleri incelediğimizde; A, C ve E şıklarındaki al-
tı çizili sözcükler isim, B şıkkındaki altı çizili sözcük 
sıfat, D şıkkındaki altı çizili sözcük ise kapı sözcüğü-
nün yerini tutan zamirdir.

(Cevap D)

5. Sorumuzda; şıkların hangisinde zamirden türemiş bir 
sözcük, sıfat göreviyle kullanılmıştır diye sorulmak-
tadır. Şıklarımıza baktığımızda, B şıkkındaki “bencil” 
sözcüğü “ben” zamirinden türemiş ve önündeki “in-
san” ismini nitelemiştir. “Bencil” sözcüğü zamirden 
türeyerek sıfat olmuştur.

(Cevap B)

2. Parçadaki altı çizili sözcükleri incelediğimizde; I nu-
maralı sözcük zamir, II numaralı sözcük belgisiz sı-
fat, III numaralı sözcük dönüşlülük zamiri, IV numa-
ralı sözcük ise isimdir.

(Cevap C)

6. Sorumuzda, içinde zamir olan şık sorulmaktadır. Şık-
lara bakıtığımızda D şıkkındaki “ben” sözcüğü şahıs 
zamiridir.

(Cevap D)

3. Şıklardaki çift olarak verilen altı çizili sözcükleri ince-
lediğimizde; A’daki her iki sözcük sıfat, B’deki her iki 
sözcük zamir, C’deki her iki sözcük zarf, D’deki  her 
iki sözcük bağlaç E’deki birinci sözcük sıfat ikincisi 
ise zarftır.

(Cevap E)

7. Sorumuzda, içinde zamir olmayan şık sorulmuştur. 
Şıkları incelediğimizde; A’da “herkes”,B’de “onun”, 
C’de “bunlar”, D’de “onun” sözcükleri zamirdir. E’de-
ki “o” sözcüğü ise zamir değil sıfattır.

(Cevap E)

4. Soruda, şıklarda verilen cümleler içinde zamir olma-
yan cümle sorulmaktadır. Şıkları incelediğimizde A’da-
ki “kendi”, B’deki “burada”, D’deki “birkaçı”, E’deki 
“nerede” sözcükleri zamirdir. C şıkkında zamir yok-
tur.

(Cevap C)

8. Sorumuzda, numaralı sözcüklerden hangisi zamir-
dir, denmektedir. Numaralı sözcükler incelendiğinde; 
I numaralı sözcük sıfat, II numaralı sözcük isim, III 
numaralı sözcük bağlaç IV numaralı sözcük zamir ve 
V numaralı sözcük sıfattır.

(Cevap D)
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9. Sorumuzda, hangi şıkta birden fazla zamir vardır, 
denmektedir. Şıkları incelediğimizde; A’da zamir yok-
tur, B’de “bunlar” ve “siz” zamirleri, C’de zamir yok-
tur, D’de “siz” zamiri var, E’de ise zamir yoktur.

(Cevap B)

13. Soruda; parçada hangi zamir türü yoktur, denmekte-
dir. Parçayı incelediğimizde; A şıkkına “çoğu, biri” ör-
nek, B şıkkına “buna” örnek, C şıkkına “onun” örnek, 
D şıkkına “kendi” örnek olarak veriilir. Parçada ilgi 
zamiri örneği yoktur.

(Cevap E)

10. Sorumuzda; hangisinde işaret zamiri vardır, denmek-
tedir. Şıkları incelediğimizde: A’daki “herkes” sözcü-
ğü belgisiz zamir, B’deki “sen” sözcüğü şahıs zami-
ri, C’deki “burası” sözcüğü işaret zamiri, E’deki “onun” 
sözcüğü şahıs zamiridir. 

(Cevap C)

14. Soruda; parçadaki zamir türleri sorulmuştur. Parça-
yı incelediğimizde; “ne” sözcüğü ile soru zamiri, “bu” 
sözcüğü ile işaret zamiri örneklendirilmiştir. 

(Cevap D)

11. Sorumuzda; şıklardaki soruların hangisinde soru an-
lamı zamirle sağlanmıştır, denmektedir. Şıklara bak-
tığımızda;A’da soru anlamı zarfla, B’de soru anlamı 
zamirle, C’de soru anlamı edatla, D’de soru anlamı 
zarfla, E’de soru anlamı edatla sağlanmıştır.

(Cevap B)

15. Soruda; hangi şıkta aynı türden zamirler bir arada-
dır, diye sorulmaktadır. Şıkları incelediğimizde: A’da 
sadece “hangisi” zamirinin olduğunu, B’de sadece 
“o” zamirinin olduğunu, C’de “siz” ve “ben” kişi za-
mirlerinin olduğunu, D’de sadece “buraya” zamirinin 
olduğunu, E’de sadece “o” zamirinin olduğunu gör-
mekteyiz.

(Cevap C)

12. Soruda, verilen parçada hangi tür zamir var, denil-
mektedir. Parçayı incelediğimizde “onlar” sözcüğü ki-
şi zamiri olarak görülmektedir.

(Cevap A)
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1. Soruda: ikilemelerin hangisi fiili nitelemektedir, diye 
sorulmaktadır. Şıkları incelediğimizde: B, C, D ve E 
şıklarındaki ikilemeler ismi nitelediği için sıfat, A şık-
kındaki ikileme fiili (birik-) nitelediği için zarf görevin-
dedir.

(Cevap A)

4. Şıklarda soru anlamı katan sözcüklerin türlerine bak-
tığımızda: A’daki “ne” sıfat, B’deki “niçin” zarf, C’de-
ki “hangisi” zamir, D’deki “ne” “niçin” anlamında ol-
duğundan zarf, E’deki “niye” zarf görevindedir. Biz-
den zarf veya zamir olmayan şık sorulmuştur, o da 
A şıkkıdır.

(Cevap A)

2. Soruda, yüklemi zaman yönünden belirleyen ögenin 
olmadığı durum sorulmaktadır. Şıklara baktığımızda: 
A, B, C ve D şıklarının yüklemine “ne zaman” soru-
sunu sorduğumuzda cevap alabiliyorken E şıkkında-
ki cümlenin yüklemine “ne zaman” sorusu soruduğu-
muzda cevap alamamaktayız.

(Cevap E)

5. Soruda, altı çizili sözcüklerin türleri ve hangisinin fark-
lı türde olduğu sorulduğundan şıkları incelediğimiz-
de: A’daki sözcük durum zarfı, B’deki sözcük zaman 
zarfı, C’deki sözcük yer yön zarfı, D’deki sözcük mik-
tar zarfı, E’deki sözcük ek aldığı için isimdir. 

(Cevap E)

3. Numaralı cümleleri incelediğimizde: I, II, III ve V nu-
maralı cümlelere “ne zaman?” sorusunu sorduğu-
muzda sırasıyla “Akşam olunca, sonra, daha, gün 
ağarıp sabah olunca” cevaplarını almaktayız. IV nu-
maralı cümlede ise “ne zaman?” sorusuna cevap ve-
rilmemektedir.

(Cevap B)

6. Parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak: I’in-
ci sözcük zamir, II’nci sözcük belgisiz sıfat, III’üncü 
sözcük isim, IV’üncü sözcük isim, V’inci sözcük edat-
tır.

(Cevap D)
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7. Sorumuzda; zarfın miktarını belirten miktar zarfı han-
gi seçenektedir, diye sorulmuştur. Şıkları incelediği-
mizde, D şıkkında “En çok sevdiği” ifadesindeki “çok” 
sözcüğü zarftır ve “en” sözcüğü de zarfın miktarını 
belirttiği için miktar zarfıdır.

(Cevap D)

10. Parçada: numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 
yüklemi durum yönünden belirten bir sözcük yoktur, 
diye sorulmaktadır. Numaralanmış cümlelere sıray-
la baktığımızda II’deki “usulca”, II’deki “dümdüz”, 
III’teki “hayretle”, V’teki “yalan gibi” sözcükleri durum 
zarfıdır. IV’te ise durum zarfı bulunmamaktadır.

(Cevap D)

8. Sorumuzda; şıklardaki ikilemlerden hangisi farklı bir 
görevde kullanılmıştır, diye sorulmaktadır. Şıkları in-
celediğimizde: A, B, D ve E şıklarındaki ikilemler sı-
fat görevinde, C şıkkındaki ikileme durum zarfı göre-
vindedir.

(Cevap C)

11. Soruda; ikilemelerden hangisi zarf görevindedir, den-
mektedir. Şıklara baktığımızda: A’daki ikileme sıfat, 
B’deki ikileme isim, C’deki ikileme zarf, D’deki ikile-
me isim, E’deki ikileme isim görevindedir.

(Cevap C)

9. Parçadaki numaralı sözcükleri incelediğimizde: I’de-
ki sözcüğün isim, II’deki sözcüğün zarf, III’teki söz-
cüğün sıfat, IV’teki sözcüğün ise zamir olduğu görü-
lecektir.

(Cevap E)

12. Şıklardaki zaman anlamı taşıyan sözcüklere baktı-
ğımızda sırayla: A’daki “henüz” zarf, B’deki “yarın” 
zarf, C’deki “akşam” isim, D’deki “kışın” zarf, E’deki 
“bu sabah” zarf görevindedir.

(Cevap C)
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1. Altı çizili sözcükleri incelediğimizde: I’inci sözcük sı-
fat, II’inci sözcük isim, III’üncü sözcük sıfat, IV’üncü 
sözcük bağlaç, V’inci sözcük zarftır.

(Cevap C)

4. Şıklardaki altı çizili sözcüklere baktığımızda, A, C, D 
ve E şıklarındaki sözcükler edattır ancak B’deki altı 
çizili sözcük bağlaçtır.

(Cevap B)

2. Altı çizili sözcükleri incelediğimizde: I’inci sözcük isim, 
II’inci özcük belirtisiz isim tamlaması, III’üncü sözcük 
bağlaç IV’üncü sözcük bağlaç, V’inci sözcük fiildir. 

(Cevap C)

5. Şıklardaki altı çizili sözcüklere baktığımızda, A, B, D 
ve E şıklarındaki sözcükler bağlaç ancak C’deki altı 
çizili sözcük edattır.

(Cevap C)

3. Parçadaki dörtlük ve şıklar birlikte ele alındığında: 
A’daki yargıya “ölmeden” ifadesi, B’deki yargıya “di-
rildim” ifadesi, C’deki yargıya “geçtim” ifadesi, E’de-
ki yargıya “ben” ifadesi örnek verilebilir. D’deki ifade 
(edat) dörtlükte yoktur.

(Cevap D)

6. Parçadaki altı çizili sözcüklere baktığımızda, I’inci 
sözcük ismi nitelediği için sıfat, II’inci sözcük sıfat, 
III’üncü sözcük isim, IV’üncü sözcük edat, V’inci söz-
cük fiildir.

(Cevap A)
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7. Şıklardaki altı çizili sözcüklere baktığımızda, A, B, C 
ve D şıklarındaki sözcükler “sadece” anlamında ol-
duğu için edat, E şıkkındaki sözcük “ama, fakat” an-
lamında olduğu için bağlaçtır

(Cevap E)

10. Soruda hangi cümlede ünlem vardır, diye sorulmak-
tadır. Şıklarımıza baktığımızda, A şıkkındaki “ah” ifa-
desi ünlem bildiren bir yargıdır.

(Cevap A)

8. Soruda bizden numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde hem edat hem bağlaç kullanılmamıştır, diye 
sormaktadır. Numaralı cümleleri incelediğimizde: I’de 
sadece “de” bağlacı, II’de “ve” bağlacı ve “için” eda-
tı, III’te “gibi” edatı ve “de” bağlacı, IV’te “ve” bağla-
cı ve “için” edatı, V’te “ve” bağlaç ve “göre” edatı var-
dır. 

(Cevap A)

11. Soruda; hangi cümlede hem ilgeç hem bağlaç var-
dır, diye sorulmaktadır. Şıklarımıza baktığımızda: A 
şıkkındaki “yalnız” sözcüğü edat, “ve” sözcüğü ise 
bağlaçtır.

(Cevap A)

9. Soruda, hangi şıkta edat yoktur, diye sorulmaktadır. 
Şıklarımıza baktığımızda: A’daki “kalbinizle” ifadesi, 
B’deki “yalnız” sözcüğü, C’deki “gibi” sözcüğü, D’de-
ki “seninle” ifadesi edattır. E’de ise edat yoktur, bağ-
laç olan “ve” vardır.

(Cevap E)

12. Parçadaki altı çizili sözcüklere baktığımızda: I’inci 
sözcük belgisiz sıfat, II’inci sözcük isim, III’üncü söz-
cük dönüşlülük zamiri, IV’üncü sözcük edat ve V’in-
ci sözcük “ki” eki ile bağlaçtır.

(Cevap E)

13. Soruda; şıkların hangisinde edat kullanılmıştır, diye 
sormaktadır. Şıklara baktığımızda D şıkkındaki “yo-
luyla” ifadesindeki “la” eki “ile” edatının kısaltması ol-
duğundan D şıkkında edat vardır diyoruz.

(Cevap D)
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1. Soruda; hangi şıktaki eylemleri aynı kişiler yapmış-
tır, diye sorulmaktadır. Şıkları incelediğimizde A’da-
ki eylemleri “o” ve “ben” yapıyoruz, B’deki her iki ey-
lemi “ben” yapıyorum, C’deki eylemleri “ben” ve “on-
lar” yapıyoruz, D’deki eylemi”ben” ve “sen” yapıyo-
ruz. E’deki eylemi “o” ve “biz” yapıyoruz

(Cevap B)

5. Soruda; altı çizili sözcüklerin hangisinde eylemin de-
vam ettiği anlamı yoktur, diye sorulmaktadır. Burada 
bizden sürerlilik fiili (-e kal, -e dur, e gel) ile şimdiki 
zaman fiili (-yor) ile çekimlenmemiş fiil sorulmakta-
dır. Şıklara baktığımızda, D’deki “yapıldı” fiili bu fiil-
lere uymaz.

(Cevap D)

2. Soruda; hangi şıkta eylemin yapılışına tanık olma 
vardır, diye sorulmaktadır. Yani bizden görülen geç-
miş zamanda (-di’li geçmiş zaman) yapılan bir eylem 
sorulmuştur. Şıklara baktığımızda, D’deki “çıkageldi” 
görülen geçmiş zamanla çekimlenmiştir.

(Cevap D)

6. Soruda; hangi cümlede geleceğe yönelik bir eylem-
den bahsedilmiştir, diye sorulmaktadır. Yani bizden  
gelecek zaman kipiyle (-ecek, -acak) çekimlenmiş fi-
il sorulmuştur. Şıklarımıza baktığımızda, B’deki “ger-
çekleşecektir” fiili gelecek zaman kipiyle çekimlen-
miştir.

(Cevap B)

3. Soruda; hangi şıkta yapılan eylemler farklı kişiler ta-
rafından yapılmıştır, diye sorulmaktadır. Yani bizden  
“edilgen” çatılı bir fiil (işi yapanın belli olmadığı) is-
tenmiştir. Şıkları incelediğimizde: B’deki “süs-le-n-di” 
ifadesinde işi yapan belli değildir, edilgen çatılıdır.

(Cevap B)

7. Birleşik zamanlı bir eylem, hem kip eklerinden birini 
alan hem de ek fiil alan eylemlerdir. Şıklarımıza bak-
tığımızda, D’deki “çık-ar-mış” fiili birleşik zamanlı bir 
fiildir.

(Cevap D)

4. Soruda; hangi şıkta yapılan eylemler farklı kişiler ta-
rafından yapılmıştır, diye sorulmaktadır. Şıkları ince-
lediğimizde; C’deki “söyledin” eyleminin kişisi “sen”, 
“yaptık” eyleminin kişisi ise “biz”dir. C’deki eylemler 
farklı kişiler tarafından yapılmıştır.

(Cevap C)

8. Soruda; hangi şıkta gelecekte gerçekleşecek bir ey-
lem, bugün gerçekleşmiş gibi anlatma vardır, diye 
sorulmaktadır. Yani eylemimiz şimdiki zamanla çe-
kimlenecek (-yor) ancak gelecek zamanı kastede-
cek. Şıklarımıza baktığımızda A’daki geliyor” sözü 
tam da bahsettiğimiz gibi oluşturulmuştur.

(Cevap A)
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9. Soruda, bizden zaman kayması (kip kayması) olan 
şık sorulmaktadır. Şıklara baktığımızda, A’daki kip 
“-yor” şimdiki zamanıyla çekimlenmiştir ancak cüm-
lemiz geniş zamanda geçmektedir. Bu şıkkımızda 
zaman (kip) kayması vardır.

(Cevap A)

13. Soruda, bizden anlam kayması (kip, zaman kayma-
sı) olmayan şık sorulmuştur. Şıklarımıza baktığımız-
da A, B, C ve E şıklarında zaman kayması varken D 
şıkkında zaman kayması yoktur.

(Cevap D)

10. Soruda; hangi şıkta eylemler farklı kişiler tarafından 
yapılmıştır, diye sorulmaktadır. Şıklarımızı inceledi-
ğimizde; C’deki “yıkadım” eylemini “ben” kişisi, “te-
mizledi” eylemini ise “o” kişisi yapmaktadır.

(Cevap C)

14. Şıklarda verilen cümlelerin kiplerine baktığımızda A, 
B, D ve E şıklarındaki eylemler haber kipiyle çekim-
lenmişken C’deki eylem dilek kipiyle çekimlenmiştir. 

(Cevap C)

11. Şıklarda anlam kayması (kip, zaman kayması) ara-
dığımızda, A’daki “oluyor” fiili şimdiki zaman ile çe-
kimlenmiştir ancak bahsedilen eylem her zaman olan 
yani geniş zamanla çekimlenmesi gereken bir eylem-
dir.

(Cevap A)

15. Numaralı cümlelerdeki altı çizili sözcükleri inceledi-
ğimizde hem “senin” ifadesi hem de “onun” ifadesi 
getirebileceğimiz altı çizili sözcüğü arayacağız. Bu 
bağlamda, I ve IV numaralı cümlelerdeki “gideceği-
ni” ve “elbiselerin” ifadelerine hem “senin” hem de 
“onun” ifadesi getirebilmekteyiz. Bu sözcüklerde hem 
ikinci hem de üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı var-
dır.

(Cevap C)

12. Soruyu dikkatli bir şekilde anlamlandırdığımızda, biz-
den cümlede nesne olmamasını istemektedir. Şıkla-
ra sırayla baktığımızda; A’daki nesne “yıllardır otur-
duğu evi”, C’deki nesne “topladığı çiçekleri”, D’deki 
nesne “iki kaşık yağı”, E’deki nesne “Yeni tanıdığı bu 
insanları” ifadeleridir ancak B’de nesne yoktur.

(Cevap B)

16. Verilen şıklardaki cümlelere baktığımızda, A, B, C ve 
E şıklarında zaman (kip, anlam) kayması varken D 
şıkkında zaman kayması yoktur.

(Cevap D)
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1. Şıklara göre ek eylemin kullanıldığı göreve bakar-
sak: A, B, D ve E şıklarında ek eylem, isim soylu söz-
cüğü yüklem yapmıştır. C şıkkında ise ek eylem; fii-
li, birleşik zamanlı fiil yapmıştır.

(Cevap C)

5. Ek eylem fiillere geldiğinde onları birleşik zamanlı fi-
il yapar. Numaralı cümlelerde birleşik zamanlı fiil ara-
malıyız. III numaralı cümledeki “kal-dır-mış-tı” söz-
cüğü hem kip eki hem de ek fiil alarak birleşik za-
manlı fiil olmuştur.

(Cevap C)

2. Şıklardaki cümlelerde ek eylem olup olmadığını in-
celediğimizde: A, C, E şıklarındaki cümlelerde ek ey-
lem, isim soylu sözcüğü yüklem yapmıştır. D şıkkın-
daki cümlede ek eylem, birleşik zamanlı fiil yapmış-
tır. B şıkkındaki ek eylem yoktur.

(Cevap B)

6. Şıklardaki cümlelere baktığımızda, hepsinin yükle-
minin ek eylem aldığını görmekteyiz. Soruda, bizden 
yüklemin bir “söz öbeğinden” oluşmasını istemekte-
dir. Şıklara baktığımızda; D şıkkındaki “güçlü bir ana-
dır.” yüklemi, söz öbeğinden oluşmaktadır.

(Cevap D)

3. Şıklardaki cümlelerde ek eylem olup olmadığını in-
celediğimizde: A, B, D ve E şıklarındaki cümlelerde 
çekimli fiiller vardır, ek fiil yoktur. C şıkkındaki cüm-
lede ise isim soylu sözcük yüklem olmuştur. Ek ey-
lem vardır.

(Cevap C)

7. Şıklardaki cümlelerde verilen ek eylemleri incelendi-
ğimizde: A, B, D ve E’deki ek eylemler, isim soylu 
sözcükleri yüklem yapmıştır. C’deki ek eylem ise bir-
leşik zamanlı fiil yapmıştır.

(Cevap C)

4. Numaralanmış cümlelerdeki yüklemleri dikkatle in-
celediğimizde, I numaralı cümlenin yükleminin isim 
soylu olduğu görülecektir. I numaralı cümlenin yük-
lemi olan isim soylu sözcük ek eylem olarak yüklem 
olabilmiştir.

(Cevap A)

8. Numaralı cümleleri incelediğimizde: I’deki “deniyor-
du”, IV’teki “yeğlemişti” ve V’teki “kullanılıyordu” söz-
cükleri ek eylem almıştır. II ve III numaralı cümleler-
de ise ek eylem yoktur.

(Cevap B)
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9. Soruda verilen bilgiye göre şıklara baktığımızda: 
C’deki “yastıkta” ve “yolda” sözcüklerinden “-dır” eki 
düşmüştür. Normalde “yastıktadır” ve “yoldadır” şek-
linde olmalıydı.

(Cevap C)

12. Soru yargısına göre şıklarımıza baktığımızda: B’de-
ki cümlede “bak-sa” basit çekimli bir fiil ilken “gel-e-
cek-ti” sözcüğü ise birleşik çekimli fiildir. 

(Cevap B)

10. Parçada verilen cümle ile şıklardaki yargıları birlikte 
incelediğimizde: A’daki yargıya örnek “say-ar-dı”, 
B’deki yargıya örnek “yor-um-la-ma-s-ı-y-dı”, D’deki 
yargıya örnek “yor-um-la-ma-s-ı-y-dı”, E’deki yargı-
ya örnek “say-ar-dı” ifadesi örnek verilir. C’deki yar-
gıya parçada örnek verememekteyiz.

(Cevap C)

13. Soru yargısına göre şıklarımıza baktığımızda: E’de-
ki cümlede “dur-u-yor-du” sözcüğü, birleşik çekimli 
fiildir.

(Cevap E)

11. Şıklara ek eylemin görevlerine göre baktığımızda: A, 
B, C ve D şıklarındaki cümlelerde; ek eylem, isim 
soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmıştır. 
E’deki cümlede ise ek eylem, birleşik zamanlı fiil yap-
mıştır.

(Cevap E)

14. Soru yargısına göre şıklarımıza baktığımızda: A, B, 
C ve E şıklarındaki cümlelerde ek eylem, birleşik çe-
kimli fiil yaparken D şıkkındaki cümlede ek eylem, 
isim soylu sözcüğü yüklem yapmıştır.

(Cevap D)
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1. Sorudaki yargıya göre şıklarımıza baktığımızda: D 
şıkkındaki “gelen” ifadesi sıfat-fiil eki almıştır.

(Cevap D)

5. Parçamızda kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cüm-
lecik var demektir. Parçayı incelediğimizde: parça-
daki “olan”, “kalmış” ve “kaybolabilecek” sözcükleri 
fiilimsidir. Cümlede üç fiilimiz var, üç tane yan cüm-
leciğimiz var.

(Cevap C)

2. Sorudaki yargıya göre şıklarımıza baktığımızda A’da 
“izleyiş”, C’de “yazma”, D’de “yazmak” ve E’de “kal-
mayı” sözcükleri isim-fiildir. B’de ise isim-fiil yoktur.

(Cevap B)

6. Sorudaki yargıya göre numaralı sözcüklere baktığı-
mızda: I, II, IV ve V numaralı sözcükler fiilimsi iken 
III numaralı sözcük fiilimsi değildir. Çünkü III numa-
ralı sözcüğün kökü fiil değildir. Fiilimsi ekleri, fiillere 
gelir.

(Cevap C)

3. Sorudaki yargıya göre numaralanmış cümlelere bak-
tığımızda: I numaralı cümledeki “yazarken” sözcüğü 
zarf-fiil almış bir sözcüktür.

(Cevap A)

4. Sorudaki yargıya göre şıklarımıza baktığımızda: A’da-
ki “koşar”, B’deki “beklemek”, D’deki “geleli” ve E’de-
ki “bakmaksızın” sözcükleri fiilimsi örnekleridir. C şık-
kında fiilimsi yoktur.

(Cevap C)
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7. Sorudaki yargıya göre şıklarımıza baktığımızda: A’da-
ki “ayırarak”, B’deki “gelecek”, C’deki “açan” ve D’de-
ki “dönen” sözcükleri fiilimsidir. E’de fiilimsi yoktur.

(Cevap E)

10. Sorudaki yargıya göre numaralı sözcüklere baktığı-
mızda I’deki “kamçılayan”, II’deki “besleyip”, III’teki 
“geliştiren” ve V’teki “yaptığım” sözükleri fiilimsidir. 
IV’teki “sıkıştırmamalı” sözcüğündeki “ma” olumsuz-
luk eki, “malı” ise gereklilik kipidir. IV numaralı söz-
cüğümüz fiilimsi eki almamıştır.

(Cevap D)

8. Sorudaki yargıya göre şıklarımıza baktığımızda: A, 
B, C ve D şıklarındaki “-ma, -me” eki gelmiş sözcük-
ler, geldiği sözcüğe olumsuzluk anlamı katmıştır. E 
şıkkındaki “konuşma” ve “dinleme” sözcükleri ise fi-
ilimsidir.

(Cevap E)

11. Sorudaki yargıya göre numaralı cümlelere baktığı-
mızda: I’de “olduğu” sıfat fiil, II’de fiilimsi yoktur, III’te 
“etmek” ve “anlatmak” isim fiil, IV’te ise “sergilediği” 
sıfat fiildir. I ve IV numaralı cümlelerde sıfat fiil var-
dır.

(Cevap D)

9. Sorudaki yargıya göre şıklarımıza baktığımızda A’da-
ki “bitmiş” ve “geçen”, B’deki “çalışan”, C’deki ara-
yanlar” ve D’deki “düşmüş” sözcükleri sıfat fiildir ve 
isim tamlamaları ile birlikte kullanılmıştır. E’de ise 
isim tamlaması yoktur.

(Cevap E)

12. Sorudaki yargıya göre şıklarımıza baktığımızda: A’da 
“geldiği” ile bir tane, B’de “dolduran” ile bir tane, C’de 
“gidip” ve “geldikçe” ile iki tane, D’de “verdiği” ile bir 
tane, E’de ise fiilimsi yoktur. İki tane fiilimsi olan şık-
kımız C’dir.

(Cevap C)
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1. Sorudaki yargıya göre şıklarımızı incelediğimizde: 
A’daki “uçuş-” birlikte yapılan bir iş iken B, C, D ve 
E’deki “tartış-”, “buluş-”, “anlaş-”, “bakış-” karşılıklı 
yapılan bir eylemdir.

(Cevap A)

5. Sorularda çatı bakımından farklıdır, diye sorulduğun-
da, özne-yüklem ve nesne-yüklem ilişkisine göre de 
bakmamız gerekmektedir. Şıklarımızı incelediğimiz-
de: A’da “etken” ve “geçişli”, B’de “etken” ve “geçiş-
siz”, C’de “etken” ve “geçişli”, D’de “etken” ve “geçiş-
li”, E’de “etken” ve “geçişli” dir.

(Cevap B)

2. Sorumuzda bizden aslında “ettirgen” çatılı fiil sorul-
maktadır. Şıklara baktığımızda: B’deki “al-dır-dı” söz-
cüğü eylemi başkasına yaptırma anlamı kattığından 
ettirgen çatılıdır.

(Cevap B)

6. Yüklemi isim veya isim soylu sözcük olan cümleler-
de çatı özelliği arnamaz. Numaralı cümlelere baktı-
ğımızda: IV numaralı cümlenin yüklemi “genç bir su-
baydı” söz öbeğidir. Yani isim soyludur.

(Cevap D)

3. Yüklemi isim veya isim soylu sözcük olan cümleler-
de çatı özelliği aranmaz. Şıklarımıza baktığımızda: 
A şıkkının yüklemi “yoktur” sözcüğüdür, yani isim soy-
lu bir sözcüktür.

(Cevap A)

4. İşi başkasına yaptırmak demek “ettirgen” çatılı fiil 
arayacağız demektir. Şıklarımıza baktığımızda: D’de-
ki “naklet-tir-di” sözcüğü, ettirgen çatılı bir fiildir.

(Cevap D)
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7. Cümlenin yüklemine baktığımızda (san-ıl-ma-s-ı-n), 
yüklemin edilgen çatılı olduğu anlaşılacaktır çünkü 
işi yapan belli değildir ve fiil kökünden sonra “l, n” ek-
lerinden birisi gelmiştir.

(Cevap C)

11. Sorudaki yargıya göre şıklarımızı incelediğimizde: 
A’daki “tercih et-” geçişli, B’deki “yerdi” geçişli, C’de-
ki “yerdi” geçişli, D’deki “söze başladı” geçişsiz ve 
E’deki “ovuşturdu” geçişlidir.

(Cevap D)

8. Numaralı cümlelerimizi incelediğimizde hepsinin et-
ken çatılı olduğu görülmektedir. O zaman biz de nes-
ne-yüklem ilişkisini kontrol etmeliyiz. Nesne-yüklem 
ilişkisine göre baktığımızda: I, II, III ve V numaralı 
cümleler geçişli, IV numaralı cümle geçişsizdir.

(Cevap D)

12. Parçadaki “ürktü” sözcüğünü incelediğimizde, söz-
cüğün hem etken (işi yapanın belli olduğu) hem de 
geçişsiz (nesne almayan) olduğu anlaşılacaktır.

(Cevap B)

9. Cümlenin yüklemine baktığımızda, yüklemin “söylü-
yor” olduğu görülecektir. Bu sözcüğün etken (işi ya-
panın belli olduğu) ve geçişli (nesne alabilen veya 
alabilecek olan) olduğu anlaşılacaktır.

(Cevap E)

10. Şıklardaki özellikler ile parçayı birlikte değerlendirdi-
ğimizdeki “baktı” sözcüğü hem etken hem de geçiş-
sizdir. “kaçınmadı” sözcüğü ise dönüşlü fiildir. “yeğ-
ledi” sözcüğü de geçişli fiildir.

(Cevap A)
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1. Numaralı sözcükleri incelediğimizde: I, II, III ve IV nu-
maralı sözcükler çekim eki almışlar ancak V numa-
ralı sözcük yapım eki olarak türemiş sözcük olmuş-
tur.

(Cevap E)

4. Şıklarda “-de, -da” ekinin cümleye kattığı anlamlara 
baktığımızda: A, C, D ve E şıklarında “-de, -da” eki 
sözcüğe bulunma anlamı katmıştır. B şıkkındaki “-de” 
eki ise yapım ekidir.

(Cevap B)

2. Şıklardaki “-mi” ekinin cümleye kattığı anlamlara bak-
tığımızda: A, C, D ve E şıklarında “-mi” eki, cümleye 
soru anlamı katmıştır. B şıkkında ise “-mi” eki, cüm-
leye zaman anlamı katmıştır.

(Cevap B)

5. Soruda aslında bizden yapım eki almamış sözcük 
sorulmaktadır. Şıklardaki altı çizili sözcükleri incele-
diğimizde: A, B, D ve E şıklarındaki altı çizili sözcük-
ler yapım eki almıştır. C’de ise “kişi-y-e” sözcüğü ya-
pım eki almamış, hal eki (çekim eki) almıştır.

(Cevap C)

3. Numaralı sözcüklerin köklerinin türlerini incelediği-
mizde: I, II, IV ve V numaralı sözcüklerin köklerinin 
türü fiilken III numaralı sözcüğün kökünün türü isim-
dir.

(Cevap C)

6. Şıklarımızda “-ce” ekinin “görecelik” anlamı kattığı 
durumu incelediğimizde, D’de “sence” ifadesi “sana 
göre” anlamı katmıştır.

(Cevap D)
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7. Şıklarımızda altı çizili sözcükleri incelediğimizde: A, 
B, C ve D şıklarındaki altı çizili sözcükler hem yapım 
hem de çekim eki almışlardır. E’de ise “yay-gın-laş-
tır-mak” sözcüğü sadece yapım ekleri almıştır.

(Cevap E)

10. Şıklardaki cümlelerin birinde hem basit hem türemiş 
hem de birleşik sözcük varmış, onu bulacağız. Şık-
lara baktığımızda: B’de “insan” basit, “yaş-am” türe-
miş ve “hiçbir” birleşik sözcüktür. B’de her üçü de ör-
neklenmiştir.

(Cevap B)

8. Şıklardaki altı çizili sözcüklerin yapısını incelediği-
mizde: A, B, C ve D şıklarındaki sözcükler türemiş 
iken E’deki sözcük birleşik fiildir (kayıp-ol-)

(Cevap E)

11. Şıklarımızdaki cümlelerde gövdeden türemiş sözcük 
aramaktayız. Gövdeden türemiş demek en az iki ta-
ne yapım eki alan sözcük demektir. Şıklara baktığı-
mızda D’deki

  “ulaş-ıl-ma-y-an”
gövde

1 2
 sözcüğünde iki tane yapım eki

 almış sözcük vardır.
(Cevap D)

9. Şıklardaki cümlelerin sözcük yapılarını incelediğimiz-
de: A’daki “büyü-k” türemiş, C’deki “sil-gi” türemiş, 
D’deki “besle-me” türemiş, E’deki “soğu-k” türemiş 
sözcüklerdir. B’de ise türemiş sözcük yoktur.

(Cevap B)

12. Şıklarda “-den, -dan” eki almış sözcükleri incelediği-
mizde: C’deki “sıra-dan” sözcüğüne gelen “dan” eki 
“sıra” sözcüğünün anlamını değiştirerek türemiş bir 
sözcük yapmıştır.

(Cevap C)

13. Numaralı sözcüklerin köklerini incelediğimizde: I’de-
ki “böl-ge-de” sözcüğünün kökü “böl”, II’deki sözcü-
ğün kökü “kaz”, III’teki sözcüğün kökü “çok”, IV’teki 
sözcüğün kökü “tarih”, V’teki sözcüğün kökü “bul” 
dur. II numaralı sözcüğün kökü olan “kaz” sözcüğü 
sesteştir.

(Cevap B)
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1. Şıklardaki altı çizili sözcükler incelendiğinde: A’daki 
“tara-k” sözcüğünün kökü “tara-” iken “k” yapım eki 
olarak “tarama işini yapan araç” anlamına dönüş-
müştür.

(Cevap A)

5. Doğadaki ses taklitleriyle oluşan sözcüklere yansı-
ma sözcük denir. Şıklarımıza baktığımızda: C’deki 
“gıcırdıyordu” sözcüğü “gıcır” yansıma sözcüğünden 
türeyerek “gıcırdıyordu” olmuştur.

(Cevap C)

2. Şıklardaki altı çizili sözcüklerin kökü incelendiğinde: 
A, B, D ve E şıklarındaki altı çizili sözcüklerin kökle-
ri fiil, C’deki sözcüğün kökü (güç) isimdir. 

(Cevap C)

6. Numaralı sözcükleri incelediğimizde: I ve IV numa-
ralı sözcükler basit, II ve III numaralı sözcükler ise 
türemiştir. V numaralı sözcük ise birleşiktir. İkişerli 
gruplandırdığımızda V numaralı sözcük dışarıda ka-
lır.

(Cevap E)

3. Şıklardaki altı çizili sözcükler incelendiğinde: B, C, D 
ve E şıklarındaki altı çizili sözcüklere eklenen “-ınca” 
eki, bu sözcükler “zaman” anlamı katmıştır. A şıkkın-
daki sözcüğe getirilen “-ınca” eki, sözcüğe “kalına 
yakın” anlamı katmıştır.

(Cevap A)

7. ŞIklardaki altı çizili sözcüklere baktığımızda: A, B, D 
ve E şıklarındaki altı çizili sözcüklerin çekim eki al-
dıklarını ancak C’deki altı çizili sözcüğün ise yapım 
eki aldığını görmekteyiz.

(Cevap C)

4. Numaralı sözcükler incelendiğinde: I’deki sözcük hiç-
bir ek almamış, II’deki sözcük hem yapım hem çe-
kim eki almıştır. III’teki yapım eki almış, IV’teki söz-
cük çekim eki almıştır. Hiçbir ek almayan numaralı 
sözcüğümüz I numaradır.

(Cevap A)

8. Şıklardaki birleşik sözcüklere baktığımızda: A’daki 
“fark ettim”, B’deki “ne-için”, C’deki “gözden düşme”, 
D’deki “demirbaş” sözcükleri birleşik sözcüklerdir. 
E’de ise birleşik sözcük yoktur.

(Cevap E)
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9. Dörtlükteki türemiş sözcükler: “toz-lu”, “devir-il”, “sa-
vur-ul”, “yan-ık” ve “sok-ul” sözcükleridir. Dörtlükte 
beş tane türemiş sözcük vardır.

(Cevap C)

13. Şıklardaki altı çizili sözcükler incelendiğinde: A’daki 
“soğu-k-lar” sözcüğünün önce yapım eki sonrasında 
çekim eki aldığı görülecektir.

(Cevap A)

10. Soru kalıbında aslında bizden iyelik (aitlik) eki almış 
sözcük sorulmaktadır. Altı çizili sözcükleri incelediği-
mizde, D’deki “kardeş-i” sözcüğü “onun” kardeşi an-
lamında olduğu için iyelik eki almıştır.

(Cevap D)

14. Şıklardaki altı çizili sözcüklerin yapıları incelendiğin-
de: A, C, D ve E şıklarındaki altı çizili sözcükler ya-
pım eki alarak türemiş sözcük olmuşlar. B’deki altı 
çizli sözcük ise iki sözcüğün birleşmesi ile oluşan bir-
leşik sözcüktür.

(Cevap B)

11. Şıklardaki altı çizili sözcükleri incelediğimizde: B, C, 
D ve E şıklarındaki altı çizili sözcükler iyelik eki al-
mış ancak A şıkkındaki “-im” eki yapım ekidir.

(Cevap A)

15. Şıklardaki birleşik eylemlere baktığımızda: B, C, D 
ve E şıklarındaki birleşik eylemler “anlamca kaynaş-
mış birleşik eylem” dir. A’daki birleşik eylem ise “yar-
dımcı eylemle” kurulmuş birleşik eylemdir.

(Cevap A)

12. Şıklardaki altı çizili sözcükler incelendiğinde: A, B, D 
ve E şıklarındaki altı çizili sözcükler yapım eki almış-
lardır. C’deki altı çizili sözcük ise kök halindedir.

(Cevap C)

16. Dörtlüğü şıklarda verilenlere göre incelediğimizde: 
A’daki yargıya “dilimi, kelimelerimi”, B’deki yargıya 
“ne” sözcüğü, C’deki yargıya “soy-gun” sözcüğü, 
D’deki yargıya “çaldın, bıraktın...” sözcükleri örnek 
verilir. E’deki yargıya dörtlükte örnek bulamayız.

(Cevap E)
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1. Şıklardaki yumuşamaya uğrayan sözcüklere baktı-
ğımızda: A’da “ayağa”, C’de “sevdiği”, D’de “yoğun-
luğu”, E’de “olduğu” sözcükleri yumuşamaya uğra-
mıştır. B’de ise özel isme getirilen ünlü harf, özel is-
min son harfini yumuşatmamıştır.

(Cevap B)

5. Verilen cümlede altı çizili sözcükle görülen ses ola-
yı, ünsüz yumuşamasıdır. Şıklardaki cümlelere bak-
tığımızda C’deki “konuştuğu” sözcüğü de yumuşa-
maya uğramıştır.

(Cevap C)

2. Dörtlükteki birden fazla sözcükte görülen ses olayı, 
ünsüz benzeşmesidir. Dörtlükteki “unuttun” ve “çök-
tü” sözcüklerinde ünsüz benzeşmesi vardır.

(Cevap E)

6. Şıklardaki altı çizili sözcüklere baktığımızda: B’de lal-
tı çizili sözcüklere baktığımızda: B’de altı çizili olan 
“Kayıp-et-” sözcüğü hem ünlü düşmesine hem de 
ünsüz yumuşamasına uğramıştır.

(Cevap B)

3. Dörtlüğü incelediğimizde: A’daki yargıya “geçtim”, 
B’deki yargıya “bekliyorum”, C’deki yargıya aradı-
ğım”, D’deki yargıya “şehri” örneği verilir. E’deki yar-
gının örneği dörtlükte yoktur.

(Cevap E)

7. Şıklarımıza baktığımızda: B’deki “1983’de” sözcüğü-
nün yanlış yazıldığını, doğrusunun “1983’te” olması 
gerektiği görülecektir.

(Cevap B)

4. Sorudaki yargıya göre şıklarımıza baktığımızda: A’da-
ki “saçı sözcüğü tek heceli olduğu için ünsüz yumu-
şamasına uğramamıştır.

(Cevap A)

8. Şıklarımıza baktığımızda: A’da “ayakda” sözüyle ün-
süz benzeşmesi yapılmadığı için, C’de de “göğüsüy-
le” sözüyle ünlü düşmesine uyulmadığı için yanlışlık 
yapılmıştır. Bizden ünlü düşmesi kuralına uymayanı 
sorduğu için cevabımız C’dir.

(Cevap C)
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9. Şıklarımızı incelediğimizde, “m-b” kuralına uyan şık-
kımız: “çember” sözcüğü ile C’dir.

(Cevap C)

13. Şıklardaki ünsüz sertleşmelerine baktığımızda: A’da 
“hoyratça”, B’de “topraktan”, C’de “geçti” ve E’de “iç-
tik” örnekleri ünsüz sertleşmesine örnektir. D’de ise 
ünsüz sertleşmesi örneği yoktur.

(Cevap D)

10. Şıklara ünlü daralması örneği aramak için baktığı-
mızda: D’deki “al-ma-yor” sözcüğü “almıyor” a dönü-
şerek daralma meydana getirmiştir.

(Cevap D)

14. Şıklarımızdaki ünsüz sertleşmesine uymayan söz-
cüğe baktığımızda: C’deki “varmakdan” ifadesinin ol-
duğunu görürüz. Doğrusu “varmaktan” olmalıydı.

(Cevap C)

11. Şıklardaki ses olaylarına baktığımızda: B’de “koynu” 
ile ünlü düşmesi, C’de “gittin” ile benzeşme, D’de “sö-
ğüdün” ile yumuşama, E’de “ettiler” ile benzeşme ör-
neklendirilmiştir.

(Cevap A)

15. Altı çizili sözcüğü incelediğimizde: sözcüğümüzün 
“fetih-et-dik-i” şeklinde olduğu ve eklerin birleşmesiy-
le “fethettiği” şekline dönüştüğünü görebiliriz. Bu cüm-
lede bir ünlü düşmesi, bir benzeşme ve bir de ünsüz 
değişimi (yumuşaması) vardır.

(Cevap A)

12. Parçadaki dizeleri incelediğimizde: “söğüdü, aşığı, 
öğüdü” örnekleri ile yumuşama, “küçüktü” ile benzeş-
me örneklendirilmiştir.

(Cevap C)
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1. Şıklarda yazımı yanlış olan sözcük sorulmuştur. Şık-
lara baktığımızda: A’daki “Rizeli’den” sözcüğü yanlış 
yazılmıştır. Sözcüğün doğru yazımı “Rizeliden” ola-
cak. 

(Cevap A)

5. Şıklarda yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
B’deki “his etti” ifadesi yanlış yazılmıştır. Sözcüğün 
doğru yazımı “hissetti” şeklindedir. 

(Cevap B)

2. Şıklarda altı çizili sözcüklerin doğru yazımları şu şe-
kildedir: B’deki “dinlemeyen”, C’deki “herhangi bir 
şey”, D’deki “gidiverelim”, E’deki “fark ettim” olmalıy-
dı. A’daki “hoşça kal” sözü ise doğru yazılmıştır.

(Cevap A)

6. Şıklarda yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
A’daki “kolkola” ifadesi yanlış yazılmıştır. Sözcüğün 
doğru yazımı “kol kola” şeklindedir.

(Cevap A)

3. Altı çizili sözcüklerin yazımlarına baktığımızda: I’de-
ki sözcüğün yazımının “bugün” şeklinde bitişik olma-
sı gerekmektedir. I’deki sözcük yanlış yazılmıştır.

(Cevap A)

7. Şıklarda yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
C’deki “elele” ifadesi yanlış yazılmıştır. Sözcüğün 
doğru yazımı “el ele” şeklinde ayrıdır.

(Cevap C)

4. Şıklardaki yazım yanlışı olan sözcüğe baktığımızda: 
C’deki “görüceksiniz” ifadesi yanlış yazılmıştır. Söz-
cüğün doğru yazımı “göreceksiniz” şeklindedir.

(Cevap C)

8. Şıklardaki yazımları yanlış olan sözcüklere baktığı-
mızda: A’daki “doğrulukdan”, B’deki “dördün de”, 
C’deki “içinde” D’deki “bu gün” sözcükleri yanlış ya-
zılmıştır. E’de ise herhangi bir yazım yanlışı yoktur.

(Cevap E)
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9. Şıklarda yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
C’deki “kılasörleri” ifadesi yanlış yazılmıştır. Sözcü-
ğün doğru yazımı “klasörleri” şeklinde olmalıydı.

(Cevap C)

13. Şıklardaki yazım yanlışlarına sırasıyla baktığımızda: 
A’da “Halk edebiyatı” yanlış yazılmış, doğrusu “halk 
edebiyatı” olacak

 B’de “inkaredilemez” yanlış yazılmış, doğrusu “inkar 
edilemez” olacak

 D’de “yayın evi” yanlış yazılmış, doğrusu “yayınevi” 
olacak

 E’de “özenebezene” yanlış yazılmış, doğrusu “öze-
ne bezene” olacak

 C’de ise yazımı yanlış olan sözcük yoktur.
(Cevap C)

10. Şıklarda yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
E’deki “geçtikden” ifadesi ünsüz benzeşmesi yapıl-
madığı için yanlış yazılmıştır. Sözcüğün doğru yazı-
mı “geçtikten” şeklindedir.

(Cevap E)

11. Şıklarda yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
C’deki “gençlikde” ve “yolumuz da” ifadeleri yanlış 
yazılmıştır. Sözcüklerin doğru yazımı “gençlikte” ve 
“yolumuzda” şeklindedir. 

(Cevap C)

12. Şıklarda, yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
D’deki “parağraf” ifadesi yanlış yazılmıştır. Sözcüğün 
doğru yazımı “paragraf” şeklindedir.

(Cevap D)
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1. Şıklarda, yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
C’deki “eskipüskü” ifadesi yanlış yazılmıştır. Sözcü-
ğün yazımı “eski püskü” şeklindedir.

(Cevap C)

5. Şıklarda, yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
E’deki “1’nci” ifadesi yanlış yazılmıştır. Sözcüğün 
doğru yazımı “1’inci” şeklindedir.

(Cevap E)

2. Şıklarda, yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
B’deki “önsöz” ifadesi yanlış yazılmıştır. Sözcüğün 
doğru yazımı “ön söz” şeklindedir.

(Cevap B)

6. Özel isimlerden sonra gelen yön ifadeleri, küçük ya-
zılırken özel isimlerden önce gelen yön ifadeleri bü-
yük yazılmaktadır. A’daki “Kuzey Karadeniz” doğru, 
B’deki “Anadolu’nun Doğusu” yanlıştır. Sözcüğün 
doğru yazımı “Anadolu’nun doğusu” olacak.

(Cevap B)

3. Şıklardaki yazım yanlışlarına sırasıyla baktığımızda: 
A’daki “her halde”, “herhalde” şeklinde olmalıydı. 
B’deki “hiçkimse”, “hiç kimse” şeklinde olmalıydı. 
D’deki “göz dağı”, “gözdağı” şeklinde olmalıydı. E’de-
ki “kesgin”, “keskin” şeklinde olmalıydı.

(Cevap C)

7. Numaralı sözcüklerden yazımı yanlış olan II numa-
ralı sözcüktür. II numaralı sözcük “okuyupda” değil 
de “okuyup da” şeklinde yazılmalıydı.

(Cevap B)

4. Şıklarda, yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
A’daki “sokakda” ifadesinin yanlış yazıldığını görmek-
teyiz. Sözcüğün doğru yazımı “sokakta” şeklindedir.

(Cevap A)

8. Şıklarda, yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
D’deki “devir etti” ifadesi yanlış yazılmıştır. Sözcüğün 
doğru yazımı “devretti” şeklindedir. Birleşik sözcük-
te ünlü düşmesi gerçekleşmeli ve birleşik yazılmalı-
dır.

(Cevap D)
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9. Belirli bir tarih bildiren (net bir tarih) ay ve gün adla-
rı büyük yazılır. Şıklara baktığımızda, A’daki “23 ha-
ziranda” ifadesi yanlıştır. Doğru yazımı “23 Hazi-
ran’da” şeklindedir.

(Cevap A)

13. Şıklarda, yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
E’deki “nesili” ifadesi yanlış yazılmıştır. Sözcüğün 
doğru yazımı “nesli” şeklindedir. Sözcüğümüzde ün-
lü düşmesi vardır. Ses olaylarına uyulmaması yazım 
yanlışına neden olur.

(Cevap E)

10. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük yazı-
lır, belirli bir tarih bildirmiyorsa ay ve gün adları kü-
çük yazılır. Şıklara baktığımızda, A’daki I numaralı 
sözcük “Kasım” diye yanlış yazılmıştır. Sözcüğün 
doğru yazımı “kasım” şeklinde küçük harfle olmalıy-
dı.

(Cevap A)

14. Şıklardaki yanlış yazılmış sözcüklere sırayla baktı-
ğımızda: A’da “fermaneti” değil “ferman etti”, B’de 
“Cumhuriyet dönemi” değil “Cumhuriyet Dönemi”, 
D’de “gönülümde” değil “gönlümde”, E’de “dostlarla-
da” değil “dostlarla da” şeklinde olacaktır. C şıkkın-
da ise yazım yanlışı yoktur.

(Cevap C)

11. Şıklarda, yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
A’daki “herşeyi” ifadesinin yanlış yazıldığını görmek-
teyiz. Sözcüğün doğru yazımı “her şeyi” şeklindedir.

(Cevap A)

12. Şıklarda, yazımı yanlış olan sözcüğe baktığımızda: 
D’deki “hiçte” ifadesinin yanlış yazıldığını görmekte-
yiz. Sözcüğün doğru yazımı “hiç de” şeklindedir.

(Cevap D)



TEST • 1 143

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

NOKTALAMA İŞARETLERİ

TÜ
R

KÇ
E 

SO
R

U
 B

A
N

K
A

SI

1. Yabancı kelimelerin okunuşları tırnak işareti ile değil 
parantez (yay ayraç) ile gösterilir. B’deki ifade “Mo-
liere (Molyer)” şeklinde olmalıydı.

(Cevap B)

5. Şıklardaki yargıları dikkatle incelediğimizde: B, C, D 
ve E şıklarındaki yargıların doğru, A’daki yargının 
yanlış olduğu görülecektir. A’da belirtilen noktalama 
işareti tırnak işaretidir. 

(Cevap A)

2. Numaralı cümlelerdeki virgül (,) incelendiğinde: III, 
IV ve V numaralı cümlelerdeki virgül (,) kaldırıldığın-
da cümlelerin anlamları değişmektedir. Üç cümlede 
anlam değişmektedir.

(Cevap C)

6. Numaralandırılmış olarak verilen noktalama işaret-
lerine baktığımızda, V numaralı ünlem (!) işareti ye-
rine soru işareti (?) gelmeliydi.

(Cevap E)

3. Noktalama işaretlerinden hangisinin yanlış kullanıl-
dığına baktığımızda: IV numaralı noktalı virgül (;) yan-
lış kullanılmıştır. Bağlaçlardan önce noktalama işa-
reti kullanılmaz.

(Cevap D)

7. Birbiri ardınca sıralanmış soruların en sonuna soru 
işareti (?) konur. BU bağlamda baktığımızda ikinci 
boşluğa virgül (,) üçüncü boşluğa soru işareti (?) gel-
melidir.

(Cevap A)

4. Sorudaki yargıya göre şıklarımızı incelediğimizde: A 
ve B şıklarında sıralı cümleler vardır ve bu sıralı cüm-
leler birbirine virgül (,) ile bağlanmıştır. Bu iki cümle 
birleştirilmeyip ayrı ayrı cümleler şeklinde olsaydı o 
zaman birinci cümlenin sonuna soru işareti konurdu. 
Cümlenin bu haliyle soru işareti konmaz. C’deki “mi” 
soru anlam değil “zaman” anlamı katmıştır. E’de ise 
soru anlamı yoktur.

(Cevap D)

8. Şıklarda virgülün kullanım alanlarına baktığımızda: 
A, B, C ve E şıklarında sıralı cümleleri bağlamak için 
kullanılmıştır. D şıkkında ise özneyi belirtmek için kul-
lanılmıştır. 

(Cevap D)
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9. Şıklardaki yargıları incelediğimizde, A’daki yargı yay 
ayracın kullanıldığı bir yer değildir. A’daki yargı, tek 
tırnağın kullanım yeridir. 

(Cevap A)

12. Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla: Soru işareti 
(?), virgül (,) ve nokta (.) getirmeliyiz. 

(Cevap E)

10. Birbiri ardınca sıralanmış soruların en sonuna soru 
işareti konur. Bu bağlamda, üçüncü paranteze virgül 
(,) dördüncü paranteze soru işareti (?) gelecektir. 
Başka birinin sözünü ise tırnak işareti (“) ile göster-
mekteyiz. Bu bağlamda; iki, beş, altı ve sekizinci pa-
rantezlere tırnak işareti getirilmelidir.

(Cevap E)

13. Parçada boş bırakılan yerlerle ilgili olarak: II, III, IV 
ve V numaralı yerlere soru işareti (?) getirilmeli I nu-
maralı yere ise nokta (.) getirilmelidir.

(Cevap A)

11. Numaralı olarak ayraç içinde olan yerlere baktığımız-
da, II numaralı yere hiçbir noktalama işareti getirile-
mez çünkü orda sıfat tamlaması vardır. Tamlamalar-
da, tamlayan ile tamlanan arasına noktalama işare-
ti konmaz.

(Cevap B)

14. Bir cümlede bir tane zarf-fiil varsa o sözcükten son-
ra virgül (,) getirilmez. Bu bağlamda baktığımızda, II 
numaralı yere virgül (,) getirilemez.

(Cevap B)
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1. Numaralı olarak ayraç içinde verilen yerlere baktığı-
mızda: I numaralı yere noktalı virgül (;) getirilmelidir.  
Sıralı cümlelerde herhangi bir cümlenin içinde virgül 
bulunması durumunda, bu cümleleri birleştirirken nok-
talı virgül kullanılır. I numaralı yere noktalı virgül gel-
melidir.

(Cevap A)

5. Açıklamalarımızdan önce kullandığımız noktalama 
işareti, iki nokta (:)dır. Şıklarımıza baktığımızda, A’da 
boşluktan sonra bir açıklama yapılmıştır.

(Cevap A)

2. Kesme işaretinin yanlış kullanıldığı yere baktığımız-
da C’deki “A Milli Futbol Takım’ına” ifadesi yanlış ya-
zılmıştır. İfadenin doğru yazımı “A Milli Futbol Takı-
mı’na” şeklindedir.

(Cevap C)

6. Numaralı noktalama işaretlerine baktığımızda, I nu-
maralı virgül (,) kaldırıldığında cümlenin anlamı de-
ğişmektedir. Virgül kaldırıldığında anlam, “ev işaret 
ediliyor” şeklinde anlaşılır. Ancak paragrafta “bu” di-
ye bir “şahıstan” bahsedilmektedir.

(Cevap A)

3. Şıklarımıza baktığımızda, D’deki cümlenin sonuna 
soru işareti (?) konmaz çünkü bu cümlede soru an-
lamı yoktur.

(Cevap D)

7. Örnekten önce kullanmamız gereken noktalama işa-
reti, iki nokta (:) dır. C’de, boşluktan sonra bir örnek 
şarkı sözü verilmiştir. 

(Cevap C)

4. Örnek ve açıklamamalarımızdan önce iki nokta (:) 
kullanıyoruz. Bu bağlamda üç numaralı coşluğa iki 
nokta gelmelidir. Üç numaralı boşluğa iki nokta ge-
len tek şıkkımız E’dir.

(Cevap E)

8. Ünlem işareti; korku, heyecan, öfke, mutluluk... gibi 
duygularımızdan sonra kullanılır. B, C, D, E şıkların-
da farklı duygular vardır ve bu cümlelerin sonuna ün-
lem işareti konur. A’da ise herhangi bir duygu yoktur.

(Cevap A)
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TEST • 2

9. Özel isimlere getirilen yapım eklerinden sonra çekim 
ekleri gelse dahi o çekim ekleri kesme işareti ile ay-
rılmaz. B’de “Türk-çe-de” sözcüğüne getirilen çekim 

                   özel   Y.E  Ç.E

                   isim

 eki ayrılmaz.
(Cevap B)

12. Tırnak işaretinin kullanımı ile ilgili olarak şıklara bak-
tığımızda, C’deki yargının doğru olmadığını görüyo-
ruz. C’de verilen açıklama, kesme işaretinin değil pa-
rantezin açıklamasıdır.

(Cevap C)

10. Şıklarımıza baktığımızda, A’daki yargının yanlış ol-
duğu görülmektedir. Cümlede, vurgulu bir biçimde 
belirtilmesi gereken ögelerden sonra kesme işareti 
kullanılır.

(Cevap A)

13. Şıkları dikkatle incelediğimizde, B’deki cümlenin so-
nuna soru işareti konmaz. Cümlede, soru işareti ko-
nacak yer virgülle geçilmiştir ve diğer cümle de soru 
cümlesi değildir.

(Cevap B)

11. Bitmiş devrik bu cümlenin sonuna (A’daki gibi) nok-
ta konur. Ancak bitmemiş (yüklemi olmayan) cümle-
nin sonuna nokta konmaz.

(Cevap B)

14. Şıklardaki bilgilere baktığımızda, E’deki bilginin yan-
lış olduğunu görmekteyiz. Tırnak içndeki alıntının so-
nunda bulunan işaret, tırnağın içinde kalır.

(Cevap E)
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1. Cümlelerde işi yapan öge, öznedir. Şıklarımızda öz-
neyi aradığımızda, B’deki sorunun cevabının özne-
yi buldurmaya yönelik olduğu görülecekti.

(Cevap B)

5. Sözde özneyi bulmak için yüklemden önce “birileri 
tarafından, bazıları tarafından” ifadelerinden herhan-
gi birini getirebiliyorsak bu cümlelerde “sözde özne” 
vardır, denilir. Şıklarımızı incelediğimizde: A, B, D ve 
E şıklarında sözde özne vardır. Ancak B şıkkında “işi 
yapan” bellidir ve sözde özne yoktur. B’de gerçek bir 
özne vardır.

(Cevap B)

2. Soruda aslında bizden, hangi cümle sadece özne ve 
yüklemden oluşmaktadır, diye sormaktadır. Şıkları 
incelediğimizde, A’daki cümle “Yıllardır görmediğim 
arkadaşım geldi.

  ÖZNE       Y
 şeklindedir.

(Cevap A)

6. Verilen cümleyi ögelerine ayırdığımızda, 

 

Her gece rüyamı yazan sihirbaz
   Z.T                      Ö
Tutuyor önümde bir mavi ışık
    Y          D.T              N.

şeklindedir ve
cevabımız C’dir.

5
6

7

(Cevap C)

3. Şıkları incelediğimizde aradığımız şıkkın C olduğu 
görülecektir. Cümleyi ögelerine ayırdığımızda:

      Nerde?              Nasıl?        Kim?
 Kapalı havada yalnız gezmeyi Ayşe sevmiyormuş.

         D.T.                    Z.T            Ö             Y
(Cevap C)

7. Vurgu, yüklemi fiil olan cümlelerde yüklemden önce-
ki ögededir. Şıklarımıza baktığımızda, B’nin öge di-
zilişi:

 “Gecenin bir yarısı Fatmagül’ü kaçırdılar” şeklindedir.

             Z.T                  N.             Y.

 Görüleceği üzere burda yüklemimiz fiil ve yüklemden 
önceki öge, nesnedir.

(Cevap B)

4. Şıklardaki cümleleri ögelerine ayırdığımızda, E’deki 
ögelere ayırmanın yanlış olduğu görülecektir. Doğ-
rusu, şu şekildedir:

 Eve geldiğimde / oğlum / ders / çalışıyordu.

           Z.T             Özne       N.            Y
(Cevap E)

8. İşten etkilenen öge, nesnedir. Şıklarımızı incelediği-
mizde, D’deki sorunun nesneyi buldurmaya yönelik 
olduğu anlaşılacaktır.

(Cevap D)
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9. Cümlede işi yapan öge, öznedir. şıklardaki soruları 
incelediğimizde, E’deki sorunun özneyi buldurmaya 
yönelik olduğu anlaşılacaktır. 

(Cevap E)

13. Soruda  verilen cümlenin öge dizilişi:

 “Eski otel odalarındaki not defterlerinde en içten sır

         D.T     Özne

 ları açığa çıkaran düşünceler bulunabiliyordu.” 

       özne  Y

 şeklindedir. Şıklarımıza baktığımızda bu öge dizilişi-
ni B’de bulabiliriz.

(Cevap B)

10. Şıklardaki ögelere ayrılmış cümlelere baktığımızda, 
C’deki cümlenin ögelerine yanlış ayrıldığı görülecek-
tir. Cümlenin ögelerine doğru ayrılışı şu şekildedir:

 “Okuma / alışkanlıkların en asilidir.” şeklinde olmalıdır.

     Ö                        Y
(Cevap C)

14. Soruda verilen cümlenin öge dizilişine baktığımızda: 
“Doktorlar, yaşlılıkta spor yapmanın kişiyi psikolojik 

        Ö.        Nesne

 ve fizyolojik bakımdan rahatlattığını söylüyorlar.”

               Y
(Cevap A)

11. Soruda işi yapanın (öznenin) belli olmadığı şık so-
rulmuştur. Şıklara baktığımızda: A’da gizli özne var, 
C’de “bu elbise” öznedir. D’de “biz” öznedir. E’de giz-
li özne vardır. B şıkkında ise işi yapan belli değildir.

(Cevap B)

15. Soruda verilen cümlenin yüklemi “artırır” dır. Yükle-
me “artıran ne?” şeklinde soru sorduğumuzda, ce-
vabının “Teknolojik gelişme, sanayileşme, hızlı kent-
leşme sonucunda oluşan hızlı yaşam” cevabını al-
maktayız.

(Cevap D)

12. Şıklardaki soruların hangi ögeleri buldurmaya yöne-
lik olduğuna baktığımızda: A’da özneyi, B’de yükle-
mi, C’de olaylı tümleci, E’de zarf tümlecini buldurma-
ya yöneliktir. D’de ise soru nesneyi buldurmaya yö-
neliktir.

(Cevap D)
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1. Eksiltili cümle, yüklemi olmayan cümlelerdir. Şıklar-
daki cümlelerimize baktığımızda, A’daki cümlenin 
yükleminin olmadığı görülecektir.

(Cevap A)

5. Numaralı cümlelerle oluşturulmuş parça ile şıklar bir 
arada değerlendirildiğinde: I’deki cümlenin yüklemi 
“bir öyküler denizidir” sözcüğüdür ve ad cümlesidir.  
II. cümle soru cümlesidir. III. cümlenin yüklemi son-
da olduğu için kurallı cümledir. IV. cümlede fiilimsi 
bulunduğu için birleşik yapılıdır. V. cümle ise devrik  
ve fiil cümlesidir.

(Cevap E)

2. Soru kalıbındaki “birden fazla yargı” sözüyle aslında 
birden fazla yüklemi olan cümle sorulmaktadır. Şık-
larımıza baktığımızda, A’da “yedi” ve “gezdi” sözcük-
leri ayrı ayrı yüklemlerdir.

(Cevap A)

6. Numaralı cümlelerde oluşturulmuş parça ile şıklar 
birlikte değerlendirildiğinde, V numaralı cümlenin bağ-
lı cümle olmadığı anlaşılacaktır. Bağlı cümle, bağlaç-
lar yardımıyla birden fazla cümlenin bir araya getiril-
mesidir. V numaralı cümlede böyle bir durum söz ko-
nusu değildir.

(Cevap E)

3. Şıklarda tek yargılı (yüklemli) cümleyi aradığımızda: 
A’daki “açıktır” ve “kabul edici”, B’deki “düşünür” ve 
“duyar”, D’deki “zordur” ve “güç bir iştir”, E’deki “ol-
masın” ve “koy” sözcükleri cümlelerin yüklemleridir. 
Bu şıklarda ikişer yargı vardır. C’de ise cümlenin tek 
bir yüklemi vardır.

(Cevap C)

7. Numaralı cümlelerde oluşturulmuş parçaa dikkatle 
incelendiğinde: I, II, IV ve V numaralı cümlelerin isim 
cümlesi, III numaralı cümlenin ise fiil cümlesi olduğu 
anlaşılacaktır. 

(Cevap E)

4. Yüklemin türü sorulduğunda, yüklemin isim mi yok-
sa fiil mi olduğuna bakılmalıdır. Şıklardaki yüklemle-
rin türlerine baktığımızda: A, C, D ve E şıklarındaki 
cümlelerin yüklemleri fiilken B’deki cümlenin yükle-
mi isimdir.

(Cevap B)

8. Numaralı cümlelerle oluşturulmuş parça dikkatle in-
celendiğinde, I numaralı cümlenin fiil cümlesi değil 
isim cümlesi olduğu anlaşılacaktır.

(Cevap A)
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9. Şıklardaki cümlelere yapısı yönüyle baktığımızda: A, 
B, C ve E şıklarındaki cümlelerin sıralı cümle (birden 
fazla yüklemi olan) olduğu ve D’deki cümlenin ise ba-
sit cümle olduğu görülecektir.

(Cevap D)

13. Soruda bizden hem devrik (yüklemi cümlenin sonun-
da olmayan) hem de isim (yüklemi isim olan) cümle-
si istenmektedir. Şıklarımıza baktığımızda, C’deki 
cümlenin yüklemi isimdir ve yüklemi cümlenin sonun-
da değildir.

(Cevap C)

10. Biçimce olumlu anlamca olumsuz cümle demek, cüm-
leye baktığımızda olumsuzluk ek veya sözcüğü ol-
mayan (-me, -mez,-sız, değil, yok) ancak cümlenin 
anlamında olumsuzluk ek veya sözcükleri olan cüm-
lelerdir. Bu bağlamda şıklara baktığımızda, C’deki 
cümlede görünüşte olumsuzluk bildiren ek veya söz-
cükler yoktur. Ancak cümlenin anlamı “Yârdan geç-
mem, serden geçmem” şeklindedir.

(Cevap C)
14. Soruda bizden devrik cümle (yüklemi cümlenin so-

nunda olmayan) olmayan numaralı cümleler sorul-
muştur. Numaralı cümlelere baktığımızda: I, III ve V 
numaralı cümlelerin yüklemleri cümlenin sonundadır 
(kurallıdır). II ve IV numaralı cümlelerin yüklemleri 
ise cümlelerin sonundadır. Bu cümleler devrik değil-
dir, kurallıdır.

(Cevap C)11. Sorularda yüklemine göre farklıdır demek yüklemin 
türüne göre (isim, fiil cümlesi) farklıdır demektir. Bu 
açıklamaya göre şıklarımıza baktığımızda; A, B, C 
ve D şıklarındaki yüklemler fiil cümlesiyken E’deki 
yüklem isim cümlesidir.

(Cevap E)

15. Soruda bizden olumsuz (-me,-mez, -sız, değil, yok 
bulunan) isim cümlesi istenmektedir. Şıklarımıza bak-
tığımızda, D’deki cümle hem olumsuz (yok) hem de 
isimdir.

(Cevap D)

12. Numaralı cümlelerde oluşturulmuş parça ile şıkları-
mız birlikte değerlendirildiğinde: B’deki yargıya I. cüm-
le, C’deki yargıya III. cümle, D’deki yargıya II. cüm-
le, E’deki yargıya ise IV. cümle örnek verilir. A’daki 
yargıya ise parçada örnek bulamayız.

(Cevap A)
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1. Şıklardaki cümlelerimize dikkatle baktığımızda, D'de-
ki cümlede “sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasın-
da” kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Cüm-
ledeki “çekinmelisin sözcüğü yerine “kaçınmalısın” 
sözcüğü gelmeliydi. 

(Cevap D)

5. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde, A’daki cümlede 
“tamlama yanlışlığı”ndan kaynaklı bir anlatım bozuk-
luğu vardır. Cümledeki “baskılarına” ifadesi yerine 
“baskısına” ifadesi getirilmelidir.

(Cevap A)

2. Şıklardaki cümlelerimize dikkatle baktığımızda, A’da-
ki “övgü yapması” ifadesi yanlıştır. Bu sözcük yerine 
“övmesi” sözcüğü gelmeliydi.

(Cevap A)

6. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde, A’daki cümlede 
“özne-yüklem” uyumsuzluğundan kaynaklanan bir 
anlatım bozukluğu vardır. Cümledeki “alabilecekler” 
ifadesi yerine “alabilecek” ifadesi getirilmelidir.

(Cevap A)

3. Şıklardaki cümleleri dikkatle incelediğimizde, B’deki 
cümlede “zarf tülmeci” eksikliğinden kaynaklanan bir 
anlatım bozukluğu olduğu görülecektir. Cümledeki 
“sonra” sözcüğünden sonra “adamla” sözcüğünün 
gelmesi gerekirdi.

(Cevap B)

4. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde, A’daki cümlede 
“tamlama yanlışlığı”ndan kaynaklı bir anlatım bozuk-
luğu vardır. Cümledeki “tartılmaktadır” ifadesi yerine 
“ölçülmektedir” ifadesi getirilmeliydi.

(Cevap E)
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7. Soruda verilen cümledeki anlatım bozukluğu, cüm-
ledeki “olumlu” sözcüğünün çıkarılmasıyla giderile-
bilir.

(Cevap D)

8. Soruda verilen cümledeki anlatım bozukluğu, cüm-
ledeki “toplulukların oyunları” ifadesi yerine “toplu-
luklar” sözcüğü getirilerek giderilebilir.

(Cevap D)

9. Şıklardaki cümlelerimizi dikkatle incelediğimizde, 
A’daki cümlede “sözcüğün yanlış anlamda” kullanıl-
masından kaynaklı anlatım bozukluğu olduğu görü-
lecektir. Cümledeki “şansım” sözcüğü yerine “ihtima-
lim” ifadesi getirilmelidir.

(Cevap A)

10. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde, A’daki cümlede 
“sözcüğün yanlış anlamda” kullanılmasından kay-
naklı anlatım bozukluğu olduğu görülecektir. Cümle-
deki “kapama” sözcüğü yerine “kapalı” ifadesi geti-
rilmelidir.

(Cevap A)

11. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde, E’deki cümle-
de “dolaylı tümleç eksikliği”nden kaynaklı bir anlatım 
bozukluğu vardır. Cümledeki virgülden sonra “soru-
larıma” ifadesi getirilmeliydi.

(Cevap E)

12. Şıklardaki cümlelerde “sözcüğün yanlış anlamda “kul-
lanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğunu aradı-
ğımızda, A’daki cümlede “eksikliklerini” ifadesinin yan-
lış kullanıldığını bu sözcüğün yerine “eksiklerini” söz-
cüğünün getirilmesi gerektiği görülecektir.

(Cevap A)
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1. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde, C’deki cümle-
de “gereksiz sözcük” kullanımından kaynaklı bir an-
latım bozukluğu vardır. Cümledeki “evindirici” sözcü-
ğü gereksizdir.

(Cevap C)

5. Soruda verilen cümleye baktığımızda, “sanırım” ve 
“sanki” sözcüklerinden birisinin gereksiz kullanıldığı 
görülecektir. İki sözcükten birinin cümleden çıkarıl-
ması ile anlatım bozukluğu giderilebilir.

(Cevap A)

2. Şıklardaki altı çizili sözcükler incelendiğinde, B’deki 
cümlede “sözcüğün yanlış anlamda” kullanılmasın-
dan kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Cümledeki 
“yaklaşık” sözcüğü yerine “yakın” ifadesinin gelmesi 
gerekiyordu.

(Cevap B)

6. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde, D’deki cümle-
de “yüklem” eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozuk-
luğu olduğu görülecektir. Cümlede “çay” sözcüğün-
den sonra “ısmarladım” ifadesinin gelmesi gerekirdi.

(Cevap D)

3. Numaralı olarak verilen cümleleri incelediğimizde, 
I’deki cümlede kullanılan “yol açmaz” sözcüğü yan-
lış kullanılmıştır. Bunun yerine “büyük bir avantaj sağ-
lar” ifadesi gelebilirdi.

(Cevap A)

4. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde, B’deki cümle-
de “sözcüğün yanlış anlamda” kullanılmasından kay-
naklı bir anlatım bozukluğu vardır. Cümledeki “ilgi çe-
kiyor” ifadesi yerine “beğeniliyor” sözcüğü gelmeliy-
di.

(Cevap B)
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7. Sorudaki cümleyi incelediğimizde, “kendimizden” söz-
cüğü cümleden çıkarıldığında anlatım bozukluğu gi-
derilmiş olur. Cümlede “gereksiz sözcük kullanımı” 
vardır.

(Cevap C)

8. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde, E’deki cümle-
de “gereksiz sözcük kullanımı”ndan kaynaklı bir an-
latım bozukluğu vardır. Cümledeki “iki günde bir” ile 
“günaşırı” sözcükleri aynı anlamdadır. İki sözcükten 
birinin cümleden çıkarılması ile anlatım bozukluğu 
giderilir.

(Cevap E)

9. Sorudaki cümleyi incelediğimizde, “ilk” sözcüğünün 
kullanıldığı yerden kaynaklı bir anlatım bozukluğu 
vardır. Cümledeki “ilk” sözcüğü “çarpan” sözcüğün-
den hemen öce gelmeliydi.

(Cevap A)

10. Sorudaki cümleyi incelediğimizde, “yankılandığı” söz-
cüğünün “yanlış anlamda kullanılması”ndan kaynak-
lı bir anlatım bozukluğu olduğu görülmektedir. Cüm-
ledeki “yankılandığı” sözcüğü yerine “yansıdığı” söz-
cüğü kullanılmalıydı.

(Cevap D)

11. Numaralı cümleleri incelediğimizde, V numaralı cüm-
lede “sözcüğün yanlış anlamda” kullanılmasından 
kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. Cümledeki “yı-
lında” sözcüğü yerine “tarihinde” ifadesi getirilmeli-
dir.

(Cevap E)

12. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde, A’daki cümlede 
“tamlama yanlışlığı”ndan kaynaklı bir anlatım bozuk-
luğu vardır. Cümlede “ama” sözcüğünden sonra ha-
yalini” ifadesi getirilmeliydi.

(Cevap A)
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1. Sorudaki cümleyi incelediğimizde, “ardımıza koyma-
yacağız” deyiminin yanlış kullanıldığı görülecektir. 
Cümledeki bu deyimin yerine “esirgemeyeceğiz” gi-
bi bir ifadenin gelmesi gerekiyordu.

(Cevap C)

5. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde, B’deki cümle-
de “sözcüğün yanlış anlamda” kullanılmasından kay-
naklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Cümledeki 
“noktalardı” sözcüğü yerine “gerçekleşti” ifadesi ge-
tirilmelidir.

(Cevap B)

2. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde, E’deki cümle-
de “dolaylı tümleç” eksikiğinden kaynaklı bir anlatım 
bozukluğu vardır. Cümledeki “kimlerin” sözcüğünden 
sonra “ona” ifadesi getirilmeliydi.

(Cevap E)

6. Cümlede verilen numaralı sözcüklere baktığımızda, 
IV numaralı sözcüğün gereksiz kullanıldığı görüle-
cektir. Cümlede “yukarıya” sözcüğünün anlamını kar-
şılayan “çıkıyordu” sözcüğü vardır. 

(Cevap D)

3. Sorudaki cümleyi incelediğimizde, “çatı bozukluğu”n-
dan kaynaklı bir anlatım bozukluğu olduğu görüle-
cektir. Cümledeki “alındı” sözcüğü yerine “aldı” ifa-
desi getirilmelidir.

(Cevap A)

4. Şıklardaki cümlelerimiz incelendiğinde, A’daki cüm-
lede “gereksiz sözcük” kullanılmasından kaynakla-
nan anlatım bozukluluğu olduğu görülecektir. Cüm-
ledeki “süre” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Cüm-
leden çıkarılması ile anlatım bozukluğu giderilebilir.

(Cevap A)
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7. Şıklarda verilen cümleleri incelediğimizde, E’deki 
cümlede “deyimin yanlış” kullanılmasından kaynak-
lanan bir anlatım bozukluğu vardır. Cümledeki “ha-
zırlık yapıyorlar” ifadesi yerine “hazırlıyorlar” sözcü-
ğünün getirilmesi daha uygundur.

(Cevap E)

8. Şıklarda verilen cümleleri incelediğimizde, B’deki 
cümlelerde “sözcüğün yanlış anlamda” kullanılma-
sından kaynaklı anlatım bozukluğu olduğu görüle-
cektir. Cümledeki “olasılığı” sözcüğü yerine “ihtima-
li” ifadesi getirilmeliydi.

(Cevap B)

9. Şıklarda verilen cümleleri incelediğimizde, A’daki 
cümlede “dolaylı tümleç” eksikliğinden kaynaklanan 
anlatım bozukluğu vardır. Cümledeki “yolla” ifadesin-
den sonra “beyne” sözcüğü getirilerek bozukluk gi-
derilebilir.

(Cevap A)

10. Şıklarda verilen cümleleri incelediğimizde, E’deki 
“tehlikeli” sözcüğü yanlış yerde kullanıldığı görüle-
cektir. Cümlede “tehlikeli” sözcüğü “bitkiler” sözcü-
ğünden hemen önce getirilmelidir.

(Cevap E)

11. Şıklardaki cümleleri incelediğimizde: A’da “göre” söz-
cüğü gereksiz kullanıldığından, B’de “kendine” söz-
cüğü gereksiz kullanıldığından, D’de “yıllardır” söz-
cüğünün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklı, E’de 
“hemen hemen” ile “tam on yıl” ifadelerinin anlam be-
lirsizliğine yol açmasından kaynaklı anlatım bozuk-
luğu yapılmıştır. C’de ise anlatım bozukluğu yoktur.

(Cevap C)

12. Numaralandırılmış sözcükleri incelediğimizde, III nu-
maralı sözcüğün cümlede gereksiz olduğu anlaşıla-
caktır. Bu sözcüğün yerine aynı anlama gelen cüm-
lede “seyretmek gibidir” ifadesi vardır.

(Cevap C)
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5. 3. sorudaki çözüm tablosu ve sorudaki bilgiler ışığın-
da, gazetesi belli olmayan promosyon ürünleri cez-
ve ve sürahidir.

(Cevap E)

6. 
Ayşe Beren Cuma Durmuş Emine

Tarih x ✓ x x x
Coğrafya x x x
Felsefe x x x ✓ x
Edebiyat x x x x ✓
Dil
anlatım

x x x

 Bilgilere göre yukarıdaki tabloyu oluşturabilriz. Ders 
notunu ve kişileri kesin bildiğimiz dersler: felsefe, ta-
rih ve edebiyattır.

(Cevap B)

3. Soruda verilen bilgilerden yola çıkarak şu şekilde tab-
lo oluşturabiliriz.

(değişebilir)

O N M L
Sıra 1 2 4 5

Puan 35 27 18 10
Promosyon Saat Çay seti Cezve Sürahi

(değişebilir)
(Cevap D)

4. 3. sorudaki çözüm tablosu ve sorudaki bilgiler ışığın-
da, en az kupa toplanarak sahip olunacak ürünün ve 
o ürünün veren gazetenin bilinmesi gerekiyor. Şıkla-
rı incelediğimizde D’deki şıkkımızda her iki bilgi ile il-
gili bilgi verilmektedir.

(Cevap D)

1. Soruda verilen bilgilerden yola çıkarak şu şekilde sı-
ralama yapılabilir:

Emre Alperen Baran Deniz Cenkay

Kilis ? Osmaniye Ela-
zığ

?

1 2 3 4 5

 Deniz ve Cenkay’ın yerleri kesin değildir. Kişi ve ili 
kesin olarak bilinenler 1. ve 3. sıradakilerdir.

(Cevap A)

2. 

Emre Alperen Baran Deniz Cenkay

Kilis ? Osmaniye Ela-
zığ

?

1 2 3 4 5

 Bu sıralamaya göre baktığımızda, C seçeneğinin ke-
sinlikle yanlış olduğu görülecektir. E şıkkı doğrudur. 
C şıkkı kesin yanlıştır. A, B ve D şıkları ise olabilir de 
olmayabilir de, kesin değildir.

(Cevap C)
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7. 6. sorunun çözümündeki tabloya bakarak, dil anla-
tım dersinden ödev alan kişinin coğrafya dersinden 
alan kişiden daha düşük not aldığı bilinirse eşleşme 
tamamlanır.

(Cevap D)

8. 6. sorunun çözümündeki tabloyu göz önünde bulun-
durarak şıkları incelediğimizde: A’daki yargı kesin 
doğru, B’deki yargı kesin değil, C’deki yargı kesin 
yanlış, D’deki yargı kesin doğru ve E’deki yargı ke-
sin değildir.

(Cevap C)

9. Soruda verilen bilgilere göre tablo oluşturduğumuz-
da:

Kadın Kadın
K L M N O

Almanca x x x
Arapça x x x x ✓
Farsça ✓ x x x x
Yunanca x x x
İngilizce x x ✓ x x

 Bu tabloya göre L-N belirlenemeyen kişilerdir. 
(Cevap E)

10. 9. sorunun çözümündeki tabloyu göz önünde bulun-
durduğumuzda, O’nun bildiği dil, Arapçadır.

(Cevap D)
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1. 

 

I
(4 tane)

II
(2 tane)

Sorudaki bilgilerden hare-
ketle, O ve N numaralı ko-
lalar kesinlikle I numaralı 
marketten alınmıştır Diğer 
markalarla ilgili kesin bir 
yargıya ulaşamayız

L M

O

N

K P

(Cevap C)

6. 

 

Hüseyin Belma Cemil Demet Eren Fehmi Gülay
(1 kişi) Fenerbahçe ✓ x x x x x x
(2 kişi) Galatasaray x x
(1 kişi) Beşiktaş x x x x
(2 kişi) Trabzon x x
(1 kişi) Kasımpaşa x x x ✓ x x x

aynı takımı
tutuyor

farklı takımı
tutuyor

 Bu tablodan hareketle Gülay; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın taraftarı olabilir.
(Cevap A)

2. 

 

I
(4 tane)

II
(2 tane)

Sorudaki bilgilerden hare-
ketle, O ve P markalı kola-
ların farklı marketten alın-
dığı kesin söylenebilir.

L M

O

N

K P

(Cevap A)

3. 1. sorunun çözümündeki tabloyu göz önünde bulun-
durduğumuzda, K ile P markalarının aynı markette 
olamayacağı kesindir.

(Cevap D)

4. Sorudaki bilgilerden hareketle, Demet’in Kasımpa-
şa’yı tuttuğu biliniyor ve Kasımpaşa’yı tutan kişi sa-
yısı da birdir. Yani Kasımpaşa’yı Demet’ten başka 
kimse tutmamaktadır. 

(Cevap B)

5. 6. sorunun çözümdeki tabloya Eren’in Trabzonspor 
taraftarı olduğu bilgisini koyduğumuzda Belma da 
Trabzonspor taraftarı olacaktır. Gülay ve Cemil fark-
lı takımları tuttukları için ikisinden birisi Galatasaray’ı 
tutacaktır. Galatasaray taraftarı sayısı iki olduğun-
dan diğer taraftar Fehmi olacaktır.

(Cevap C)
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7. 
B1 B2 B6 B12 C K

4Y2N Y N D 2Y N D Y N D Y N D Y N 2D Y N D2
4Y/2N Kutay ✓

1N Melih ✓ ✓ ✓

Halil ✓ ✓ ✓ ✓

 Sorudaki bilgilere göre yukarıdaki tablo oluşturulabilir. Melih için normal olan değer bir yerdedir ve bu yerde Halil ile 
birlikte alacağı 4. öncülde açıklanmıştır. Bundan dolayı B2 olmaz. 5. öncülden dolayı Melih, B1 vitamini de normal ol-
maz. Melih’in sadece B6 vitamini normal olabilir.

(Cevap E)

8. 7. sorunun çözümünde dediğimiz üzere Melih sade-
ce bir vitamin değerinde normal çıkmıştır ve bu da 
Halil ile aynı vitamindir. C ve K vitaminlerinde Me-
lih’in değeri düşüktür. B2’de Halil yüksek çıktığı için 
Melih normal olmaz. B1 vitamini herkeste aynı de-
ğerde olması, Halil’in bu vitamin de normal olmama-
sı demek (4. öncülden dolayı) tir. Bundan dolayı Me-
lih’in normal değerde çıkabileceği tek vitamin B12’dir.

(Cevap B)

9. 7. sorunun çözümündeki tabloyu göz ününde bulun-
durursak ve şıklara göre tabloyu düşündüğümüzde: 
A’da Kutay’ın B6 değeri normalse, Halil ve Melih’in 
normal değerde çıkacakları tek vitamin B12 kalıyor. 
B6 değeri Kutay’da normalse, B12 vitaminde yüksek 
çıkacaktır çünkü Halil ve Melih o vitaminde “normal” 
değerdedir.

(Cevap A)

10. Sorudaki bilgilere göre, Gümüşhane’de Ardahan’dan 
önce görev yapmış ama Gümüşhane ilk yeri değil 
çünkü Ardahan’dan az süre çalışmış. Tekirdağ’da da 
Kilis’ten önce çalışmış ancak Tekirdağ’da ilk çalıştı-
ğı yer değil çünkü Tekirdağ’da Kilis’ten daha az dur-
muştur. O zaman sıralamamız şu şekilde oluyor.

Trabzon Gümüşhane Ardahan Tekirdağ Kilis

1 2 3 4 5
(Cevap C)

11. 10. sorudaki sıralamaya baktığımızda, en son görev 
yaptığı il, Kilis’tir.

(Cevap A)
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1. Sorudaki bilgilere baktığımızda, II. öncülde “t”nin ye-
rinin ikinci satırının en sağı olduğu söyleniyor. Bu bil-
giden “t”nin, satırın en solunda olamayacağını kesin 
söyleyebiliriz.

(Cevap C)

5. Sorudaki bilgilerden hareketle, “davlumbaz” alan bi-
ri mikrodalga, cezve seti veya blender alamaz. Bun-
dan dolayı A şıkkındaki verilen “blender-davlumbaz- 
tost makinesi” üçlüsü alınamaz.

(Cevap A)

2. Sorudaki bilgilere göre baktığımızda, üç farklı ihtimal 
çıkmaktadır.

 

 

u s o

r n v
y p t

o u s

r n v
y p t

I. II. III.

o s u

r n v
y p t

(Cevap A)

6. Sorudaki bilgilerden yola çıkarak en fazla kişi tara-
fından alınan ürün “blender” değil “mikrodalga” dır. 
Mikrodalga alan sayısı en fazladır.

(Cevap E)

3. 2. sorunun çözümündeki şekillere göre sorumuzu de-
ğerlendirdiğimizde, “t” harfi ile aynı satır ya da sütun-
da yer alan harfler: u, v, y, p, t, o, s harfleridir. “r” har-
fi “t” harfi ile aynı sütun veya satırda yer almaz.

(Cevap B)

4. Sorudaki bilgilerden hareketle, “Mikrodalga” aleti alan 
birisi “davlumbaz” dışından her şey alabilir. Böyle 
olunca bir müşteri en fazla 3 ürün almış olur.

(Cevap B)
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7. 
9 Soruda verilen bilgilerden 

yola çıkarak aşağıdaki tab-
loyu bu şekilde oluşturabili-
riz. Kaplan Akademi yayın-
ları kitabını 2 ve 3. raflarda 
ise seviye ve yüklem yayın-
ları da 6 ve 5. raflarda ola-
caktır.

8 KOZMİK ODA
7 MÜFREDAT
6
5 KOZMİK ODA
4 MÜFREDAT
3
2
1 KOZMİK ODA

(Cevap C)

8. 7. sorunun çözümünde kullanılan tablo göz önünde 
bulundurulduğunda, en üst rafa Seviye Yayınları’nı 
koyduğumuzda 2 Kaplan Yayını 1 Yüklem Yayını kal-
maktadır. Sorumuzun üçüncü öncülünde, “aynı ya-
yının kitapları hemen üstünde ya da hemen altında-
ki rafa dizilmiyor.” denildiği için Kaplan Yayınları’nı 2 
ve 3. raflara alt alta dizemeyiz. 2 veya 3. raflarda bir-
birine muhakkak Yüklem Yayını gelmelidir. Bu du-
rumda kesinlikle 6. rafa da Kaplan Yayını gelecektir.

(Cevap D)

9. 7. sorunun çözümünde kullanılan tablo göz önünde 
bulundurulduğunda, Kaplan Yayınları 2, 3, 6 ve 9. 
raflarda bulunabilir, 7. rafta bulunamaz.

(Cevap B)

10. 7. sorunun çözümünde kullandığımız tabloya baka-
rak, A, B, C ve D şıklarındaki yargılara ulaşabiliriz. E 
şıkkındaki yargı ise yanlıştır çünkü en alt rafta Koz-
mik Oda Yayınları vardır.

(Cevap E)
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1. Sorudaki bilgilerden hareketle, aşağıdaki tablo oluş-
turulabilir.

 

4 8
3
2 İsmail

Hasan
Emre
Recep1

7
6
5

Ahmet
Evren

 Kesin olarak koltukları bilinenler: 1, 2, 5, 6. koltukta 
oturanlardır.

(Cevap C)

2. 1. sorunun çözümündeki tabloya bakarak, B, C, D 
ve E şıklarındaki yargılara kesinlikle yanlıştır diye-
meyiz ancak A’daki yargı kesinlikle yanlıştır. 1 numa-
ralı koltukta Evren değil Hasan oturmaktadır.

(Cevap A)

3. 1. sorunun çözümündeki tabloya ve sorudaki bilgile-
re bakarak, Evren’in yanında İbrahim oturduğunu ve 
Ahmet’in, Evren’in kemer arkasında ya 4 ya da 8 nu-
marada oturduğunu biliyoruz.

 

4 8
3 7

Ahmet
Evren

 Sorudaki bilgilere baktığımızda Turgut’un nerede ol-
duğu ile ilgili bir bilgi verilmemiştir, ancak diğer kişi-
ler koltuklara yerleştiklerinde Turgut’un Ahmet’in ya-
nında olduğu kesindir.

(Cevap D)

4. Çözümündeki tabloya ve sorudaki bilgilerden hare-
ketle, Ahmet’in yanında Turgut, Evren’in yanında İb-
rahim olduğunu bilmekteyiz. Ahmet ile Evren 3, 4 ve-
ya 7, 8 numaralı koltuklarda Evren önde olacak şe-
kilde oturduklarına göre, İbrahim ya 3’te ya da 7’de 
oturacaktır.

(Cevap E)
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7. Cem’in sadece bir yere normal gittiğini ve onun da 
soruda verildiği üzere Mardin olduğunu biliyoruz. Bun-
dan hareketle Cem’in Diyarbakır ve Mardin’e aynı sı-
nıfta (normal) biletle gittiğini söylemek kesinlikle yan-
lıştır.

(Cevap B)

8. Bilgilendirici metnin 2. öncülünde de belirtildiği gibi 
“Adana’ya herkes aynı bilet türüyle gitmiştir”. Bu bil-
giden dolayı, üç kişinin aynı anda Adana şehrine al-
dığı bilet türü kesin bilinebilir.

(Cevap E)

5. Sorudaki bilgilerden hareketle: Belma’nın business 
uçtuğu şehre diğerlerinin normal uçtuklarını, Cem’in 
1 tane normal uçuşunun olduğunu, Erzurum ve Kars’a 
iki kişinin promosyonla uçtuğunu ve Adana’ya da her-
kesin aynı bilet türüyle gittiğini biliyoruz. O zaman 
Cem; Adana, Erzurum, Kars ve Bursa’ya normal sı-
nıfta uçmayacağını anlıyoruz. Cem, normal sınıfla ya 
Diyarbakır’a ya da Mardin’e gitmiştir. 

(Cevap C)

6. 5. sorudaki açıklamamızı dikkate larak sorudaki bil-
giyi de (Deniz’in Mardin’e normal uçtuğu) üstüne koy-
duğumuzda Cem’in kesinlikle Diyarbakır’a normal sı-
nıfta biletle gittiğini söyleyebiliriz.

(Cevap D)


